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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

V štúdii je analyzovaný koncept mediálneho presetu ako prednastaveného konštruktu 
„protoreality“, vďaka ktorému možno zdieľať obraz skutočného sveta podľa popkul-
túrnych manuálov. Osobitná pozornosť je venovaná sociokultúrnej izoglose, špecific-
kému druhu izosémy (rozšírenia istých významov, istého spôsobu čítania textu) 
a fenoménom, ktoré konštrukciu presetov v médiách sprevádzajú – aktualizácii, ex-
tenzivite, disproporcionalite a interaktivite. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

preset – sociokultúrna izoglosa – semiotika médií 

 

KKKKeď sa pred viac než štvrťstoročím rozhodli novinári z redakcie regionál-
nych prešovských novín urobiť reportáž o tom, ako napreduje dokončovanie 
výstavby nového vysokoškolského areálu aj vďaka aktivitám samotných vyso-
koškolákov, narazili na nepredvídaný problém: pri príchode do priestoru stavby 
zistili, že pre chronický nedostatok výrobných, technických aj ľudských kapacít 
nemá stavbyvedúci pre tu povinne zaradených študentov takmer žiadnu prácu, 
a tak musia vysokoškolskí brigádnici často len polihovať v odľahlejších častiach 
areálu univerzity – tak, aby „neboli na očiach“ a nepútali svojim ničnerobením 
pozornosť okoloidúcich chodcov. Zábery na driemajúcich mladých budovateľov 
socializmu v rozostavaných častiach stavby by však neboli vhodným reportáž-
nym materiálom, preto sa narýchlo zohnala funkčná miešačka, vysypal piesok, 
zobudili študenti, zo skladu vydali lopaty a čitatelia novín mohli vidieť a čítať, 
s akým nadšením pomáhajú prešovskí vysokoškoláci budovať svoju vlastnú alma 
mater. Tento príbeh, ktorý zažil autor tejto state, v predchádzajúcom režime 
spravovania vecí verejných vôbec nie unikátny, dokazuje okrem známych kon-
zekvencií o ideologickom ovplyvňovaní obrazu mediálnej reality v časoch tota-
litných režimov aj to, že takáto modifikácia reality je sprevádzaná ustálenou 
mediálnou gramatikou – etika vtedajšej moci predpisovala, že fiktívny konštrukt 
obrazu študentov s lopatou pri stavebnom stroji pomôže výstavbe školy viac než 
pravdivá reportáž o chaose v socialistickom stavebníctve. 
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PRESET: PREDNASTAVENPRESET: PREDNASTAVENPRESET: PREDNASTAVENPRESET: PREDNASTAVENÉ MEDIÁLNE ZRKADLO AÉ MEDIÁLNE ZRKADLO AÉ MEDIÁLNE ZRKADLO AÉ MEDIÁLNE ZRKADLO A    JEHO GENÉZAJEHO GENÉZAJEHO GENÉZAJEHO GENÉZA    

Bolo by iluzórne domnievať sa, že takéto prednastavenia skutočnosti, zjed-
nodušené a štandardizované, ktoré totalita ideologicky využívala v masových 
médiách, už dnes v mediálnej prevádzke absentujú. Najmodernejšie počítačové 
programy na úpravu fotografií, zvukových či audiovizuálnych záznamov ponú-
kajú okrem štandardných editačných funkcií aj jednu novú, pre laika celkom 
atraktívnu službu – fotozábery z dovoleniek, spev detí v karaoke show či ama-
térske videá z osláv životného jubilea môže aj neškolený používateľ týchto počí-
tačových aplikácií rýchlo, doslova v priebehu niekoľkých okamihov transfor-
movať do tvaru, ktorý nápadne pripomína profesionálne produkty fotolaborató-
rií či filmových a televíznych štúdií. Už nie je potrebné podrobne študovať 
mnohostránkové návody na obsluhu a namáhavo sa zoznamovať s množstvom 
zložitých nastavení, ktorými program disponuje. Stačí – ako sa pri propagovaní 
takýchto programov často aj uvádza – uskutočniť pár kliknutí počas niekoľkých 
minút a namiesto fádnej prezentácie vlastných fotografií je možné vyproduko-
vať graficky, hudobne a animačne ošetrenú prehliadku vlastných záberov 
v štýle pop-artu, videozáznam z vlastnej promócie zmeniť na reklamný video-
klip a zábery z osláv narodenín priateľky na chate transformovať na napínavý 
reportážny teledokument vo forme hororu Záhada Blair Witch. 

