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OBRAZ, ŽURNALISTICKÁ HODNOTA 
 
 

Tomáš Zavatčan 
 
Abstrakt 
Cieľom príspevku je definovanie hodnoty statického obrazu ako doplnku spravodajského/ 
publicistického textu v printových a následne aj v elektronických médiách (v prípade predmetného 
textu myslené v aplikáciách). Zámerom je preukázať vplyv na čitateľa, ktorý nemusí text vnímať 
výlučne z jazykovej, ale aj z roviny grafickej, čo môže napomôcť v chápaní súčasných žurnalistických 
tendencií smerujúcich od producenta k percipientovi. Jazykové charakteristiky sú skúmané cez prizmu 
etnokultúrnych skúseností konkrétnej realizácie lingvokultúrne príznakových jednotiek s istou mierou 
sociálnej precedentnosti (mená politikov, osobností kultúry a i.), preto nie sú charakterizované všetky 
články vyskytujúce sa v predmetných periodikách, ale len tie, ktoré sa viažu k celospoločenským 
fenoménom. Spektrum vyskytnutých spoločenských oblastí týmto spôsobom odzrkadlí mieru záujmu 
prejavovaného zo strany médií – teda istú hierarchiu nielen mediálneho, ale aj sociálneho záujmu  
a významu, ktorý sa predmetným oblastiam prisudzuje. V závere je nutné si uvedomiť aj mieru 
interaktivity a virtuality, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou moderného prístupu k štúdiu médií  
v súčasnom chápaní nami skúmanej oblasti, a tým aj charakteru celkového stavu vedomia 
premosťujúceho reálny stav vecí s ich ideálnou podobou vo virtuálnom priestore. 
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ÚVOD 
 

Súčasná podoba žurnalistiky printového charakteru sa prispôsobuje trendu zobrazovať 

okrem textovej podoby (a následnej interpretácie) udalostí aj obrazovú ilustráciu či možnú 

obrazovú charakteristiku. Vychádzame teda z predpokladu, že takúto požiadavku adresujú 

producentom žurnalistických celkov čitatelia, ktorí za tento obsah platia, príp. je po dohode 

producentov a inzerentov tento obsah voľne prístupný (v reálnej podobe možno uvažovať 

o médiách lokálneho /napr. Košice Dnes/ alebo aj celospoločenského charakteru /napr. 

Pravda/). Signifikantným teda nie je výlučne zámer producentov, tí musia konštituovať vizuál 

médií podľa požiadaviek svojich zákazníkov, a tým modifikovať nielen celkovú grafickú 

úpravu periodík, ale aj konkrétnu formu celku.  

 

 

FOTOGRAFIA 
 

Spravodajská/žurnalistická fotografia bola prvýkrát použitá v roku 1880 v denníku 

Daily Graphic. Snahu o časovo ekonomické zaznamenanie stavu reality môžeme registrovať 

už začiatkom 19. storočia (pokusy jednotlivcov i skupín, napr.: 1826 N. Niépce, 1839  

J. Doguerce, 1840 W. F. Talbot a i., v rámci snáh o vytvorenie čiernobielej fotografie,  

až po bratov Lumiérovcov v r. 1904 a ich pokusy o farebnú fotografiu), preto je zarážajúce 

takmer šesťdesiat rokov trvajúce váhavé využitie fotografie v printových médiách.  

Podľa N. Mirzoeffa (2012, s. 93) má fotografia „schopnosť fixovať minulosť, zadržať 

to, čo pomaly prechádza k nebytiu“. Istý druh morbídnosti nadobúda charakter funkcie; 

mimojazykovej skutočnosti v kolektívnom vedomí. Opisuje vývoj fotografie, ktorá mala 

podľa umelcov (predovšetkým maliarov) pochovať maľbu ako snahu o zaznamenanie 

skutočnosti a stala sa cirkusovou atrakciou, až kým sa neetablovala v pozícii primárneho 

(statického) vizuálneho média a ostala ním do objavu audiovizuálnych prostriedkov záznamu 
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skutočnosti (tamtiež). Toto médium existujúce v prítomnosti, no odkazujúce na minulosť, 

umožnilo publiku zúčastňovať sa udalostí, ktoré anonymní jednotlivci neprežili priamo a stalo 

sa predpokladom pre urýchlenie prenosu informácií.  

