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HODNOTOVÉ ASPEKTY MEDIÁLNEHO VEDOMIA 
 

Ján Sabol 
 

 

Medzi základné výskumné otázky (mas)mediálnej komunikácie nesporne patria: 

komunikačný status kódovania, vysielania, príjmu a dekódovania (sémantickej) informácie; 

jazykové, semiotické a komunikačné väzby expedienta a percipienta; axiologické 

parametre odosielania, prenášania (resp. získavania a ukladania) informácie, najmä  

cez „filter“ a „ustaľovač“ mediálneho vedomia. 

Vo svojej úvahe – opierajúc sa o analýzu semiotického (ikonicko-symbolického 

a arbitrárneho – pozri v 2) pozadia dvoch základných komunikačných sústav: akusticko-

auditívnej (fónická reč; v médiách primárne realizovaná v rozhlasovej komunikácii) 

a opticko-vizuálnej (grafická reč; realizovaná v printových médiách, ale popri 

dominantnom „obraze“ s akustickou štruktúrou textu aj v televíznom vysielaní) – 

vychádzame z nesporného poznania, že jazyk je znaková sústava. Túto skutočnosť 

potvrdzujú – okrem iného – „krajné“ polohy komunikačných stupňov ako nevyhnutných 

neurofyziologicky podmienených iniciátorov a stimulátorov jazykovo- 

a semiotickofunkčných procesov (ide najmä o kódovanie, generovanie textu 

prostredníctvom výberu a usporiadania znakových jednotiek a o ich dekódovanie, 

„rozlúštenie“), ktoré sú zároveň svedectvom o súčinnosti expedienta a percipienta 

v komunikačnom kanáli reči/jazyka. V akusticko-auditívnom (teda základnom1) type 

komunikácie možno totiž vymedziť nasledujúce stupne (analogicky postupujeme, pravda, 

s konkrétnymi špecifikami, aj pri analýze prenosu informácií v opticko-vizuálnej 

komunikačnej sústave): 1 – správa (hlavná informácia) a prvé kódovanie (kódovanie 

hlavnej informácie do nosnej informácie), 2 – druhé kódovanie (kódovanie nosnej 

informácie do signálu), 3 – deje v odstredivých nervových dráhach, 4 – artikulácia; 

akustická artikulácia; mechanický dej rozprávania, 5 – akustický signál; šírenie zvukovej vlny, 

6 – počúvanie; mechanické deje v uchu, 7 – deje v dostredivých nervových dráhach,  

8 – prvé dekódovanie (dekódovanie signálu do jazykovej formy), 9 – druhé dekódovanie 

a správa (dekódovanie nosnej informácie do hlavnej informácie; o týchto stupňoch pozri 

podrobnejšie: Kráľ – Sabol, 1989, s. 34 – 38). Pripomíname, že interpretácia komunikačných 

stupňov v akusticko-auditívnom type komunikácie pomáha exaktne vyčleniť aj fonetický  

a fonologický priestor zvukových prvkov: procesy a javy na stupňoch 3 – 7 sú dominantne 

predmetom fonetiky, procesy a javy na stupňoch 1, 2; 8, 9 patria dominantne do oblasti 

fonológie. Ďalšie vrstvy abstrakcie možno predpokladať na základe podrobnejšej analýzy 

dialektického vzťahu a preskupenia zvukových javov na pozadí súhry a protihry 

ontologických a gnozeologických „parametrov“ v ich „štruktúre“ (Sabol, 1996).  

 

Pri skúmaní vzťahu expedienta a percipienta prostredníctvom jazykového kódu  

(na súčinnosť týchto komunikačných partnerov sme už upozornili v l.1) je naším teoretickým 

predpolím jedna z podstát jazykovej sústavy – relácia symetrie a asymetrie a  napojenie 

tohto protikladu na semiotické pozadie (z doterajších našich výskumov tejto problematiky 

porov. Sabol 2007a; 2007b; 2011 a i.). 

