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FUNKČNÉ ASPEKTY ROZHLASOVEJ KOMUNIKÁCIE 
 

Viera SMOLÁKOVÁ 

 

 našom príspevku sa pokúsime o analýzu funkcií rozhlasovej komunikácie na pozadí 

aplikácie Jakobsonovho modelu komunikácie (Jakobson, 1991, s.39). Štruktúra modelu 

je tvorená týmito atribútmi: 1. autor; 2. adresát, 3. text; 4. kód; 5. kontakt; 6. kontext. Lineár-

nu os zastupujú tieto zložky: autor → text → adresát. Kód, kontakt a kontext sa navrstvujú na 

seba, vytvárajú tak paradigmatický rozmer komunikácie. Možno ich zhrnúť pod spoločného 

menovateľa: podmienky komunikácie. Ak niektorá z podmienok komunikácie chýba, je pre-

nos informácie sťažený, prípadne znemožnený. 

 

Obr. 1 Model komunikačnej situácie podľa Jakobsona (Reifová, 2004, s.149) 
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Na základe tohto modelu môžeme poukázať aj na funkcie kódu použitého v komunikácii. 

Pri zameraní kódu na adresáta je naplnená konatívna funkcia. Ak sa kód orientuje na autora, 

ide o expresívnu funkciu, ak na text, hovoríme o estetickej funkcii. Kód pri zameraní sa na 

kontext plní referenčnú funkciu, ak sa zameria na kontakt, hovoríme o fatickej funkcii. Pri 

zameraní sa na kód pôjde o metajazykovú funkciu. 

V komunikácii nikdy nejde o prítomnosť len jednej funkcie. Prítomných je niekoľko funk-

cií, ktoré sa realizujú naraz, dôležitá je hierarchia a dominancia funkcií. V rozhlasovej komu-

nikácii môžeme Jakobsonov model vyjadriť takto: 

• rozhlas (moderátor) → text → poslucháč, 

• kde text je sprostredkovaný jazykovým a hudobným kódom, odkazuje k vonkajšiemu kon-

textu a plynie cez akustický kanál, ktorý zabezpečuje kontakt moderátora a poslucháča. 

Pozrime sa bližšie na funkcie, ktoré plynú z Jakobsonovho modelu. Konatívna funkcia 

rozhlasovej komunikácie sa napĺňa, ak aktívny poslucháč reaguje na výzvu moderátora. Je 

teda dominantná napr. pri vyhlasovaní súťaže. Táto funkcia zabezpečuje spätnú väzbu, umož-

V 



Funkčné aspekty rozhlasovej komunikácie 548 

ňuje tvorcom bližšie poznať dopad ponúkaných rozhlasových produktov na percipientov. 

V rozhlasovom vysielaní má miesto aj expresívna funkcia, ktorá sa orientuje na autora textu. 

Snahu o naplnenie tejto funkcie nájdeme v každom rádiu. Prejavuje sa získaním osvedčených 

moderátorov, ktorí v konečnom dôsledku spoluvytvárajú imidž rádia. Takto „označkovaní“ 

moderátori sa stávajú obchodným artiklom, predstavujú rádio navonok, sú súčasťou PR stra-

tégie spoločnosti, ktorá ich zamestnáva. Expresívna funkcia ponúka priestor pre invenčné po-

užitie výrazových prostriedkov, na základe ktorých možno odlíšiť nielen mediálnych pracov-

níkov, ale aj samotné médium, ktoré personifikujú. Fatická funkcia sprostredkúvajúca kontakt 

medzi komunikantmi je obmedzená akustickým kanálom a jej dominanciu možno predpokla-

dať v úvode vysielania relácie. Medzi základné výrazové prostriedky, ktoré napĺňajú túto 

funkciu, patrí džingel rovnako ako aj úvodné oslovenia moderátora, v ktorých sa zvyčajne de-

finuje čas („Je desať hodín.“), priestor („Počúvate rádio XY“) a mená tvorcov relácie („Prog-

ramom vás budú sprevádzať majster zvuku XY a od mikrofónu YZ.“). Keďže rozhlas je efe-

mérny, a táto jeho vlastnosť zvádza k prísluchovosti, využíva rozhlas fatickú funkciu pomerne 

často. Deje sa tak prostredníctvom samotných džinglov, ktorých rotácie sú v programovej 

plachte presne určené. Zo zákona č. 308/2000 Z. z. je to minimálne raz za hodinu (ide o tzv. 

hodinový džingel vysielaný vždy na celú), ale interné predpisy mnohokrát zabezpečujú, aby 

sa značka rádia dostala k poslucháčovi minimálne raz za štvrť hodinu. Hudba ako výrazový 

prostriedok plní v rozhlase primárne estetickú funkciu. Na jej základe môžeme bližšie určiť 

formát rádia, t.j. hudobné zameranie oslovujúce cieľovú skupinu. Vo verejnoprávnom rozhla-

sovom prostredí nájdeme aj konkrétne žánre, ktoré napĺňajú estetickú funkciu, napr.: feature 

a rozhlasová hra. 

