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1.Úvod
Výskumná správa predstavuje zhrnutie výsledkov kvalitatívneho výskumu Vplyv mediálnej komunikácie
na nové vzory mládeže, ktorý bol realizovaný v rámci série empirických sociologických výskumov
iniciovaných a podporených organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Autorom a
realizátorom výskumu bol výskumný tím z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave pod vedením Mgr. Norberta Vrabca, PhD. a PhDr. Dany Petranovej, PhD. Výskum sa
zameriava na komplexnú analýzu vzorových podnetov a s nimi súvisiacich kontextových faktorov
pôsobiacich v prostredí stredoškolskej mládeže na Slovensku. Výskumná správa sumarizuje zistenia
zozbierané prostredníctvom rozsiahlej sady techník a výskumných postupov. Získané dáta boli
priebežne vyhodnocované, spracúvané a interpretované v súlade s metódou zakotvenej teórie.

Na zvyky a životný štýl dnešnej mládeže, rodín i jednotlivcov majú čoraz väčší vplyv informácie, trendy,
hodnotové vzorce a módne smery sprostredkúvané prostredníctvom médií. Identita mladých ľudí
v médiami saturovanom prostredí sa okrem iných vplyvov formuje aj v podobe identifikácie, akceptácie
a stotožnenia sa s rôznymi verejne známymi vzormi. Tieto vzory sú mládeži sprostredkúvané
predovšetkým prostredníctvom ich mediálnej prezentácie a verejného diskurzu súvisiaceho s touto
prezentáciou. Atraktívnymi vzormi pre mladých ľudí však okrem mediálne známych a médiami
vytváraných spoločenských elít môžu byť aj „nemediálne kategórie vzorov“. Máme tým na mysli najmä
rodičov, starých rodičov, príbuzných, učiteľov, trénerov, vychovávateľov, priateľov a pod. V rámci
výskumu sme sa preto zamerali na to, akým spôsobom sú tieto skupiny osôb vnímané mladými ľuďmi,
ako sú zobrazované a prezentované v médiách (napr. v spravodajstve, seriáloch, mládežníckych
časopisoch a pod.) a či spôsoby prezentácie majú nejaký vplyv na mieru príťažlivosti týchto sociálnych
skupín ako mládežníckych vzorov.

V podmienkach Slovenskej republiky sa komplexný výskumný projekt tohto zamerania zatiaľ
nerealizoval. Po analýze dostupnej odbornej literatúry sme zistili, že výskumne nie je dostatočne
pokrytá oblasť výskumu mládežníckych vzorov ako takých. Jediná rozsiahlejšia štúdia tohto zamerania
sa realizovala ešte v rokoch 1986 – 1989 pod vedením prof. Jána Gráca. Štátna výskumná úloha bola
ukončená publikovaním knihy Exemplifikácia : Vzory a modely v živote človeka (Grác, 1990). Napriek
významnému prínosu tejto štúdie pre slovenskú vedu sú niektoré jej výstupy a získané informácie
v súčasnej dobe už neaktuálne – jednak kvôli relatívne dlhému časovému odstupu, ale aj zmeneným
spoločensko-politickým pomerom po roku 1989. Väčšiu pozornosť problematike vzorov v živote
súčasného mladého človeka venujú v susednej Českej republike. Výskumnými a publikačnými
aktivitami, ktoré okrem iného čiastočne pokrývajú aj tieto témy, sa zaoberajú autori Petr Sak a Karolína
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Saková (publikácia Mládež na křižovatce), ale aj Gabriela Slaninová a Leona Stašová (výskumná sonda
Životní vzory současných dětí). V zahraničí sa téme vplyvu médií na formovanie hodnotového systému
a utváranie osobných vzorov venuje väčšia pozornosť. K známym autorom, ktorí publikujú výskumné
zistenia na túto tému patria napr. M. D. Slater, L. M. Padilla-Walker, J. J. Arnett, S. L. Calvest, J. D.
Brown, S. Livingstone a ďalší.

2. Metodológia výskumu
2.1 Predmet výskumu
Predmetom výskumu bolo kvalitatívne zisťovanie realizované v súlade s postupmi a technikami metódy
zakotvenej teórie zamerané na analýzu toho, aké skupiny hodnôt dominujú u mladých ľudí v súvislosti
s vnímaním individuálnych a skupinových vzorov. Na zvyky a životný štýl dnešnej mládeže majú čoraz
väčší vplyv informácie, trendy, hodnotové vzorce a vzorové podnety sprostredkované prostredníctvom
médií, ale aj osôb, s ktorými mladí ľudia prichádzajú do kontaktu. Identita mládeže v médiami
saturovanom prostredí sa okrem iných vplyvov formuje aj v podobe identifikácie, akceptácie
a stotožnenia sa s rôznymi verejne známymi vzormi. Tieto vzory sú mládeži sprostredkúvané
predovšetkým prostredníctvom ich mediálnej prezentácie, ale aj vo forme verejného a privátneho
diskurzu súvisiaceho s touto prezentáciou. Atraktívnymi vzormi pre mladých ľudí však okrem mediálne
známych a médiami vytváraných spoločenských elít môžu byť aj „nemediálne kategórie vzorov“. Máme
tým na mysli najmä rodičov, starých rodičov, príbuzných, učiteľov a ďalšie skupiny osôb vplývajúcich na
stotožnenie sa s vzorovými podnetmi alebo ich odmietnutie. Použitá výskumná stratégia bola
zameraná na to, akým spôsobom sú tieto skupiny osôb vnímané mladými ľuďmi, ako sú zobrazované
a prezentované v médiách a či spôsoby mediálnej prezentácie majú nejaký vplyv na mieru príťažlivosti
týchto sociálnych skupín ako mládežníckych vzorov.

2.2 Ciele výskumu
Všeobecný cieľ projektu výskumu:
Hlavným cieľom výskumného projektu bola podrobná analýza štruktúry a procesov ovplyvňujúcich
formovanie osobných vzorov a modelov v živote súčasnej mládeže. Zámerom bolo identifikovať nové
vzory mladých ľudí, uskutočniť ich kategorizáciu, preskúmať súvislosti a styčné body medzi vzorovými
podnetmi a formou ich prezentácie v médiách.

Špecifické ciele projektu výskumu:
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 Zistiť, aké typy osôb považujú mladí ľudia za svoje osobné vzory, ale aj hlavné dôvody,
prečo ich považujú za svoje vzory.
 Zistiť, aký je vplyv masovej kultúry šírenej médiami na transformáciu vnímania tradičných
autorít (rodina, škola...).
 Zistiť, do akej miery mediálna realita a on-line komunikácia ovplyvňuje výber a reflexiu
autorít, vzorov a hodnotovej orientácie.
 Na základe získaných údajov uskutočniť komplexnú kategorizáciu výsledkov, zaradenie
identifikovaných vzorov, ideálov, hodnôt a postojov do tematických skupín.
 Kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza vybraných tlačených a elektronických médií
s cieľom zistiť súvislosti medzi obľúbenosťou príslušného mládežníckeho vzoru a ním
prezentovanou skupinou hodnôt a postojov s frekvenciou a formou jeho prezentácie
v médiách.
 Hľadanie vzájomných súvislostí a styčných bodov medzi výsledkami prieskumu vzorov
u mladých ľudí s výsledkami analýzy mediálnych obsahov.

2.3 Kontextuálny rámec výskumu
V rámci výskumu boli použité kvalitatívne výskumné stratégie. Praktická realizácia zhromažďovania
a analýzy výskumných dát sa riadila tzv. technikou graduálneho zberu dát. Pri použití tohto
výskumného postupu sa najprv získava počiatočný súbor údajov, ktorý sa následne podrobuje analýze,
postupne sa zapĺňajú medzery v dátach a zisťuje sa, aká ďalšia skupina prípadov by mohla priniesť nové
relevantné poznanie.

Zvolená metodika výskumu bola zameraná na kvalitatívne zisťovanie realizované v súlade s postupmi
a technikami metódy zakotvenej teórie (Strauss – Corbinová, 1999). Použité boli tiež vlastné výskumné
nástroje vytvorené pre účely tohto výskumu, ktoré sa sústredili na analýzu toho, aké skupiny hodnôt
dominujú u mladých ľudí v súvislosti s vnímaním individuálnych a skupinových vzorov.

2.3.1 Okruhy vzorov
Výskumná štúdia pokrýva nasledovné okruhy vzorov:

(1) Vzory povolaní. Akým profesiám mládež dôveruje a aké vníma s nedôverou? V ktorej
z profesijných skupín dokáže identifikovať osobné vzory? Ako sú mládežou preferované
profesie prezentované v médiách – z hľadiska kvantitatívneho a kvalitatívneho výskytu
(pozitívna, negatívna, neutrálna prezentácia).
6

(2) Vzory z rodinného prostredia. Existujú osobné vzory, ktoré mládež identifikuje v prostredí užšej
alebo širšej rodiny? Aké hodnotové orientácie vnímajú, oceňujú u týchto osôb? Ako sú
mládežou identifikované typy rodinných vzorov prezentované v médiách?
(3) Vzory z prostredia iných dospelých. Existujú osobné vzory, ktoré mládež identifikuje v prostredí
pedagógov, mládežníckych pracovníkov, dobrovoľníkov, trénerov, vedúcich záujmových
krúžkov, animátorov a iných dospelých? Aké hodnotové orientácie vnímajú, oceňujú u týchto
osôb? Ako sú mládežou identifikované typy vzorov prezentované v médiách?
(4) Vzory z mediálneho prostredia. Aké osobné vzory mládež identifikuje v prostredí osôb známych
z mediálneho prostredia (oblasti: hudba, šport, zábava, kultúra, politika, veda, podnikanie
a pod.)? Aké hodnotové orientácie mladí vnímajú, oceňujú u týchto osôb? Ako sú mládežou
identifikované vzory prezentované v médiách?

2.4 Praktické nástroje a techniky zberu výskumných dát
Vzhľadom na pomerne rozsiahly záber výskumného projektu a v snahe o zabezpečenie komplexnosti
výskumných zistení boli v rámci zberu výskumných dát použité viaceré techniky. V súlade
s požiadavkami a štandardmi metódy zakotvenej teórie prebiehal zber dát postupne, dáta boli zberané
vo viacerých na seba nadväzujúcich fázach, pričom pri príprave podkladov sa vždy zohľadňovali
predbežné analýzy a výsledky z predchádzajúcich fáz výskumu.

