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MÁ BYŤ BULVÁR PREDMETOM ÚVAH AJ 

V SPRAVODAJSTVE ELEKTORNICKÝCH MÉDIÍ?  

 
Miroslava Psárová 

 
 

Úvod 
 

Bulvár, termín, ktorý sa prvýkrát objavil v Paríži v 40. rokoch 19. storočia,1 je dodnes 

súčasťou uvažovania o jednom z typov novín. Autori, ktorí sa venujú problematike 

bulvarizovania médií, idú k počiatkom bulváru, analyzujú, sledujú vývoj a definujú súčasný 

stav. Bulvár pôvodne odkazoval na veľkosť novín, čo predstavovalo polovicu  

zo štandardného novinového formátu. Postupne sa definícia rozšírila natoľko, že už len veľmi 

málo hovorí o veľkosti novín, ale skôr súvisí s obsahom a štýlom novín (Sterling 2009).  

S príchodom elektronických médií sa bulvár ďalej rozširuje a uvažuje sa nad bulvarizáciou 

resp. tabloidizáciou, infotainmentom v spravodajstve, niektorí autori definujú „ľahký 

bulvár”.2 K akým javom teda v skutočnosti dochádza v spravodajstve elektronických médií? 

 

Tendencie bulvarizácie titulkov  
 

Encyclopedia of Journalism uvádza, že korene bulváru siahajú do novinových 

výtlačkov 17. a 18. storočia, ktoré cirkulovali v krajinách v Európe i Spojených štátoch a ich 

obsahom boli senzácie, kriminálne príbehy, klebety o známych a bohatých osobnostiach, 

dramatické ľudské príbehy zdôrazňujúce hrdinstvo, neobvyklé pôrody a nezvyčajné 

udalosti (tamtiež). V 21. storočí sa situácia príliš nezmenila. Kriminalita a senzácie sú naďalej 

súčasťou novinových výtlačkov. V prostredí elektronických médií je tematická náplň 

spravodajských relácií veľmi podobná. Analýza spravodajstva komerčných slovenských 

televízií ukazuje tendencie k stereotypizácii spravodajských relácií. Prevažujú kriminálne 

správy, televízia JOJ má dokonca spravodajskú reláciu rozdelenú na Krimi JOJ a Noviny 

JOJ, čím automaticky venuje nadpolovičnú väčšinu relácie kriminálnym správam. Pomerne 

veľký priestor dostávajú aj senzácie alebo kuriozity.3 Ukazujú sa teda podobné črty ako  

v spravodajstve printových médií. 

Jedným z prvých prostriedkov senzácie v žurnalistike bolo zavedenie výrazných 

titulkov. V 60. rokoch 19. storočia sa objavili titulky v prvom stĺpci na prvej strane. Pulitzer bol 
prvý, ktorý zaviedol titulky, ktoré dramaticky opisovali obsah správy, napríklad Screaming 

for Mercy (Žobronila o zľutovanie), A Mother´s Awful Crime (Hrozný zločin matky), Baptized 

in Blood (Krst krvi), A Heroine or A Criminal? (Hrdinka alebo zločinec?) (Prokop 2005, s. 216). 

O dramatickosti v titulkoch píše aj P. Odaloš (2008), podľa ktorého je pre bulvárne titulky 

charakteristická okrem akčnosti aj konfrontačnosť a neoverenosť. Vychádzajúc  

z definovaných bulvárnych znakov v printových médiách, aplikovala som dané poznatky 

na analýzu titulkov správ komerčných slovenských televízií. Hlavné spravodajské relácie 

komerčných slovenských televízií Markíza a JOJ som sledovala v časovom intervale od 14. 

apríla 2017 do 21. apríla 2017 a uvádzam hlavné zistenia analýzy a niekoľko príkladov.4  

