
RECENZIE A REFERÁTY

MILTONOVA AREOPAGITIKA PO SLOVENSKY

VOJTEK, J.: Dejiny svetovej �urnalistiky. Doku-
menty I. Miltonova Areopagitika. Bratislava, Vy-
davate¾stvo UK 1999. 86 s.

V rámci novej edície dokumentov k dejinám
svetového novinárstva vy�la vo Vydavate¾stve Uni-
verzity Komenského vo vynikajúcom preklade
prof. Juraja Vojteka ako prvá publikácia slávna Mil-
tonova Areopagitika. Doslovný názov diela, od
ktorého vydania uplynulo 355 rokov, znie Areo-
pagitika, reè pána Johna Miltona za slobodu
nepovolenej tlaèe, urèenej anglickému parla-
mentu.

Po zru�ení zlopovestnej Hviezdnej komory 5.
júla 1641 sa stali revoluèné roky 1641 a 1642 krát-
kym � vôbec prvým na svete � obdobím oslobo-
denia anglickej tlaèe od cenzúry. Av�ak 14. júna
1643 prijal Dlhý parlament opatrenie, ktorým sa
znova zaviedol prísny cenzúrny a licenèný poria-
dok. Cenzúrne nariadenie podnietilo J. Miltona,
ktorého tie� ob�alovali pre poru�enie cenzúrnych
smerníc, aby napísal a v novembri 1644 zverejnil
svoju Areopagitiku. Miltonova vá�nivá obrana slo-
body tlaèe nepriniesla v jeho dobe kladný výsle-
dok. Cenzúra nielen�e ostala v platnosti, ale v na-
sledujúcich búrlivých rokoch sa v Anglicku e�te
ïalej zostrovala. Hoci sa Milton u� toho nedo�il,
predsa v�ak nakoniec o polstoroèie po vydaní Areo-
pagitiky do�lo roku 1695 v Anglicku aj k defini-
tívnemu zru�eniu cenzúry a ude¾ovaniu licencií.

Nie je náhodné, �e z 20-zväzkového súborné-
ho diela básnika, dramatika, prozaika a publicistu
Johna Miltona (1608�1674) je Areopagitika naj-
významnej�ia a dodnes aktuálna. Vo svojej sláv-
nej eseji sa autor prejavil ako dediè tradície kla-
sických európskych humanistov 16. storoèia.
Sloboda prejavu, slova a tlaèe bola Miltonovi zá-
rukou v�etkých obèianskych slobôd, lebo umo�-
òuje prejavi� s�a�nos� na krivdu a tým aj jej nápra-
vu. Nech od slobody, v ktorú tak dúfame, nik
neoèakáva, �e odstráni zo spoloèenstva ka�dú kriv-
du, ale ak si mo�no s�a�nosti slobodne vypoèu�,
hlboko sa nad nimi zamyslie� a rýchlo veci na-
pravi�, je to posledná hranica obèianskych slobôd,
po ktorej rozumní ¾udia mô�u tú�i�. (s. 17)

Milton sa zasadzoval za slobodu periodickej
i neperiodickej tlaèe v záujme rie�enia verejných
problémov, v záujme spoloèenského pokroku.
Odvolávajúc sa na výrok Francisa Bacona (1561�
1626), �e cenzúrou oficiálne povolené knihy sú len
jazykom doby, zdôrazòoval, �e ...v�etky názory,
áno, aj omyly, o ktorých sa dozvieme, doèítame
a ku ktorým sa pozorovaním dopracujeme, nám

vynikajúco poslú�ia a napomô�u dopátra� sa prav-
dy najpravdivej�ej. (s. 27)

Znièenie dobrej kni�ky Milton pripodobòoval
k usmrteniu èloveka a ïalej argumentoval: ...ak je
pravdou, �e múdry èlovek podobne ako dobrý pre-
osievajúci vy�a�í zlato aj z najbezcennej�ej knihy
a �e hlupák zostane hlupákom aj s najlep�ou kni-
hou, ale aj bez nej, nemá zmysel obmedzova� múd-
reho, ktorý laènie po ïal�om vzdelaní tak, �e sa
hlupákovi budeme sna�i� znemo�ni� prístup k to-
mu, èo jeho hlúpos� neobmedzí ani vtedy, keï sa
k tomu dostane... lebo je isté, �e múdry èlovek viac
získa z jalovej bro�úrky ne� hlupák z Písma svä-
tého. (s. 30)

Existenciu cenzúry Milton hodnotil ako pod-
ceòovanie schopností ¾udu, urá�ku jeho súdnosti
a cti, ako prejav nedôvery voèi nemu. Potlaèenie
slobody tlaèe toti� predpokladá, �e ¾ud nestrávi viac,
ne� mu podá cenzor, a �e èlovek pri slobodnom
uverejnení svojich názorov sa automaticky dopú��a
kacírstva: ...vedzte, �e nedôverova� súdnosti a èest-
nosti jedinca, ktorý má iba základné vzdelanie
a nikdy niè nespáchal, tým �e mu nedovolím publi-
kova� názory bez poruèníka a dozorcu, aby nebo-
daj nespáchal schizmu èi nieèo nemravné, to je naj-
väè�ia urá�ka a pohana slobodného a vzdelaného
ducha, akú vôbec mo�no spácha�. (s. 35) Cenzor sa
nikdy nedozvie, ko¾ko potu vydá autor na svoje die-
lo, a napriek tomu sa musí podrobi� poni�ujúcej
cenzúre, ...ak nechce by� odmietnutý opatrovníckym
cenzorom, ktorý sa podpisom na zadnej strane ti-
tulného listu zaruèí a potvrdí, �e autor nie je ani
idiot, ani zvodca; iba�e to nie je niè iné iba zne-
uctenie a znevá�enie autora, výsad a dôstojnosti
vzdelania. (s. 36) Ani vo vz�ahu k prostému ¾udu to
nemo�no inak nazva� ako urá�ku, lebo ak ho takto
stre�ieme, �e sa mu neodvá�ime da� nijakú anglic-
kú bro�úrku, cenzurujeme ho rovnako; zrejme ho
pova�ujeme za nerozmý�¾ajúcu, za nerestnú a ne-
stálu bandu s vierou a vô¾ou takou chor¾avou a cin-
t¾avou, �e nedoká�e strávi� niè, len to, èo mu cez
rúroèku podá cenzor. Nepredstierajme, �e to robí-
me v mene starostlivosti a z lásky k nemu, lebo
v tých pápe�eneckých krajinách, kde laikov najväè-
�mi nenávidia a nimi pohàdajú, sa správajú k ne-
mu rovnako prísne. Múdros�ou sa to takisto nazva�
nedá, veï takto zahatávame cestu len jednému spô-
sobu poru�ovania predpisu o povolených knihách,
ba vlastne ani tomu, lebo mravná nákaza, ktorej
chceme predís�, sa valí dnu inak, nezatvorite¾nými
dverami. (s. 38)

Milton ïalej rozvíjal svoju my�lienku o nut-
nosti slobodného prejavu: A práve teraz je najvy�-
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�í èas, aby sme pod¾a tejto zásady písali a vraveli
o v�etkom, èo mô�e napomôc� pri prerokúvaní
vecí, ktoré nás tak vzru�ujú... A hoci sme v�etky
my�lienkové prúdy uvo¾nili, aby mohli po zemi
kolova�, a pravda stojí na vo¾nom priestranstve,
jednako sa k nej nesprávame spravodlivo, lebo
cenzúrou a zákazmi �ivíme pochybnosti o jej sile.
Nech sa len pravda a falo� chytia za pasy! Kto
kedy poèul, aby pravda v spravodlivom a otvore-
nom súboji pod¾ahla?! Vyvraca� pravdu, to je naj-
dokonalej�í a najúèinnej�í útlak. (s. 48)

Historický význam a nesmrte¾nos� Areopagiti-
ky je v tom, �e je to prvá pevne zalo�ená obrana
po�iadavky, aby my�lienka nábo�enskej slobody sa
roz�írila na v�etky oblasti svetského �ivota. Pritom
slobodu prejavu staval Milton nad v�etky ostatné
obèianske slobody. Jeho veta: Dajte mi slobodu
poznania, prejavu a slobodu polemizova� pod¾a
môjho svedomia, to je nad v�etky výsady! (s. 48) sa
v podobe rozlièných parafráz cituje dodnes. Areo-
pagitika ako koncentrovaný názorový odraz súdo-
bého hnutia za slobodu prejavu, slova a tlaèe je je-
dineèná a niè sa jej nevyrovná v rozsahu slobody,
ktorú vy�aduje a� azda esej O slobode (On Liber-
ty) Johna Stuarta Milla (1805�1873), napísaná
o dvesto rokov neskor�ie. Miltonov spis logikou,
håbkou my�lienok a silou argumentov presahuje
svoju dobu, je veène aktuálny a právom sa zaraïu-
je medzi najskvelej�ie výtvory ¾udského ducha.

Najnov�ie � tretie � slovenské vydanie Areo-
pagitiky má spolu 86 strán. Na zaèiatku publiká-
cie je zasvätená úvodná �túdia J. Vojteka pod ná-
zvom Publicistika, ktorá pretrvala veky. Nasleduje
titulná strana pôvodného vydania Areopagitiky
z roku 1644 a samotný text Miltonovho diela. Tre-
ba upozorni�, �e Areopagitika sa neèíta ¾ahko.
Miltonovo vyjadrovanie prezrádza obraznos� bás-
nika 17. storoèia, má svoj rytmus, pre jeho �týl sú
charakteristické rozvité, neraz rozsiahle a kompli-
kované súvetia. Tým viac treba oceni� dielo J. Voj-
teka, ktorý je renomovaným prekladate¾om anglo-
-americkej literatúry a znalcom dejín anglo-
-americkej �urnalistiky. O jeho kvalitách a pre-
kladate¾skej zodpovednosti svedèí aj to, �e pre
druhé a tretie vydanie Areopagitiky (prvé vyda-
nie sa uskutoènilo za dramatických okolností roku
1970), ku ktorému do�lo a� v rokoch 1992
a 1999, autor svoj preklad zrevidoval a dôklad-
ne prepracoval v súlade s nov�ou miltonovskou
literatúrou. Milton pou�íva poèetné, pre dne�né-
ho èitate¾a zastarané reálie. Preto prekladate¾ spis
opatril podrobným poznámkovým aparátom a za-
svätenými vysvetlivkami. Pripojená je aj cenná
Chronológia �ivota a diela Johna Miltona v dá-
tumoch. Prácu uzatvára rozsiahly zoznam prame-
òov a literatúry, osvedèujúci nároènos� práce pre-
kladate¾a.