Praktické nástroje zberu výskumných dát možno stručne zhrnúť do nasledovných bodov:

(1) Štruktúrované eseje, v ktorých sa mladí respondenti mali vyjadriť vlastnými slovami k zadaným
tematickým okruhom. Písanie štruktúrovaných esejí, ktoré pokrývali jednotlivé okruhy
vzorových podnetov, sa uskutočnilo v závere roku 2011 na 27 stredných školách v rámci celého
Slovenska. V rámci tejto fázy výskumu sme získali a analyzovali celkovo 241 esejí od
stredoškolákov z územia celého Slovenska. Vo výskumnej vzorke boli rovnomerne zastúpené
gymnáziá i stredné odborné školy. Väčšina autorov esejí boli vo veku od 15 do 19 rokov,
v ojedinelých prípadoch (menej ako 5 percent) boli zastúpení i mladší študenti 8-ročných
gymnázií vo veku 13 až 14 rokov.
(2) Na základe analýzy a kategorizácie autentických písomných výpovedí respondentov uvedených
v bode (1) sa uskutočnila séria 37 fókusových skupín (focus groups), ktoré boli moderované
podľa vopred pripraveného manuálu zaškolenými moderátormi. Tomuto kroku predchádzala
príprava podrobnej metodiky fókusovej skupiny, ktorú mali moderátori k dispozícii. V každej
ohniskovej skupine, ktoré sa uskutočnili v rôznych slovenských regiónoch, mal moderátor k
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dispozícii 3 až 4 účastníkov z radov stredoškolských študentov. Celkovo sa ohniskových skupín
zúčastnilo 112 mladých ľudí vo veku od 15 do 20 rokov zo Žilinského kraja (17 respondentov),
Trnavského kraja (21 respondentov), Nitrianskeho kraja (7 respondentov), Bratislavského kraja
(37 respondentov), Banskobystrického kraja (13 respondentov), Košického kraja (8
respondentov). Ohniskové skupiny sa uskutočnili v nasledovných mestách a obciach: Trstín,
Dolný Kubín, Námestovo, Višňové, Banská Bystrica, Zvolen, Medzibrod, Trnava, Senica,
Piešťany, Trenčín, Považská Bystrica, Nitra, Trebišov, Košice, Bratislava, Malacky, Pezinok, Svätý
Jur. Väčšinu účastníkov ohniskových skupín tvorili stredoškoláci, v ojedinelých prípadoch
(menej ako 5 percent) i študenti 1. ročníka vysokoškolského štúdia.
(3) Priebeh všetkých ohniskových skupín bol zaznamenávaný pomocou videokamery alebo
zvukového záznamu a následne sa uskutočnil doslovný prepis všetkých diskusií. Celkovo bolo
v rámci zberu dát zhotovených a následne do textovej podoby prepísaných 18 hodín a 53
minút video či audio záznamov z fókusových skupín. Cieľom diskusie moderátora so skupinou
bolo odkryť hlbšie súvislosti, odhaliť vnútorné motivácie voľby vzorov, mieru identifikácie sa so
vzorom, dôvody výberu vzoru, stabilitu stotožnenia sa so vzorom a pod. V ďalšom kroku
výskumného postupu nasledovala hĺbková kvalitatívna obsahová analýza textových prepisov
záznamov z fókusových skupín a textov štruktúrovaných esejí.
(4) Začiatkom roka 2012 sa uskutočnil dotazníkový prieskum o mediálnych preferenciách našej
cieľovej skupiny. Prieskumu realizovaného prostredníctvom internetovej ankety sa zúčastnilo
275 respondentov z radov stredoškolákov. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké konkrétne
mediálne obsahy mladí ľudia sledujú a používajú.
(5) Výskumný tím na základe dát uvedených v bode 5 zrealizoval podrobnú obsahovú analýzu
vybraných domácich a zahraničných televíznych seriálov a filmov. Uskutočnila sa tiež
kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza televízneho spravodajstva verejno-právnych a
komerčných televízií, ale aj obsahová analýza časopisov a printových médií, ktoré sú podľa
výsledkov dotazníkového prieskumu obľúbené v cieľovej skupine mladých ľudí.
(6) Na základe dát získaných a priebežne spracúvaných vo vyššie uvedených fázach výskumu sa
uskutočnilo vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumu v súlade s metódou zakotvenej
teórie.

2.5 Výskumné metódy a stratégia výskumu
Zvolená výskumná stratégia prebiehala vo viacerých fázach, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2011 – 2012.
Prvá (prípravná) fáza predstavovala štúdium odbornej literatúry, formulovanie výskumného problému
a prípravu samotnej výskumnej stratégie. V druhej fáze sa uskutočnil postupný zber dát, ktorého
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súčasťou bolo tiež priebežné vyhodnocovanie a deskriptívna analýza údajov. Podstatou tretej fázy bolo
spracovanie a vyhodnocovanie dát získaných v súlade s metódou zakotvenej teórie.

2.5.1 Stručný popis metód výskumu
2.5.1.1 Štruktúrované eseje

Štruktúrované eseje, v ktorých sa mladí respondenti mali vyjadriť vlastnými slovami k zadaným
tematickým okruhom. Rámec štruktúrovaných esejí bol konštruovaný tak, aby pokrýval jednotlivé
okruhy vzorových podnetov, ktoré boli predmetom výskumnej štúdie. Pri vyhodnocovaní esejí bola vo
výskumnej štúdii použitá metóda obsahovej analýzy textu s cieľom odkryť zaujímavé a nové
skutočnosti týkajúce sa preferencií pri voľbe životných vzorov.

2.5.1.2 Ohniskové skupiny (focus groups)

Táto výskumná technika bola použitá v rámci získavania dát od cieľovej skupiny respondentov.
Výskumníkovi umožňuje získať veľký a bohatý súbor dát (výpovedí), ktoré sú formulované priamo
respondentom. Skúmaných je viac respondentov súčasne prostredníctvom štruktúrovanej diskusie so
zaškoleným moderátorom (výskumníkom). Ohniskovým skupinám predchádzalo komplexné zaškolenie
moderátorov a vypracovanie manuálu pre vedenie ohniskových skupín, ktorý mali všetci moderátori
k dispozícii a riadili sa ním pri vedení jednotlivých focus groups.

2.5.1.3 Analýza a interpretácia dát získaných z ohniskových skupín a esejí

V rámci tejto fázy bola využitá kvalitatívna obsahová analýza výpovedí respondentov o ich osobných
vzoroch a hodnotových preferenciách týkajúcich sa vzorových podnetov. Výroky boli kódované
a roztriedené do tematických zhlukov. Následne sa uskutočnila ich deskriptívna analýza a vyhodnotenie
v súlade s metódou zakotvenej teórie.

2.5.1.4 Kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza mediálnych obsahov

Táto technika bola použitá na kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú analýzu mediálnych obsahov (TV
relácie, mládežnícke časopisy atď.), ktoré majú priamu alebo nepriamu súvislosť s mládežníckymi
vzormi identifikovanými v predchádzajúcich fázach výskumu.

2.5.1.5 Metóda zakotvenej teórie (grounded theory)

Hlavným cieľom tejto výskumnej metódy je vyvinutie novej teórie „vyrastajúcej“ zo získaných dát,
ktoré sa priamo vzťahujú k skúmanému javu (nové vzory mládeže). Základom je identifikácia a
konceptualizácia základných kategórií a propozícií skúmaných javov, ale aj sledovanie interakcií,
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okolností a podmienok, ktoré s nimi súvisia. Zakotvená teória je kvalitatívne poňatie výskumu, ktoré
spoločne vyvinuli Glaser a Strauss. Jej systematické techniky a postupy analýzy umožňujú výskumníkovi
vytvárať teórie vychádzajúce z empirického základu, ktoré spĺňajú všetky požiadavky kladené na
„dobrú vedu“: validita, súlad medzi teóriou a pozorovaním, zovšeobecniteľnosť, reprodukovateľnosť,
presnosť, kritickosť a overiteľnosť (Strauss – Corbinová, 1999, s. 20).

V zakotvenej teórii zber dát a ich analýza nepredstavujú dve oddelené fázy. Rovnako nie je nikdy
vopred dané, aké množstvo dát a z akých zdrojov je potrebné nazbierať. Hoci je niekedy zakotvená
teória stotožňovaná s analýzou hĺbkových rozhovorov, v metodologickej literatúre sa kladie dôraz na
viac zdrojový zber dát. Dátový korpus tak môže obsahovať prepisy rozhovorov, záznamy z pozorovania,
dokumenty a pod. Zber dát, ich kódovanie a priebežné vyhodnocovanie sú ukončené vo fáze
teoretického nasýtenia, teda vtedy, keď prestávajú generovať nové informácie (Švaříček – Šeďová,
2007, s. 87 – 88).

Vo výskumnom postupe vedenom v súlade s metódou zakotvenej teórie sú základom analytického
postupu vzorky a z nich odvodzované pojmy. Vzorky sa získavajú na základe pojmov, u ktorých bol
preukázaný teoretický význam pre vyvíjanú teóriu. Pojmy sú v rámci tejto stratégie považované za
významné, pretože sa opakovane vyskytujú pri postupnom porovnávaní všetkých prípadov. Pojmy sa
v rámci kódovania postupne transformujú na kategórie. Cieľom získavania vzoriek vychádzajúcich
z budovanej teórie je získať také vzorky udalostí, prípadov, ktoré sú príznačné pre kategórie, pre ich
vlastnosti a dimenzie, aby sme ich následne mohli rozvinúť a uviesť do konceptuálnych vzťahov
(Strauss – Corbinová, 1999, s. 132).

Analýza v zakotvenej teórii sa skladá z troch hlavných typov kódovania. Sú to:
(a) otvorené kódovanie,
(b) axiálne kódovanie,
(c) selektívne kódovanie.

Otvorené kódovanie je časť analýzy, ktorá sa zaoberá označovaním a kategorizáciou pojmov pomocou
dôkladného štúdia údajov. Počas otvoreného kódovania boli získané údaje roztriedené na samostatné
časti a dôkladne preštudované. Pozorovaním boli identifikované podrobnosti a rozdiely. Zároveň boli
v rámci výskumného postupu formulované výskumné otázky o javoch, ktoré údaje reprezentujú. Počas
tohto procesu boli zhromažďované, triedené, zvažované a analyzované základné predpoklady
a východiská vychádzajúce zo samotných dát, ale aj z ich kontextuálnej komparácie, analýzy a syntézy v
súlade s predchádzajúcimi zisteniami a odbornou literatúrou.