                                                           
1 Názov je odvodený od francúzskeho modelu novín, ktoré sa predávali na bulvároch, širokých parížskych 

uliciach. 
2 Spojenie „ľahký bulvár” používajú Gregová – Rusnák – Sabol (2004), pričom uvádzajú, že tendencie  

k bulvárnosti sú len naznačené.  
3 Informácie uvádzam na základe obsahovej analýzy spravodajstva komerčných slovenských televízií Markíza a 

JOJ, realizovanej v mojej diplomovej práci.  
4 Celá analýza bude dostupná v Zborníku príspevkov z 12. študentskej vedeckej a umeleckej konferencie Prešov. 
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Televízny titulok definuje Interpretácia textov elektronických masových médií 

(Gregová – Rusnák – Sabol 2004, s. 124) ako „grafický text určený na priame čítanie  

z televíznej obrazovky (názov, nadpis jednotlivého príspevku alebo celej televíznej relácie)”. 

V televíznom spravodajstve sa titulok vyskytuje buď ako uvedenie jednotlivej správy, kde  

sa titulok skladá z niekoľkých slov a vyskytuje sa spravidla v dvojexpozícii s moderátorom, 

prípadne v kombinácii s obrazovým výrezom úvodného záberu príspevku alebo ako 

headline – dynamický prehľad troch až piatich hlavných správ z úvodu spravodajskej 

relácie, ktorý má upútať pozornosť diváka. V prípade tejto analýzy ma zaujímal prvý typ 

titulku. V televíznom spravodajstve sa titulky uvádzajú naspodku obrazu v tzv. informačných 

lištách (Osvaldová 2011, s. 85).  

Vzhľadom na to, že v televíznom spravodajstve sa tvar, veľkosť či farba titulku nemení, 

ako je to v printových médiách, v titulkoch televízneho spravodajstva hľadáme skôr 

lexikálne a syntaktické charakteristiky bulváru. Akčnosť alebo dramatickosť sa môže  

v titulkoch dosiahnuť prostredníctvom hyperbolizácie, napr. Hromadná nehoda  

pri Poprade, Ďalší útok v Paríži, Pokus o vraždu sekerou, Tragická nehoda mladých ľudí, 

Krvavý útok na civilistov, Krvavý útok na konvoj. Podľa Odaloša (2008) je pre bulvár typické 

použitie expresívnych slov a slangov. V komerčnom televíznom spravodajstve som 

zaznamenala titulky Betónové opachy, Humbuk kvôli Kukurovi alebo Rebel aj v nemocnici. 

Rovnako ako printové, aj televízne spravodajstvo pracuje v titulkoch s nepriamymi 

pomenovaniami. Ako príklad uvádzam titulky Čierny pasažier, Biela sobota (toto spojenie  

v divákoch evokuje liturgický sviatok, ale titulok odkazoval na správu o zasnežených 

kopcoch vo Vysokých Tatrách), Chopok bičovala víchrica (výraz „bičovať”  

je v spravodajstve často spájaný s počasím), Staršie byty si to odskáču, Harabin sa cíti ako 

znásilnená žena. O metaforickosti v titulkoch píše aj T. Rončáková (2016, s. 53) a tvrdí,  

že „titulok takého typu nemá za úlohu podať vyčerpávajúcu informáciu alebo vystihnúť 

názor, ale často skôr metaforicky obrazne naznačuje tému, čím sa zaraďuje medzi titulky 

najviac prepojené s textom – čitateľ ich naplno pochopí až v kontexte celého materiálu 

a jeho pointy“.  

Ako prostriedok bulvarizácie titulkov možno podľa Odaloša (2008) využiť  

aj interpunkčné znamienka, ako sú úvodzovky, otáznik alebo výkričník. Úvodzovky sa totiž 

používajú v prípade priamej reči alebo citovania, inak označujú štylisticky neprimeraný 

výraz alebo ironické zafarbenie slova. Za analyzované obdobie som v komerčnom 

televíznom spravodajstve, najmä v televízii JOJ, zaznamenala titulky Domčin „nový muž“, 

Boží hrob „stráži“ moslim, „Polievačku“ niektorí nezvládli, Ako „obliecť“ záhradku, „Tajnosti“ 

v zmluvách, „Oplodňovacia“ turistika, „Dvojjazyčné“ stanice a jeden titulok s výkričníkom  

v spravodajstve televízie JOJ Rastú!. Aj podľa Hrotkovej (2014) výkričníky za titulkom 

naznačujú bulvárny spôsob spracovania informácií. Televízia JOJ pracuje v titulkoch  

aj s emotikonami, napríklad v titulku Uhádnite dedinu ☺ alebo Hasiči v akcii ☺.  