Osobitný charakter má v najnov�om vydaní
príloha Novinárske svedectvo o poprave (s�atí)
krá¾a Karola I. Prekladate¾ J. Vojtek tu umo�òuje
èitate¾ovi oboznámi� sa s jedineèným novinárskym
svedectvom o poprave krá¾a Karola I. tak, ako ho
uverejnili vo februári 1648 anglické noviny A Per-
fect Diurnall of the Passages in Parliament (Do-
konalý �urnál niektorých skutkov v parlamente).
Tieto noviny patrili medzi prvé na svete, ktoré pri-
ná�ali domáce politické spravodajstvo, a ich kva-
lity oceòujú aj po stároèiach historici anglickej
�urnalistiky.

Zostavovate¾ova a prekladate¾ova poznámka
svedèí o tom, �e Areopagitika mala aj na Sloven-
sku svoje osudy. V roku 1968 sme sa uzhodli na
vtedaj�ej katedre novinárstva Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského vydáva� k predmetu De-
jiny svetového novinárstva osobitnú edíciu Doku-
mentov. Jej prvou polo�kou (netu�ili sme, �e bude
na dlhé roky posledná) mal by� práve Miltonov
spis. Toto mimoriadne dielo vy�lo vtedy pre �tu-
dijné potreby poslucháèov v skromnom náklade
100 kusov. Nane��astie to v�ak bolo v roku 1970
� v èase rozmachu tzv. normalizácie. Niè to, �e
zásluhou J. Vojteka sa Slovensko koneène zaradi-
lo medzi poèetné krajiny na celom svete, ktoré mali
Areopagitiku u� dávnej�ie prelo�enú. Namiesto
pochvaly a uznania za významný kultúrny èin sa
prekladate¾ doèkal rozsiahlej ostrej, nevyberanej
kritiky vo vtedaj�om denníku Pravda, orgáne
Ústredného výboru Komunistickej strany Sloven-
ska. Lebo � okrem iného � to, èo �tudentom v tomto
prípade predlo�il, nemá niè spoloèné s po�iadav-
kami na vysoko�kolského pedagóga, ktorý má v�te-
pova� mladým ¾uïom vedecký svetonázor robot-
níckej triedy, ideológiu celej na�ej spoloènosti...
podobné �tudijné materiály vedomie mladých ¾udí
- �tudentov... mô�u prinajmenej dezorientova�, ak
nie doslova rozvikla�. (Slabej, L.: Veda, pedagogi-
ka, politika. Polemicky o jednom vysoko�kolskom
uèebnom texte. Pravda, 4. januára 1971.) Dne�ný
mladý èlovek takýto spôsob rozmý�¾ania azda u�
ani nemô�e pochopi�.

Peripetie prof. Vojteka s Miltonovou Areopa-
gitikou mali svoju predohru e�te v roku 1968.
V �es�desiatych rokoch som sa intenzívne zaobe-
ral problematikou slobody prejavu a mediálneho
zákonodarstva. Keï som sa vtedy v rámci vý-
skumu stretol s Miltonovou Areopagitikou (Mil-
ton, J.: Areopagitika aneb øeè o svobodì tisku.
Praha 1946), bol to pre mòa zá�itok � vzácny pra-
meò poznania dokonca z prvej polovice 17. sto-
roèia! Po okupácii na�ej republiky vojskami pia-
tich krajín Var�avskej zmluvy som neodolal
poku�eniu. V poslednom èísle (35) Kultúrneho
�ivota, ktoré e�te vy�lo 6. septembra 1968, som
uverejnil èlánok k 360. výroèiu narodenia J. Mil-
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tona pod názvom John Milton stále aktuálny. Èlá-
nok obsahoval viaceré citáty z Areopagitiky,
osvedèujúce oprávnenos� jeho titulku. Citáty Mil-
tona sa v�ak stali v rámci tzv. normalizácie zaèiat-
kom sedemdesiatych rokov jedným z dôkazov, aby
autorovi tohto textu zakázali pedagogickú prácu
na katedre novinárstva. Lebo èlánok kládol údaj-
ne jednostranný dôraz na odsúdenie cenzúry a ab-
strahoval od politických a ekonomických h¾adísk.
Citátmi vraj autor presadzoval pomýlené predsta-
vy, �e mo�no slobodne hlása� v�etky, aj nesprávne
názory. Zákaz platil a� do novembra 1989...

Na záver si pripomeòme, ako to vyzeralo s cen-
zúrou a slobodou prejavu u nás za posledných 150
rokov.

Cenzúru po prvýkrát na na�om území zakáza-
li zákonom z roku 1848. Aj keï úvodná veta tohto
zákona znela, �e �predbe�ná cenzúra sa ru�í nave-
ky�, hneï po porá�ke revolúcie v roku 1849 ba-
chovský absolutizmus cenzúru obnovil. Tlaèový
zákon z roku 1848 zaèal znova plati� a� po rakús-
ko-uhorskom vyrovnaní roku 1867. Od roku 1898

v�ak iba na základe nariadenia ministra spravodli-
vosti mohla cenzúra opä� vyèíòa�. Nový uhorský
tlaèový zákon z roku 1914 síce cenzúru zru�il, ale
za 1. svetovej vojny ju obnovili. To platilo rovna-
ko poèas 2. svetovej vojny, ako aj v trvaní obi-
dvoch totalitných re�imov po roku 1938 a po roku
1948. Zákaz cenzúry platil poèas medzivojnovej
ÈSR, potom po 2. svetovej vojne v rokoch 1945
a� 1948 a v roku 1968 do vpádu okupaèných
vojsk. Naposledy sa u nás cenzúra zakázala po
novembri 1989 novelizáciou dodnes platného me-
diálneho zákona, ku ktorej do�lo v marci 1990.
Zákaz cenzúry potvrdila v èlánku 26 Ústava Slo-
venskej republiky z roku 1993.

Tento struèný preh¾ad je vcelku smutným sve-
dectvom (aj keï s dobrým koncom), �e my�lien-
ky Miltonovej Areopagitiky boli pre nás nielen
v 19. storoèí, ale takmer v celom 20. storoèí mi-
moriadne aktuálne.

Doc. JUDr. Lubo� �efèák, CSc.,
Katedra �urnalistiky FiF UK, Bratislava

KROK DOPREDU VO VZDELÁVANÍ NOVINÁROV

TU�ER, A. � FOLLRICHOVÁ, M.: Teória a prax
novinárskych �ánrov I. Bratislava, Univerzita Ko-
menského 1998. 108 s.

Transformácia, ktorá sa na Slovensku postup-
ne uskutoèòuje v politike, ekonomike èi kultúre,
neobi�la ani �urnalistiku. Demokratizaèné zme-
ny, zákony trhu i zmeny vyplývajúce zo vzniku
suverénneho �tátu spôsobili niekde reálny stav,
inde predstavu alebo iba tú�bu zaèa� v �urnalis-
tike odznova, s èistým �títom. Niektoré dôsled-
ky tohto poèínania sú dnes viac-menej známe,
ïal�ie sa prejavujú postupne, na mnohé si e�te
len poèkáme. Èo dnes u� mô�eme kon�tatova�,
je neute�ený stav vo vzdelaní novinárov, ktorý
treba spoloèným úsilím rie�i�. Tak mno�stvo �no-
vých tvárí� v médiách, èasto úplne nekvalifiko-
vaných alebo pripravených len èiastkovo (alebo
na iný odbor), ako aj technizácia redakènej práce
kladú nové nároky na �urnalistické vzdelávanie.
Krokom dopredu v procese skvalitòovania výuè-
by �urnalistov na Slovensku, èo by sa malo pozi-
tívne premietnu� do pôsobenia médií, bol zámer
uèite¾ov predmetov spravodajských a publicistic-
kých �ánrov na Katedre �urnalistiky FiF UK
v Bratislave pripravi� a vyda� publikáciu
o spravodajských a publicistických �ánroch, kto-
rá by re�pektovala nové prístupy v teórii �ánrov

a poukázala na súèasné praktické metódy tvorby
�urnalistických textov.

Cie¾om uèebnej pomôcky je ponúknu� v dvoch
èastiach (Teória a prax novinárskych �ánrov I
a Teória a prax novinárskych �ánrov II) metodic-
ké príklady tvorby jednotlivých �ánrov tak, ako
boli publikované v tlaèi. Autori pritom kladú dô-
raz na praktické uká�ky, aby bolo mo�né porovná-
va� teoretické východiská s výsledným produktom
novinára. Pri posudzovaní príkladov jednotlivých
�ánrov z tlaèe spolupracovali so �tudentmi 3. roè-
níka (�k. rok 1994/95) a 4. roèníka katedry �urna-
listiky (�k. rok 1995/96).

Teória a prax novinárskych �ánrov I má for-
mu vysoko�kolských skrípt, ktoré vy�li na 108 stra-
nách v náklade 150 výtlaèkov. Venuje sa spravo-
dajským a beletrizovaným �ánrom (publicistika
emocionálneho typu). �truktúra oboch èastí je
podobná � po struènej charakteristike jednotlivých
�ánrov nasledujú príklady z konkrétneho periodi-
ka (denníka) èi tlaèovej agentúry, ktoré dopåòajú
uká�ky v prílohách. Tu azda len nepatrná pripo-
mienka, rovnaká grafická úprava oboch èastí (napr.
kurzívou vytlaèené príklady) by èitate¾ovi text e�te
viac sprístupnila.

Prvá èas� � Spravodajské �ánre � vy�la z tvo-
rivej dielne Andreja Tu�era, popredného sloven-
ského pedagóga �urnalistiky. Autor v úvode cha-
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rakterizuje spravodajské �ánre, opiera sa pritom
o Malú encyklopédiu �urnalistiky (1982). Pri ich
klasifikácii vychádza z tradiènej slovenskej �án-
rológie, ktorá pozná �es� základných druhov správ:
krátke, roz�írené, úradné, referujúce, dialogizova-
né a beletrizované. Tie ïalej �pecifikuje pod¾a ich
obsahu a rozsahu, umiestnenia v priestore, spô-
sobu spracovania èi prezentácie informácie na
konkrétne formy: krátke správy � noticka, fle�,
jednoståpec; interpretujúca, pokraèujúca/situaèná,
komentujúca roz�írená správa; úradné správy �
oznámenie, komuniké; chronologický, vo¾ne spra-
covaný referát; spravodajský rozhovor; riport. Tre-
ba oceni� kompaktné charakteristiky jednotlivých
�ánrov, ktoré sú koncízne, výsti�né, obsa�né a aj
preto preh¾adné a ¾ahko zapamätate¾né. Ka�dý
�áner dopåòajú príklady zo slovenskej novinárskej
praxe, ktoré autor analyzuje a hodnotí. Kým prí-
klady (A) spåòajú, príklady (B) nespåòajú teore-
tické kritériá úèinnosti (formálne, jazykové,
�tylistické, kompozièné a iné). V rozbore jednot-
livých stránok textov sa autor fundovane venuje
kontaktovým zlo�kám textu (titulky, medzititulky),
poukazuje na význam rámcových èastí príspevkov
(úvod, záver), pozornos� sústreïuje na správny
výber a umiestnenie k¾úèových faktov a doplòu-
júcich detailov. Autor nezaprel v sebe kvalitného
novinára, u ktorého sa teoretické poznanie snúbi
s praktickými skúsenos�ami a zruènos�ami.