10

Axiálne kódovanie predstavuje súbor postupov, pomocou ktorých boli vytvárané spojenia a hľadané
vzájomné súvislosti a väzby medzi kategóriami a ich subkategóriami. V axiálnom kódovaní sme sa
sústredili na bližšie určenie kategórií (javov), ktoré boli spracované v rámci otvoreného kódovania.
Bližšie určenie a komplexné analyzovanie kategórií (javov) sa realizovalo pomocou identifikácie a
objasnenia:
 podmienok, ktoré ich zapríčiňujú;
 kontextu, v ktorom sú zasadené;
 stratégií jednania a interakcie, ktoré s daným javom súvisia;
 následkov týchto stratégií jednania a interakcie.

V axiálnom kódovaní sú subkategórie vzťahované k svojim kategóriám pomocou paradigmatického
modelu. Jeho štruktúra je nasledovná: (A) Príčinné podmienky--------------(B) Jav------------(C)Kontext----------(D)Intervenujúce podmienky-------------(E)Stratégie jednania a interakcie-----------(F)Následky.

Selektívne kódovanie je proces, v ktorom sú kľúčové kategórie systematicky uvádzané do vzťahu
k ostatným kategóriám. Tieto vzťahy boli v rámci výskumného postupu ďalej overované a kategórie
hlbšie rozvíjané (Strauss – Corbinová, 1999, s. 43 – 72).
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3. Analýza, interpretácia a vyhodnotenie výskumných dát

3.1 Vzorové podnety z profesijného prostredia
V procese analýzy štruktúry vzorových podnetov z profesijného prostredia bolo identifikovaných
niekoľko skupín príčinných podmienok. Ide o udalosti alebo prípady, ktoré vedú k vzniku predmetného
javu – teda k tomu, že cieľová skupina nášho výskumu preferuje alebo odmieta isté typy profesií
a nachádza v nich príklady, ktoré ich niečím priťahujú alebo odpudzujú.

3.1.1 Intervenujúce profesijné vzorové podnety

Ako prvá skupina príčinných podmienok bola identifikovaná kategória so súhrnným označením
Intervenujúce profesijné vzorové podnety. Táto kategória zahŕňa tri kľúčové pojmy, ktoré používame
v rámci nami konštruovaného paradigmatického modelu. Ide o nasledovné javy:
– Dôvera v pomáhajúce profesie (PP1).
– Dôvera v sprostredkovane rekonštruované vzory(PP2).
– Dôvera v kognitívno-filantropické aspekty profesijných vzorových podnetov (PP3).

3.1.1.1 Dôvera v pomáhajúce profesie

Stredoškoláci ako hlavná cieľová skupina nášho výskumu majú vysokú mieru dôvery v tzv. pomáhajúce
profesie. Ide o špecifické druhy zamestnaní, ktorých náplňou je každodenný kontakt a pomoc druhému
človeku (Schmidbauer, 2008). V užšom ponímaní môžeme do tejto skupiny zaradiť predovšetkým
sociálnych pracovníkov, zdravotníkov, ľudí pracujúci v charitatívnych organizáciách, neziskovom
sektore a pod. Pre účely tohto výskumu túto kategóriu rozšírime a zaradíme do nej aj ďalšie profesijné
skupiny, ktorých pracovná náplň zahŕňa pomoc iným ľuďom, predovšetkým v krízových situáciách a pri
mimoriadnych udalostiach (násilné činy, havárie, požiare a pod.).

Mladí ľudia zapojení do nášho výskumu vyjadrili dôveru v pomerne široký register pomáhajúcich
profesií. Najväčšie zastúpenie medzi nimi mali lekári, hasiči, záchranári a policajti. Napríklad Daniela
(18) v súvislosti s dôverou v tieto vzory uvádza: „Dôverujem lekárom, lebo by mali byť dôveryhodní a
keď už mám dať život do ich rúk, tak kebyže im neverím, tak k lekárovi by som nikdy nešla.“ Podobne
Vlado (17), ktorý je úplne stotožnený s pozitívnym vnímaním pomáhajúcich profesií, dodáva:
„Dôverujem lekárom. Mojím osobným vzorom je chirurg a stomatológ.“ Z prehľadu profesií vidno, že
pre niektorých mladých ľudí je táto dôvera spojená skôr s dôverou v ideálne vlastnosti, ktorou by
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predstaviteľ takejto profesie mal disponovať. Niektorí z nich dokonca vyjadrili solidaritu a pochopenie
pre nízke finančné ohodnotenie a dôveru v pomáhajúce profesie spájajú aj s filantropickými motívmi
a empatiou k zvereným klientom. Ilustrovať to môžeme na vyjadrení Paulíny (13), ktorá tvrdí:
„Obdivujem prácu učiteľa a lekára – myslím, že by mali dostať vyšší plat. Obdivujem ľudí, ktorí
dobrovoľne chodia a pomáhajú ľuďom, napríklad chodia pomáhať deťom do nemocnice... A nevidia v
tom nejaké financie a pritom majú rodinu a vzdelanie.“

V rámci skúmania príčinných podmienok, ktoré vedú k formovaniu dôvery v pomáhajúce profesie, sme
si položili otázku, aké faktory k vzniku tejto dôvery vedú. Z esejí a fókusových skupín, prostredníctvom
ktorých sa uskutočnil zber dát, sme zistili, že tieto vzorové podnety sa väčšinou nevynárajú na základe
osobnej skúsenosti respondentov. Je prirodzené, že iba malá časť stredoškolákov má autentické
životné skúsenosti spojené s udalosťami, v ktorých by sa vyskytovala aktivita niektorej z pomáhajúcich
profesií. Vyššiu frekvenciu výskytu môžeme predpokladať u sprostredkovanej skúsenosti – teda
v prípadoch, keď o mimoriadnych alebo krízových udalostiach súvisiacich napríklad so záchranou
života, počuli od iných osôb (napr. rodičia, rovesníci). Najväčší vplyv týkajúci sa tohto typu vzorových
podnetov sme identifikovali v prostredí médií. Okrem výpovedí respondentov sa opierame aj
o obsahovú analýzu profesií v spravodajstve a ďalších mediálnych formátoch, z ktorých vyplýva vysoká
frekvencia výskytu povolaní ako záchranách, policajt, hasič a lekár.

3.1.1.2 Dôvera v sprostredkovane rekonštruované vzory

Podľa Gráca (1990, s. 160) sprostredkovane rekonštruované vzorce činnosti vznikajú vtedy, keď sa
percipient nestretá s procesom činnosti ani s jeho produktom, ale iba s ich spoločenským
ohodnotením. Spoločenské hodnotenie rezultátov činnosti môže mať veľmi rozmanité podoby.
Obvykle ho však možno rozdeliť do dvoch skupín – na kladné a záporné. V rámci nášho výskumu sme
ako jednu z príčinných podmienok vplyvu profesijných vzorov identifikovali dôveru stredoškolákov
v sprostredkovane rekonštruované vzory. V tomto kontexte vidíme súvis aj s predchádzajúcou
príčinnou podmienkou zameranou na dôveru v pomáhajúce profesie. Môžeme predpokladať, a dáta
z výskumu to aj potvrdzujú, že dôvera v lekárov, hasičov, policajtov nemá u stredoškolákov súvis s ich
osobnou skúsenosťou s autohaváriami, požiarmi, ošetrovaním zranení, vraždami alebo vyšetrovaním
násilných trestných činov. Ide o typický príklad sprostredkovane rekonštruovaného vzorca činnosti,
s ktorým respondent má autentickú, osobnú skúsenosť iba výnimočne alebo vôbec. Dôvera v nositeľov
týchto aktivít vzniká na základe:
(a) verejného diskurzu o týchto udalostiach (predovšetkým prostredníctvom masových médií);
(b) čiastočne verejného diskurzu (prostredníctvom sociálnych sietí, v rámci ktorých môže byť
rozsah účastníkov komunikácie účelovo limitovaný);
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(c) privátneho diskurzu o týchto udalostiach (najmä vo forme osobných rozhovorov, napr.
s rodičmi, rovesníkmi, učiteľmi a pod.).
Za základe získaných dát a výsledkov vytvoreného paradigmatického modelu môžeme konštatovať, že
médiá pôsobia v týchto súvislostiach ako katalyzátor a kľúčový sprostredkovateľ sprostredkovane
rekonštruovaných profesijných vzorov. Z toho možno následne usudzovať, že medzi bezprostredne
rekonštruovanými vzormi (vznikajú vtedy, keď sa percipient dostáva do kontaktu s relatívne hotovými
výsledkami ľudskej aktivity – napr. v podobe nejakého produktu tejto činnosti) a sprostredkovane
rekonštruovanými vzormi (pozorovanými v rámci nami analyzovanej kategórie profesijných vzorových
podnetov) existuje iba veľmi málo styčných plôch.