Symetria a asymetria v jazyku je jednou z dominantných podôb formy a obsahu; tento 

vzťah sa stal základným iniciátorom dvoch základných semiotických podstát, „podloží“, 

„tonalít“, „posolstiev“ jazykovej sústavy pri jej vzniku a plne sa premieta do vývinu 

a súčasného „diania“ jeho prvkov. Ide o ikonicko-symbolický (so symetriou medzi formou 

a obsahom) a arbitrárny (so „zdedenou“ symetriou, ale dominantne s asymetriou medzi 

formou a obsahom) semiotický princíp, ktoré úzko – najmä cez svoje prvky, znaky – 

kooperujú, dopĺňajú sa a vzájomne sa preskupujú (túto skutočnosť dokumentuje  

aj neurofyziologický základ reči: ide o dominantné funkcie – vývinovo staršej –  pravej a ľavej 
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mozgovej hemisféry, ako to potvrdzujú aj základné typy afázií – potláčanie vzťahu 

podobnosti, resp. vzťahu priľahlosti, teda metaforického verzus metonymického princípu – 

Jakobson, 1991, s. 87 n.), vytvárajúc prienikové množiny takých binárnych opozícií 

v jazykovej sústave, k akým patria (prvý príznak sa dominantne uplatňuje v „zóne“ ikonicko-

symbolického princípu, pre druhý je dominantným semiotickým pozadím arbitrárny princíp): 

motivovanosť (v širokom zmysle slova; ide o tvorbu a používanie znakových jednotiek, 

v ktorých je forma aktivizovaná, stimulovaná „priamym“ odleskom skutočnosti,  

a to v rozsiahlych intralingválnych, intrakomunikačných, extralingválnych 

a externolingválnych kontextoch premietajúcich sa do kreovania a uplatňovania formy 

inšpirovanej „reflexmi“ uvedených okolností; tento člen protikladu možno interpretovať 

napr. aj ako „zdôvodnenosť jazykového vyjadrenia pomenovaného javu“ – Furdík, 2005,  

s. 265) – nemotivovanosť (opačné tendencie ako pri motivovanosti; relatívna nezávislosť 

znakovej formy od obsahu, nedostatok jednoznačnej korelácie medzi vnútornou štruktúrou 

znakovej formy a štruktúrou obsahu – Krupa, op. cit., s. 28; Furdík, 1993, s. 28 – 33); ďalej 

asociatívnosť (napr. pri štýlotvornom procese ide o fázu selekcie tematických prvkov) 

a lineárnosť (napr. pri generovaní textu v diferencovaných komunikačných situáciách 

tento „činiteľ“ garantuje jazykovo-syntaktické spracovanie tematických prvkov; je to teda 

os kompozície). Na póle asociatívnosti dominantne stojí metaforický princíp, realizácia 

podobnosti, na póle linearity zasa metonymický princíp, stvárnenie prvkov podľa priľahlosti. 

Tieto opozície ďalej „tieňujú“ binárne protiklady paradigmatickosť (utvárajúca na základe 

asociatívnosti štruktúru príslušného systému; porov. paradigmatické vzťahy foném)  

proti syntagmatickosti (linearite, horizontalite; porov. stvárňovanie fonetických korelátov 

foném v aktuálnej realizácii reči) a simultánnosť (voľný, asociačný princíp spájania prvkov) 

proti sukcesívnosti (tendencia k lineárnemu radeniu prvkov). Simultánnosť pomáha kreovať 

„ikonickosť“ ako (dominantný) znakový princíp poézie (vrátane hudobnosti verša) 

a sukcesívnosť zasa „arbitrárnosť“ ako (dominantný) znakový princíp prózy. Na túto opozíciu 

sa napája aj syntakticko-konštrukčný protiklad diskontinuálnosť – kontinuálnosť  

ako „vyznenie“ horizontálno-vertikálnej štruktúrovanosti poézie a horizontálnej 

štruktúrovanosti prózy. Uvedené dva základné semiotické princípy v týchto dvoch 

základných formách literatúry dômyselným spôsobom regulujú aj kooperáciu 

všeobsiahlych, univerzálnych kategórií – priestoru a času. Priestor sa dominantne zrkadlí na 

ikonicko-symbolickom, „stacionárnom“ pozadí – je to skôr „konštantná“ doména 

poézie/lyriky; čas sa ťažiskovo prikláňa k arbitrárnej, „dynamickej“ semiotickej štruktúre – 

hlási sa cezeň  skôr „premenlivý“ princíp prózy, napr. v makrokompozičnej zóne rozprávania. 

Od ikonicko-symbolického znakového princípu sa pri vzniku a fungovaní motivovanosti 

dominantne odvíjajú odrazové gramatické kategórie, arbitrárny semiotický princíp je zasa 

dominantným pozadím pre klasifikačné gramatické kategórie (Sabol, 2004; 2011; tam  

aj odkaz na ďalšie naše štúdie).  