Realita zachytávaná na fotografiách je nositeľkou univerzálnych hodnôt, teda každý 

subjekt dokáže zo žurnalistickej fotografie dekódovať zámer autora bez toho, aby použil jazyk 

ako základný dorozumievací prostriedok, čo z fotografie robí univerzálne multikultúrne 

vizuálne médium. Minimálne využívanie jazyka presúva prikladanie významu z autorovej 

strany na stranu pozorovateľa. Tento fakt bol načrtnutý vyššie, jazyk sa pri vizuálnych 

médiách dostáva na pozadie, jeho komunikačná a pomenúvacia úloha síce ostáva dôležitá,  

ale už nie je primárna, pričom každý pohľad na určitú fotografiu môže znamenať novú 

interpretáciu. Množina všetkých interpretácií je na strane percipienta, ale bez existencie 

producenta nie je možné realizovať akékoľvek snahy o pochopenie obsahu; existenčný 

potenciál dominuje na strane autora. Je na mieste uvažovať nielen o kvalite textu  

ako hlavného nositeľa informácií, ale taktiež o ilustrácii situácie fotografiou, čoby priameho 

svedka udalostí (pri fotografii si musí byť čitateľ neustále vedomý existencie autorského 

subjektu fotografa, ktorý sa spomínaných udalostí priamo zúčastnil a zaznamenal ich).  

 

 

Fotografia ako médium 
 
Dôležitým faktom, ktorý v úspechu hybridného zobrazovania udalostí (text/obraz) 

zohráva jednu z najdôležitejších úloh, je existencia konfliktných fotografií. Vo všeobecnom 

vnímaní okolitej reality je uvedomenie si smrteľnosti výhradne subjektívnym stanoviskom 

každého jedinca, no pri podrobnejšom pohľade je zjavná fascinácia západnej civilizácie 

smrťou. N. Mirzoeff (2016, s. 102) uvádza jednoduchý príklad:  

 

„Počas mexickej revolúcie okolo roku 1910 vznikla fotografia, na ktorej stojí muž 

v košeli s krátkym rukávom, nohou sa opiera o kameň a nenútene fajčí cigaretu. Tvári  

sa natoľko uvoľnene, že by pokojne mohol byť ikonou sexy revolucionára. Potom si ale 

prečítame titulok a zistíme, že bude o chvíľu zastrelený. Z cigarety sa stáva cigareta posledná 

[...] a fotografia tak získava na sile. Akoby dokladala, aký je ľudský život vzácny i vo svojich 

posledných okamžikoch.“  

 

Každý záber smrti človeka je žiadaný nielen kvôli akejsi morbídnej exkluzivite,  

ale vyjadruje aj ľudskú túžbu prizerať sa telu virtuálneho jedinca, ktoré už nikdy nebude živé, 

a tým definovať hodnotu vlastnej existencie. Všeobecne je konflikt vo väčšine prípadov 

témou množstva celospoločensky známych fotografií (napr. vztyčovanie vlajky na ostrove Iwo 

Jima, J. Rosenthal, 1945; Blízko Cerro Muriano (na Córdobskej fronte), R. Capa
1
, 1936; 

vietnamské deti utekajúce pred napalmovým útokom, N. Ut; 1972). Takéto fotografie v sebe 

nesú vysokú mieru emocionality, ktorú pozorovateľ dekóduje v minimálnom čase, pričom ale 

nevyhnutne nie sú nositeľmi umeleckých atribútov; sú determinované na ich žurnalistické 

využite, preto je možné pripísať im univerzálny, priam až masový naturel (svojou emočnou 

nasýtenosťou už ich samotná existencia v mediálnom priestore má výpovednú hodnotu 

silnejšiu ako textový opis). J. Rusnák v Textúrach elektronických médií (2009, s. 12) 