3.1.1.3 Dôvera v kognitívno-filantropické aspekty profesijných vzorových podnetov

Pri hĺbkovej analýze profesijných vzorových podnetov, ktoré boli identifikované u účastníkov nášho
výskumu, sme zistili, že stredoškoláci dôverujú dvom navzájom súvisiacim skupinám profesií. Do prvej
z nich môžeme zaradiť väčšinu pomáhajúcich profesií, ktorými sme sa podrobnejšie zaoberali
v predchádzajúcom texte. Oceňovanou hodnotovou orientáciou je v tomto prípade filantropia, záujem
o dobro iných a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú alebo jedincom, ktorí sa ocitli v nejakých
ťažkostiach, problematických situáciách a pod. Druhá skupina profesií súvisí (resp. sa často i zhoduje)
s pomáhajúcimi profesiami, avšak respondenti v rámci oceňovaných hodnotových orientácií kladú
väčší dôraz na kognitívnu zložku. Ilustrovať to možno napríklad na vyznaní Moniky (17), ktorá
v súvislosti so svojimi budúcimi životnými ašpiráciami hovorí: „Dôverujem profesiám, kde človek
pracuje svojím rozumom, využíva svoje vedomosti. Mojím profesijným vzorom je psychologička. Rada
pomáham ľuďom v citovej a duševnej oblasti. Stále viac ľudí potrebuje odbornú pomoc, kvôli dnešnému
urýchlenému svetu, ktorý často nezvládajú.“ Vhodným príkladom ilustrujúcim kombináciu kognitívnych
aspektov a vzťahu k pomáhajúcim profesiám je Radoslav (17), ktorý tieto súvislosti objasňuje
nasledovne: „Dôverujem skôr tým „rozumovým" profesiám a menej tým manuálnym. Vždy som chcel
byť lekár.“

V rámci výskumu sme sa nesústredili na osobnú skúsenosť stredoškolákov s filantropiou, avšak
predpokladáme, že profesijné vzorové podnety z tohto prostredia väčšinou nevznikajú na základe
bezprostrednej, osobnej skúsenosti, ale skôr sprostredkovane – či už prostredníctvom iných osôb alebo
filantropických aktivít prezentovaných prostredníctvom médií. Bez ohľadu na pôvod týchto podnetov
majú kognitívno-filantropické aspekty v profesijných ašpiráciách silné zastúpenie. Kristína (17) hovorí:
„Mojím profesijným vzorom je farmaceut. Taktiež povolania z oblasti medicíny, farmácie, sú to vďačné
povolania, ktoré dokážu zachrániť život ľuďom a tieto profesie sú dosť dôveryhodné.“ Zdá sa, že
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prevažujúci pozitívny obraz pomáhajúcich profesií je ovplyvnený medializáciou rôznych protestných
akcií lekárov či zdravotných sestier, ktoré sú na Slovensku intenzívne vnímanou súčasťou verejného
diskurzu. Napríklad Jessica (18), ktorá osobne nevníma zdravotnícke profesie ako vzorovo podnetné,
zároveň vyjadruje znepokojenie nad poklesom ich dôveryhodnosti v radoch verejnosti: „V dnešnej dobe
ľudia nedôverujú už ani doktorom. Tak komu sa potom dá veriť?“

V súvislosti s prvou skupinou príčinných podmienok, ktoré sme v predchádzajúcom texte spomenuli,
boli v rámci axiálneho kódovania určené nasledovné stratégie konania a interakcie:

Pasívna akceptačná stratégia:
Typickým prejavom takejto stratégie je dôvera v pomáhajúce profesie, v rámci ktorej prevažuje
filantropický aspekt, no nedochádza k interakcii so vzorovým podnetom. Znamená to, že jedinec
dôveruje napríklad zdravotníkom, pretože pomáhajú iným ľuďom pri riešení rôznych fyzických alebo
psychických problémov. Zároveň sa však táto dôvera (bez ohľadu na to, či vzniká na základe
bezprostrednej alebo sprostredkovanej skúsenosti) netransformuje do funkčného vzorového podnetu.
Príklad: Dôverujem lekárom, pretože pomáhajú ľuďom so zdravotnými problémami, ale nie je to môj
profesijný vzor.

Aktívna akceptačná stratégia:
Jedinec prináležiaci k tomuto typu stratégie úplne akceptuje dôležitosť a význam pomáhajúcich
profesií. Oceňuje jednak filantropický aspekt aktivít, ktoré sú s nimi spojené (ochota pomáhať druhým),
ale aj prvky obdivu a ocenenia, ktoré bývajú silne interiorizované. Aktívna akceptačná stratégia však
nezostáva v polohe idealizovania, ale vzorový podnet sa pretavuje do aktívnej zložky. Jedinec má
ambíciu v budúcnosti nájsť pracovné uplatnenie práve v niektorej z pomáhajúcich profesií.
Príklad: Dôverujem lekárom a obdivujem ich prácu. Je to môj osobný vzor – chcem sa stať
lekárom/lekárkou.

Neutrálna akceptačná stratégia:
Typickým prejavom takejto stratégie je formálne uznanie potrebnosti pomáhajúcich profesií, ktoré sa
však netransformuje do žiadneho vzorového podnetu. Dôvody tohto nestotožnenia sa môžu byť
rozličné – v prípade našich respondentov prevládali väčšinou bližšie nešpecifikované výhrady v zmysle,
že filantropický aspekt svojho pôsobenia niektorí predstavitelia týchto činností (najmä policajti a lekári)
nahrádzajú pragmatickým prístupom (výhody, lepšie platové podmienky a pod.).
Príklad: Profesia lekára je potrebná, pretože mali pomáhať ľuďom so zdravotnými problémami, ale nie
je to môj profesijný vzor a nemám k nim ani prílišnú dôveru.
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Vzorové podnety
z profesijného prostredia
Príčinné podmienky (PP1, PP2, PP3)
PP1: Dôvera v pomáhajúce profesie
Q1.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Osobná skúsenosť s pomáhajúcimi
profesiami

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Sprostredkovaná skúsenosť
s pomáhajúcimi profesiami –
prostredníctvom iných osôb

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť
s pomáhajúcimi profesiami –
prostredníctvom médií

Frekvencia výskytu:

Spoločenské hodnotenie pomáhajúcich
profesií

Frekvencia výskytu:

Často

Často

Často

Nikdy

Nikdy

Nikdy

Nikdy

PP2: Dôvera v sprostredkovane rekonštruované vzory
Q2.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Prezentácia sprostredkovane
rekonštruovaných vzorov v médiách

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Vysoká

Nízka

Spôsob prezentácie:
Pozitívny

Existencia styčných bodov medzi
bezprostredne rekonštruovanými vzormi
a sprostredkovane rekonštruovanými
vzormi

Negatívny

Frekvencia výskytu:

Dôvera v sprostredkovane prezentované
udalosti a javy – prostredníctvom médií

Dôvera v sprostredkovane prezentované
udalosti a javy – prostredníctvom iných
osôb

Vysoká
Miera dôvery

Nízka

Vysoká

Nízka

Miera dôvery
Vysoká
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Nízka

PP3: Dôvera v kognitívno-filantropické aspekty profesijných
vzorových podnetov
Q3.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Skúsenosť s filantropiou - osobná

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Skúsenosť s filantropiou –
sprostredkovaná médiami

Nikdy

Frekvencia výskytu:
Často

Kognitívne zdôvodnenie filantropických
aktivít

Nikdy

Frekvencia výskytu:
Často
Nikdy

Emocionálne zdôvodnenie filantropických
aktivít

Frekvencia výskytu:
Často

Empaticko - hodnotové zdôvodnenie
filantropických aktivít

Nikdy

Frekvencia výskytu:
Často

Nikdy

Stratégie konania a interakcie
súvisiace s daným javom a spôsobené
príčinnými podmienkami PP1, PP2, PP3
v príslušnom kontexte

Typ stratégie
Pasívna akceptačná stratégia

Aktívna akceptačná stratégia

Neutrálna akceptačná stratégia

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Príklad: Dôverujem lekárom, pretože pomáhajú
ľuďom so zdravotnými problémami, ale nie je to
môj profesijný vzor.
Príklad: Dôverujem lekárom a obdivujem ich
prácu. Je to môj osobný vzor – chcem sa stať
lekárom/lekárkou.
Príklad: Profesia lekára je potrebná, pretože mali
pomáhať ľuďom so zdravotnými problémami, ale
nie je to môj profesijný vzor a nemám k nim ani
prílišnú dôveru.
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Intervenujúce podmienky
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP1, PP2, PP3
v príslušnom kontexte
Intervenujúca podmienka

Dimenzionálny rozsah (Kontext)

Osobná skúsenosť s intervenujúcimi
vzorovými podnetmi

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Sprostredkovaná skúsenosť
s intervenujúcimi vzorovými podnetmi
– prostredníctvom médií
Sprostredkovaná skúsenosť
s intervenujúcimi vzorovými podnetmi
– prostredníctvom iných osôb

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP1, PP2, PP3
v príslušnom kontexte

OSOBNÁ AJ SPROSTREDKOVANÁ SKÚSENOSŤ
s vysokou alebo strednou frekvenciou výskytu
UĽAHČUJE INTERAKCIU
s intervenujúcimi profesijnými vzorovými podnetmi
V RÁMCI
Pasívnej, aktívnej i neutrálnej
AKCEPTAČNEJ STRATÉGIE
3.1.2 Sprostredkovane rekonštruované vzorce činnosti s výrazne negatívnym spoločenským
ohodnotením

V prvej časti analýzy v rámci axiálneho kódovania vzorových podnetov z profesijného prostredia sme
identifikovali skupinu podmienok označených ako PP1, PP2 a PP3 (Intervenujúce profesijné vzorové
podnety). Ich podrobný popis a analýza sú obsiahnuté v podkapitolách 3.1.1.1, 3.1.1.2 a 3.1.1.3. Ide o
súbor udalostí alebo prípadov, ktoré vedú k tomu, že výskumná vzorka preferuje alebo odmieta isté
typy profesií a nachádza v nich príklady, ktoré ju niečím priťahujú alebo naopak odpudzujú. Ako ďalšiu
skupinu príčinných podmienok sme identifikovali nasledovné javy označené ako PP3, PP4 a PP5. Ide
o kategóriu so súhrnným označením Sprostredkovane rekonštruované vzorce činnosti s výrazne
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negatívnym spoločenským ohodnotením. Ich podrobný popis a analýza sú obsiahnuté v podkapitolách
3.1.2.1, 3.1.2.2 a 3.1.2.3.
3.1.2.1 Nedôvera v politikov

Všeobecný pokles záujmu mladých ľudí o politické dianie a tradičné formy participácie na veciach
verejných potvrdili viaceré výskumy (napr. Sak-Saková, 2004, Štefančík, 2010, Vrabec, 2010 a ďalšie).
Podľa Štefančíka (2010, s. 7) je u nás „...podiel politicky aktívnej mládeže dlhodobo nižší než populácie
v produktívnom alebo postproduktívnom veku.“ Zistenia nášho výskumu iba potvrdzujú tieto trendy
a ilustrujú, že v prípade stredoškolskej mládeže pretrváva absolútna nedôvera v predstaviteľov
politického života. Profesia politika je jednoznačne najnepopulárnejšou profesiou a mnohí respondenti
sa o ňu nielenže nezaujímajú, ale majú k nej jednoznačne artikulovanú averziu. Elena (18) vôbec
nedôveruje politikom, pretože: „...mnohokrát sklamali a zavádzali a ich podvody sú zjavne
dokázateľné.“ Podobne Alexandra (13) konštatuje: „Tak ja napríklad neznášam politikov, aj keď je to
dosť dôležitá pozícia pre štát. Ale je to strašné počúvať, keď sa nevedia dohodnúť a každý z nich zdieľa
iný názor.“