 

Na uvedených znakových poliach sa realizuje aj semiotická väzba oboch partnerov 

komunikačného aktu: na osi asociatívnosti sa v komplexnom dorozumievacom oblúku 

dominantne ocitá hľadisko percipienta; lineárny, sukcesívny tok jazykových prvkov 

„rozohráva“ expedient (podrobne Sabol, 2008). Je to akési „vyvrcholenie“ ikonicko-

symbolického (motivovaného) a arbitrárneho (nemotivovaného) semiotického vzťahu, 

ktorý má svoje vývinové aj synchrónne parametre potvrdzujúce tendenciu  

k  ich vzájomnému prepojeniu aj podmienenosti,2 k vytváraniu prienikovosti, spoločného 

„magnetického poľa“ medzi nimi.3 Súčinnosť obidvoch semiotických podstát reči  

sa výsostne napĺňa v dialógu; táto „poloha“ textotvorného procesu garantuje aj jazykový 

vývin (Jakobson, 1993, s. 7), a to cez generovanie textu po „selekcii“ tematického bloku 

komunikátu. Prítomnosť expedienta a percipienta v komunikácii teda vedie k rovnováhe, 

vyvažovaniu, homeostáze obidvoch základných semiotických princípov. Je to reč 

v komplexnosti, empatická „výzva“ na hľadanie a nachádzanie porozumenia, záruka,  

že sa hlas odosielateľa nestane hlasom volajúceho na púšti. 
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Semiotické väzby expedienta a percipienta sú teda najvlastnejším zmyslom tvorby 

a dekódovania jazykového textu, v ktorom sa zračí prepojenie intra-, para- 

a extralingválneho a intra-, para- a extrakomunikačného, a to v oboch smeroch  

od centrálneho antropogénneho bodu: v antropofugálnej a antropopetálnej semióze 

(prvá z nich sa dominantne prejavuje napr. pri nemotivovanosti, povedzme  

pri klasifikačných gramatických kategóriách, druhá pri motivovanosti, pri odrazových 

gramatických kategóriách). Vzťah expedienta a percipienta má svoje časové, priestorové, 

jazykovoštruktúrne, ale aj široké externolingválne súvislosti a odozvy (medzi ne patria napr. 

aj komunikačná kompetencia, empatia na strane oboch komunikačných partnerov, 

lokučné/ilokučné/perlokučné väzby, princíp komunikačnej dôvery, pochybovačnosti, 

otvorenosti, utajovania, hry a „hrania sa“ s  kognitívnym, operatívnym, kontaktovým 

a fascinatívnym jazykovým funkčným a subfunkčným kódovaním a dekódovaním 

informácie a ďalšie psycholingválne a sociolingválne pozície a „manévre“ atď.). Navyše  

si treba uvedomiť skutočnosť, že v príslušných oblastiach spoločenskej komunikácie (porov. 

oblasť masmédií) sa „duológ“ ako operatívny „nukleus“ premieňa  

na viac- či mnohovrstvové preskupenia komunikačných aktov. „Jadrový“ vzťah expedienta 

a percipienta aj jeho kvantitatívne a kvalitatívne premeny sú jedným z najvlastnejších 

priestorov aj sociolingvistických pozorovaní (porov. Ondrejovič, 2008), vyvažujúcich 

normativistický, „analogistický“ pohľad na jazyk, rešpektujúci vlastne len ikonicko-

symbolické „posolstvo“ z „jednoliatej“ binárnej opozície semiotických podstát. A sme znovu 

pri vyvažovaní oboch základných semiotických princípov (aj cez súčinnosť a protipohyb 

expedienta a percipienta) navrúbených na jazykovú sústavu, ktoré garantuje inovačnú 

kvalitu a komunikačnú efektívnosť textotvorných procesov. V naznačených reláciách 

osobitne vyznieva súčinnosť a protipohyb expedienta a percipienta (v diferencovanom 

kvantitatívnom „prevedení“) v mediálnom prostredí. 