V texte je pou�itý rozsiahly súbor príkladov
(vcelku 37), ktorých preukaznos� potvrdzuje 27
uká�ok uvedených medzi prílohami. V mnohých
smeroch prehlbujú komplexnos� výkladu, preto�e
okrem vecnej analýzy negatív a pozitív �ánrov
umo�òujú navrhova� konkrétne, z poh¾adu autora
optimálne rie�enia. Pisate¾ oèividne vychádza z po-
znania, �e publikum, tzn. aj �tudenti, akceptuje len
zrozumite¾nú, èi�e jasne a dôkladne vysvetlenú
odbornú informáciu, ktorej úèinnos� umocòuje
názorný a dôkazový materiál.

Medzi pozitíva posudzovaného textu patria
poznámky autora o prístupoch súèasnej svetovej
�ánrológie k niektorým problémom spravodajstva
(ss. 14, 17 � v rámci objektivity a nestrannosti
spravodajstva potreba vylúèi� zo spravodajských
�ánrov stanovisko autora, po�iadavka vies� medzi
spravodajskými a komentujúcimi �ánrami prísnu
hranicu; s. 19 � spravodajca do správy nevstupu-
je, svoj vz�ah k obsahu nevyjdaruje ani jazykový-
mi èi �tylistickými prostriedkami). Pre �tudentov
�urnalistiky by mo�no bolo oso�né, keby vysoko-
�kolské skriptum obsahovalo viac súèasných po-
znatkov a praxou overených skúseností zo zahra-
nièia (ide napríklad o po�iadavku v spravodajstve
nielen zhroma�ïova�, ale aj analyzova� a interpre-
tova� fakty a udalosti èi o klasifikáciu správ po-
d¾a typu udalostí a podobne). Vïaka moderným

technológiám a technike sa slovenské médiá po-
stupne zapájajú do medzinárodného informovania.
Aktívnym a plnohodnotným úèastníkom celosve-
tovej informaènej výmennej siete sa v�ak stanú a�
vtedy, keï budú pozna� medzinárodne prijaté �tan-
dardy a keï sa im, pri re�pektovaní národných tra-
dícií, èo najviac priblí�ia.

Druhá èas� vysoko�kolského uèebného textu
z pera Márie Follrichovej � Publicistika emocio-
nálneho typu (Beletrizované novinárske �ánre) sa
zaèína rozèlenením �urnalistických �ánrov dvoma
spôsobmi: a) trichotomickým na spravodajské,
analytické a beletristické a dichotomickým (ku
ktorému sa hlási) na spravodajstvo a publicistiku,
prièom tú ïalej delí na publicistiku racionálneho
typu a publicistiku emocionálneho typu. Tu sa
ponúka otázka: Nebolo by logickej�ie umiestni�
úvod do problematiky novinárskych �ánrov na
zaèiatok publikácie?

Autorka postupuje ïalej systematicky. Najprv
ozrejmuje vz�ahy medzi �urnalistikou a beletriou,
vymenúva vlastnosti/èrty, ktoré ich spájajú i roz-
de¾ujú, vymedzuje asimilaèný priestor, v ktorom
sa prelínajú a navzájom ovplyvòujú. Aj preto me-
dzi poprednými autormi jednotlivých �ánrov uvá-
dza mnohých predstavite¾ov svetovej literatúry.

Medzi beletrizované novinárske �ánre zara-
ïuje reportá� (dokumentárnu a zobrazovaciu, ale
aj epickú, dramatickú, afabulárnu, problémovú,
sociálnu, reportá�-interview, reportá�-portrét
a mikroreportá�), èrtu (cestopisnú, spomienko-
vú, èrtu-portrét), najstar�í publicistický �áner esej,
fejtón (humoristický, ironický, satirický, sarkas-
tický a aj pozitívny, tzv. nerudovský èi hybrid-
ný), výluène slovenskú besednicu, ståpèek (sub-
jektívny a objektívny), miestopisnú i cestopisnú
causerie (zábavnicu), kurzívu (jej názov je odvo-
dený od typu písma, ktorým je sádzaná) a napo-
kon entrefilet. V�etky �ánre najprv struène charak-
terizuje, prièom k¾úèová definícia je aj graficky
zdôraznená. Za pozitívum pova�ujem jednotný spô-
sob, ktorým autorka �ánre prezentuje � po akomsi
motte (podstatná charakteristika) vysvet¾uje pôvod
názvu jednotlivých �ánrov (�ia¾, pri niektorých
z nich � reportá�, fejtón, entrefilet � absentuje
zmienka o tom, z akého jazyka ich názov pochá-
dza) a vymenúva faktory, ktoré sú rozhodujúce pri
tvorbe novinárskeho prejavu (výber témy, autorská
príprava, rozsah, kompozícia a spôsob stvárnenia,
optimálny jazyk a �týl, príp. grafické stvárnenie
a iné). Textu nechýba ani historický aspekt, èo ne-
mo�no nevyzdvihnú�. Autorka sa pritom neobme-
dzuje len na informáciu o mieste a èase vzniku be-
letrizovaných �ánrov, ale pristavuje sa aj pri
významných osobnostiach z domova i zo sveta, li-
terárnych èi novinárskych poèinoch, ktoré ich vý-
voj v celosvetovom meradle ovplyvnili.
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Ka�dý �áner dopåòa názorný príklad zo súèas-
nej tlaèe (vcelku ich je 24). Na �kodu veci autorka
vo väè�ine prípadov nezdôvodòuje výber uká�ok.
O príkladoch nepochybujeme po slovách �brilant-
ne napísané spomienkové èrty� (s. 49). Kon�tato-
vanie �na ilustráciu sme vybrali� v�ak nestaèí. Ide
o príklady zle alebo dobre napísaných reportá�í,
esejí, fejtónov? Absentuje aj struèné zhodnotenie
uká�ok: v èom spoèívajú ich pozitíva, kde h¾ada�
nedostatky, ako to robí v svojej èasti Andrej Tu-
�er. Navy�e, jeho komparácia dobrých a zlých prí-
kladov vedie èitate¾a k jednoznaèným, �iaducim
záverom. Èo v�ak treba oceni�, sú zoznamy litera-
túry a obrazových príloh, ktoré tvoria súèas� tejto
èasti vysoko�kolského uèebného textu, èím ho nie-
len sprístupòujú, ale aj obohacujú.

Ak vychádzame zo skúsenosti prijíma� uèeb-
ný text ako prácu, ktorá zhàòa v�eobecne uznáva-
né poznatky a slú�i predov�etkým na pedagogic-
ké úèely, potom posudzované vysoko�kolské
skriptum v plnej miere spåòa tieto kritériá. Autori

podali látku jasne a zrozumite¾ne, prièom text sa
vyznaèuje aj vzácnou kultúrou jazyka. Je preh¾ad-
ný, logicky �truktúrovaný, názorný.

Èo doda� na záver? Skriptum nie je novátor-
ské. V slovenskej (a samozrejme èeskej aj inej)
novinovednej literatúre poznáme viacero pokusov
vyrovna� sa s takou nároènou témou, akou sú no-
vinárske �ánre. Oceni� treba úsilie uèite¾ov kated-
ry �urnalistiky o komplexný prístup k rie�eniu
problematiky (recenzovaný text u� doplnila publi-
kácia �tefana Ve¾asa Teória a prax novinárskych
�ánrov II a ïal�ie vysoko�kolské uèebné pomôc-
ky sa na katedre pripravujú), ako aj formálne stvár-
nenie publikácie � teoretické východiská sú per-
manentne konfrontované a dokumentované so
súèasnou slovenskou novinárskou praxou. Aj pre-
to mo�no publikáciu odporúèa� nielen �tudentom
�urnalistiky, ale aj zaèínajúcim novinárom z praxe.

PhDr. Svetlana Hlavèáková, CSc.,
Katedra �urnalistiky FiF UK, Bratislava

PRÍSPEVOK K EFEKTÍVNOSTI KOMUNIKÁCIE MEDZI
TVORCOM A ADRESÁTOM

VE¼AS, �.: Teória a prax novinárskych �ánrov II.
Bratislava, Univerzita Komenského 1997. 66 s.

Na sklonku roku 1997 vydala Univerzita Ko-
menského vo svojom vydavate¾stve uèebnú po-
môcku vedecko-pedagogického pracovníka Ka-
tedry �urnalistiky Filozofickej fakulty UK doc.
PhDr. �tefana Ve¾asa, CSc., pod názvom Teória
a prax novinárskych �ánrov II. Je to v poradí 25.
uèebná pomôcka tejto katedry po roku 1989 a je
súèas�ou projektu Teória a prax �urnalistiky. Jej
prvý diel z pera prof. PhDr. Andreja Tu�era, CSc.,
a PhDr. Márie Follrichovej, CSc., sa zaoberá spra-
vodajstvom a beletrizovanou publicistikou v pe-
riodickej tlaèi a vy�iel neskôr � koncom októbra
1998.

Autor uèebnej pomôcky sa preòho typickým
hutným prejavom postupne venoval tematike v �ty-
roch èastiach: Komunikaèné aspekty �urnalistiky,
K problematike �ánrov, Publicistika a Kreácia pre-
javov. Do druhej polovice práce autor zaradil 36
uká�ok novinárskych �ánrov publicistiky racionál-
neho typu.

V èasti Komunikaèné aspekty �urnalistiky au-
tor vychádzal z celkového komunikaèného kon-
textu, v ktorom redakcia v záujme uspokojenia in-
formaèných potrieb adresátov a ich potreby

estetického naplnenia, oddychu a zábavy ovplyv-
òuje výber témy a vo¾bu �ánru. Na udr�anie po-
zornosti je dôle�itá kompozícia textu a jeho gra-
fická úprava.

Autor charakterizuje �pecifiká periodickej tla-
èe, ktoré �vyplývajú: zo znakových systémov, ktoré
pou�íva; zo spôsobu jej multiplikácie a �írenia;
a z jej percepcie�.

Podrobne sa venoval poslednej z troch základ-
ných tried semiotických znakov (ikonových, in-
dexových a symbolických). Pomocou jazyka
v �urnalistike mo�no pomenúva� veci, javy, uda-
losti, súvislosti, vz�ahy, my�lienky atï. Urèité zne-
výhodnenie oproti rozhlasu (pohotovos�) a televízii
(mo�nos� vyu�i� prvky neverbálnej komunikácie)
si vy�aduje, aby bol jazyk tlaèe bohatý na výrazy
a �tylistické prostriedky, bol vysoko profesionál-
ny a originálny.

�To znamená uvedomi� si, kto som a èo pred-
stavujem ako tvorivý subjekt a zároveò redakciu,
vydavate¾stvo a vydavate¾a (komunikátor), èo
chcem poveda� (obsahová stránka prejavu), ako
(�áner), komu tento prejav adresujem (charakte-
ristika cie¾ovej skupiny, jej názorová hladina), èo
konkrétne chcem prejavom dosiahnu� (zlep�i� in-
formovanos�, usilova� sa o posun v myslení, po-
silni� postoj atï.).�
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V druhej èasti K problematike �ánrov sa au-
tor venoval �tyrom okruhom: �týlu, slohovému
postupu, �ánru a klasifikácii �ánrov.