 

Od infotainmentu k tabloidizácii 
 

Môžeme teda uvažovať o tom, že znaky bulváru sú aplikovateľné aj na elektronické 

médiá, kde sa častejšie ako termín bulvár spomína bulvarizácia ako snaha prispôsobiť formu 

a obsah mediálneho posolstva nenáročnému divákovi, a to prostredníctvom zábavy. Tento 

proces autori definujú ako infotainment (slovenský ekvivalent – infozábava), v odbornej 

literatúre sa už stretneme aj s pojmom sprábava. Termín infotainment prvýkrát použil 

Cronkite v súvislosti s rozširovaním banality v televíznom spravodajstve. Tvrdí, že ide  

o „všeobecný trend v médiách, predovšetkým v spravodajstve, kde je pri výbere  

a spracovaní správ zdôrazňované vedľa informačnej hodnoty aj pútavé sprostredkovanie 

obsahu” (Klimeš 2015).  

Kým niektorí autori používajú infozábavu ako ekvivalent bulváru, Klimeš (tamtiež) tieto 

dva pojmy odlišuje a hovorí, že „zatiaľ čo bulvarizácia či tabloidizácia označujú skôr 

tematické posuny v ponuke médií, infozábava opisuje zábavne spracované aj seriózne 
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témy”. Viditeľné je to napríklad v politických témach, kde seriózne uchopenie témy 

redaktorom nahrádza odľahčenie v podobe zaradenia hudby do správy, vo výbere 

dialógov medzi politikmi a politickými stranami, ktoré sú postavené na princípe 

konfrontačnosti. Dochádza tak k ďalšiemu typu -tainmentu, spojením konfrontácie  

a zábavy, confrontainment. Podľa Odaloša (2008) konfrontačnosť znamená predstavovať 

v niektorých typoch správ zvýraznenú dejovosť, nezhodu, nesúlad, vyhrotenosť, ako stret 

dvoch strán, ako boj a nezmieriteľnosť dvoch protikladov.  

Príkladom princípu konfrontačnosti so znakmi infozábavy je správa Matovič  

vs. Kaliňák,5 keď Matovič v televíznej správe reagoval na nadávky, ktoré Kaliňák adresoval 

svojim oponentom, zatiaľ čo Kaliňák tvrdí, že opozičný politik tým „prerazil dno žumpy“. 

Konfrontačnosť popri akčnosti a neoverenosti pomenúva Odaloš ako jeden zo znakov 

printového bulváru. Aj P. Žantovský tvrdí, že bulvár nie je len o klebetách a známych 

osobnostiach, ale aj o neserióznom uchopení politickej témy (Švec 2004, online). Ak opäť 

premostíme do prostredia elektronických médií, zostávame v spravodajstve ešte stále pri 

infotainmente, a teda len zábavnom spracovaní témy alebo sa posúvame k neserióznemu 

uchopeniu politickej témy, čiže k bulvarizácii?  

Tretím znakom bulváru podľa Odaloša (2008) je neoverenosť. Neoverenosť sa jazykovo 

prezentuje zmierňovaním absolútnej platnosti správ s cieľom predísť tak možným súdnym 

sporom. Ak nie je správa predstavená jednoznačne, tak nie je možné právne postihnúť 

autora textu. Lingvisticky sa zmierňovanie dosahuje prostredníctvom slov „údajne“, „vraj“.  