 

Jednou zo zásadných otázok pri pozorovaní vzťahu expedienta a percipienta  

(v širokom zmysle slova) sú axiologické parametre textotvorného procesu prostredníctvom 

jazyka. Pri úvahách o jazyku/reči ako hodnote sa zdôrazňuje predovšetkým fungovanie, 

funkčné zacielenie jazykových prostriedkov, pričom sa priamo konštatuje, že „realizácia 

hodnoty je totožná s fungovaním predmetu, s uplatnením jeho funkcie...“ Alebo inak:  

„Bez funkcie by nebolo hodnoty... Len funkcia dokazuje hodnotu. Hodnota  

je zovšeobecnením opakovaného fungovania predmetu“ (Miko, 1973, s. 250; východiskom 

takejto koncepcie skúmania jazyka ako hodnoty sú teda jazykové funkcie). 

Pri poznámkach o jazyku ako hodnote a o hodnotení jazyka (Sabol, 2005) mierime na 

fakt, že používateľ jazyka (ako hodnoty) je aktívnym činiteľom pri generovaní textu,  

teda výber a usporiadanie jazykovo-štylistických prostriedkov realizuje podľa  

ich „hodnotenia“, ktoré môže mať intuitívny alebo reflexívny charakter (Dolník, 1999, s. 188). 

S pribratím semiotických poznatkov by sa – na interdisciplinárnom pozadí – dali 

stanoviť niektoré základné postuláty (osobitne pre oblasť jazykovej kultúry a jazykovej 

výchovy) na pozorovanie jazyka ako hodnoty napríklad takto: 

Hodnotu v jazyku stráca alebo aspoň pritlmuje také vyjadrovanie, v ktorom a) chýba 

denotát (pričom sa táto skutočnosť nevyužíva v „nadstavbovom“ sémantickom pláne),  

b) sa „natíska“ falošný denotát (bez funkčného uplatnenia v „nadstavbovom“ znakovom 

priestore); hodnotu v jazyku znižuje to, čo c) nefunkčne rozrieďuje významovú informáciu 

a nerešpektuje všeobecnú komunikačnú potrebu dostať za určitý čas primerané množstvo 

významovej informácie; d) sťažuje prenos informácie nefunkčným deformovaním normy,  

e) narúša, resp. oslabuje sociatívne väzby pri komunikácii a pod. (Sabol, 2005, s. 156). 

 

Axiologické parametre odosielania, prenášania (resp. získavania a ukladania) 

informácie, ako sme ich naznačili aj na pozadí semiotických väzieb expedienta 

a percipienta, možno skúmať aj vo vzťahu k jazykovému vedomiu, ktoré – analogicky – 

vedie k vymedzeniu napr. estetického (pri percepcii hodnotových signálov umeleckého 

komunikátu) či mediálneho vedomia (pri percepcii a „spracúvaní“ stupňa kvality 
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a hodnotenia výsledkov textotvorných procesov v jednotlivých oblastiach publicistického 

štýlu a v jeho žánroch). 

Najpodrobnejšie skúmal typy jazykového vedomia (ako špecifickej zložky ľudského 

vedomia, ktorého hlavnou funkciou je „objektivizovať stav individuálneho vedomia,  

a to v procese komunikácie, ale aj v procese poznávania“) J. Horecký (2001a; 2001b,  

cit. na s. 117). Za najnižší stupeň pokladá spontánne (naivné, insitné) jazykové vedomie, 

najvyšší stupeň reprezentuje teoretické jazykové vedomie. Medzi spontánnym 

a teoretickým jazykovým vedomím stojí poučené jazykové vedomie. Jazykové vedomie sa 

podľa autora formuje jednak spontánne, jednak uvažovaním, reflexívne; vyššou formou ako 

reflexívne jazykové vedomie je kreatívne jazykové vedomie (2001a, s. 114 – 115). 

Hodnotiaca, axiologická zložka je v spontánnom jazykovom vedomí zastúpená „vo veľmi 

malej miere“; v poučenom jazykovom vedomí je hodnotiaca zložka „pomerne málo 

rozvinutá“, v kultivovanom jazykovom vedomí má „najväčší zástoj, v teoretickom 

jazykovom vedomí má „často až nadmernú úlohu“ (2001a, s. 115 – 116). Pri skúmaní 

hodnotového poľa jazykového vedomia je dôležité autorovo konštatovanie (2001b, s. 117), 

že hodnotová zložka jazykového vedomia „sa síce môže odlišovať podľa jednotlivých typov 

jazykového vedomia, ale aj podľa individuálnych dispozícií, pričom však v každom prípade 

funguje ako riadiaci podsystém v systéme verbálneho správania.“ Z vymedzených typov 

jazykového vedomia možno vytvoriť škálu: naivné, insitné, spontánne, reflexívne, poučené, 

kultivované, teoretické, kreatívne jazykové vedomie. 