V prípade jednoznačne deklarovanej nedôvery v politiku a jej predstaviteľov sme si položili otázku, kde
sú korene tohto stavu. Je dôvodom nejaká osobná negatívna skúsenosť mladých ľudí s touto oblasťou
verejného života? Alebo negatívny postoj pramení so sprostredkovanej skúsenosti, ktorú nadobudli
komunikáciou s inými ľuďmi, s ktorými sú v osobnom kontakte (rodičia, rovesníci a pod.)? Analýza
vykonaná v rámci procesu axiálneho kódovania nám naznačuje istý vzorec, podľa ktorého sa nedôvera
mladých ľudí v politických predstaviteľov generuje, resp. nadobúda formálne atribúty, ktoré môžeme
metódou zakotvenej teórie bližšie špecifikovať a konkretizovať.
V prípade politických aktérov ide v prevažnej väčšine prípadov o sprostredkovane rekonštruované
vzory, teda subjekty, s ktorými mladí ľudia neprichádzajú osobne do styku a žiadnu bezprostrednú
skúsenosť s nimi nemajú. Negatívne hodnotené aspekty aktivít a správania predstaviteľov politického
života sa viažu skôr na kritické podnety, ktoré ku stredoškolákom prichádzajú prostredníctvom
privátneho diskurzu (najmä v rámci osobných rozhovorov a stretnutí s inými ľuďmi), prípadne počas
on-line komunikácie s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí. Domnievame sa však, že mimoriadne
dôležitý podiel na vzniku averzie mladých ľudí voči politikom majú masové médiá. Toto konštatovanie,
samozrejme, nemá byť obvinením médií z toho, že krivia obraz politikov v radoch mladých
percipientov. Kritický postoj novinárov v tejto otázke je úplne legitímnou a prirodzenou súčasťou
slobody tlače a práva na vlastný názor. Na negatívnej optike, ktorou predstaviteľov politického života
vníma verejnosť, majú veľký podiel viny predovšetkým samotní politici, ich nekompetentné
rozhodnutia, kontroverzné správanie, korupčné sklony a pod. Na druhej strane musíme pripustiť, že
rozhodujúcim činiteľom, ktorý mladým ľuďom sprostredkováva obraz o politikoch sú práve médiá,
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respektíve súkromný diskurz o politike, ktorý je však tiež do veľkej miery odrazom informácií, názorov
a stanovísk, ktoré odzneli v médiách. V konečnom dôsledku definitívny názor si vytvára každý človek
sám, avšak musíme pripustiť, že aj pod vplyvom medializovaných informácií, postojov a stanovísk,
s ktorými prichádza do styku.

Je zaujímavé, že negatívny obraz, ktorý v súvislosti s predstaviteľmi verejného života vytvárajú médiá,
sa pretavuje do averzívnych postojov aj k samotným médiám. Z mnohých príkladov, ktoré sme v rámci
výskumu zaznamenali, môžeme uviesť vyjadrenie Natálie (17), ktorá vysvetľuje: „Nedôverujem
politikom a novinárom, pretože ľudí iba zavádzajú a snažia sa presvedčiť ostatných o svojich názoroch.
Novinári väčšinou prinášajú nepravdivé informácie, len aby to bola čo najväčšia senzácia.“ Podobne
Pavol (15) vo svojom vyjadrení prezentuje kombináciu nedôvery v mediálne organizácie a politické
inštitúcie: „K profesiám, ktorým nedôverujem, patria politici a ľudia z mediálneho sveta. Dôvod je
prostý. V každej organizácii, či už politickej alebo mediálnej, je veľmi veľa peňazí. A dnešní ľudia vedia
kvôli peniazom podraziť nohy aj najlepšiemu priateľovi.“ Odraz súkromného diskurzu, kombinovaného
pravdepodobne aj s diskurzom mediálnym, nachádzame v radikálnom vyjadrení Jozefa (19), ktorý svoj
skeptický postoj zhrnul nasledovne: „Nedôverujem polícii, politike, médiám, podnikateľom = mafia.
Žiadna pravda, právo, poriadok a každý si hrabe pre seba.“

3.1.2.2 Nedôvera v predstaviteľov verejnej správy

Averzívne postoje k straníckemu systému a jeho predstaviteľom sa v rámci spoločenského diskurzu
postupne integrujú aj do iných oblastí verejného života. Ukazuje sa, že nedôvera v politických
predstaviteľov veľmi výrazne splýva s averziou voči zástupcom verejnej správy. Tieto vzťahy a súvislosti
neboli predmetom nášho skúmania, výskumná stratégia, ktorú sme vytvorili a aplikovali, sa sústredila
skôr na zisťovanie toho, aké profesijné vzorové podnety na mladých ľudí pôsobia (na pozitívnej alebo
negatívnej osi). Na vzťah respondentov k politikom ani zástupcom verejnej správy sme sa zámerne
nepýtali. Napriek tomu veľká časť respondentov spontánne uviedla, že najväčšiu averziu majú práve
k zástupcom týchto profesií.

Výsledky môžeme plasticky ilustrovať napríklad na vyjadrení Daniela (18), ktorý uvádza: „Štátne sféry
sú väčšinou menej dôveryhodné, často berú rôzne úplatky, preferujú rodinkárstvo a svojich známych.“
Podobný postoj má aj Martin (17), ktorý vidí svoje budúce uplatnenie skôr v podnikateľskej sfére ako
v štátnej alebo verejnej službe: „Nedôverujem profesiám, čo sa týkajú štátu, hlavne parlamentu a
ministrom. Väčšinou sú to ľudia, ktorí nemajú s odborom nič spoločné a predsa riadia celý rezort.
Najviac mi imponujú podnikatelia. Plánujem si aj ja založiť firmu.“ Na pokušenie prichádzajúce s mocou
a verejným vplyvom poukazuje Slavomír (16), ktorému imponujú skôr profesie, v ktorých je úspech
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viazaný na tvrdú prácu a sebaodriekanie: „Nedôverujem ľuďom, ktorí sú v takých profesiách, v ktorých
môžu rozhodovať o dôležitých veciach, ktoré sa ma dotýkajú. Nedôverujem im preto, lebo možno, keď s
tým začínali, mohli byť iní, ale nepoznám človeka, ktorého by moc nezmenila. Naopak, dôverujem
všetkým ľuďom s takou profesiou, v ktorej sa musí doslova drieť. Páčia sa mi preto, lebo si myslím, že
práca šľachtí človeka. Podľa mňa si takýto ľudia vážia všetko to, čo dokážu.“
3.1.2.3 Nedôvera v sprostredkovane rekonštruované vzory – negatívna os (politici a iní verejní
činitelia)

V rámci výskumu sme sa nesústredili na osobnú skúsenosť stredoškolákov s predstaviteľmi politického
alebo verejného života, avšak predpokladáme, že profesijné vzorové podnety z tohto prostredia
väčšinou nevznikajú na základe bezprostrednej, osobnej skúsenosti, ale skôr sprostredkovane – či už
prostredníctvom súkromného alebo verejného diskurzu o týchto témach. Negatívna os, na ktorej
môžeme pozorovať sprostredkovane rekonštruované profesijné vzory, nám indikuje, že bez ohľadu na
pôvod týchto vplyvov má nedôvera voči správe vecí verejných (a najmä voči ich oficiálnym
predstaviteľom) veľmi hlboké korene. Ako intervenujúce podmienky v rámci nami skonštruovaného
paradigmatického modelu sme identifikovali najmä nasledovné:

(A) Negatívne spoločenské hodnotenie politikov, ale aj predstaviteľov štátnej a verejnej správy
má priamy i nepriamy vplyv na vznik a udržiavanie rôznych druhov averzívnych stratégií vo
verejnom i súkromnom diskurze.
(B) Negatívne spoločenské hodnotenie výsledkov (príp. následkov) činnosti/nečinnosti
politikov, ale aj predstaviteľov štátnej a verejnej správy výrazne motivujú a inštruujú mladých
ľudí k odmietnutiu týchto profesijných vzorov a k ich vnímaniu ako málo atraktívnych či
dokonca odpudzujúcich podnetov pre vlastný profesijný vývoj.

V súvislosti s druhou skupinou príčinných podmienok, ktoré sme v predchádzajúcom texte
spomenuli, boli v rámci axiálneho kódovania definované nasledovné stratégie konania a interakcie:

Pasívna akceptačná stratégia

Predstaviteľ tejto stratégie prezentuje verbálne výhrady alebo averziu voči činnosti predstaviteľov
politického života a/alebo verejnej správy. Zostáva však v pozícii všeobecného rozčarovania, pasívneho
negativizmu a odmietania všetkého, čo s touto činnosťou súvisí. Aktívna zložka nie je vôbec
integrovaná – výhrady alebo averzia neústia do žiadnej činnostnej zložky (rôzne formy odporu – od
vyjadrenia svojho názoru vo verejnej diskusii na internete cez podpísanie petície až po aktívnu účasť na
demonštrácii).
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Aktívna akceptačná stratégia

Predstaviteľ tejto stratégie konania a interakcie má výhrady alebo averziu voči nositeľovi činnosti
(predstaviteľov politického života a/alebo verejnej správy). Nezostáva však v pasívnej polohe
a súčasťou tejto stratégie je aj aktívne konanie a/alebo interakcia. Jedinec je ochotný o probléme
diskutovať, vyjadriť sa k nemu a v niektorých prípadoch svoj názor/postoj prejaviť i určitými formami
občianskej angažovanosti a/alebo potenciálnym záujmom o verejné angažovanie sa v tejto oblasti
spoločenského života.

