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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Jednou z charakteristických čŕt súčasných masových médií – predovšetkým elektro-
nických a osobitne v komerčnom prostredí – je ich snaha expedovať maximálne mož-
né množstvá informácií, a to čo možno najrýchlejším a najdynamickejším spôsobom. 
Tendencie dynamizovať a akcelerovať informačné procesy môžeme pozorovať prak-
ticky vo všetkých odvetviach masmediálnych činností – je pochopiteľné, že najmar-
kantnejšie sa prejavujú v spravodajskom priestore, čoraz zreteľnejšie sa však s nimi 
stretávame aj v oblastiach mediálneho umenia a mediálnej zábavy. S tým, pravdaže, 
súvisí viacero sprievodných javov, ktoré začínajú viac či menej výrazne ovplyvňovať 
charakter mediálnej produkcie. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

masové médiá – rýchlosť – dromológia – akcelerácia – expedient – percipient – spra-
vodajstvo – umenie – zábava 

 
ÚVODÚVODÚVODÚVOD    

„„„„DDDDejiny našej civilizácie sú dejinami zrýchľovania,“ konštatuje vo svojom 
príspevku Kult rýchlosti publicista Michal Ač a dodáva, že „zrýchľovanie vní-
mame ako ústredný princíp pokroku“ (Ač, 2011). Proti takémuto chápaniu rea-
lity v podstate nemožno namietať: Keď v polovici 15. storočia nemecký kovory-
tec, zlatotepec a vynálezca Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (cca 
1400 – 1468) prišiel s novou, na tú dobu prevratnou technológiou mechanickej 
kníhtlače na princípe pohyblivých kovových znakov, ľudstvo si v tej chvíli akis-
te neuvedomovalo, že stojí na prahu novej éry. Gutenbergov vynález nielenže 
umožnil mnohonásobné zvýšenie produkcie, a teda aj dostupnosti kníh, ale 
i výrazné zlacnenie a najmä zrýchlenie tlače. Heslo „rýchlejšie – lacnejšie – do-
stupnejšie“ sa stalo základným princípom všetkých ďalších technických a tech-
nologických zdokonalení a inovácií v priestore masových médií a masovej ko-
munikácie, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že samotný vývoj komunikačných 
technológií napreduje enormnou rýchlosťou – dokumentuje to príchod elektro-
nických médií, rozhlasu a televízie, v prvej polovici minulého storočia a najmä 
nástup internetu a digitálnych (počítačových, online či tzv. nových) médií kon-
com 20. storočia, ktoré výrazným spôsobom urýchlili šírenie informácií a po-
tvrdili rýchlosť ako základnú, resp. jednu zo základných vlastností súčasných 
médií. 
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RÝCHLOSŤ A SPRAVODAJRÝCHLOSŤ A SPRAVODAJRÝCHLOSŤ A SPRAVODAJRÝCHLOSŤ A SPRAVODAJSTVOSTVOSTVOSTVO    

O fenoméne rýchlosti však zďaleka nemožno hovoriť len v súvislosti 
s technológiami. Súčasné elektronické médiá – najmä v komerčnom masmediál-
nom priestore – sa predbiehajú v snahe emitovať čo najviac informácií (spravo-
dajských, kultúrnych, umeleckých, športových a iných), a to čo možno najrých-
lejším a najdynamickejším spôsobom. 