                                                 
1
 Ako uvádza Sýkora (2001), R. Capa (vlastným menom Endre Friedmann) tvoril štýlom humanistickej fotožur-

nalistiky, humanistického smeru tvorby, ktorý vznikol počas 2. svetovej vojny (tá však len urýchlila vznik 

a etablovanie sa tohto smeru); cieľom bolo poukázanie na nezmyselnosť vojny, pričom autori/ky nepoužívali 

technicky najdokonalejšie prístroje, čo akcentovalo výpovednú hodnotu ich diel. Medzi ďalších významných 

vojnových fotografov smeru HF patrili D. Baltermanc, M. Trachman, B. Kudojarov či Capova manželka  

G. Pohorylles (požívajúca pseudonym Gerda Taro, ktorej Friedmann vďačí za pseudonym a niektoré fotografie). 
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nepopiera tento nami pripisovaný charakter fotografií, ale definuje ich masovosť povahou 

médií, ktoré ich sprostredkúvajú čitateľom/divákom:  

 

„Niektoré médiá ako písmo alebo fotografia vyhovujú významu pojmu médium [kurzíva 

T. Z.], t. j. nosič, sprostredkovateľ informácie, prostredník komunikácie, ale masový charakter 

nadobúdajú až vďaka iným masovým médiám – napr. televízii alebo tlači – a preto je ich 

zaradenie medzi masové médiá do istej miery sporné.“  

 

 

PRAVDA, DENNÍK N, TERAZ, .TÝŽDEŇ 
 

Konkrétne prípady, z ktorých vychádzame pri hodnotení postoja žurnalistov 

k využívaniu obrazu, sú jednotkami aplikácií denníkov Pravda (PEREX, a.s.), Denník N – 

Minúta po minúte (N Press; ďalej len MpM), TERAZ (TASR/ABAFFY DESIGN, s.r.o.). 

Aplikácie sú voľne dostupné v obchodoch pre platformy iOS a Android a voľne prístupný  

je aj obsah (v prípade Denníka N len niektorých) článkov. Mediálny obsah je týmto spôsobom 

demokratizovaný pre všetkých používateľov inteligentných telefónov, hoci Pravda a Denník 

N nesubstituujú rozsahom online app článkov svoje printové (klasické) formy, ktoré  

sú podstatne rozsiahlejšie. Interakciu s percipientom plnohodnotne priznáva len aplikácia 

Pravda, keďže vytvára priestor pre užívateľskú diskusiu pod svojimi redakčnými článkami;  

na druhej strane všetky aplikácie vytvárajú predpoklad na posun článkov tretím osobám 

prostredníctvom ikony zdieľať – týmto (skôr pasívnym ako aktívnym) spôsobom podporujú  

aj TERAZ a MpM aspoň minimálnu mieru interakcie čitateľa s textom.  

Printové verzie sú v porovnaní s aplikáciami statickou formou presunu informácií,  

sú ochudobnené o aktualizačný prvok, zobrazovacia plocha nemá možnosť niesť hypertext,  

čo zapríčiňuje ich možný intenčný nedostatok pre nových čitateľov. Nedostatky klasickej 

formy tvorcovia vyvažujú pridaním nadstavbového obsahu (napr. program televízií, krížovky, 

karikatúry, špecializované prílohy – kulinárske, daňové poradenstvo a i.), čím kompenzujú 

interaktivitu svojich online platforiem. Prejavujú snahu o vytvorenie si ekonomických 

vzťahov s čitateľmi ponukami zvýhodneného predplatného; prehodnocujú svoj rozsah 

vzhľadom na udalosti celospoločenskej povahy (napr. voľby poslancov Národnej rady 

Slovenskej republiky; teroristické útoky a i.) – takéto substitúcie poskytujú čitateľom 

koncentráciu množstva správ o udalosti, avšak je nutné uvedomiť si celkový unilaterálny ráz 

– pri snahe o prístup k predchádzajúcim správam percipient bez predchádzajúcej archivácie 

nemá možnosť nahliadnuť na skutočnosti ako na celok. Spomenuté defekty prekonávajú 

distribúciou svojich aplikácií umožňujúcich prístup naprieč aktuálnymi žurnalistickými 

jednotkami k správam zakotveným v minulosti.  