Neutrálna akceptačná stratégia

Predstaviteľ tejto stratégie konania a interakcie má zvnútornenú averziu voči nositeľom činnosti, ale aj
činnosti ako takej. Averziu však navonok neprejavuje, jeho postoje pôsobia väčšinou neutrálne. Aktívna
zložka nie je vôbec integrovaná – postoj k téme je prevažne indiferentný, reakcia na vynárajúce sa
udalosti a javy verejného života má pasívny charakter.
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Príčinné podmienky (PP4, PP5, PP6)
PP4: Nedôvera v politikov
Q4.1: Čo vedie k vzniku tejto nedôvery?
Osobná skúsenosť alebo stretnutie s
politikmi

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Nikdy

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť s politikmi –
prostredníctvom iných osôb

Často

Nikdy

Spoločenský diskurz o politike a politikoch
Pozitívny

Negatívny

PP5: Nedôvera v predstaviteľov verejnej správy
Q5.1: Čo vedie k vzniku tejto nedôvery?
Osobná skúsenosť alebo stretnutie
s predstaviteľom verejnej správy

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Nikdy

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť
s predstaviteľom verejnej správy –
prostredníctvom iných osôb

Často

Nikdy

Spoločenský diskurz o predstaviteľoch
verejnej správy
Pozitívny
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Negatívny

PP6: Nedôvera v sprostredkovane rekonštruované vzory –
negatívna os (politici a iní verejní činitelia)
Q6.1: Čo vedie k vzniku tejto nedôvery?
Prezentácia sprostredkovane
rekonštruovaných (negatívne
vnímaných)vzorov v médiách

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Vysoká

Nízka

Spôsob prezentácie:
Pozitívny

Negatívny

Miera dôvery

Dôvera v sprostredkovane prezentované
udalosti a javy – prostredníctvom médií

Vysoká

Dôvera v sprostredkovane prezentované
udalosti a javy – prostredníctvom iných
osôb

Nízka

Miera dôvery
Vysoká

Q6.2: Ako sa táto nedôvera prejavuje?
Averzia k činnosti (príp. profesii) ako takej

Nízka

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Miera averzie
Vysoká

Averzia ku konkrétnemu nositeľovi
činnosti

Nízka

Miera averzie
Vysoká
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Nízka

Stratégie konania a interakcie
súvisiace s daným javom a spôsobené
príčinnými podmienkami PP4, PP5, PP6
v príslušnom kontexte

Typ stratégie

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Príklad: Má výhrady alebo averziu voči činnosti
ako takej. Zostáva však v pozícii pasívneho
negativizmu a odmietania všetkého, čo s touto
činnosťou súvisí. Aktívna zložka nie je
integrovaná – výhrady alebo averzia neústia do
žiadnej činnostnej zložky.
Má výhrady alebo averziu voči nositeľovi
činnosti. Nezostáva však v pasívnej polohe
a súčasťou tejto stratégie je aktívne konanie
a/alebo interakcia. Je ochotný o probléme
diskutovať, vyjadriť sa k nemu a v niektorých
prípadoch svoj názor/postoj prejaviť i určitými
formami občianskej angažovanosti a/alebo
potenciálnym záujmom o angažovanie sa v tejto
oblasti spoločenského života.
Má zvnútornenú averziu voči nositeľom činnosti,
ale aj činnosti ako takej. Averziu však navonok
neprejavuje. Aktívna zložka nie vôbec
integrovaná – postoj k téme je prevažne
indiferentný, reakcia na vynárajúce sa udalosti a
javy verejného života má neutrálny charakter.

Pasívna akceptačná stratégia

Aktívna akceptačná stratégia

Neutrálna akceptačná stratégia

Intervenujúce podmienky
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP4, PP5, PP6
v príslušnom kontexte
Intervenujúca podmienka

Dimenzionálny rozsah (Kontext)

Negatívne spoločenské hodnotenie
nositeľov činnosti (t.j. konkrétnych
politikov a/alebo predstaviteľov
verejnej správy)

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Negatívne spoločenské hodnotenie
činnosti ako takej (t.j. následkov
činnosti politikov a/alebo
predstaviteľov verejnej správy)

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu
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Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP4, PP5, PP6
v príslušnom kontexte
VYSOKÁ FREKVENCIA VÝSKYTU
SPROSTREDKOVANE REKONŠTRUOVANÝCH VZOROV
S VÝRAZNE NEGATÍVNYM SPOLOČENSKÝM HODNOTENÍM
MÁ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH DRUHOV AVERZÍVNYCH STRATÉGIÍ
KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K POLITICKÉMU ŽIVOTU, PREDSTAVITEĽOM POLITICKÉHO
ŽIVOTA A VEREJNEJ SPRÁVY.

3.1.3 Akceptácia inovačných profesijných stratégií a úspechu dosiahnutého vlastnými silami

V druhej časti analýzy v rámci axiálneho kódovania vzorových podnetov z profesijného prostredia sme
identifikovali ďalšie tri skupiny príčinných podmienok označené ako PP4, PP5 a PP6. Ich podrobný
popis a analýza sú obsiahnuté v podkapitolách 3.1.2.1, 3.1.2.2 a 3.1.2.3. Ide o súbor udalostí alebo
prípadov, ktoré vedú k tomu, že výskumná vzorka preferuje alebo odmieta isté typy profesií
a nachádza v nich príklady, ktoré ju niečím priťahujú alebo odpudzujú. Ako ďalšiu skupinu príčinných
podmienok sme identifikovali nasledovné javy označené ako PP7, PP8 a PP9. Ide o kategóriu
s označením Akceptácia inovačných profesijných stratégií a úspechu dosiahnutého vlastnými silami.
Ich podrobný popis a analýza sú obsiahnuté v podkapitolách 3.1.3.1, 3.1.3.2 a 3.1.3.3.
3.1.3.1 Dôvera v selfmademanov

Pod pojmom selfmademan, ktorý je prevzatý z angličtiny, rozumieme jedinca, ktorý dosiahol úspech
vlastnými silami. Ide teda o človeka, ktorý svoju podnikateľskú alebo pracovnú pozíciu nadobudol
tvrdou prácou, cieľavedomosťou, osobným nasadením a pod. Profesionálny úspech spojený
s primeraným finančným zabezpečením je pre mladých ľudí veľmi atraktívnym vzorovým podnetom.
Stredoškolskí študenti zapojení do nášho výskumu vyjadrili vysoký stupeň dôvery v jednotlivcov,
ktorých finančný úspech a spoločenské postavenie sú spojené s vlastným úsilím, štúdiom, prácou na
sebe. Oceňovanou vlastnosťou je i kreativita – hlavne v prípade, že je spojená s podnikateľským
úspechom a inováciami. Napríklad Daniel (16) konštatuje, že jeho osobným vzorom je zakladateľ
sociálnej siete Facebook Mark Zuckenberg, pretože: „...už vo veľmi mladom veku dosiahol veľmi veľa.“
Podobne Soňa (13) vidí svoje osobné vzory v úspešných selfmademanoch z technologického sektora
a v oblasti informačných technológií: „Vzormi z povolania sú pre mňa ľudia, ktorí v povolaní veľa
dokázali – napríklad Steve Jobs, spoluzakladateľ spoločnosti Apple.“
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Pozitívnymi vzorovými podnetmi, ktoré patria do kategórie selfmademanov, však nemusia byť len
mladí a úspešní podnikatelia zo zahraničia. Analýza dát z nášho výskumu ukázala, že mladí ľudia
nachádzajú pozitívne príklady hodné nasledovania aj v aktivitách osôb žijúcich v ich bezprostrednom
okolí. Väčšinou ide o príbuzných (napr. otec, strýko, brat a pod.), ktorí dosiahli úspechy
v podnikateľskej činnosti. Takýto impulz a inšpiráciu pre vlastný rozvoj nachádza v prostredí rodiny
napríklad Mária (17), ktorá opisuje svoj postoj takto: „Osobný vzor mám u ľudí, ktorí niečo dokázali a
vedeli vybudovať z mála veľa. Samozrejme, že môj najväčší vzor je môj otec, ktorý ma inšpiruje byť z
časti ako on, ale zároveň byť ešte lepší, čo je výzva.“ Podobný postoj prezentuje i Jakub (15), ktorý má
taktiež ambíciu uspieť v podnikaní: „Mojimi vzormi v povolaní sú určite podnikatelia. Zariadi si všetko
ako uzná za vhodné a je v podstate sebestačný. Mám rád ľudí, ktorí si vedia na seba zarobiť, zaobstarať
rodinu.“

Takéto vzorové podnety sú mladými ľuďmi vnímané veľmi intenzívne a niekedy mávajú vplyv aj na ich
rozhodovanie o budúcej profesijnej orientácií. Príčiny výraznej dôvery stredoškolákov v ľudí, ktorí
úspech dosiahli vlastnými silami, súvisia okrem iných faktorov aj s ich prevažne pozitívnou
prezentáciou v médiách. Ďalším faktorom môže byť osobná skúsenosť, resp. stretnutie s úspešným
človekom (napr. niektorým z rodinných príslušníkov a pod.), ktoré sa môžu stať inšpiratívnymi
a motivujúcimi faktormi pre budúcu profesionálnu orientáciu.

3.1.3.2 Dôvera v profesie prinášajúce inovácie

Dôveru v profesie prinášajúce inovácie môžeme analyzovať v podobnom rámci ako predchádzajúcu
príčinnú podmienku. V tomto kontexte nachádzame vysokú mieru stotožnenia sa profesijnými vzormi
z oblasti moderných informačných technológií, internetu a mobilnej komunikácie. Napríklad Dušana
(17) vyjadruje svoju averziu voči povolaniam spojeným so štátnou správou a perspektívu vidí
v inovatívnych podnikateľských aktivitách: „Mojím vzorom sú povolania v oblasti informatiky.
Nedôverujem politikom, policajtom, vojakom.“ Mnohí mladí príslušníci on-line generácie si uvedomujú
dynamický charakter profesionálneho života, ktorý už vonkoncom nie je spojený s pôsobením
v jednom zamestnaní po celý život. Respondenti, ktorí majú dôveru v profesie spojené s inováciami, si
uvedomujú potrebu pružne reagovať na nové výzvy a čeliť rýchlym zmenám, ktorým môžu byť
vystavení. Martin (19) to zhrnul takto: „V súčasnosti je všetko nestabilné a nedá sa spoliehať na jednu
prácu ani profesiu. Môj osobný vzor vidím v spoločnosti Google, ktorá svojím novodobým prístupom
prekopala celú štruktúru internetu.“ Podobne Róbert (19) nachádza dôveru a vzorové podnety
v profesionáloch, ktorí „...vyvíjajú moderné technológie alebo s nimi pracujú alebo vytvárajú softvér, či
už kvôli zábave alebo kvôli práci.“ Niektoré skupiny účastníkov nášho výskumu si inovácie veľmi
pragmaticky spájajú aj s finančnými výhodami a praktickým uplatnením na trhu práce. Zástupcom
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tohto praktického prístupu je Martin (18), ktorý konštatuje: „Najlepšie profesie v aktuálnom svete sú
informatici a programátori. Je ich nedostatok, preto sú žiadaní. Žiadne takéto vzory však vo svojom
okolí nemám, všetky informácie o nich získavam z internetu, novín, televízie a ďalších médií.“ Tento
príklad poukazuje na to, že pozitívna prezentácia inovatívnych profesií v médiách môže mať výrazný
vplyv na to, či si mladí ľudia tieto vzorové podnety interiorizujú.