Tendencie permanentne, kontinuálne dynamizovať a akcelerovať informač-
né toky a komunikačné procesy môžeme pozorovať prakticky vo všetkých od-
vetviach masmediálnych činností – je prirodzené, že najmarkantnejšie sa preja-
vujú v priestore spravodajstva, pre ktorý je informácia základným stavebným 
prvkom a zároveň komerčne najvýhodnejšou komoditou. Ako príklad nám mô-
že poslúžiť nielen systematické skracovanie priemernej dĺžky príspevkov 
v hlavných spravodajských reláciách (predovšetkým) komerčných televíznych 
staníc – a teda zrýchľovanie a kompresia, stlačenie, zhustenie informácie na 
jednej strane či elipsa, výpustka ako úsporný syntaktický prostriedok, ktorý 
zrýchľuje komunikáciu na druhej strane (na tomto mieste by sa – pochopiteľne 
– žiadalo realizovať konkrétny komparatívny výskum); ale aj dynamizácia vizu-
álnej a akustickej zložky masmediálne šírených obsahov v podobe rýchleho, 
kaleidoskopického striedania jednotlivých sekvencií, práca s tzv. dynamickou 
kamerou1 alebo s dramatickou hudbou ako silným výrazovým prostriedkom dy-
namizácie deja (predovšetkým v kontraste a alternácii s lyrickou hudobnou 
zložkou či s tichom ako výrazným štýlotvorným činiteľom) a pod. Do procesov 
zrýchľovania sa priamo zapájajú aj redaktori a moderátori, a to zrýchľujúcim sa 
tempom čítania správ, komentárov či zahlásení,2 dynamizuje sa aj strihová 
skladba i práca ďalších zložiek, ktoré sa podieľajú na vytváraní mediálnych cel-
kov. 

                                                      
1 Na Slovensku sa „dynamická kamera“ po prvý raz realizovala v rámci licencovanej reality show VyVolení 

(TV JOJ, 2005). Charakterizovali ju netradičné, novátorské, dovtedy nepoužívané formy práce so štúdio-
vou kamerou a strihom, ktoré program výrazne zdynamizovali. 

2 V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že v procese akusticko-auditívnej komunikácie by mali expe-
dient (redaktor či moderátor) a percipient (divák či poslucháč) vzájomne kooperovať: expedient – napriek 
prirodzenej snahe o čo najmenšiu námahu pri artikulovaní, vyslovovaní – musí venovať dostatočnú po-
zornosť generovaniu akustického rečového signálu (jeho jednotlivým segmentom a suprasegmentom) tak, 
aby ho mohol percipient – aj napriek prirodzenej snahe o čo najmenšiu námahu pri vnímaní – bez prob-
lémov a s uspokojivým výsledkom dekódovať. Tempo reči (je dané rýchlosťou artikulácie na strane expe-
dienta) pritom úzko súvisí s významovou náplňou textu – je „citlivým ukazovateľom artikulačno-
akustickej a percepčnej výkonnosti, kapacity expedienta a percipienta v komunikačnom kanáli reči“ (Sa-
bol, 2006, s. 98) a zároveň „významným signálom a regulátorom sématickej, významovej hustoty textu: 
čím je prejav sémanticky náročnejší, bohatší [nasýtenejší, zložitejší na vnímanie; doplnil M. G.], tým po-
malším tempom sa realizuje a naopak“ (ibid., s. 99). 
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Tematizáciu rýchlosti v masmediálnom prostredí vhodne ilustrujú nielen 
spravodajské formáty typu Rýchle Televízne noviny (TV Markíza) či Krátke 
správy (Rádio Slovensko, v minulosti aj Slovenská televízia), ale aj filmová pro-
dukcia založená na akčnosti diania (Rýchlo a zbesilo, Nebezpečná rýchlosť 
a pod.). Marta Žilková dokonca hovorí o rýchlosti ako o „filozofickej jednotke 
masmediálnej kultúry“ (2003). Aktuálne môžeme tieto tendencie názorne ilu-
strovať na zmenách, ktoré nastali v hlavnej spravodajskej relácii televízie Mar-
kíza Televízne noviny po nástupe Henricha Krejču na post šéfredaktora spravo-
dajstva (od októbra 2012). Najmarkantnejšie sa prejavujú v upútavkách O chvíľu 
uvidíte, resp. Ešte uvidíte, ktoré tvorcovia cyklicky zaraďujú niekoľkokrát 
v priebehu vysielania Televíznych novín. Pravdaže, samotné neterminologické 
označenie upútavka odkazuje na krátky a dynamický útvar, ktorý sa vyznačuje 
extrémnou skratkou a rýchlou montážou (Bočák – Rusnák, 2010, s. 241), avšak 
jej realizácia v podaní televízie Markíza pripomína – obsahom aj formou spraco-
vania – skôr teaser na akčný alebo dobrodružný film ako na spravodajský prí-
spevok alebo reportáž. Vedúci spravodajstva TV Markíza pripúšťa, že Televízne 
noviny sú predovšetkým o obraze. „Čím je dynamickejší a zaujímavejší obraz, 
tým viac ľudí to priťahuje,“ objasňuje H. Krejča a dodáva: „Mám rád dobré kino. 
Dynamickú a výstižnú paletu obrázkov a zvukov. Vždy som bol typ redaktora, 
ktorý mal rád akčné veci, [...]. Mám rád rýchlosť a výpovednú silu. Všetko je 
promo a slúži na to, aby ľudia na Markíze zostali.“ (Miháliková, 2012). 
Z rovnakého dôvodu TV Markíza upustila od rozhovorov s respondentmi, ktorí 
sa v živých vstupoch vyjadrovali k analyzovanej téme. „To [sa] skončilo, pretože 
to spomaľuje správy a ľudia prepínajú. [...] Ak je to dynamické a zrozumiteľné, 
málokto prepne.“ (ibid.). H. Krejča zároveň odmieta, že dynamizovaním obra-
zovej zložky sa spravodajstvo Markízy bulvarizuje: „Keď tam dáme viac dyna-
mickejšieho obrazu, niekedy posilníme hudbou, vtipnou alebo dramatickou, 
niekedy zase pikantnejšími obrázkami, je to podľa vás bulvár? Slúži to na to, aby 
človek lepšie témam rozumel, aby mal pocit, že sme mu bližšie.“ (ibid.). 