Pri otázke �týlu sa opieral o jazykovedné die-
la Jozefa Mistríka a Petra Balá�a. Prikláòa sa ku
klasifikácii �týlov Petra Balá�a, ktorý vychádza
zo �týlovej diferenciácie spisovného jazyka.

V novinárskom prejave sú obsiahnuté slohové
postupy: informaèný, rozprávací, opisný, výklado-
vý a dialogický. Ka�dý z nich sa mô�e vyskytova�
v èistej forme. �urnalistika je v�ak dôkazom kom-
binácie slohových postupov.

Autor poukazuje na to, �e problematika �ánru
úzko súvisí so slohovým postupom, ale èasto sa
jeho úloha preceòuje. Významný je zámer, obsah
prejavu, jeho podanie atï. �áner definuje ako �ab-
straktný a zov�eobecnený model prejavu, s ustá-
lenými obsahovými a formálnymi znakmi a v �ur-
nalistickej podobe sa reprodukuje v konkrétnom,
obsahovo a formálne ucelenom komunikáte�. Zdô-
razòuje, �e �dynamizujúcim prvkom je pritom
obsah, ktorý ovplyvòuje formu a vynucuje si, aby
sa mu prispôsobovala�. To prispieva k úpadku,
o�iveniu alebo vzniku �ánrov.

Klasifikáciu �ánrov si vy�iadala potreba ich
systematického usporiadania. Autor spomína tradiè-
né trichotomické triedenie �ánrov na spravodajské,
analytické a beletristické (v súèasnosti sa na Ka-
tedre �urnalistiky FiF UK v Bratislave uprednos-
tòuje pojem beletrizované novinárske �ánre � pozn.
autorky) a zdôrazòuje progresívnej�ie dichotomic-
ké èlenenie, pri ktorom sa zrete¾nej�ie diferencuje
spravodajstvo a publicistika. Poukazuje na nepres-
nos� pojmu analytické �ánre. Novinárske prejavy
delí pod¾a prítomnosti emocionálneho faktora na
racionálne, racionálno-emocionálne a emocionálne.
Na záver kon�tatuje, �e novinárske �ánre súvisia
s komunikáciou a vyplynuli z nej. Sú urèitým spô-
sobom usporiadané a majú ustálený obsah i formu.

�a�iskom uèebnej pomôcky je jej tretia èas�
Publicistika. V záujme vysvetlenia dominanty
publicistiky � explicitného hodnotenia � sa autor
najprv pokúsil o objasnenie pojmu publicistika
a o jeho definíciu. Na pochopenie problematiky
venoval pozornos� predmetu a funkcii �urnalisti-
ky a publicistiky a poukázal na ich odli�nosti, resp.
urèitý posun v selekcii a kritériách výberu javov
na stvárnenie. Zdalo sa, �e mal na mysli rozdiely
medzi predmetom a funkciou spravodajstva a pub-
licistiky, nie celej �urnalistiky a publicistiky, keï-
�e publicistika je súèas�ou �urnalistiky. No u�
o dve strany ïalej uviedol: �Publicistika je �iroký
spoloèenský jav, ktorý ïaleko presahuje hranice
�urnalistiky a do ktorej zo �ir�ieho poh¾adu patrí
i �urnalistická publicistika ako jej súèas�.�

Autor sa obsiahle venoval potrebe rovnová�-
nosti medzi poznaním a hodnotením. Poukázal na

disproporcie � na nevhodnú prevahu hodnotenia.
Postupne analyzoval kritériá hodnotenia, zdôraz-
nil jeho subjektivitu, závislos� od osobnosti a osob-
nostných kritérií a potrebu objektivizova� kritériá
hodnotenia. Kon�tatoval, �e publicistika si zaslú�i
osobitné skúmanie. Pre potreby tejto uèebnej po-
môcky struène zrekapituloval vývoj publicistiky
od antiky po súèasnos�.

V druhej podkapitole Novinárske �ánre pub-
licistiky racionálneho typu autor uviedol ich zna-
ky: explicitné hodnotenie a preva�ne logicko-poj-
mové a vecné podanie, ktorému sa v nasledujúcich
riadkoch venoval ob�írnej�ie. Vymenoval jedno-
tlivé �ánre pod¾a Jozefa Mistríka a potom ich roz-
delil pod¾a vlastnej klasifikácie: poznámka, ko-
mentár, úvodník, úvaha, recenzia, obzor tlaèe,
publicistický rozhovor, rozbor, redakèná beseda
a komplexný �urnalistický rozbor.

Postupne sa venoval vy��ie uvedeným novi-
nárskym �ánrom a pripojil ïal�ie: polemiku a �án-
re epi�tolárnej publicistiky (ohlas, anketu, disku-
siu a �urnalistický list). Najprv ich definoval,
vzápätí uviedol ich vonkaj�ie znaky, tvorivé po-
stupy pri ich stváròovaní, slohové postupy, prípad-
ne ich formy a typy.

V poslednej kapitole Kreácia prejavov autor
rozdelil tvorbu prejavov na tri èasti: úvodnú, vlast-
nú tvorivú a dokonèovaciu.

V podkapitole o úvodnej èasti tvorby preja-
vov sa venoval otázke faktového základu, osnove
a plánu prejavu. Pre východiskový význam faktu
sa naò pozrel podrobnej�ie. Pod¾a miery zov�e-
obecnenia fakty rozdelil na empirické (miesto, èas,
dátum, udalos�, ktorá sa stala, atï.), zov�eobecòu-
júce (napr. vyhlásenia, výroky a tvrdenia) a ve-
decké; pod¾a pôvodu na pôvodné, sprostredkova-
né a prevzaté. Ide o mieru ich dôveryhodnosti
(i dostatoènú poèetnos�) a správnos� (na základe
komparácie, selekcie a triedenia). Fakty sú získa-
vané pomocou novinárskych techník (napr. pozo-
rovaním, experimentom, anketou a niektorými
typmi rozhovoru). Mô�u by� sprostredkované
(z tlaèových oddelení, rôznych in�titúcií, od ho-
vorcov alebo z tlaèových konferencií) a prevzaté
(z úradných dokumentov, správ a hlásení, ale aj
z iných prostriedkov masovej komunikácie).

V druhej podkapitole Osnovy a plány preja-
vu autor uvádza tieto plány novinárskeho preja-
vu: tematicko-�ánrový a obsahový (ako prvý vy-
chádza z prvostupòového poznania a hodnotenia,
vytyèuje zámer, cie¾, hlavnú my�lienku), kompo-
zièný (makrokompozícia textu deduktívnym ale-
bo induktívnym spôsobom), argumentaèný (vý-
ber faktov alebo obrazov; fakty a argumenty),
jazykový (jazykové a �tylistické prostriedky)
a grafický plán (zvukových alebo obrazových
efektov).
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Vo vlastnej kreaènej èasti prebieha prísna kla-
sifikácia získaného materiálu pod¾a kritéria aktu-
álnosti a selekcia faktového základu, zoh¾adòujú-
ca zámer, cie¾ i rozsah. K vysokej profesionálnej
úrovni stvárnenia novinárskeho prejavu patrí aj
�ánrová èistota a majstrovstvo. Autor kon�tatuje,
�e ve¾kú úlohu tu zohráva �ánrové povedomie tvor-
cu i adresáta, tvorivá invencia, schopnosti, indivi-
dualita, a keï�e �ánre sa neustále vyvíjajú, aj snaha
o inováciu. Nedôslednos� v niektorých redakciách
vedie k zni�ovaniu celkovej novinárskej kultúry.

V dokonèovacej èasti autor zdôraznil precíznos�
pri koneènej úprave textu a posledné overenie úda-
jov (mená, názvy, ale aj gramatické a �tylistické
chyby). Je potrebné dba� o to, aby publicistický pre-
jav bol vycibrený a výrazný, aby zanechal stopu vo
vedomí èitate¾a.

Medzi uká�ky autor zaradil 36 novinárskych
prejavov stvárnených novinárskymi �ánrami pub-
licistiky racionálneho typu z rokov 1991�1997
(okrem dvoch uká�ok: è. 14 a 27 z dielne autora
uèebnej pomôcky). Pozorným výberom sa auto-
rovi podarilo ilustrova� typické posuny v �ánroch
publicistiky racionálneho typu v preva�ne prvej
polovici 90. rokoch tohto storoèia.

Uèebná pomôcka splnila ciele, ktoré si autor
vytýèil v úvode svojej práce. Je prínosom na cib-
renie �ánrového povedomia tvorcov novinárskych
�ánrov publicistiky racionálneho typu � �tudentov
�urnalistiky, celej �urnalistickej obce, ale i adre-
sátov výsledkov ich tvorivej èinnosti.

PhDr. Mária Follrichová, CSc.,
Katedra �urnalistiky FiF UK, Bratislava

MEDIÁLNA VÝCHOVA VO SVETE

BREÈKA, S.: Mediálna výchova � Zo�it 1. Hes-
lár mediálnej komunikácie. Bratislava, NCMK
1999. 52 s.

Nie je to po prvý raz, èo S. Breèka sprostred-
kuje i komentuje èitate¾om aktuálne názory a my�-
lienky. Tentoraz nás oboznamuje s oblas�ou, ktorá
má vo svete tradíciu, v súèasnosti v mnohých kra-
jinách zaznamenáva dynamický rozvoj a je aj tren-
dom pre ïal�ie tisícroèie. Reè je o mediálnej vý-
chove. Spôsob prístupu k téme jednoznaène
napovedá, �e ani autorovi nie sú nové technológie
a cesty mediálnej komunikácie cudzie. Podstatným
zdrojom jeho informácií o stave, forme a obsahu
mediálnej výchovy v rôznych krajinách je inter-
net. Má to svoje výhody i nevýhody. Výhodou je
operatívnos� zberu informácií, nevýhodou je ne-
vyhnutnos� spolieha� sa na prezentáciu jednotli-
vých krajín, èo spôsobuje nevyvá�enos�, pokia¾ ide
o �írku informácií, ich �truktúru a aktuálnos�. Na
druhej strane treba súhlasi� s názorom autora, �e
zmapovanie stavu mediálnej výchovy vo svete nie
je v silách jediného výskumníka, ale priestorom
pre celé tímy. Tak èi onak je výborné, �e S. Breèka
zosumarizoval a logicky rozèlenil získané infor-
mácie.