3.1.3.3 Dôvera/nedôvera v podnikateľov a/alebo podnikanie

V súvislosti s postojom mladých ľudí k podnikaniu sme v rámci nášho výskumu identifikovali dva
základné trendy. Na jeden strane je skupina respondentov, ktorí vnímajú podnikateľské aktivity ako
výrazné vzorové podnety a inšpiráciu pre svoju budúcu profesionálnu dráhu a životné smerovanie.
Takéto príklady sme uvideli a motivačné faktory vysvetlili v predchádzajúcom texte. Okrem
pragmatického aspektu spojeného s finančnými stimulmi však stredoškoláci oceňujú aj možnosť
flexibilnejšieho usporiadania pracovného času, ako to možno ilustrovať na výpovedi Jakuba (15):
„Mojimi vzormi v povolaní sú určite podnikatelia. Zariadi si všetko ako uzná za vhodné a je v podstate
sebestačný. Mám rád ľudí, ktorí si vedia na seba zarobiť, zaobstarať rodinu.“ Veľký vplyv na iniciovanie
vzorových podnetov z oblasti podnikania zohrávajú aj pozitívne príklady z rodinného prostredia.
Napríklad Dominik (15) informuje, že: „V mojej rodine je mojím vzorom strýko, ktorý má stavebnú
firmu. Už postavil v Bratislave niekoľko významných budov, obdivujem, že sa dokázal takto presadiť.“

Na druhej strane sme v rámci výskumných dát identifikovali aj ďalší trend, ktorý súvisí s nedôverou
nielen k podnikaniu, ale často i k akýmkoľvek aktivitám spojeným s financiami a ekonomikou.
Napríklad Karolína (17) uvádza, že profesijné vzorové podnety nenachádza u ľudí: „...ktorí sa snažia
o obchodovanie, kšeftovanie a rýchly predaj“. Podobný názor na túto oblasť má i Kristína (17), ktorá
uvádza, že: „S nedôverou vnímať dílerov a predavačov. Vzbudzujú nedôveru, neistotu,
neinformovanosť. Tieto povolania sú dosť nesympatické.“ Aj v odpovediach v rámci tejto kategórie
nachádzame viacero pragmatických prvkov. Takýto respondenti nedôverujú podnikaniu nie kvôli
nejakým etickým výhradám, ale z čisto praktického dôvodu. Oceňujú totiž stabilitu zamestnaneckého
pomeru, ktorý je v ich optike spojený s pravidelným príjmom a nižším rizikom straty sociálnych výhod a
zabezpečenia. Napríklad Nina (14) konštatuje, že: „Dôverujem profesiám, ktoré sú dôveryhodné a
neskrachujú len tak, napríklad učiteľ, biológ, účtovník, ekonóm.“

V súvislosti s treťou skupinou príčinných podmienok, ktoré sme v predchádzajúcom texte spomenuli,
boli v rámci axiálneho kódovania definované nasledovné stratégie konania a interakcie:
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Pasívna akceptačná stratégia

Typický jedinec akceptuje inovačné profesijné vzorové podnety, ale nedochádza k procesu ich
interiorizácie. Jedinec akceptuje inovácie a/alebo ich nositeľov, ale zostáva na úrovni prejavovej zložky
vzorových daností (Grác, 1990, s. 153). Na jedinca majú nepriamy vplyv niektoré motivačné faktory
súvisiace s týmto javom, ale neinštruujú ho k žiadnemu ďalšiemu konaniu.

Aktívna akceptačná stratégia

Typický jedinec akceptuje inovačné profesijné vzorové podnety a zároveň dochádza k procesu ich
interiorizácie. Na jedinca majú priamy vplyv motivačné faktory súvisiace s týmto javom, ktoré ho
zároveň inštruujú k rôznym formám ďalšieho konania (v súčasnosti alebo budúcnosti).

Neutrálna akceptačná stratégia

Akceptuje inovačné profesijné vzorové podnety a úspech dosiahnutý vlastným úsilím, nadaním,
talentom a pod. Tento akceptačný postoj však nie je spojený s hlbším emocionálnym nábojom. Tieto
vzorové podnety jedinca neinštruujú ani bezprostredne nemotivujú – vníma ich neafektívne, ich vplyv
na konanie je skôr neutrálny a neústi do žiadnej explicitnej zmeny postojov alebo konania. Postoj
k vzorovým podnetom z podnikateľského prostredia je rezervovaný alebo aj úplne odmietavý
s odôvodnením súvisiacim s etickými výhradami alebo hrozbou nedostatku finančnej stability.
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Príčinné podmienky (PP7, PP8, PP9)
PP7: Dôvera v selfmademanov
Q7.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Osobná skúsenosť alebo stretnutie
s ľuďmi, ktorí dosiahli úspech vlastnými
silami

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom iných osôb) s ľuďmi,
ktorí dosiahli úspech vlastnými silami

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom médií) s ľuďmi, ktorí
dosiahli úspech vlastnými silami

Frekvencia výskytu:

Často

Často

Nikdy

Nikdy

Nikdy

PP8: Dôvera v profesie prinášajúce inovácie
Q8.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Osobná skúsenosť alebo stretnutie
s profesionálmi prinášajúcimi inovácie

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom iných osôb)
s profesionálmi prinášajúcimi inovácie

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom médií) s profesionálmi
prinášajúcimi inovácie

Frekvencia výskytu:

Často

Často

Nikdy

Nikdy

Nikdy

PP9: Dôvera/nedôvera v podnikateľov a/alebo podnikanie
Q9.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Osobná skúsenosť alebo stretnutie
s podnikateľom a/alebo podnikaním

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom iných osôb)
s podnikateľom a/alebo podnikaním

Nikdy

Frekvencia výskytu:
Často
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Nikdy

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom médií) s podnikateľom
a/alebo podnikaním

Frekvencia výskytu:
Často

Q9.2: Čo vedie k vzniku tejto nedôvery?
Osobná skúsenosť alebo stretnutie
s podnikateľom a/alebo podnikaním

Nikdy

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom iných osôb)
s podnikateľom a/alebo podnikaním

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom médií) s podnikateľom
a/alebo podnikaním

Frekvencia výskytu:

Často

Často

Nikdy

Nikdy

Nikdy

Stratégie konania a interakcie
súvisiace s daným javom a spôsobené
príčinnými podmienkami PP7, PP8, PP9
v príslušnom kontexte
Typ stratégie
Pasívna akceptačná stratégia

Aktívna akceptačná stratégia

Neutrálna akceptačná stratégia

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Akceptuje inovačné profesijné vzorové podnety,
ale nedochádza k procesu ich interiorizácie.
Jedinec akceptuje inovácie a/alebo ich nositeľov,
ale zostáva na úrovni prejavovej zložky
vzorových daností (Grácz, 1990, s. 153). Na
jedinca majú nepriamy vplyv niektoré motivačné
faktory súvisiace s týmto javom, ale neinštruujú
ho k žiadnemu ďalšiemu konaniu.
Akceptuje inovačné profesijné vzorové podnety
a zároveň dochádza k procesu ich interiorizácie.
Na jedinca majú priamy vplyv motivačné faktory
súvisiace s týmto javom, ktoré ho zároveň
inštruujú k rôznym formám ďalšieho konania (v
súčasnosti alebo budúcnosti).
Akceptuje inovačné profesijné vzorové podnety
a úspech dosiahnutý vlastným úsilím, nadaním,
talentom a pod. Tento akceptačný postoj však
nie je spojený s hlbším emocionálnym nábojom.
Tieto vzorové podnety jedinca neinštruujú ani
bezprostredne nemotivujú – vníma ich
neafektívne, ich vplyv na konanie je skôr
neutrálny a neústi do žiadnej explicitnej zmeny
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postojov alebo konania. Postoj k vzorovým
podnetom z podnikateľského prostredia je
rezervovaný alebo aj úplne odmietavý
s odôvodnením súvisiacim s etickými výhradami
alebo hrozbou nedostatku finančnej stability.

Intervenujúce podmienky
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP7, PP8, PP9
v príslušnom kontexte
Intervenujúca podmienka

Dimenzionálny rozsah (Kontext)

Pozitívne spoločenské hodnotenie
nositeľov činnosti (t.j. konkrétnych
podnikateľov, nositeľov inovácií ap.)

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Negatívne spoločenské hodnotenie
činnosti ako takej (t.j. konkrétnych
podnikateľov, nositeľov inovácií ap.)