 
RÝCHLOSŤ VERZUS ŽÁNRRÝCHLOSŤ VERZUS ŽÁNRRÝCHLOSŤ VERZUS ŽÁNRRÝCHLOSŤ VERZUS ŽÁNROVOSŤOVOSŤOVOSŤOVOSŤ    

Fenomén rýchlosti výrazne zasahuje aj do priestoru žánrovosti. Príkladom 
môže byť žáner rozprávky na dobrú noc – známy aj ako večerníček, ktorý sa 
vyznačuje „výrazným výchovným akcentom, milým (humorným) tónom a upo-
kojujúcim záverom“ (Mrlian a kol., 1990, s. 280). Aj M. Žilková mu pripisuje 
výchovný, estetický, ale predovšetkým psychický, utišujúci účinok pred spaním 
(2006, s. 26). Juraj Rusnák však v tejto súvislosti poukazuje na fakt, že výrazné 
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a dramatické zmeny v rozložení záujmov a potrieb detských príjemcov elektro-
nických masových médií, ktoré sa udiali za ostatných 15 až 20 rokov, sa nevy-
hnutne dotkli aj pôvodnej funkcie rozprávky na dobrú noc – priniesť detskému 
divákovi na záver dňa nielen isté rozptýlenie a oddych, ale aj celkové upokoje-
nie a prípravu na nočný odpočinok. „V programovej štruktúre dnešných elek-
tronických médií sa v tomto čase čoraz častejšie vysielajú dynamické, akčné 
animované rozprávky [hlavne zahraničnej, obzvlášť americkej proveniencie; 
pozn. M. G.]“ (Rusnák, 2010, s. 195). 

Domnievame sa, že dynamické rozprávky s rýchlo sa striedajúcimi akčnými 
scénkami však majú istú, čiastočnú „opodstatnenosť“ ráno, teda v čase prebú-
dzania sa detí, najmä počas pracovného týždňa (resp. školského roka), keď je 
žiaduca rýchla reakcia na – často stresové – podnety okolia a okamžitá aktívna 
činnosť dieťaťa – mentálna aj fyzická, a to bezprostredne po ukončení nočného 
spánku. Tento typ rozprávok má – podľa nášho názoru – praktické uplatnenie 
najmä v štruktúre tzv. raňajkového televízneho vysielania, teda ranných maga-
zínových infotainmentových vysielacích blokov (formátov), v rámci ktorých 
plnia funkciu akejsi „rozprávky na dobré ráno“ – jej primárnou úlohou je (na 
rozdiel od rozprávky na dobrú noc) aktivizovať detský organizmus po jeho pre-
citnutí zo spánku. Ako ukážkový príklad nám môže poslúžiť relácia Teleráno 
z programovej ponuky komerčnej TV Markíza, v ktorej má raňajšia animovaná 
rozprávka – obvykle s akčným a dynamickým obsahom (aktuálne americký se-
riál Priatelia Toma a Jerryho) – svoje stabilné miesto v čase od 7:05 do 7:15 hod. 