V prvej èasti uvádza úlohy a poslanie medzi-
národných organizácií na poli mediálnej výchovy.
Dominantné postavenie tu má UNESCO, ktoré sa
rôznymi spôsobmi (podpora projektov, organizo-
vanie medzinárodných konferencií atï.) anga�uje
v zavádzaní a skvalitòovaní mediálnej výchovy

v rámci uèebných osnov na �kolách, ale aj v sys-
téme celo�ivotného vzdelávania dospelých vo sve-
te. Svetová asociácia novín (World Association of
Newspapers) realizuje program v celosvetovom
meradle pod názvom Noviny vo vzdelávaní. Ako
hovorí u� názov, ide o snahu podpori� vz�ah detí,
mláde�e i dospelých k tlaèi, prièom výsledky by
mali by� na prospech �koly (napr. zvý�enie záuj-
mov �iakov a �tudentov o zále�itosti dôle�ité pre
�ivot), novinového priemyslu (napr. roz�írenie
poètu èitate¾ov), spoloènosti (napr. zvý�enie kva-
lity úèasti obèanov na správe vecí verejných). Do
projektu je zapojených viac ako 35 preva�ne eu-
rópskych krajín. �koda, �e autor sa zmieòuje len
o Nórsku, a preto sme sa nedozvedeli, èi medzi
ne patria napríklad niektorí na�i susedia.

V druhej èasti autor opisuje stav, úroveò, ob-
sah a spôsob realizácie mediálnej výchovy v jed-
notlivých krajinách. Zaujímavé je sledova� dôvo-
dy, pre ktoré k zavedeniu mediálnej výchovy vôbec
do�lo. K podstatným v európskych krajinách, ale
i v Austrálii a na Novom Zélande patrí ochrana
pred �kultúrnym imperializmom� Spojených �tá-
tov, ako aj dôvody ochrany detí a mláde�e pred
negatívnym vplyvom obsahov s násilnou a sexu-
álnou tematikou. Cie¾om mediálnej výchovy je
potom najmä propagácia a roz�irovanie kultúrnych
a duchovných hodnôt vlastnej krajiny a kritický
postoj k tomu, èo by mohlo ohrozi� jej kultúrnu
integritu. Napriek tomu, �e USA sú mediálnou
ve¾mocou a do mediálnej výchovy je zaradený celý
rad mimovládných organizácií, spôsob uplatnenia
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mediálnej výchovy tu nie je taký systematický, ako
je to napríklad vo Ve¾kej Británii. Dozvedáme sa,
ako sa tu formovala mediálna výchova (�ia¾, za-
èiatky tohto procesu nie sú datované), o podiele
jednotlivých teórií na vytváraní prístupu k mé-
diám. V tejto súvislosti termín obrazovková teó-
ria ako preklad termínu screen theory nepova�u-
jeme za adekvátny. Situácia v�ak ani tu nie je
ideálna, súvisí to s nejednotnos�ou názorov, prí-
stupov, cie¾ov i metód. Ve¾ká Británia má bohatú
tradíciu v televíznom vysielaní pre �koly, ako aj
formách dia¾kového �túdia prostredníctvom roz-
hlasu a televízie. V Kanade je mediálna výchova
preva�ne zaèleòovaná do iných vyuèovacích pred-
metov. Razantnej�ie presadenie náplne tohto pred-
metu blokuje vysoká nároènos� na technické vy-
bavenie �kôl, ale aj nároky na uèite¾ov, ktorí nie
v�dy sú ochotní dopåòa� a obmieòa� náplò pred-
metov a v prvom rade sami sa ïalej vzdeláva�.
V Nemecku je mediálna výchova súèas�ou mediál-
nej pedagogiky, kde sa zaraïuje aj mediálna di-
daktika, mediálna náuka a mediálny výskum. Na-
priek viacerým koncepciám (napr. koncepcie
zameriavajúce sa na osvetu a kritiku mediálneho
priemyslu, na praktickú prácu s médiami) najviac
je roz�írená koncepcia mediálnej pedagogiky ako
nástroja ochrany mláde�e pred médiami a obsah-
mi súvisiacimi s násilím a sexom. Autor na s. 23
kon�tatuje, �e v jednotlivých koncepciách sa pre-
javoval rozdielnou mierou vplyv príbuzných dis-
ciplín, ako príklad uvádza kritickú teóriu. Zdá sa,
�e nejde o disciplínu, ale prístup, navy�e samotný
termín je nepresný, zrejme mal na mysli kritickú
teóriu médií. Podobne nepresné je kon�tatovanie
o presile násilia a sexu v médiách (najmä na in-
ternete), preto�e chýbajú konkrétne údaje, a nie
je jasné, v porovaní s akými obsahmi mô�eme
hovori� o presile. �pecifické postavenie medzi
európskymi krajinami má Francúzsko, a to nielen
z h¾adiska pou�ívanej terminológie, �a�ko priamo
porovnate¾nej s medzinárodnou, ale aj pokia¾ ide
o zaradenie mediálnej výchovy do �kôl, èo súvisí
najmä s finanènými problémami. V recenzovanej
publikácií sa uvádza viacero projektov, medzi nimi
sa zdá zaujímavý Totálny jazyk (Langage Total),
ktorý sa pou�íva i v iných európskych krajinách,
ale napr. aj na Blízkom východe. �koda, �e nemá-
me ïal�ie informácie týkajúce sa obsahu tohto pro-
jektu. Zatia¾ èo pri v�etkých iných krajinách autor
dôsledne prekladá názvy in�titúcií, projektov me-
diálnej výchovy, v èasti týkajúcej sa Francúzska
(s. 29) tak nerobí systematicky, niektoré názvy
prekladá, iné necháva vo francúz�tine.

V predlo�enej publikácii sa stretneme i so
struènou informáciou o postavení mediálnej vý-
chovy v niektorých ïal�ích európskych krajinách
(Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Nórsko, Ra-

kúsko, Rusko, �kótsko, �védsko, Taliansko)
a v Indii, Japonsku a Latinskej Amerike. Medzi
uvedenými informáciami nás zaujal postoj uèite-
¾ov v Dánsku, ktorí sa s�a�ujú, �e mediálna výchova
nevhodne zasahuje do vzdelávacieho procesu
(s. 30). Je to jediný príklad záporného prístupu,
a preto sa nevyhnutne otvára otázka, èo to spôso-
bilo, èo je príèinou. Ïal�ou otázkou je miera aktu-
álnosti uvedených informácií, napríklad údaj
z Ruska, �e mediálna výchova od roku 1985 sa
rozvíjala v mláde�níckych kluboch a experimen-
tálne sa zaèala overova� aj na niektorých stredných
�kolách (s. 32). Èitate¾ si nie je istý, èi ide o sú-
èasnos�. A napokon v tejto èasti nás prekvapila ab-
sencia informácií o na�ich èeských susedoch, naj-
mä preto, �e tamoj�ie Centrum pe mediálne �túdiá
Fakulty sociálnych vied Karlovej Univerzity rea-
lizuje od roku 1998 projekt Príprava koncepcie
mediálnej výchovy na èeských �kolách.

Samostatná èas� je venovaná Slovensku. Tu je
situácia taká, �e skôr mô�eme hovori� o vyu�ívaní
médií vo vyuèovacom procese, o mediálnej tvor-
be �iakov a �tudentov prostredníctvom èasopisov,
preva�ne stredo�kolských, a rozhlasu. V tejto sú-
vislosti nám chýbala zmienka o vysoko�kolských
internátnych �túdiách, pripravovaných z obsaho-
vej i technickej stránky �tudentmi. Napokon k me-
diálnej výchove prispievajú i popularizaèné akcie
jednotlivých médií, prièom �pecifické postavenie
má príprava mláde�e na informaènú spoloènos�,
kde rozhodujúce je zabezpeèi� �kolu modernou
technikou. Na to by mala nadväzova� realizácia
koncepcie rozvoja vzdelávacieho systému, ktorej
súèas�ou by mala by� i mediálna výchova.

V závere autor zhàòa najdôle�itej�ie koncep-
cie mediálnej výchovy. Dali by sa rozdeli� do troch
skupín. K prvej patria tie, v ktorých mediálna
výchova má by� nástrojom ochrany mláde�e (napr.
má pomôc� ochráni� mláde� pred manipulatívny-
mi tendenciami reklamy a zmeni� jej postoj k uvá-
dzaniu násilia, sexu, nenávisti), vytvorenia kritic-
kého postoja k médiám. Do druhej skupiny patria
koncepcie, pod¾a ktorých mediálna výchova má
pomôc� pochopi� spôsob fungovania médií, má by�
nástrojom na upevòovanie pozitívnych hodnôt aj
na ochranu národnej identity a kultúry a na vý-
chovu k obèianstvu. Tretími sú koncepcie podèiar-
kujúce význam mediálnej výchovy ako prostried-
ku na efektívne vyu�ívanie nových informaèných
a komunikaèných technológií. Vymedzenie nie-
ktorých ïal�ích koncepcií je dos� nejasné, naprí-
klad sociálno-ekologická analýza ka�dodenného
kontaktu s médiami, preto�e obsahovo ide
o schopnos� publika sebareflexiou dospie� k no-
vým formám práce s médiami. Potom by �lo skôr
o psychohygienu kontaktu s nimi. Do koncepcie
mediálnej výchovy ako súèasti estetickej výchovy
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urèite nepatrí len �túdium jazyka, gramatiky, slov-
níka, ale v�etkých výrazových prostriedkov tých-
to médií.

Záver obsahuje aj vymedzenie pojmu mediál-
na výchova. Kon�tatovanie, �e cie¾om v�etkých èin-
ností na poli mediálnej výchovy je oboznamova�
verejnos� s èinnos�ou médií, so skutoèným zmys-
lom mediálnych obsahov a mo�nými dôsledkami
ich pôsobenia na �ivot jednotlivca i celú spoloè-
nos�, by sa dalo roz�íri� o oboznámenie s novými
informaènými a komunikaènými technológiami,
ale aj o podporu praktických cvièení v tvorbe me-
diálnych obsahov. (Najmä preto, �e pod¾a preh¾a-
du zahranièných koncepcií ide o dôle�itú súèas�
mediálnej výchovy.) Autor vymenúva jednotlivé
�kolské predmety, ktorých súèas�ou by mohla by�

mediálna výchova. Zoznam by sa mal doplni�
o predmety, ako sú etická výchova a náuka o spo-
loènosti.

Keï sme miestami uvádzali, �e nám chýbajú
doplòujúce informácie, máme mo�nos� to napra-
vi�. Príloha, ktorú pripravila D. Vlková, nám umo�-
òuje venova� sa problému mediálnej výchovy
v ove¾a väè�ej �írke. E�te raz treba vyjadri� ocene-
nie, �e tento projekt vznikol a stal sa tak základ-
ným východiskom ïal�ích nevyhnutých krokov na
profilovanie mediálnej výchovy na Slovensku. Ak
nechceme osta� pozadu, mala by nás aj táto publi-
kácia podnieti� k aktivite.

Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.,
Katedra �urnalistiky FiF UK, Bratislava

ZAUJÍMAVÝ FENOMÉN PREDVOLEBNEJ SCÉNY

MEMO �98. MONITORING MÉDIÍ. Memo �98
s prispením Pro Media Slovakia. Editor Marek
Mraèka, Bratislava l999. 48 s.