Časopis .týždeň vo svojej tlačenej podobe prináša percipientom rozsiahlu obrazovú 

definíciu udalostí charakterizovaných v článkoch. Nadstavbovým prvkom v prípade tohto 

periodika je rubrika .fototéma; v takto determinovanom priestore získava recipient informácie 

na základe redakčného textu, ktorý dopĺňa fotografie s vysokou výpovednou hodnotou
2
. 

Podľa rozsahu priestoru, ktorý redakcia prisudzuje vykresleniu udalostí (nielen) obrazom,  

je možné uvažovať o prístupe spomínaného periodika k vnímaniu vlastnej mediálnej úlohy; 

print nedefinujú ako rýdzo jazykový žurnalistický druh – prikladajú mu ilustratívnu 

                                                 
2
 Napr.: vojnové fotografie – Sýrske ticho pred búrkou?, r. XIII., 20. týždeň, 16. 5. 2016, L. Meloni; fotografie 

sociálnych konfliktov – Kto dá Francúzom prácu?, r. XIII., 24. týždeň, 13.6.2016, C. Abad, S. Salom-Gomis, 

S. Guillemin, U. Amez, L. Cipriani, J. Mattia;  športové fotografie – Hamšíkova óda na futbal, r. XIII., 25. týž-

deň, 20.6.2016, T. Wagner, R. D. Pena, A. Rain, L. Dubrule; kultúra - Juraj, bolo to výborné!, r. XIII., 29. týž-

deň, 18.7.2016, B. Németh; žurnalistika – Na život a na smrť, r. XIII., 30. týždeň, 25.7.2016, R. Capa,  

G. Taro a i. 
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charakteristiku, pričom zámer percipienta (dosah na informačné toky, následné abstrahovanie 

a interpretácia informácií) má predstavovať existencia informačného konsenzu medzi 

obrazom a textom.  

Okrem rozsiahlej rubriky .fototéma časopis .týždeň volí podobný prístup pri väčšine 

článkov. Ilustrácia tejto formy mediálnej komunikácie je pre producentov jasne vymedzená  

už na titulnej strane. Na obrázku 1 vidieť karikatúru viažucu sa k téme Brexit. Tento príklad 

charakterizuje satirizujúce tendencie publicistických tvorcov, ktorí definujú medzné situácie 

prostredníctvom humornej obrazovej ilustrácie; na druhej strane je potrebné uviesť, že vlastné 

postoje, ktoré tvorcovia prostredníctvom karikatúr premietajú do spomínaných periodík, majú 

za primárnu úlohu percipientovi ukázať uhol pohľadu napomáhajúci prežitiu mediálnej 

udalosti skrze prizmu akceptácie humorom.  

V .týždni, na rozdiel od printových foriem denníkov Pravda či Denník N, tvorcovia 

karikujú v jednom čísle aj viaceré udalosti – okrem hlavnej témy čísla podobne dotvárajú 

najmä komentáre Petra Schutza, pričom využívajú kombináciu obrazovej prílohy s textom, 

ktorého konečné dekódovanie sémanticky doplní využitý obraz. Na obr. 2 je karikatúrne 

interpretovaná vlajka Európskej únie (ďalej len EÚ) pri komentári P. Schutza v čísle, ktoré 

bolo na titulnej strane definované karikatúrou Radoslava Procházku a Róberta Fica  

(pre porovnanie je uvedená obálka spomínaného čísla ako obr. 2.).  

 

 

Humorný obraz je vo svojej podstate nárazníkom negatívnych konotácií aktuálneho 

diania, ktoré je umiestňované vo vzťahoch voči iným znakom v nepredpokladaných 

asociáciách (Rusnák 2009). Vo vyššie uvedenom príklade je zoskupenie dvanástich hviezd 

vlajky EÚ nahradené stopami topánok a nôh utečencov. Publicistický celok P. Schutz 

pomenoval Platba Schengenom a opisuje nefunkčnosť európskych opatrení proti ilegálnej 

migrácii. V spojení s atypickou interpretáciou európskej vlajky vyznieva článok ironicky.  