Z analýzy komerčného televízneho spravodajstva uvádzam napríklad: Útočil vraj pre 

peniaze alebo prostredníctvom uvedenia nepresného čísla: Desiatky mŕtvych civilistov, 

Veľa smrteľných nehôd, kde v správe odznelo, že ide o štatistický údaj, avšak nebolo 

uvedené presné číslo.  

 

Titulné správy v dennej agende tém 
 

V printových médiách je najdôležitejšia titulná strana periodika. Odaloš (2008, s. 128) 

ju nazýva „výkladná skriňa bulvárnej tlačoviny“. Ak sa opäť prenesieme do prostredia 

elektronických médií, titulnú správu periodika môžeme prirovnať k prvej správe v dennom 

spravodajskom súhrne. V súvislosti s elektronickými médiami Tušer (2010) konštatuje, že zatiaľ 

čo seriózne spravodajstvo v elektronických médiách sa snaží pri voľbe postupnosti správ 

riadiť dôležitosťou overených informácií, tak správy v ľudových a bulvárnych médiách 

začínajú informáciami, ktoré majú pôsobiť na základné inštinkty publika (nešťastia, vraždy, 

senzácie, aféry), často nepotvrdené alebo vymyslené udalosti. Dodáva, že najmä 

komerčné televízie narábajú v úvodných častiach relácií s bulvárnymi informáciami 

a hovorí o tzv. 3 S – sex – sadizmus – senzácia.  

V spomínanej analýze spravodajstva komerčných slovenských televízií som svoju 

pozornosť zamerala aj na úvodné (titulné) správy. Počas analyzovaného týždňa sa televízie 

nezhodli ani v jednej titulnej správe, a to nielen obsahovo, ale aj tematicky – správy sa týkali 

rozdielnej problematiky. Pozícia správ ma zaujímala i v mojej diplomovej práci, kde som 

porovnávala úvodných päť pozícií správ oboch komerčných slovenských televízií. 

Výsledkom bolo, že v oboch analyzovaných týždňoch s odstupom jedného kalendárneho 

mesiaca sa televízie zhodli na prvých piatich pozíciách iba v prípade jedenástich správ  

z celkového počtu 35 správ.6 

Uplatňuje sa teória televízneho gatekeepingu, ktorá hovorí o tom, že pre televízie nie 

je primárne umiestniť ako prvú správu najdôležitejšiu, ale odlíšiť sa od konkurencie. 

Nastoľovanie tém je premyslený postup pri zoraďovaní príspevkov v dennej spravodajskej 

agende tak, aby si televízie zaistili sledovanosť. Pomerne jednoduchšie v nastoľovaní tém to 

má televízia JOJ, ktorá od roku 2014 rozdelila spravodajskú reláciu na Krimi JOJ a Noviny 

                                                           
5 Titulok je z archívu spravodajstva televízie Markíza zo dňa 21. apríla 2017. 
6 Psárová, Miroslava: Nastoľovanie tém v hlavnom spravodajstve komerčných slovenských televízií Markíza  

a JOJ, 2015, s. 72. 
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JOJ. Kým sa teda začne hlavná spravodajská relácia Noviny JOJ o 19:30, televízia má ešte 

dostatok času zoradiť príspevky tak, aby sa líšili od konkurenčného spravodajstva televízie 

Markíza.  

O tom, že nejde len o hypotetizovanie, hovoria i samotné vyjadrenia televízií. Keď  

v roku 2003 denník SME (2003, online) položil otázku šéfredaktorovi spravodajstva televízie 

JOJ, či sleduje správy konkurenčnej televízie Markíza, povedal, že by klamal, keby povedal 

nie. Podľa toho sa mení aj definitívna verzia poradia príspevkov, ktorá je známa až tesne 

pred vysielaním. Aj po niekoľkých rokoch stále platí teória televízneho gatekeepingu a „byť 

prvý” na trhu je pre médiá mnohokrát lákavejšie ako zohľadniť ďalšie spravodajské hodnoty. 