Sila a dosah elektronických médií na vz�ah
obèana k politike sa na Slovensku naplno prejavi-
li a� pred parlamentnými vo¾bami v roku 1998.
Jednostranné a nekriticky kàèovité preferovanie
Meèiarovej vlády a vtedaj�ieho koalièného zosku-
penia zo strany verejnoprávnej STV, a naproti tomu
objektívny, i keï e�te nie celkom nestranný postoj
TV Markíza mali významný podiel na vývoji pred-
volebných preferencií a spolupodie¾ali sa tak ne-
priamo aj na koneènom volebnom výsledku. Ob-
èania akoby zároveò dali odpoveï na otázku, aký
typ médií, desa� rokov po novembri l989, vo väè-
�ine preferujú. Poh¾ad obèana na objektívnos� èi
naopak jednostrannos� posudzovania politických
strán, vstupujúcich do predvolebného zápasu, po-
máhala v tomto období posilòova� aj monitorova-
cia agentúra MEMO �98. V krátkom, ale k¾úèo-
vom období pred septembrovými vo¾bami dokázali
výsledky ich monitoringu slovenských médií upú-
ta� na seba ve¾kú pozornos� verejnosti, stali sa pred-
metom komentárov, analýz i spochybòovania, teda
v�etkého, èo z MEMO �98 urobilo zaujímavý fe-
nomén predvolebnej mediálnej scény. Pova�ujem
preto za zmysluplné, �e tvorcovia tohto projektu
svoje monitorovacie skúsenosti zhrnuli aj kni�ne
� v publikácii, ktorá vy�la v prí�a�livej grafickej
podobe koncom roka l999.

Základným cie¾om projektu MEMO �98, kto-
rý zorganizovalo Helsinské obèianske zdru�enie
a Zdru�enie na podporu lokálnej demokracie, bolo

�zaznamena� a popísa� spôsob, ako slovenské mé-
diá pristupujú k prezentácii slovenskej politickej
scény�, pí�e v k¾úèovej �túdii Monitoring médií,
projekt Memo �98 editor Marek Mraèka. Podrob-
ne potom opisuje celý projekt, teda kto zbieral
monitorovacie údaje, sledované parametre moni-
toringu, overovanie a porovnávanie dát, spôsob
nahrávania elektronických relácií aj spôsob ich
medializácie, ktorých cie¾om bolo �upozorni� ob-
èanov na nevyhnutnos� spravodlivého, preh¾adné-
ho a korektného priebehu volieb�. Ïal�ie �túdie
tvorcov projektu hovoria o spoloèenskej situácii
pred vo¾bami, o legislatívnom rámci projektu, o je-
ho mediálnych efektoch i spôsobe spracovania
zozbieraných dát na poèítaèi. Súèas�ou publikácie
je aj detailný návod, ako pomocou dostupného
poèítaèového vybavenia spracova� dáta a vytvori�
grafy, ktoré by slú�ili ako pracovný manuál pre
prípadných záujemcov o túto problamatiku. Z po-
drobného opisu monitorovacích postupov vidno,
ako precízne a premyslene bol celý projekt posta-
vený. Je to zároveò dôkaz jeho hodnovernosti
a overite¾nosti.

Zaujímavú publikáciu vhodne dopåòajú �tú-
die uznávaných mediálnych odborníkov V. Holi-
nu (Monitorovanie volebnej kampane a obsa-
hová analýza), S. Breèku (Vz�ah verejnosti
k médiám a volebné preferencie) a M. Ivanty�y-
na (Vplyv médií na volebné správanie), ktoré pri-
ná�ajú odborne fundovaný poh¾ad na slovenskú
mediálnu scénu po roku l989. Aj keï Breèka
vo svojej �túdii upozoròuje, �e vplyv médií na
konkrétne správanie volièov nemo�no absoluti-
zova�, súvislosti medzi vz�ahom verejnosti k mé-



RECENZIE A REFERÁTY  56

diám a politickým stranám sú zrejmé a aj v bu-
dúcnosti budú zohráva� významnú, i keï nie roz-
hodujúcu úlohu.

Po priaznivom ohlase verejnosti i politických
subjektov na monitorovacie aktivity pred parla-
mentnými vo¾bami sa MEMO �98 podie¾alo aj na
monitoringu volieb prezidenta SR a komunálnych
volieb. Dnes, u� ako obèianske zdru�enie, MEMO

�98 naïalej monitoruje elektronické médiá a po-
die¾a sa na aktivitách súvisiacich s rozvojom ob-
èianskej spoloènosti. Viac o ich èinnosti sa mo�-
no dozvedie� aj na www.memo98.sk.

Mgr. Anton Balá�,
Mediálne informaèné centrum,

Bratislava

ETICKÉ PÔSOBENIE V REKLAME A TLAÈI

HORÒÁK, P.: Etika reklamy; �EFÈÁK, L.: Etika
�urnalistiky. Bratislava, Slovenská spoloènos� pre
propagáciu SOSPRA 1999. 218 s.

V podmienkach demokratického �tátu, kde má
sloboda slova a tlaèe a právo na informácie zele-
nú, mimoriadnu úlohu zohráva morálne konanie
tvorcov médií, s ktorým pristupujú k tvorbe arte-
faktov. Ovplyvni� rozmer ich etického vedomia je
poslaním publikácie vysoko�kolských pedagógov
P. Horòáka a L. �efèáka, ktorí spracovali osve
problematiku profesionálnej etiky v reklame a pro-
fesionálnej etiky v �urnalistike.

Hoci ide o odli�né mediálne èinnosti, spoloè-
né vydanie ich monografií pokladám za prospe�-
né aj preto, �e èitate¾ je �ir�ie zainteresovaný
do problematiky, mô�e porovnáva�, ako sa základ-
né princípy morálky aplikujú v oboch tvorivých
èinnostiach pri re�pektovaní �pecifík, ktoré vyplý-
vajú z odli�ných metodík ich tvorby. Umo�òuje
mu to aj skutoènos�, �e autori naprojektovali po-
dobnú obsahovú �truktúru. Tak prvé kapitoly
oboch èastí sa zaoberajú historickými a teoretic-
kými východiskami, druhé kapitoly sú venované
in�titucionálnym orgánom dohliadajúcim na mo-
rálne správanie a v ostatných kapitolách, ktoré sú
�a�iskové, autori podávajú výklad kódexov profe-
sionálnych etík a konfrontujú etické pravidlá s ich
uplatòovaním v reklamnej a novinárskej praxi.

Recenzovaná publikácia je výsledkom viacroè-
ného úsilia autorov na poli bádania príslu�nej pro-
fesionálnej etiky. Je vlastne ich prvým kni�ným
vydaním predmetnej tematiky, ktorú dosia¾ per-
traktovali v podstate èasopisecky, uverejòovaním
�túdií a èlánkov v teoretickej a inej tlaèi. Kniha
je koncipovaná so zameraním na reklamných pra-
covníkov a novinárov, ktorí u� majú základné ve-
domosti z oblasti profesionálnej etiky a má im
pomôc� ich prehåbi�. Vzh¾adom na metodiku vý-
kladu a poznámkového aparátu spåòa aj funkciu
doplnkovej vysoko�kolskej uèebnej pomôcky.

P. Horòák sa v práci opiera o expertov z ob-
lasti reklamy (J. Vozára, P. Blahu�iaka a M. Bugá-

ra) a vyu�íva skúsenosti získané pri výuèbe pred-
metu Etika propagácie. Etickú prax posudzuje
z pozície èlena Arbitrá�nej komisie Rady pre re-
klamu, ktorá napriek krátkej existencii rie�ila u�
mnoho s�a�ností na poru�ovanie etiky v reklame.
Jej agenda svedèí o tom, �e svojimi nálezmi znaè-
ne ovplyvòuje etický rozmer reklamnej praxe na
Slovensku.

Autor predstavuje i Radu pre reklamu Sloven-
skej republiky, ktorá má status nezávislého stre�-
ného orgánu etickej samoregulácie, zdru�ujúceho
významné subjekty v oblasti marketingovej komu-
nikácie na na�om území.

Východiskom k rozpracovaniu tematiky sa mu
stali ETICKÉ ZÁSADY REKLAMNEJ PRAXE
PLATNÉ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLI-
KY, schválené Radou pre reklamu SR v roku 1998
a MEDZINÁRODNÝ KÓDEX REKLAMNÝCH
TECHNÍK, vydaný Medzinárodnou obchodnou
komorou (ICC) na podporu vysokých �tandardov
v marketingu v roku 1937, ktorý bol neskor�ie �
naposledy v roku 1973 nieko¾ko ráz revidovaný.

Analytická èas� publikácie sa èlení pod¾a re-
klamného etického kódexu na �tyri èasti. Prvá za-
hàòa úvodné ustanovenia, v rámci ktorých sa in-
terpretujú základné po�iadavky na reklamu
a predstavujú sa subjekty reklamy. Druhá charak-
terizuje v�eobecné zásady reklamnej praxe, kon-
krétne slu�nos�, èestnos�, spoloèenskú zodpoved-
nos� reklamy a jej pravdivos�. Tretia informuje
o osobitných po�iadavkách na reklamu a �tvrtá
èas� rozoberá �pecifické pravidlá reklamnej prá-
ce, týkajúce sa reklamy alkoholu, tabaku, detí
a mláde�e, zásielkového predaja, pou�ívania �tát-
nych symbolov, hier a lotérií.

Ka�dá èas� a kapitola sa zaèínajú doslovným
znením príslu�ných ustanovení etického kódexu,
nasleduje ich podrobnej�í výklad, ktorý je dolo-
�ený prípadmi poru�ovania etických noriem pre-
dov�etkým z bohatej praxe Arbitrá�nej komisie
Rady pre reklamu.

Zo v�etkých po�iadaviek na reklamu sa do
popredia dostáva po�iadavka pravdivosti, ktorú
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autor publikácie pokladá za primárny princíp. Nie-
len u nás, ale aj v zahraniènej literatúre patrí zá-
sade pravdivosti prvá prieèka.

V nadväznosti na po�iadavku kódexu, �e re-
klama musí by� slu�ná a èestná, sa uvádza nega-
tívny prípad inzerátu a billboardu reklamnej agen-
túry Donar propagujúci Rádio KOLIBA.

Publikácia predkladá èitate¾ovi celý rad ïal-
�ích previnení proti kódexu. Týkajú sa napr. zá-
sielkovej slu�by, hier a lotérií, kde sa zneu�íva
dôverèivos� ¾udí, nedostatok znalostí a informácií
najmä v prípade dôchodcov a mláde�e. �iada sa
tie� ochrana proti reklame zasahujúcej do súkro-
mia obèanov, o èom svedèí vnucovanie sa spotre-
bite¾ovi prostredníctvom telefónu èi poèítaèovej
siete e-mailu.