Ako extrémny prípad zrýchľovania (a skracovania) uvádza M. Žilková vznik 
nových žánrov, napr. internetových či SMS poviedok (s rozsahom maximálne 
160 znakov), pričom v „plnom znení“ cituje víťaznú SMS poviedku v súťaži týž-
denníka Reflex: „2 roky cekam. Kdyz tva zena usne, posles mi SMS: Chci tebe 
a ne ji. Vcera jsem vas videla, to brisko ji slusi. Pocitam. Tehdy jsi nemel kredit. 
Nevadi. Tak cekam dal. Jirina“ (2004, s. 14). Juraj Malíček dokonca ide ešte ďa-
lej, keď sa pokúša nanovo, aktuálne zadefinovať niektoré žánre v prostredí ma-
sových médií. Celú produkciu televízie napríklad považuje za žáner populárnej 
kultúry a jednotlivé formy klasickej televízie – verejnoprávnu, komerčnú a pla-
tenú televíziu – vníma ako jej subžánre (2000, s. 90). Za základný výrazový pro-
striedok televízie ako žánru populárnej kultúry pritom považuje pôvodný tele-
vízny seriál, ktorého „kvalita (mimochodom) vypovedá najmarkantnejšie o type 
(subžánri) TV“ (ibid.). 
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RÝCHLOSŤ (NIELEN) AKRÝCHLOSŤ (NIELEN) AKRÝCHLOSŤ (NIELEN) AKRÝCHLOSŤ (NIELEN) AKO FILOZOFICKÝ POJEMO FILOZOFICKÝ POJEMO FILOZOFICKÝ POJEMO FILOZOFICKÝ POJEM    

Rýchlosť je typickým znakom moderného životného štýlu a zároveň symp-
tomatickou črtou súčasných masových médií, ktoré moderný životný štýl 
(priamo či nepriamo) formujú. Ako poznamenáva M. Žilková – „začína sa re-
klamou, ktorá odporúča rýchlo pôsobiace lieky, rýchlo účinkujúce čistiace pro-
striedky, rýchle a bezpečné poistenie“ (2004, s. 12). Rýchle sú aj pôžičky a úvery 
– predovšetkým od nebankových finančných inštitúcií (o pomerne rýchlej stra-
te založeného majetku, ktorá reálne hrozí v prípade nesplácania takejto rýchlej 
pôžičky, však už reklama spravidla „taktne“ mlčí). Reklama propaguje produkty 
rýchleho občerstvenia – a hneď nato prípravky na (ako inak) zaručene rýchle 
schudnutie. Pohodlie a komfort nám podľa objednávateľov a tvorcov rekla-
mných spotov zaistia rýchle autá i stále rýchlejší internet (prekoná niekedy nie-
kto či niečo komiksových superhrdinov „rýchlych ako svetlo“ z Úžasnej päťky 
internetov?). Kozmetické koncerny nám prezentujú – prostredníctvom reklamy 
– krémy na rýchle odstránenie vrások, a teda na dlhšiu mladosť. Samotná rých-
losť (práve v kombinácii s fenoménom mladosti) sa stáva životným štýlom – ži-
jeme rýchlo, teda v súlade so súčasným trendom, a preto nemáme čas reagovať 
na plynutie času. Inými slovami: žijeme rýchlo, a teda sme (permanentne) mladí. 