„Na vznik komiky má nevyhnutný vplyv existencia jej opaku, vážnosti.  

Obrázok 1. Kto vyhnal Britov z únie –.týždeň 
– titulná strana (N. Ložeková) 

 

 

 

Obrázok 2. Inkongruencia medzi stereo-
typom zobrazovania vlajky EÚ a konkrétnou 

realizáciou (N. Ložeková) 
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Vážnosť sa od komiky líši tým, že vzťah mysleného a názorného je kongruentný“. (Šéfrová 

2011, s. 37) Pojem inkongruencie medzi mysleným a názorným uvádza Schopenhauer ako 

základ vzniku komiky; ten existuje medzi tým, čo si o svete myslíme a tým, čo nám realita 

zjavuje. Karikatúrny obraz v printových médiách (a v ich elektronických formách) vystupuje 

primárne ako prvok, ktorý je stereotypne vyžadovaný kvôli upriameniu pozornosti čitateľa na 

iné charakteristiky zobrazovanej udalosti. Takéto skutočnosti pri prvom styku percipienta 

s objektívnou realitou nemusia existovať, až následná percepcia autorom obrazu preukáže 

existenciu humorného výkladu. 

 

Obrázok 3. Karikatúra ako nárazník voči objektívnej realite (N. Ložeková) 
 

 
 

Pri konfrontácii úvodných vizuálov spomínaných aplikácií je možné identifikovať 

prístup redakcie k úlohe obrazu/fotografie v žurnalistickom texte; za online formu média, 

ktoré pravdepodobne v najväčšej miere využíva na deskripciu udalostí fotografie v rámci 

priestoru úvodného žltého vizuálu, je Pravda (obr. 4.).  

Produkcia poskytuje percipientom nielen fotografie udalostí, ktoré priamo zachytávajú 

ich časovú a priestorovú lokalizáciu, na druhej strane, pri správach bez relevantnej obrazovej 

prílohy, tvorcovia ilustrujú text prostredníctvom agentúrnych fotografií na základe titulku 

a predmetu článku (najčastejšie ide o špecializované rubriky – Peniaze, Profesia a i., ktorým 

tvorcovia neprisudzujú potenciál zasiahnuť svojou formou a obsahom významnú časť 

publika, preto z pragmatického hľadiska pravdepodobne volia využitie fotografií bez značnej 

dynamiky iných žurnalistických fotografií).  

Tvorcovia aplikácie TERAZ (inštitucionálne reprezentujúca TASR; z toho odvodený  

aj modrý grafický formát a spravodajsky definovaná forma odpovedajúca na šesť základných 

otázok; možno tento inštitucionálny produkt nazvať aj spravodajským agregátorom; obr. 5.)  

v počiatočnej vizualizácii uvádzajú pri každej správe reprezentovanej nosnou informáciou 

abstrahovanou do titulku ilustrujúci obraz; ten vo svojej podstate plní vyššie načrtnuté 

predpoklady a od Pravdy sa odlišuje orientáciou textu zľava a obrázku sprava (Pravda 

umiestnila text vpravo a obraz vľavo). Obraz je veľkostne typizovaný tak, aby nepresahoval 

jednotlivé spravodajské oddiely.  

Najnižším množstvom žurnalistických fotografií disponuje posledný porovnávaný 
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subjekt Minúta po minúte Denníka N (obr. 6.). Aplikácia, podobne ako TERAZ, poskytuje 

užívateľovi agentúrny spravodajský servis zahraničných tlačových agentúr na jednej strane, 

na druhej sa definuje aj prostredníctvom publicistických jednotiek redakcie materského 

denníka; tie sú dopĺňané autorskými fotografiami redaktorov, no v minimálnom rozsahu 

(fotografie ilustrujúce mimojazykové skutočnosti sú k dispozícii po vstupe čitateľa  

do článku).  