Podrobnej�í priestor zaberá problém reklamné-
ho pôsobenia na deti. V tejto súvislosti sa spomí-
na výstra�ný prípad zo severného Talianska, kde
chlapec zavra�dil svojich rodièov, aby si mohol
kúpi� reklamované luxusné výrobky. Nemalým
problémom je aj úèinkovanie detí v reklamách
urèených dospelým. Na na�om reklamnom trhu
spôsobila ve¾ký rozruch reklama stávkovej hry TI-
POS BINGO, znázornenej na dvojici billboardov
s nápismi �Moja mama nehrá� a �Moja mama
hrá�. Napriek tomu, �e emotívne navádzanie na
hazardnú hru odsudzovala ve¾ká èas� verejnej
mienky, Arbitrá�na komisia reklamu neposúdila
ako poru�enie etického pravidla. Iste, komisia mala
svoje dôvody, ani tu v�ak nemusí plati� stará rím-
ska sentencia Roma locuta causa finita. Záver
k prípadu by bol objektívnej�í, keby sa bol autor
ako èlen Arbitrá�nej komisie odosobnil a vec po-
súdil sine ira et studio.

Pod názvom UNITED COLORS OF BENET-
TON alebo kauza Benetton, ktorá je poslednou
kapitolou diela, autor podrobuje kritike reklamné
kampane firmy, ktorá netradièným, èasto absurd-
ným ponímaním reklamy �okuje svet. Treba oce-
ni�, �e P. Horòák s preh¾adom a znalos�ou vysti-
hol hlavné negatíva a pozitíva reklamnej tvorby
protagonistu firmy Oliviera Toscaniho. Túto ka-
pitolu zaradil autor zámerne, nie na spestrenie
tematiky, ale, ako kon�tatuje, preto, �e aj na Slo-
vensku sú agentúry, ktoré obhajujú svoje èasto
�kandalózne a naèisto neetické, èi dokonca pro-
tiprávne reklamné výpovede originalitou �a la Be-
netton�.

Mo�no zhrnú�, �e monografia P. Horòáka za-
ujme dôstojné miesto v produkcii domácej lite-
ratúry z oblasti propagácie a osobitne reklamy.
Celkový dojem z diela mohol by� lep�í po sta-
rostlivej�ej autorskej korektúre.

Monografia L. �efèáka naèiera hlb�ie do his-
tórie etických kódexov a pripomína Desatoro bo-
�ích prikázaní, ktoré oznaèuje za prvý a dodnes

platný morálny kódex, vyhlásený na hore Sinaj
roku 1500 pred n. l. Nazdáva sa, �e najmenej dve
prikázania sa vz�ahujú aj na novinárov, a to Nepo-
kradne�! a Nepreriekne� krivého svedectva proti
blí�nemu svojmu! My�lienku druhého prikázania
rozvíja ïalej, vychádzajúc z toho, �e svedok zna-
mená v hebrejèine aj �alobca. Z toho rezultuje, �e
sa zakazuje takisto krivá ob�aloba, falo�né obvi-
nenie, èi�e nactiutàhaèstvo. Zároveò pripomína e�te
o 250 rokov star�í Kódex babylonského krá¾a
Chammurapiho (1728�1686 pred n. l.), tvorcu jed-
notného právneho poriadku, ktorý zase na�iel vzor
v e�te star�ích sumerských a akkadských ustano-
veniach. Uvádza, �e príkazy Desatora sú podobné
regulatívom Chammurapiho zákonníka.

Z dávnej histórie pre�iel autor na výrok ne-
meckého filozofa Immanuela Kanta (1724�1804),
ktorý vo svojom diele Základy k metafyzike mra-
vov sformuloval mravný príkaz ako kategorický
imperatív, platný absolútne, teda historicky a spo-
loèensky nepodmienený: Konaj tak, aby maximum
tvojej vôle v�dy mohlo by� zároveò princípom v�e-
obecného zákonodarstva.

Za tvorcu prvého kódexu novinárskej etiky
pokladá L. �efèák �éfredaktora �estákového den-
níka The New York Sun Charlesa H. Danu, ktorý
pre svoju redakciu vytvoril etické pravidlá v 14
bodoch. Vyberiem aspoò dve z nich, aby sa uká-
zala ich aktuálnos� aj po vy�e 130. rokoch: V 6. bo-
de sa hovorí: Bojuj za svoj názor, ale nemysli si
pritom, �e tento názor je u� celá pravda alebo jedi-
ná pravda. Bod 7 znie: Podporuj svoju stranu, ak
sa k niektorej hlási�, ale nemysli si, �e v�etci dob-
rí ¾udia sú na tejto strane a v�etci zlí � na druhej.

V demokratických krajinách sú kódexy novi-
nárskej etiky samozrejmos�ou, vcelku je ich v Eu-
rópe tridsa�. Okrem národných kódexov existujú
najmä vo ve¾kých médiách redakèné etické kóde-
xy. Podobný vývoj je v USA, kde kódex pod ná-
zvom Kánon americkej �urnalistiky vydali v roku
1923. V publikácii sa uverejòuje v plnom znení
a autor ho porovnáva s nórskym kódexom, ktorý
vydali v roku 1936 pod názvom Manifest BUÏ
OPATRNÝ! Demokratické �táty Európy sú pod-
statne ïalej ako sme my. Vo vy�e dvadsiatich do-
hliadajú na etické správanie tlaèové rady s právom
pre�etri� a dokonca karha� prípady nezluèite¾né
s profesionálnymi normami. Popri nich v nie-
ktorých krajinách pôsobia aj ombudsmani. V pod-
state ide o orgány samoregulácie bez vonkaj�ieho
vplyvu, keï�e mechanizmus vládnej moci v prí-
pade poru�enia novinárskych etických noriem ne-
prichádza do úvahy. V tejto súvislosti autor pod-
èiarkuje, �e tlaèové rady a ombudsmani mô�u
úèinne pôsobi� len tam, kde je demokratický poli-
tický systém, to znamená otvorený voèi kritike
a s�a�nostiam na poru�enie etiky.
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V ïal�ej èasti sa v doslovnom znení uvádzajú
etické kódexy Medzinárodnej federácie novinárov
z rokov 1939 a 1986, kódex Organizácie spoje-
ných národov z roku 1952, kódex etiky novinárov
Európskeho spoloèenstva z roku 1971, ako aj po-
drobnej�ia charakteristika významného dokumentu
� Rezolúcie è. 1003 z roku 1993 o etike novinár-
stva, ktorú prijalo Parlamentné zhroma�denie Rady
Európy.

Autorov poh¾ad na vývoj novinárskej etiky na
území bývalého Èeskoslovenska hovorí, �e prvé
ustanovenia o etike obsahovali stanovy Syndiká-
tu èeskoslovenských novinárov, ktorý vznikol roku
1926. Zdôrazòovali najmä statoènos�, slu�nos�
a solidaritu v novinárskej práci. Z h¾adiska etiky
je pozoruhodný zákon è. 107/1947 Zb. o postave-
ní redaktorov a o zväzoch novinárov, ktorý autor
pokladá za akýsi minikódex profesionálnej etiky.
Paragraf 4 obsahoval, �e redaktor smel prijíma�
pokyny a príkazy výluène od svojho bezprostred-
ného nadriadeného, musel zachováva� redakèné
tajomstvo a dodr�iava� redaktorskú èes� a princíp
solidarity, mal právo na vlastné presvedèenie (klau-
zula svedomia), �iadal novinárov, aby slu�ne
a pravdivo písali, a postihoval aj tlaèové úplatkár-
stvo. Po februári 1948 zákon zru�ili. Ústredný
výbor Èeskoslovenského zväzu novinárov v roku
1977 prijal Zásady etiky socialistického novinára,
ktoré okrem nieko¾kých profesionálnych noriem
obsahovali vlastne súhrn politických postulátov na
podporu uskutoèòovania politiky komunistickej
strany a vlády Národného frontu, ktoré s nezávis-
lou novinárskou etikou nemali niè spoloèné.

Po zamatovej revolúcii jedným z prvých zá-
va�ných aktov novovytvoreného Slovenského syn-
dikátu novinárov bolo prijatie Kódexu novinárskej
etiky SSN, prvého v dejinách slovenskej �urna-
listiky, ktorého princípy sú aktuálne aj dnes. Svedèí
o tom i komparatívna analýza etických kódexov
25 krajín Európy i zámoria a aj skutoènos�, �e

zdru�enia slovenských novinárov a vydavate¾ov
ich prijali ako základ pre prácu budúcej Tlaèovej
rady na Slovensku.

Kódex sa skladá zo �iestich èlánkov a autor
ka�dému z nich venuje osobitnú kapitolu obsahu-
júcu autentický text s erudovaným výkladom, do-
lo�eným kore�pondujúcimi prípadmi markantné-
ho poru�ovania novinárskej morálky zo slovenskej
a èeskej tlaèe.

Podobne ako P. Horòák, aj L. �efèák pripisuje
k¾úèový význam pravdivosti novinárskej výpove-
de. V tejto spojitosti registruje viaceré prípady
poru�ovania profesionálnej morálky, súvisiace
s nevkusom vo vyjadrovaní, nesprávnym uverej-
òovaním opráv nepravdivých alebo skreslených
údajov, nere�pektovaním ochrany osobnosti a prá-
va na súkromie, publikovaním skrytej inzercie a re-
klamy, poru�ovaním solidarity a ïal�ích zásad no-
vinárskeho etického kódexu. Pod¾a autora je ka�dé
previnenie proti etike spoloèensky �kodlivý jav
a znamená spreneverenie sa novinárskej profesii,
lebo je zneu�itím verejnej mienky.

Monografiu L. �efèáka vnímame ako záva�-
ný prínos k výkladu zásad profesionálnej etiky,
ktoré majú urèova� prácu novinárov nezávisle od
ich svetonázoru, sociálnej príslu�nosti alebo poli-
tického postoja. Nabáda novinárov, aby sa zah¾a-
deli aj do minulosti, kde nájdu zdroj in�pirácií
a získajú preh¾ad, ako nástojèivo formulovali prin-
cípy v�eobecnej a profesionálnej morálky vzdela-
ní ¾udia, èi u� to boli filozofi, literáti, právnici,
teoretici, �urnalisti alebo novinári z praxe. Recen-
zovaná publikácia je aj odpoveïou tým pochybo-
vaèným novinárom, ktorí sa nazdávajú, �e princí-
py novinárskej etiky sú výmyslom pedagógov
a teoretikov.

Prof. JUDr. ¼udovít Jacz, CSc.,
Katedra �urnalistiky FiF UK, Bratislava

VÍME, JAK EFEKTIVNÌ MARKETINGOVÌ KOMUNIKOVAT?

HRADISKÁ, E. � LETOVANCOVÁ, E.: Psycho-
logie marketingových komunikací. Zlín, FT VUT,
Institut reklamní tvorby a marketingových komu-
nikací 1999. 141 s.