Tento trend možno čiastočne pripísať aj infantilizácii masmediálnej kultúry. 
Jan Jirák (Burton – Jirák, 2001, s. 326) uvádza ako príklad televízne programy 
pre mladších divákov, v ktorých „moderátoři mluví rychle, pohybují se těkavě 
po scéně, chovají sa velmi neformálně a ‚vyvádějí‘, jako by byli energií nabití 
‚náctiletí‘ (ve skutečnosti bývají ovšem starší)“. Ako dodáva, verbálny a never-
bálny prejav moderátorov dopĺňa rýchle striedanie tém a obrazové prostriedky, 
pre ktoré sú príznačné rýchle striedanie strihu, žiarivé farby, zábery prenosnou 
kamerou a časté zmeny uhla záberu vytvárajúce pocit prchavého, nestáleho 
vzrušenia. Možno konštatovať, že tento model moderovania sa dnes uplatňuje 
nielen v televíznych programoch a nielen pre mladších divákov. 

Na fenomén rýchlosti ako prvý upozornil francúzsky filozof, teoretik kultú-
ry, estetik a teoretik médií Paul Virilio (dejinno-filozofické zameranie jeho me-
diálnej teórie ho spája s kanadským filozofom médií Marshallom McLuhanom), 
ktorý sa zaoberá premenami kultúry vo svete digitálnych médií. P. Virilio je 
zakladateľom koncepcie dromológie    (z gr. drómos – beh, zhon, preteky) – náu-
ky o rýchlosti, v rámci ktorej opisuje súčasnú kultúru ako kultúru rýchlosti 
a digitalizovaného svetla – „v nej sa dezintegruje čas, priestor, hmota aj umenie“ 
(Mistrík, 2007, s. 208). Vo Viriliovej analýze ide v poslednej inštancii o kritiku 
zrýchľovania a medializácie všetkých procesov ako symptómov univerzálneho 
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nihilizmu, ktorý sa skrýva v technike (Schenkel, 2006, s. 846). Pozorovania 
P. Virilia sa dotýkali najmä filmu a niesli sa v znamení záveru, že „rýchlosť ničí 
reálnu skutočnosť a necháva ju miznúť“ (Žilková, 2004, s. 11). V spojitosti 
s Viriliovým termínom používa M. Žilková na označenie nových systémov me-
diálnej komunikácie z konca 20. storočia pomenovanie „dromokratické“ (systé-
my, médiá a pod.). 

 
ZÁVEROMZÁVEROMZÁVEROMZÁVEROM    

Textové, obrazové, informačné pole súčasných masových médií je predimen-
zované, presýtené, z čoho vyplýva (vcelku opodstatnená) požiadavka na jeho 
zrýchlenie. To vedie na jednej strane k extenzii, rozšíreniu informačných mož-
ností, na druhej strane k povrchnosti, prchavosti takto sprostredkovaných in-
formácií. S tým – pochopiteľne – súvisí problematika postupného sémantického 
vyprázdňovania a to sa odráža na postupnej strate identity človeka i celého ľud-
stva. 

Fenomén rýchlosti zároveň vyvoláva aj zmeny v percepčných manuáloch, 
ktoré sa dnes odlišujú od manuálov známych z minulosti. Veľmi zjednodušene 
by sme mohli hovoriť o dvoch „tvárach“ alebo o dvoch spôsoboch percepcie. 
Prvý, ktorý sa uplatňoval v minulosti, v čase vzniku a „zlatej éry“ tradičných 
elektronických masmédií, charakterizujú atribúty ako trpezlivosť, nenáhlivosť, 
pokojnosť či pomalosť. Pre druhý spôsob, uplatňovaný v súčasnosti, v čase digi-
tálnych, počítačových technológií a online médií, sú typickými atribútmi rých-
losť a dynamickosť. Najmarkantnejší rozdiel medzi oboma sa prejavuje najmä 
v tvorbe a percepcii hudobného videoklipu v čase jeho vzniku a v súčasnosti. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

One of the features of today’s mass media – especially electronic, and in a commer-
cial sphere – is their effort to dispatch the maximum possible amount of information, 
and what can be the fastest and most dynamic way. Tendencies to dynamize and ac-
celerate information processes can be observed in all sectors of mass media activities 
– of course, especially in news service, but also in media arts as well as entertain-
ment. There are several accompanying effects that affect significantly the character 
of media production. 
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