Takáto iniciatíva, ktorou sa používateľovi masových médií ponúka tzv. pre-
set, teda prednastavená mediálna „protorealita“, a ktorou možno bez väčšej ná-
mahy získať obraz skutočného sveta podľa štandardizovaných popkultúrnych 
vzorcov, nie je, samozrejme, výsadou iba grafických, resp. audiovizuálnych edi-
tačných programov. Povšimnutiahodný je silnejúci trend, ktorým sa toto pred-
nastavovanie parametrov zobrazovania skutočnosti rozširuje na celú oblasť me-
diálnej produkcie. Ako jeden z prvých symptómov tejto tendencie možno uviesť 
formátovanie rozhlasových a neskôr spravodajských relácií (ich „uveriteľnosť“ 
bola odskúšaná už na úsvite dejín elektronických médií známym príbehom 
o emitovaní Vojny svetov); posledným príkladom môže byť pestrá ponuka vy-
tvárania virtuálnych „druhých životov“ na internete (v počítačových hrách je 
možné súťažiť v simulovanej populárnej speváckej súťaži spoločne s inými spe-
váckymi telebritami, na sociálnych sieťach vytvárať nekonečné variácie kon-
štruktov vlastných životov bez rizika ich verifikácie). Pritom máloktorá oblasť 
mediálnej produkcie je tak zasiahnutá ambíciami používateľa masových médií 
privlastniť si skutočnosť ako práve ponuka týchto prednastavených realít. Tento 
„svet presetov“ umožňuje doslova každému štandardizovať svet bez nutnosti 
jeho interpretácie: zábery z veľkonočnej oblievačky na dedine inscenované te-
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levíznym štábom tak môžu byť zobrazené ako zaujímavý impresionistický obraz 
rovnako tak ako záznam zo všednej, možno až nezáživnej firemnej promo akcie 
môže „presetizáciou“ nadobudnúť charakter nevšednej udalosti pútajúcej mimo-
riadnu pozornosť. Preset tak vlastne môže nielen skutočnosť korigovať či „vy-
lepšiť“, ale umožňuje aj jeho používateľovi rezignovať na interpretačný postoj 
k zobrazovanej skutočnosti – aranžovaním ujúkajúcich dievčat na oblievačke 
a sústredením divákovej pozornosti na dynamický strih, filtre a svetelné efekty 
počas reportáže z firemného eventu. 

 
PREDPOKLADY FUNGOVANPREDPOKLADY FUNGOVANPREDPOKLADY FUNGOVANPREDPOKLADY FUNGOVANIA MEDIÁLNEHO PRESETIA MEDIÁLNEHO PRESETIA MEDIÁLNEHO PRESETIA MEDIÁLNEHO PRESETU:U:U:U:    
SOCIOKULTÚRNA IZOGLOSOCIOKULTÚRNA IZOGLOSOCIOKULTÚRNA IZOGLOSOCIOKULTÚRNA IZOGLOSA AKO KOMUNIKAČNÁ KSA AKO KOMUNIKAČNÁ KSA AKO KOMUNIKAČNÁ KSA AKO KOMUNIKAČNÁ KOORDINÁTAOORDINÁTAOORDINÁTAOORDINÁTA    

Toto spotrebiteľské gesto rezignácie na interpretačný postoj, o ktorom hovo-
rím vyššie, je príznačné pre podstatnú časť oblasti celej masovej kultúry, a preto 
nepovažujem za užitočné viesť spory o miere zodpovednosti masových médií za 
to, že svet skôr prežívame ako hodnotíme. Skôr chcem upozorniť na skutočnosť, 
ako sa masové médiá zapojili do procesu „presetizácie“ skutočnosti tým, že si 
osvojili a šíria komunikačné štandardy prostredníctvom tzv. sociokultúrnych 
izoglos. 