Na pozadí uvedených typov jazykového vedomia – „pod ochrannými krídlami“ 

axiológie – možno viesť paralelu aj napr. k estetickému či mediálnemu vedomiu. V úsilí zvýšiť 

hodnotové parametre informačného a nadstavbovo etického (a v príslušných žánroch  

aj estetického) statusu mediálnych komunikátov sa ukazuje nevyhnutnosť komponovania 

a vysielania textu (v komplexe akusticko-auditívneho a opticko-vizuálneho kanála, 

s využitím interdisciplinárneho bádateľského priestoru aj s vedomím hodnotovej tendencie 

k homeostáze ikonicko-symbolického a arbitrárneho semiotického princípu)  

pre percipientov aj s ohľadom na ich mediálne vedomie (pod vedením jazykového 

vedomia), a to s posunutím výsledných komunikátov do jeho vyšších vrstiev kvalitatívnej 

škály. Nazdávame sa, že predložené teorémy môžu naznačovať aj niektoré perspektívy 

ďalšieho výskumu. 

 

Poznámky 

1. Tento fakt možno dokumentovať vývinovo (v tejto súvislosti porov. aj následnosť 

osvojovania zvukovej a grafickej reči deťmi), ale aj synchrónnym fungovaním prvkov 

v akusticko-auditívnom a opticko-vizuálnom type komunikácie, vrátane intenzity zásahu 

dorozumievacích porúch do komunikačných stupňov. Fónické prvky – ako sa zdá – 

„bytostnejšie“ realizujú vzťah jednotlivého a všeobecného vo svojej štruktúre. 

Na druhej strane „viditeľnosť“ písma umožňuje príklon k ikonicko-symbolickému 

znakovému princípu (čo pozorujeme vo východiskovom vývinovom štádiu grafických 

sústav – pri piktogramoch; porov. Sabol, 2004, najmä v 4 – s. 33) aj napríklad v sugesciách 

umeleckého písma, hoci vysoké zvýšenie stupňa abstrakcie (pri tzv. hláskovom písme – 

k termínu pozri Sabol, 2002, s. 41, pozn. 4) jednoznačne potvrdilo posun tejto znakovej 

sústavy k arbitrárnemu semiotickému princípu (porov. aj prechod od ikonickosti  

ku konvenčnosti v čínskom písme – Krupa, 1980, s. 28). 

2. Porov. konštatovanie V. Krupu (1992, s. 70): „Ikonickosť znaku má rozličné stupne vernosti, 

takže jestvujú viac aj menej ikonické znaky. To znamená, že v jazyku nejestvujú rýdzo 

ikonické ani rýdzo konvenčné znaky.“ 

3. Porov. napríklad 1) vývin detskej reči: dieťa pri konštituovaní vlastnej reči zo začiatku  

je skôr percipientom než expedientom, potvrdzujúc vývinovú postupnosť od ikonicko-

symbolických k arbitrárnym znakom; zároveň najskôr rozohráva hlasové sugescie podľa 

časovej, silovej, frekvenčnej a kvalitatívno-timbrovej modulácie, čím dokumentuje 
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vývinovú primárnosť simultánnosti ako črty dominantne ikonicko-symbolickej „tonality“ 

reči, a 2) 5. komunikačný stupeň (pozri v 1), ktorý je najpreukaznejším spoločným 

priestorom expedienta a percipienta (semioticky a komunikačne viazané akustické 

vlnenie prijíma a začína „spracúvať“ percipient, ale zároveň na základe spätnej väzby  

aj expedient). 
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Value aspects of media consciousness 

 
In the study, the theory of the communication status of the coding, transmission, 

reception and decoding of semantic information, language, semiotics and 

communication links of the expedient and the percipient (according to two semiotic 

principles: iconic-symbolic and arbitrary) and the axiological parameters of the 

complex communication scheme suggest the value aspects of media consciousness 

(analogously by type of language consciousness) in a scale: naive, insensitive, 

spontaneous, reflexive, informed, cultivated, theoretical, creative consciousness. 
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