A keď je teda pre bulvár charakteristické šokovať titulnou stranou periodika, tak v prípade 

televízneho spravodajstva môžeme hovoriť o šokovaní úvodnou, titulnou správou v dennom 

súhrne tém.  

 

Záver 
 

Ak niečo analyzujeme, skúmame, väčšinou sa vraciame k počiatkom. K počiatkom 

života. K počiatkom príbehu. K počiatkom teórie. Aj pojem bulvár má svoj počiatok a ten 

hľadáme v printových médiách. S vývojom elektronických médií sa termín bulvár rozširuje  

a prehlbuje. Autori, ktorí nechcú pracovať s týmto pojmom, ktorý podľa nich vyvoláva 

negatívne konotácie, používajú ekvivalent tabloid. V mediálnom prostredí sa pridávajú 

ďalšie pojmy ako bulvarizácia, resp. tabloidizácia, ľahký bulvár oproti tvrdému bulváru, 

infotainment alebo infozábava. To, čo tieto termíny majú spoločné, môže byť v prípade 

spravodajstva opúšťanie priestoru objektivity a serióznosti. Politické témy sú podávané ako 

zábava, nehody a katastrofy v nás podnecujú emócie, správy majú vo všeobecnosti 

šokovať a vzbudiť pozornosť diváka.  

Bulvarizácia vynára na povrch aj otázku zmeny podoby žánrov v elektronických 

médiách. Analýzy ukazujú dlhodobú stereotypizáciu tvorby televíznych správ. Spomenula 

som vlastné čiastkové výskumy, ako sú nastoľovanie tém v komerčnom televíznom 

spravodajstve, kde sa ukazuje, že správy sú zaraďované podľa určitého kategorizačného 

kľúča, úvodné (titulné) správy denného súhrnu tém podložené teóriou gatekeepingu  

a tendencie bulvarizácie titulkov v televíznom spravodajstve na základe znakov bulváru, 

ktoré sú definované P. Odalošom v printových médiách. Naďalej budem vychádzať  

zo znakov bulváru v printových médiách, kde sú zatiaľ objasnené vo väčšej miere,  

a na základe nich uvažovať o znakoch bulváru v elektronických médiách. Moje ďalšie 

výskumy budú smerovať k identifikovaniu ďalších obsahových a formálnych znakov bulváru 

v spravodajstve a publicistike elektronických médií, prehodnotení súčasných žánrov  

a definovaniu znakov potenciálne nových bulvárnych žánrov, a to prostredníctvom 

exaktnej metodológie.  
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Should Tabloid in Electronic Media News Be Also a Topic of Studies? 
 

When we talk about a tabloid we have to consider print media, because it is the 

beginning of the term tabloid. But with the progress of electronic media, the term tabloid is 

spreading and the authors say about „tabloidisation”, „infotainment”, „easy tabloid” or 

„hard tabloid” etc. These terms may have in common that all of them seems to be leaving 

the scope of objectivity and seriousness of news. It shows that some of the tabloid 

characteristics in print media also applies in news of electronic media. So we can ask what 

is happening in the electronic media news?  

 

Údaje o autorovi 
 

Mgr. Miroslava Psárová 

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov 

mirka.psarova@gmail.com 

 

Prvým podnetom k môjmu pokračovaniu  

na treťom stupni štúdia a orientovaniu sa vo vedecko-

výskumnej a pedagogickej činnosti bola medzinárodná 

študentská vedecká konferencia, kde som sa úspešne 

zúčastnila s diplomovou prácou Agenda setting. Otvorila 

mnohé ďalšie nezodpovedané otázky, ktoré som si chcela ešte 

niekedy znovu položiť. Momentálne pracujem, pod vedením doc. Terézie Rončákovej, 

PhD., na dizertačnej práci Bulvárne žánre v elektronických médiách, kde sa zameriavam 

na spravodajstvo a publicistiku. Okrem toho mám veľmi rada prírodu a (nielen odborné) 

knihy – najlepšie v spojitosti. Práve v prirodzenej kráse nachádzam najviac inšpirácie.   
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