Termín izoglosa sa väčšinou používa na identifikáciu istého javu v komuni-
kácii, použitie ktorého je istým spôsobom – najčastejšie teritoriálne, resp. socio-
kultúrne – ohraničené.1 Za sociokultúrnu izoglosu považujem špecifický druh 
izosémy (teda sociokultúrne rozšírenie istých významov, istého spôsobu čítania 
„textu“ – teoretik kultúry Robert Lawless takéto čítania nazýva modelmi kultú-
ry – v prípadoch mediálnej prevádzky, ktoré spomínam vyššie, ide o manuál 
sprostredkovania informácie. Sociokultúrnou izoglosou sa znaky kultúry (tu: 
mediálnej kultúry) interpretujú istým, kultúrou akceptovaným spôsobom: ako 
príklad som už dávnejšie použil proces postupného „presetovania“ televízneho 
spravodajstva o teroristickom útoku na Svetové obchodné centrum v New Yor-
ku či spôsob, ktorým sa štandardizoval priebeh mediálneho zobrazovania osláv 
zisku medailí z hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Porov. napr. Paulička a kol., 2005, s. 404; Mistrík a  kol., 1993, s. 199. 
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Tabuľka č. 1: Definícia, účel aTabuľka č. 1: Definícia, účel aTabuľka č. 1: Definícia, účel aTabuľka č. 1: Definícia, účel a    vlastnosti sociokultúrnej izoglosyvlastnosti sociokultúrnej izoglosyvlastnosti sociokultúrnej izoglosyvlastnosti sociokultúrnej izoglosy    

definíciadefiníciadefiníciadefinícia 
špecifický druh kultúrnej izosémy, 

použitie ktorej je teritoriálne a sociokultúrne ohraničené    

účelúčelúčelúčel 
prispôsobovanie jedinečnosti vonkajšej reality 

jazyku kultúry spoločnosti    

identifikačná: ohraničenie komunikačného priestoru 
(výťah, diskotéka) 

operačná: vytváranie komunikačných manuálov 
(spôsob rozhovoru, tematický register) vlastnostivlastnostivlastnostivlastnosti 

dramaturgická: spoločné štandardizovanie jedinečných komunikačných 
situácií do stereotypných komunikačných vzorcov 

(odohranie „výťahovej“ konverzácie, spoločné tance na diskotéke) 

 
Upozorniť by som ešte chcel nielen na konštrukčnú, ale najmä na delimitač-

nú funkciu týchto fenoménov: práve sociokultúrne izoglosy limitujú priestor, 
v ktorom sa má použiť istý spôsob vytvárania vzorcov pri komunikácii, ale aj 
priestor, v ktorom sa emitujú špecifické druhy mytologických reťazcov. Obraz-
ne povedané, žijeme v kultúre, v ktorej je celkom prirodzené hovoriť o útoku na 
Dvojičky ako o konci amerického sna, resp. pri mítingu s hokejovými bohatier-
mi na námestí SNP spievať nielen slovenskú štátnu, ale aj tú „hokejovú“. Vytvá-
ranie okruhu použitia istého spôsobu komunikačného správania nie je, priro-
dzene, samoúčelné, ale nanajvýš pragmatické: sociokultúrne izoglosy určujú 
spôsob, ako transformovať unikátne komunikačné udalosti do štandardizova-
ných vzorcov v súlade s kultúrou, ktorú reprezentujú. 