 

 
Obrázok 4. Pravda – úvodný 

vizuál, 1. 7. 2016 
 

 

Obrázok 5. TERAZ – úvodný 
vizuál, 29. 6. 2016 

 

 

Obrázok 6. MpM – úvodný 
vizuál, 1. 7. 2016 

 

 
 

Na rozdiel od printovej formy časopisu .týždeň sa humor v uvedených aplikáciách 

vyskytuje len minimálne; jeho prítomnosť je možné definovať v publicisticky aktívnych 

redakciách Pravdy a Denníka N, no z funkčného hľadiska je jeho absencia nutná v aplikácii 

TERAZ, ktorej inštitucionálnym zámerom je prinášať správy faktického rázu  

bez emocionálnehovyznenia. 

 

 

REALIZÁCIE VIZUALIZÁCIÍ 
 

Prerodom webu 1.0 na web 2.0 sa podľa V. Crosbieho (2006) medzi dovtedy tradičné 

modely médií musel (interdisciplinárnych – one-to-one;  masových – one-to-many) začleniť 

model nových médií – závislých na technológii; podľa princípu many-to-many (výsledkom  

je masová individualizácia). Printové médiá sú podľa spomenutého delenia definované  

ako masové, prenášajúce veľký obsah jedným smerom – publiku, čo vysvetľuje reálny stav 

redakcií využívajúcich na šírenie svojich obsahov aplikácie – jeden z výsledkov vzniku webu 

2.0.  Masový prístup k internetu a rozšírenie fotografickej techniky stimulovali masové médiá 

k vytvoreniu rubriky Som reportér
3
. Genéza donácie obsahmi/záznamami jedincami 

                                                 
3
 Som reportér je výzvou TV Markíza (dostupné na: http://www.tvnoviny.sk/som-reporter ; 5.9.2016) k svojim 

divákom či fanúšikom na sociálnych sieťach , aby prispeli vlastnými autorskými obsahmi/záznamami udalostí, 
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(potenciálneho) publika masových médií nastala v slovenskom mediálnom priestore približne 

v roku 2007 pri výbuchu VOP Nováky
4
. Prostredníctvom interdisciplinárnych spôsobov 

komunikácie médií one-to-one bol obsah videa nového média vizualizovaný  

v médiu masovom. V aplikáciách sa požiadavka na zaslanie námetu, teda mobilného čísla 

a fotografie, nachádza len v Pravde. Agentúrna TERAZ preberá správy/obsahy  

od zahraničných spravodajských kancelárií, tlačových oddelení zúčastnených strán, 

redaktorov, archívu a i., pričom MpM funguje na podobných základoch.  

Využívanie obrazu, ako sme naznačili vyššie, sa prispôsobuje percipientovi, ak ho teda 

masové médium (printy) nevyužíva na získavanie relevantného informačného obsahu; a tento 

trend sa prejavuje aj pri selekcii využitých obrazov ilustrujúcich konkrétne články. Mal by sa 

zohľadniť charakter správy z textového (ortografického, morfologického, lexikologického, 

štylistického) hľadiska a zvoliť formálne a obsahovo najvhodnejšia fotografia. Obraz  

by nemal byť prekonaný textom, v rovnakej miere nemôže byť text zatienený použitým 

obrazom z dôvodov interpretácie žurnalistických obsahov podaných autorom textu a autorom 

obrazu (keďže vo väčšine prípadov autorské subjekty nie sú totožné). Vzájomná súhra 

obsahov je teda nevyhnutná, je podmienkou kompaktného podania udalosti ako celku.  

Nie je možné zamedziť vzniku formálnych i obsahových konfliktov, výskytu humoru, 

ba až satirického zobrazovania (napr.: obr. 7. Poľský minister: Najšťastnejší človek v Európe 

bol po referende Putin; TERAZ – 29. 6. 2016.).  