Referenčná funkcia je v rozhlase dominantná pri spravodajstve. Jazykový kód odkazuje na 

vonkajší kontext. Ako výhoda rozhlasu sa v tomto smere javí jeho operatívnosť, ktorá pochá-

dza z technickej nenáročnosti zaradenia aktuálnej informácie do rozhlasového vysielania. Aj 

preto sa tak často vyskytuje v rozhlasovom prostredí žáner krátkych, no aktuálnych, správ. 

Referenčná funkcia je posilnená vysokou periodicitou vysielania konkrétnej informácie. Roz-

hlasová publicistika v sebe tiež zahŕňa referenčnú funkciu. Stretneme sa tu s použitím jazyko-

vého aj hudobného kódu (napr. relácia venujúca sa hudobnému profilu speváka či skupiny). 

Metajazyková funkcia sa v jednokanálovej komunikácii často využíva, a to najmä pre potvr-

denie jednoznačnosti chápania výpovede. Príkladom na dominanciu metajazykovej funkcie 

môže byť dialogická komunikácia a v nej vyskytujúce sa typy viet: „ Ak hovoríme o tomto 

(zákone), hovoríme o probléme...“ a pod. 
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Funkcie, ktoré vychádzajú z orientácie kódu v komunikačnom procese, sú napĺňané pomo-

cou výrazových prostriedkov. Spomenuli sme jednokanálovosť rozhlasovej komunikácie, kto-

rá nám dovolí používať výlučne akustické výrazové prostriedky. Toto špecifikum v sebe zahŕ-

ňa riziko prísluchovosti zo strany poslucháčov. Prísluchovosť tak oslabuje funkcie rozhlasovej 

komunikácie, pretože o naplnení spomenutých funkcií môžeme hovoriť iba vtedy, ak poslu-

cháč nie len počuje, ale aj počúva. Snahou expedienta sa stáva narúšanie prísluchovosti. Deje 

sa tak na pozadí uvedomenia si faktu, že poslucháč nebude počas celého vysielania stoper-

centne sústredený na prijímanie zvukových informácií. Je tu vysoká pravdepodobnosť toho, 

že popri počúvaní rozhlasu, robí poslucháč niečo iné. V komerčných rádiách sa preto kladie 

dôraz na dynamickú programovú skladbu, vytrácajú sa rozhlasové relácie, uprednostňujú sa 

vysielacie bloky, v ktorých sa strieda slovo a hudba s reklamnými prestávkami. Vnútorné 

tempo vysielacieho bloku sa rýchlo mení: striedajú sa pomalé piesne s rýchlymi, zahraničný 

interpret strieda domáceho a pod. Dôležité informácie sú ohraničené zvukovou grafikou, aby 

zaujali pozornosť cieľovej skupiny. Zdá sa, že prísluchovosť je dôsledkom neprítomnosti jed-

nej alebo viacerých podmienok komunikácie. 

 

Obr. 2 Zmena komunikácie na prísluchovosť a naopak 

 

         Kontext 

     autor → text → poslucháč  ↔  autor  → text → poslucháč 

         Kontakt 

        Kód 

 

V prvom rade ide o stratu kontaktu, keď poslucháč sa stáva neaktívny vo svojom počúvaní. 

Z tohto dôvodu sa vytráca kontext komunikácie a percipient prestáva dešifrovať samotný ko-

munikačný kód. Napriek existencii autora, textu aj poslucháča nemôžeme pri prísluchovosti 

hovoriť o komunikácii. Autor textu sa v danej chvíli stáva zvukovou kulisou, nie je dôležité 

čo chce povedať, ale to, že hovorí. Potvrdením spomenutého môže byť situácia, keď expe-

dient prestane produkovať text a nastane ticho. 

 

ZÁVER 

Jakobsonov model nám ponúka dôsledný pohľad na rozhlasovú komunikáciu. Len na zá-

klade uvedomenia si všetkých súvislostí môžeme skúmať výrazové prostriedky, ktoré sa pou-



Funkčné aspekty rozhlasovej komunikácie 550 

žívajú v akustických elektronických médiách. Nepôjde teda len o enumeráciu výrazových 

prostriedkov, ale v prvom rade o ich funkčné využitie. Autor mediálneho textu musí vedieť 

o dosahu sprostredkovaných informácií na percipienta a tejto skutočnosti by mal podriadiť 

spôsob a využitie zvukových výrazových prostriedkov. 

Napĺňanie jednokanálovej komunikácie zvádzajúcej k prísluchovosti sa v slovenskom roz-

hlasovom prostredí realizuje dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa vysielateľ snaží získať si 

pozornosť poslucháča prostredníctvom slova, v tom druhom ide o stotožnenie sa s dekoratív-

nym postavením rozhlasu v širšom rámci mediálnej komunikácie. Programovacie stratégie sa 

v komerčných rádiách sústredili na dominanciu hudby, slovo ako výrazový prostriedok je po-

tlačené do úzadia. Poslucháč si však ešte stále môže vybrať, čo bude počúvať. Dôležité je to, 

či hľadá hudobnú kulisu alebo komunikačného partnera. 
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