 
SÚČASNÉ KONCEPTY MEDSÚČASNÉ KONCEPTY MEDSÚČASNÉ KONCEPTY MEDSÚČASNÉ KONCEPTY MEDIÁLNEHO PRIÁLNEHO PRIÁLNEHO PRIÁLNEHO PRESETU: AKTUALIZÁCIA ESETU: AKTUALIZÁCIA ESETU: AKTUALIZÁCIA ESETU: AKTUALIZÁCIA A EXTENZIVITAA EXTENZIVITAA EXTENZIVITAA EXTENZIVITA    

Konštrukčná, delimitačná a pragmatická funkcia sociokultúrnej izoglosy ako 
predpokladu postupnej premeny unikátneho komunikačného javu na jav štan-
dardný preset má, domnievam sa, v prostredí masových elektronických médií, 
niekoľko osobitných čŕt. Tou prvou je aktualizácia, v záujme ktorej je kategória 
času nahradzovaná v prostredí elektronických médií kategóriou okamihu – to, 
čo bolo, je rovnako také nepodstatné ako to, čo bude. Vyústením aktualizačných 
tendencií pri tvorbe mediálneho presetu je napríklad kreovanie imidžových 
kondenzátov ľudskej osobnosti, ktoré možno pomenovať termínom celebrita. 
Podrobnejšie o charaktere celebrity a o jej mediálnych projekciách som uvažo-
val už dávnejšie, na tomto mieste pripomínam len skutočnosť, že celebrita nesie 
skôr formálne než obsahové a skôr aktuálne než gnómické parametre (slovami 
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D. Boorstina: The hero is the big man, the celebrity is the big name – Boorstin, 
1992, s. 61). Dôležitým rysom produkcie celebrity sa stáva nielen jej schopnosť 
permanentného šírenia, ale aj samotná predispozícia nevšednosti, kurióznosti. 
Mediálna celebrita musí vedieť zaujať nielen svojimi schopnosťami diskutovať 
s ľuďmi, riešiť problémy v komunálnej politike, maľovať či výborne variť, ale 
predovšetkým rýchlo upútať pozornosť publika svojím jedinečným správaním, 
nekompatibilitou svojho osobnostného profilu s okolím. Požiadavka okamžite 
zaujať pozornosť je, ako sa tu usilujem dokázať, nevyhnutná – produkovanie 
celebrity je tak silne aktualizované a čas jej možnej prezentácie rýchlo plynie. 

Pripomínam ešte, že komunikačná performancia súčasných mediálnych pre-
setov odbremeňuje súčasného používateľa médií nielen od vnímania kategórie 
času, ale aj intenzity – cení sa šírka, počet „kliknutí“, množstvo „lajkov“ – to 
všetko sú, prirodzene, skôr extenzívne parametre súčasnej komunikácie, ktoré 
málo vypovedajú o jej hĺbke. Typickým príkladom aktualizácie a záujmu 
o extenzívne parametre komunikácie je hudobná relácia Hudobné pozdravy. 
V tomto programe rozhlasoví poslucháči blahoželajú svojim blízkym k okrúh-
lym jubileám formou verejnej gratulácie prostredníctvom éteru. Pri hlbšom 
uvažovaní o význame takého posolstva, pripomínam dôležitosť faktu, že odznie 
pre všetkých (teda vo verejnej komunikačnej sfére), nielen pre samotného jubi-
lanta (v opačnom prípade by akt gratulácie prebiehal v intímnejších dekorá-
ciách, najlepšie v úzkom rodinnom prostredí), povšimnutiahodná je forma pre-
setu samotnej gratulácie: zväčša veršovaná, so štandardnými floskulami o vnúči-
kovi, ktorý v mene celej rodiny jubilanta bozkáva, a doplnená o hudobnú vlož-
ku, ktorá neomylne nasmeruje gratuláciu do prostredia mainstreamovej ľudovej 
zábavy: 
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Obrázok č. 1: Obrázok č. 1: Obrázok č. 1: Obrázok č. 1: Hudobné pozdravyHudobné pozdravyHudobné pozdravyHudobné pozdravy2    