 
Obrázok 7. Obsahový konflikt nastáva pri zakotvení fotografie k obsahu článku 

nekorešpondujúcom s objektom fotografie (príp. je takéto zakotvenie účelové so zámerom 
zaujať celkovou formou čitateľa), TERAZ, 29. 6. 2016 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                         
ktorých sa priamo zúčastnili. Tento spôsob príjmu informácií dáva masovým médiám k dispozícii kvantitatívne 

bohatú spravodajskú základňu; na druhej strane existuje predpoklad bulvarizácie a zahlcovania redakcií irele-

vantnými obsahmi bez možnosti overenia.  
4
 TV Markíza v mimoriadnom spravodajstve odvysielala záznamy nehody vyprodukované registrovanými užíva-

teľmi portálu Youtube (napr. https://www.youtube.com/watch?v=AMCSkTDFMD8 ; 5. 9. 2016.) 
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Vedomá motivácia autorov takýchto realizácií je otázna, pretože existujú stereotypy 

zobrazovania (obraz pochodujúcich ozbrojených vojakov IS v kombinácii s titulkom 

Odporcovia islamu zinscenovali okupáciu Prahy džihádistami; Pravda – 21. 8. 2016.);  

tie majú percipienta smerovať k autorským zámerom.  
 

Obrázok 8. Fotografia ako stimulačný prostriedok, Pravda, 21. 8. 2016 

 

 
 

Autorská syntéza statického obrazu (ktorý aplikácie postupne dopĺňajú o videozáznamy 

udalostí) a titulku (redakcie kvantifikujú obsahy udalostí a prepájajú tematicky príbuzné 

články do hypertextovej siete jednej spoločenskej udalosti – Prehra Nemecka vo vodnom póle 

a babrácky Teg Stegen; Najprv udreli Slováci, potom blesky. Zničili Nemcov. oba články 

pochádzajú z Pravdy /29. 5. 2016/ a odkazujú o. i. na článok taktiež publikovaný v aplikácii 

tohto periodika z 27. 5. 2016 – Slováci dosiahli sté víťazstvo, zdolali Weissových Gruzíncov) 

má percipientovi splniť očakávania, ktoré do čítania textu vkladá.  

Význam fotografie, ako aj iné ilustrovanie reality či jej interpretácia, je v súčasnej 

žurnalistike na vzostupe, keďže technologická dostupnosť zariadení s funkciou 

odzrkadľovania reality je vysoká (je možné tvrdiť, že súčasnosť je charakterizovaná primárne 

prostredníctvom vizuálnych podnetov a je temer nemožné sa vyhnúť technológiám 

zhotovujúcim fotografie/videá), pričom je potrebné mať na zreteli nové médiá a komunikačné 

kanály (sociálne siete, videoportály, ako aj vyššie spomenuté participačné rubriky typu  

Som reportér), ktoré do mediálnej tvorby zapájajú neinštitucionálnych jedincov ako tvorcov 

obsahov. Tieto snahy sú na mieste, keďže výskyt udalostí, ktoré by médiá mali pokryť,  

je veľký a nevyspytateľný, no tiež je nutné mať na zreteli filtráciu vizuálneho balastu, ktorý  

je pri spomínanej technologickej dostupnosti nevyhnutnosťou. 
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Picture, journalistic value 
 
Abstract 
The aim of the paper is to define the value of a still image as a complement news/current affairs  
in print and subsequently in electronic media (in the case of the studied text, it means in the 
application). It is aimed to demonstrate the impact on the reader, who may not perceive the text only 
from the aspect of language, but also from the aspect of plane graphics, which can help in the 
understanding of current trends in journalism from the leading producer to percipients. Linguistic 
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characteristics is examined through the prism of ethno-cultural experience of a particular 
implementation of linguistic-cultural units with a certain degree of social precedence (names  
of politicians, culture individuals and others). Therefore, they are characterized only those articles, 
which are related to all-society phenomena. Spectrum of the appeared social spheres, will reflect the 
level of the interest from the media manifestation – in other words a certain hierarchy not only of the 
media interest, but also of the social interest and the importance, which is attributed to the mentioned 
spheres. In the end, it is necessary to understand a degree of interactivity and virtuality, which are  
an integral part of a modern approach to the study of media in the current understanding of the area 
researched by us, and thus, the overall nature of consciousness bridging the real state of affairs with 
their ideal form in cyberspace. 

 
 
Keywords  
journalism – picture – text – print – contents – form 
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