�ijeme ve století, jeho� nejuniverzálnìj�í cha-
rakteristikou by mohlo být oznaèení stoletím ko-
munikace. Lidské poznání, ale i praktická sociál-
ní aktivita se vyznaèuje snahou v�echny procesy
a jevy ve spoleènosti urèitým zpùsobem systema-

tizovat, tøídit, hledat spoleèné vazby a souvislos-
ti, pøesnì pojmenovávat jevy, s nimi� se setkává.
Toto tvrzení platí pro sociální jevy obecnì, ale
mohli bychom øíci, �e je�tì intenzivnìji se tato ten-
dence projevuje právì ve sféøe komunikaèních pro-
cesù.

Zhruba 15 let se v oblasti marketingu prosa-
zuje pojem marketingové komunikace, jimi� se
myslí celý systém komunikaèních aktivit, jejich�
prostøednictvím komerèní subjekt komunikuje pøe-
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dev�ím se svým zájmovým vnìj�ím prostøedím, ale
i se svým vlastním vnitøním prostøedím. Základ-
ním literárním odborným dílem se stala dnes ji�
fundamentální kniha Philipa Kotlera Marketing
Management, která jako první usilovala o vytvo-
øení systematiky oboru také z hlediska komuni-
kaèních projevù komerèního subjektu.

I v odborném, profesnì zamìøeném tisku �
v èasopisech Strategie, Marketing & komunika-
ce, profilaèních roèenkách agentury DIMAR � RE-
KLAMA A MARKETING, PRODEJ � se pojem
marketingové komunikace stává stále více frekven-
tovaným. Nalézáme zde systematickou snahu pre-
cizovat jeho obsah, vymezit vazby na dosud u�í-
vané pojmy reklama, propagace, publicita a dal�í.
Pùvodní odborné literatury z dílny domácích tvùr-
cù s komunikaèním zamìøením je v�ak velmi málo.
O to více tì�í inspirativní iniciativa Institutu re-
klamní tvorby a marketingových komunikací pøi
Fakultì technologické Vysokého uèení technické-
ho ve Zlínì, který se sna�í tvorbou pùvodních uèeb-
ních vysoko�kolských textù postupnì zaplòovat
mezery v poznání, je� jsou dány nedostatkem ori-
ginální domácí odborné literatury. Takové litera-
tury, která by jen neopakovala zahranièní poznat-
ky, ale která by sama usilovala o jejich tvoøivou
aplikaci na tuzemské podmínky, které jsou díky
historickému vývoji, svébytné národní kultuøe,
vzdìlanostnímu niveau a øadì dal�ích jevù v mno-
ha faktorech informaèního vlivu znaènì odli�né
od ostatních zemí.

Proto také Ústav marketingových komuni-
kací IRTMK po�ádala zku�enou vysoko�kol-
skou uèitelku doc. PhDr. Elenu Hradiskou, CSc.,
pracovnici Katedry �urnalistiky FiF Univerzity
Komenského v Bratislavì o zpracování autor-
ského uèebního textu s tematikou psychologie
marketingových komunikací. Doc. Hradiská ve
spolupráci s PhDr. Letovancovou napsaly pù-
vodní uèební text, jen� je prvním pojetím ná-
roèné komunikaèní tematiky ve svém systémo-
vém pøístupu.

Autorky vycházejí z pojetí marketingové ko-
munikace uplatòující rùzné komunikaèní formy
a prostøedky v systematickém ovlivòování èlenù
cílové skupiny s jasnou intencí vést je k �ádou-
cím formám chování jak na trhu, tak i v jiných
oblastech spoleèenského kontaktu jedince a sociál-
ní skupiny èi skupin.

�Cie¾om marketingovej komunikácie vo vz�a-
hu k verejnosti (zákazníkom) je vytvori� optimál-
ný priestor pre uplatnenie produktu, slu�by na trhu,
ponúka� ich prostriedkami, ktoré zákazníka oslo-
via a súèasne uspokoja jeho potreby.

Pri realizovaní cie¾ov marketingová komuni-
kácia pou�íva nástroje, ktoré pod¾a formy komu-
nikácie mo�eme rozdeli� na:

� masovokomunikaèné, napr. reklama v kla-
sických médiách, ako je tlaè, rozhlas a televízia,

� skupinové, orientované na vymedzené sku-
piny príjemcov, napr. akcie podpory predaja èi cie-
lený direct marketing,

� interpersonálne, zalo�ené na komunikácii
tvárou v tvár, napr. pri osobnom predaji.

Marketingová komunikácia teda vyu�íva v�et-
ky formy komunikácie, na druhej strane je ponú-
kaný produkt, slu�ba èasto predmetom skupinovej
a interpersonálnej komunikácie. Tieto formy ko-
munikácie plnia vo vz�ahu k marketingovej komu-
nikácii viacero funkcií:

� slú�ia ako prostriedok odovzdávania infor-
mácií o produkte, slu�be,

� sú zdrojom tlaku jednotlivca na jednotlivca
pri presadzovaní názoru na produkt a vyvoláva-
nie oèakávaného správania,

� sú zdrojom tlaku skupiny na jednotlivca pri
presadzovaní názorov na produkt a vyvolanie oèa-
kávaného správania.�

Tato základní autorská východiska pøedzna-
menávají výklad problematiky, který je utøídìn do
5 obsáhlých kapitol, v nich� autorky podávají zá-
kladní charakteristiku jednotlivých typù marketin-
gové komunikace a systematiku jejich tvorby,
uplatnìní a vlivu z pohledù psychologických zá-
konitostí a vazeb.

První kapitola sleduje obecnìj�í komunikaèní
aspekty marketingových aktivit. Autorky konsta-
tují, �e �marketingová komunikácia je súbor bez-
prostredne pôsobiacich èinností masového, sku-
pinového a interpersonálneho charakteru, ktoré
smerujú k dosiahnutiu zmien vo vedomostiach,
postojoch a správaní cie¾ovej skupiny vo vz�ahu
k urèitému produktu�.

E. Hradiská a E. Letovancová tak od rámcové
charakteristiky marketingové komunikace dochá-
zejí k objasnìní spotøebitelského rozhodování
a chování, zkoumají strategii a taktiku marketin-
gové komunikace a výklad obecnìj�ích otázek
zavr�ují výkladem aspektù úèinnosti této specific-
ké komunikaèní formy.

Detailnì se zabývají tìmito typy marketingo-
vé komunikace: reklamou v tisku, rozhlase a te-
levizi, Direct Marketingem, podporou prodeje �
Sales Promotion a Public Relations.

Je potøeba øíci, �e v recenzovaném uèebním
textu nejde jen o aplikaci známých èi tu�ených
poznatkù obecnìj�í povahy na konkrétní komuni-
kaèní projevy v oblasti marketingové formativní
praxe. Tvrdím, �e na mnoha místech autorky ne-
tradiènì pøistupují k výkladu problematiky a na-
lézají nìkteré pøístupy, je� se jeví jako inspirativní
a pøínosné. Ba dokonce by bylo více ne� u�iteèné
provìøit tyto ideje v empirických výzkumech s vý-
raznì psychologickým zamìøením � napø. ve sfé-
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øe podpory prodeje, Public Relations a speciálnì
pak v oblasti sponzoringu a lobování.

Autorky jako zku�ené vysoko�kolské uèitel-
ky postupují ve svém výkladu systematicky, nej-
prve definicí a vymezením psychologických as-
pektù daného typu marketingové komunikace,
charakterizují její hlavní cíle a vymezují typické
rysy jejich cílových skupin. Precizují podmínky
efektivního uplatnìní této formy marketingové
komunikace a hutnì, synteticky shrnují hlavní
výrazové prostøedky dané komunikace s akcentem
na psychologické zákonitosti vlivu tìchto speci-
fických komunikátù na cílovou skupinu. Akcen-
tují nezbytnost systematického zji��ování zpìtné
vazby ve v�ech formách marketingové komunika-
ce, popisují základní nástroje této analytické akti-
vity a naznaèují cesty, jak interpretovat výsledky
daných zji�tìní jako východisek pro dal�í efektiv-
ní komunikaci.

Z recenzovaného uèebního textu není mo�né
nemít radost. Tento pocit pramení z nìkolika
zdrojù:

� autorky se ujaly úkolu, který stále je�tì le�í
v oblasti nepøíli� probádané, s mnoha riziky pù-
vodního autorského pøístupu,

� vytýèený úkol naplnily v této etapì poznání
velmi dobøe a pøinesly øadu nových pohledù, kte-
ré v bì�né komunikaèní praxi � a� ji� jako tvùrci
èi jako pøíjemci komunikátù � nevnímáme,

�  tematiku zpracovaly v ucelené logické struk-
tuøe, velmi ètivým popularizaèním zpùsobem, kte-
rý v�ak nijak nerezignuje na vysokou poznávací
hodnotu textu,

� za ka�dou kapitolou kladou ètenáøùm øadu
otázek a úkolù, je� mají pomoci v upevnìní zís-
kaných poznatkù a vést k zamy�lení nad vlastním
tvùrèím pøístupem v daném segmentu marketin-
gových komunikací,

� odborná bibliografie orientuje ètenáøe k dal-
�ím mo�ným zdrojùm informací.

Má recenzovaná publikace nìjaký nedostatek?
Ano má � je a� pøíli� struèná. Chápu, �e první
ponoøení do dosud nezpracované problematiky má
v�dy charakter základního mapování neprobáda-
ného kontinentu, je vedeno touhou alespoò pra-
covnì vymezit hranice, vylo�it základní systema-
tiku jednotlivých popisovaných jevù, poukázat na
podstatné rysy a souvislosti. Nutnì se proto vý-
klad odehrává v rovinì analýzy nejpodstatnìj�ích
rysù zkoumaných jevù spolu s upozornìním na
dal�í aspekty a souvislosti.

To v�ak není principiální recenzentská výtka,
ale spí�e naznaèení dal�ího mo�ného smìru vývo-
je vlastní badatelské práce, vybídnutí k dokumen-
taci vhodných pøíkladù, jimi� lze výmluvnì ilu-
strovat teoretické premisy a dolo�it komunikaèní
efekty na pøíkladech z praxe. Doufám jen, �e au-
torky budou v této práci pokraèovat a poznání
prohlubovat.

Sloven�tí a èe�tí vysoko�kol�tí studenti tak
poprvé v historii oboru marketingové komunika-
ce � propagace a reklama � dostávají prostøed-
nictvím skript Psychologie marketingových ko-
munikací ke studiu ucelený uèební text, jen� jim
pomù�e v pøesnìj�í diagnostice efektivních fo-
rem marketingové komunikace, bude nápomocen
pøi tvorbì jednotlivých reklamních a propagaè-
ních sdìlení, stane se výrazným pomocníkem také
pøi úvahách o nejefektivnìj�ích formách marke-
tingové komunikace subjektu se svými cílovými
skupinami.

Je pøíjemné zji�tìní, �e spoleènou slovensko-
-èeskou spoluprací dvou vysoko�kolských pra-
covi�� vznikl uèební text jako dílo trvalé pozná-
vací a pedagogické hodnoty. A �e vzniklo dílo
kvalitní.

Doc. PhDr. Du�an Pavlù, CSc.,
Ústav marketingových komunikací IRTMK
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