    

 
Predvídateľnosť transferu emócií je v tomto prípade posilňovaná úsilím roz-

hlasového média nenarušiť (tu skôr dotvoriť) už spomínanú sociokultúrnu izo-
glosu – celkovou dramaturgiou programu, výberom moderátorov, ale aj vyda-
ním príručného manuálu, v ktorom sú pre verejnosť podrobné inštrukcie na 
zostavenie gratulácie, aj s jednotlivými príkladmi...3 Efektom týchto iniciatív je 
vytvorenie takého „čítania textu“, pri ktorom sa cení práve to, že prebieha 
predvídateľne – s očakávanými gratulačnými frázami, s predpokladaným hu-
dobným podkladom a s moderátormi, ktorí najlepšie naplnia predstavy 
o emotívnom charaktere tohto okamihu...4 Akoby sme tak v tom okamihu sedeli 
všetci pri svadobnom stole a počúvali kedysi také obľúbené čítanie telegramov 

                                                      
2 Rádio Regina: Hudobné pozdravy. 28. 7. 2012. http://www.rozhlas.sk/radio-regina-ke/web-archiv?rel=644 
3 Kniha vyšla pod názvom Hudobné pozdravy – kniha o tom, ako ide život vo vydavateľstve Slovenského 

rozhlasu v roku 2000. 
4 Výsledkom úsilia zaznamenať, uchovať, resp. komodifikovať tento okamih „čítania“ je aj iniciatíva Sloven-

ského rozhlasu distribuovať nosiče so záznamom gratulácií; bližšie pozri – 
http://www.slovakradio.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showNews&id=6472 
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pre mladomanželov, ktorých hlavným poslaním nie je to, že dorazili včas, ale to, 
že sa čítajú verejne... 

 
DISPROPORCIONALITA ADISPROPORCIONALITA ADISPROPORCIONALITA ADISPROPORCIONALITA A    INTERAKTIVITA:INTERAKTIVITA:INTERAKTIVITA:INTERAKTIVITA:    
NIEKOĽKO POZNÁMOK KUNIEKOĽKO POZNÁMOK KUNIEKOĽKO POZNÁMOK KUNIEKOĽKO POZNÁMOK KU GRAMATIKE SÚČASNÉHO GRAMATIKE SÚČASNÉHO GRAMATIKE SÚČASNÉHO GRAMATIKE SÚČASNÉHO MEDIÁLNEHO PRESETU MEDIÁLNEHO PRESETU MEDIÁLNEHO PRESETU MEDIÁLNEHO PRESETU    

Dva koncepty, dve tváre vytvárania súčasných mediálnych presetov, 
o ktorých som hovoril vyššie – teda aktualizácia (prezentácia „tu a teraz“) 
a extenzivita profilu (prezentácia šírky, nie hĺbky), vtláčajú súčasným tvarom 
mediálnej prevádzky niekoľko dôležitých formálnych vlastností. 

Tou prvou je stále silnejší záujem o disproporcionalitu až kontradiktórnosť 
súčasných mediálnych textúr, prejavujúcu sa nielen v spravodajských predna-
staveniach mediálnej reality, podľa ktorých je užitočné byť svedkom radosti 
z oslobodenia spod moci diktátora, rovnako tak ako pozorovateľom jeho popra-
vy, ale aj v prevzorkovaní  športových prenosov, v ktorých dôraz na eufóriu zo 
športového triumfu, vytvárajúci galériu národných hrdinov, strieda smútok 
a sklamanie z neúspechu kreujúci panoptikum neschopných športových antita-
lentov či vo formátovaní tabloidných magazínov, ktoré ponúkajú príbehy „ľudí 
a ich emócií“ v zreteľnej sínusoide lásky a nenávisti, dobra a zla či krásy 
a škaredosti. Disproporčný ráz takejto komunikačný iniciatívy bol už neraz opí-
saný (najintenzívnejšie asi v dielach ruského teoretika literatúry M. Bachtina), 
na tomto mieste pripomínam, že karneval ako ľudová forma zábavy umožňujú-
ca produkovať takéto disproporčné fenomény bol médiami akceptovaný ako 
efekt úsilia používateľov prekročiť prah všednosti života s ambíciou uniknúť jej 
podstate. 

Druhým formálnym dôsledkom aktualizačných a extenzívnych parametrov 
súčasných podôb presetov v médiách je konštruovanie interaktivity ako metódy 
transformácie štandardnej podoby komunikácie s produktorom a receptorom na 
model používateľa, zdieľajúceho obsahy s inými. Call-in programy, diskusné 
skupiny na internete, rôzne interaktívne súťaže či reality show režírované sa-
motnými účastníkmi – to je len niekoľko príkladov, dokumentujúcich trend 
„spoluvytvárania mediálnej reality“ tak, aby vznikol, povedané slovami V. Flus-
sera, amfiteátrový komunikačný diskurz (Flusser, 2002). Popri nesporných vý-
hodách tohto komunikačného gesta (rozširovanie neformálnych mediálnych 
združení, komunít, nadobúdajúcich vďaka komunikačnej rýchlosti ráz mediál-
nych mnohobunkových organizmov) však preferencia interaktivity môže pri-
niesť aj isté komunikačné riziká, ktoré vidím najmä v oslabení autorskej licencie 
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mediálnych presetov. Autonómne produkcie začínajú byť irelevantné, dôležitej-
šie než tvoriť obraz skutočnosti začína byť schopnosť jeho okamžitej participácie. 

Váhania, ktoré mi bránia jasať nad situáciou éry presetov, som sa usiloval 
pomenovať už v úvode mojich úvah, keď som poukazoval na to, ako môže byť 
spotrebiteľ mediálnych prednastavení skutočnosti kontaminovaný manipulá-
ciou: čitateľ reálnosocialistických novín nemohol (a možno ani nechcel) vidieť, 
aká je pravda o vysokoškolskej „stavbe storočia“ – videl a čítal len to, čo mohol 
(a možno aj chcel): tragikomickú rozprávku o pracovitých študentoch 
a o úspešne splnených kvantitatívnych ukazovateľoch výkonu. 
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Abstract Abstract Abstract Abstract     

The study analyzed the concept of media preset as a preset construct of “protoreality” 
that makes it possible to share the real world image by pop culture manuals. Particu-
lar attention is paid to social and cultural isogloss, which is specific type of isosemi-
otic sign (extension of certain meanings, the same way reading of the text) and the 
phenomenons that the media design accompany presets – updating, extensivity, dis-
proportionality and interactivity. 
 
 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    

preset – sociocultural isogloss – mass media semiotics 

 
Juraj Rusnák (1960) je vysokoškolským učiteľom na Katedre komunikačných 
a mediálnych štúdií FF PU v Prešove. Venuje sa analýze vzťahu semiotiky, popkultúry 
a elektronických médií. Vydal tri monografie, je autorom a spoluatorom troch vysokoškol-
ských učebníc, publikuje doma a v zahraničí. 

 
 
 



Juraj RJuraj RJuraj RJuraj Rusnákusnákusnákusnák    
 

    

159159159159    

doc. PhDr. Jurdoc. PhDr. Jurdoc. PhDr. Jurdoc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.aj Rusnák, CSc.aj Rusnák, CSc.aj Rusnák, CSc. 
 
Katedra komunikačných a mediálnych štúdií 
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií 
Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita v Prešove 
17. novembra 1 
080 78 Prešov 
Slovenská republika 
 
jurkorusnak@gmail.com 
 
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/juraj-rusnak 

 
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu Dovybavenie a rozšírenie 
lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe 
podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 