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP7, PP8, PP9
v príslušnom kontexte
BEZPROSTREDNE REKONŠTRUOVANÉ VZORY
S POZITÍVNYM SPOLOČENSKÝM HODNOTENÍM
MAJÚ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH DRUHOV AKCEPTAČNÝCH STRATÉGIÍ
KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K PODNIKANIU A INOVÁCIÁM.
SPROSTREDKOVANE REKONŠTRUOVANÉ VZORY
S POZITÍVNYM SPOLOČENSKÝM HODNOTENÍM
MAJÚ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH DRUHOV AKCEPTAČNÝCH STRATÉGIÍ
KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K PODNIKANIU A INOVÁCIÁM.
BEZPROSTREDNE REKONŠTRUOVANÉ VZORY
S NEGATÍVNYM SPOLOČENSKÝM HODNOTENÍM
MAJÚ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH DRUHOV AVERZÍVNYCH STRATÉGIÍ
KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K PODNIKANIU A INOVÁCIÁM.
SPROSTREDKOVANE REKONŠTRUOVANÉ VZORY
S NEGATÍVNYM SPOLOČENSKÝM HODNOTENÍM
MAJÚ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH DRUHOV AVERZÍVNYCH STRATÉGIÍ
KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K PODNIKANIU A INOVÁCIÁM.
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3.1.4 Expertno-pragmatické modely profesijných vzorových podnetov

V tretej časti analýzy v rámci axiálneho kódovania vzorových podnetov z profesijného prostredia sme
identifikovali ďalšie tri skupiny príčinných podmienok označené ako PP7, PP8 a PP9. Ich podrobný
popis a analýza sú obsiahnuté v podkapitolách 3.1.3.1, 3.1.3.2 a 3.1.3.3. Ide o súbor udalostí alebo
prípadov, ktoré vedú k tomu, že výskumná vzorka preferuje alebo odmieta isté typy profesií
a nachádza v nich príklady, ktoré ho niečím priťahujú alebo naopak odpudzujú. Ako ďalšiu skupinu
príčinných podmienok sme identifikovali nasledovné javy označené ako PP10, PP11 a PP12. Ide
o kategóriu s označením Expertno-pragmatické modely profesijných vzorových podnetov. Ich
podrobný popis a analýza sú obsiahnuté v podkapitolách 3.1.4.1, 3.1.4.2 a 3.1.4.3.
3.1.4.1 Dôvera v odbornosť

V rámci tejto subkategórie vzorových podnetov je pozitívne hodnotený odborný aspekt spájaný s
jednotlivými profesiami. Časť respondentov má dôveru k povolaniam, ktorých vykonávanie vyžaduje
akademické vzdelanie, špecifické vedomosti, skúsenosti a pod. V tomto kontexte nachádzame vysokú
mieru stotožnenia sa s profesijnými vzormi z oblasti medicíny, práva, rôznych technologických smerov
a informatiky. V porovnaní so vzorovými podnetmi, ktoré sme identifikovali v predchádzajúcich
kapitolách, nie je prioritný úspech dosiahnutý vlastnými silami ani dôvera v inovácie či podnikateľské
aktivity. Respondenti, ktorých postoje zaraďujeme do tejto skupiny, oceňujú hlavné expertný charakter
profesie. Napríklad Monika (17), citovaná ako zástupkyňa tohto modelu vzorových podnetov, uvádza:
„Dôverujem profesiám, kde človek pracuje svojím rozumom, využíva svoje vedomosti. Mojím
profesijným vzorom je psychologička. Rada pomáham ľuďom v citovej a duševnej oblasti. Stále viac ľudí
potrebuje odbornú pomoc, kvôli dnešnému urýchlenému svetu, ktorý často nezvládajú.“ Dôveru
v profesie spájané s odbornosťou môžeme ilustrovať aj na vyjadrení Michaely (17), ktorá hovorí: „S
dôverou vnímam profesie právnik, žurnalista, tlmočník, lekár, učiteľ. Ešte nemám osobné vzory zo
žiadnej z týchto profesijných skupín.“ V kontexte tohto a podobných vyjadrení by sme preto mali
rozlišovať dôveru v samotnú profesiu a osobné ambície alebo plány v oblasti budúcej voľby povolania.
Tie u mnohých adolescentov ešte nie sú ustálené a nedokážu ich explicitne formulovať. Na druhej
strane je skupina respondentov, ktorí majú v tejto otázke pomerne jasno a svoj pozitívny postoj
k odbornosti zároveň spájajú s jasne formulovanými osobnými intenciami ohľadne budúcej profesijnej
orientácie. Napríklad Jaroslav (18) vysvetľuje: „Dôverujem profesiám v oblasti informatiky, chcel by som
sa v tejto oblasti uplatniť.“ Podobne Jakub (16) vysvetľuje a uvádza, že by sa chcel vykonávať profesiu „
grafik digitálnych médií – teda odbor, ktorý aj študujem.“ Profesijné vzorové podnety týkajúce sa
akceptácie odbornosti bývajú mladými ľuďmi prezentované v rôznych variáciách. Môže ísť napríklad
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o profesijné vzory z oblasti mediálnej komunikácie, ktoré sa však kombinujú so vzorovými príkladmi
z úplne odlišných prostredí. Ako ilustračný príklad môžeme použiť vyjadrenie Kristíny (16), ktorá
vysvetľuje: „Mojím profesijným vzorom je Adela Banášová. Ale aj profesie právnik, ekonóm a ITtechnik.“ Vyskytujú sa aj prípady, kedy sú niektoré odborné pozície vnímané respondentmi s dôverou,
ale k iným majú nedôveru, prípadne až skeptický postoj. Napríklad Laura (18) konštatuje: „V našom
štáte klesá úroveň všetkého. Najviac s nedôverou vnímam lekárov. V dnešnej dobe neurobia nič navyše,
nesprávajú sa ľudsky. Mojím profesijným vzorom sú právnici...“

Dôvera v odbornosť je špecifickým prejavom vzorových podnetov z profesijného prostredia. Má totiž
hraničný charakter, teda prvky dôvery v expertné pozície sú obsiahnuté aj v rámci iných kategórií
a podkategórií, ktorého sú súčasťou nami konštruovaného paradigmatického modelu.

3.1.4.2 Dôvera v kognitívno-pragmatické aspekty vzorových podnetov

U účastníkov nášho výskumu sme zaznamenali zaujímavé spojenie vzorových podnetov pochádzajúcich
z profesijného prostredia. Na jednej strane sa vo výpovediach respondentov objavuje rešpekt
k odbornosti, príp. dôvera k profesiám, ktoré vyžadujú istý stupeň akademického vzdelania, skúseností
a široké zapojenie kognitívnej zložky. Tento postoj je však zároveň kombinovaný s iným aspektom
akceptácie vzorových podnetov – je ním pragmatická zložka. Jedinci, ktorých zaraďujeme do tejto
podkategórie, si veľmi výrazne všímajú aj možnosti úspešného uplatnenia a výhody, ktoré sú
s príslušnou profesiou spájané. Pragmatický postoj k budúcemu povolaniu má napríklad Alexandra
(13), ktorá hovorí: „Ja mám rada prácu prekladateľky, pretože keď vie človek dobre jazyky, tak je ľahké
prekladať texty a zarábať si.“
Pri hĺbkovej analýze profesijných vzorových podnetov, ktoré boli identifikované u účastníkov nášho
výskumu, sme zistili, že oceňovanou hodnotovou orientáciou je v tomto prípade pragmatizmus. Aj
v prípade pozitívneho vnímania pomáhajúcich profesií (napr. lekár, psychológ a pod.) respondenti
v rámci oceňovaných hodnotových orientácií kladú väčší dôraz na kognitívnu zložku. Napríklad Martin
(18) vysvetľuje, že jeho osobným vzorom sú profesie spájané s modernými technológiami: „Najlepšie
profesie v aktuálnom svete sú informatici a programátori. Je ich nedostatok, preto sú žiadaní.“
Filantropické motivácie, ktoré niektorí ich rovesníci s tými povolaniami spájajú, sa v prípade tejto
subkategórie otvorene nemanifestujú. V niektorých prípadoch sú dokonca pomáhajúce profesie
vnímané ako nedôveryhodné práve z dôvodu neadekvátneho finančného ohodnotenia alebo celkovej
nepriaznivej situácie v príslušnom odvetví. Môžeme to ilustrovať na vyjadrení Petra (18), ktorý
objasňuje: „Chcel by som byť profesionálny dopravný pilot alebo strojný inžinier... Týmto dvom
pozíciám vyslovujem dôveru, pretože sú to profesie s vysokými podmienkami na úspech. Profesia, ktorej
vyslovujem nedôveru, je lekár, pretože situácia v zdravotníctve je katastrofálna.“
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3.1.4.3 Nedôvera v odbornosť s nízkym etickým statusom

Respondenti, ktorých odpovede sme zaradili do tejto kategórie, majú averziu voči expertopragmatickému prístupu k vybranému okruhu profesií, ktorých vykonávanie vyžaduje akademické
vzdelanie, špecifické vedomosti, skúsenosti a pod. Príčinou však nie nedôvera v samotnú odbornosť,
ale skôr nízky etický status, ktorý si s týmito povolaniami respondenti spájajú. Týka sa to hlavne
povolaní z oblasti finančníctva, politickej sféry, ale aj viacerých ďalších. Vhodnou ilustráciou týchto
postojov je vyjadrenie Simony (17), ktorá vysvetľuje: „Nedôverujem hlavne politikom a bankárom,
pretože sú najväčší okrádači peňazí. Vždy sľubujú zlepšenie a výhody pre ľudí, no pritom ich vo všetko
klamú. Sú absolútne nečestní a falošní, všetci.“ Podobný postoj má aj Elizabeth (17), ktorá nedôveruje
„...politikom, lekárom a poisťovákom“.

Vzorové podnety expertného a pragmatického charakteru v tomto modeli ustupujú do úzadia
a prevažuje kritický postoj. Ten môže mať svoj zdroj jednak v osobnej skúsenosti, ale aj
v sprostredkovanom obraze o predmetných profesiách (priamo sprostredkovaný prostredníctvom
iných osôb, príp. nepriamo prostredníctvom médií). Napríklad Sajmon (13) má veľmi negatívny postoj
ku všetkých profesiám, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom späté s financiami: „S nedôverou vnímam
niektoré profesie, ktoré pracujú s peniazmi, pretože sa tam dejú podvody.“ Táto skupina respondentov
teda obdivuje najmä ľudí, ktorí dosiahli úspech vlastnými silami, za ich výsledkami je osobné úsilie,
cieľavedomosť a námaha. Ján (17) hovorí: „Nedôverujem ľuďom, ktorí nevytvárajú žiadne hodnoty a
priživujú sa na úkor ostatných. Nemám na mysli nijakú konkrétnu skupinu, pretože tieto typy ľudí sa
nájdu úplne všade, od vrcholovej politiky až po posledného Cigána... Dôverujem ľuďom, ktorí tvrdo na
sebe pracujú, nepretvarujú sa, snažia sa dospieť k pravde.“
V súvislosti so štvrtou skupinou príčinných podmienok, ktoré sme v predchádzajúcom texte
spomenuli, boli v rámci axiálneho kódovania definované nasledovné stratégie konania a interakcie:

Pasívna akceptačná stratégia
Akceptuje odbornosť a vníma ju ako pozitívny vzorový podnet. Jedinec dôveruje profesiám, v ktorých
má zastúpenie kognitívna a pragmatická zložka. Motivačný efekt a pôsobenie priamo alebo
sprostredkovane exponovaných príkladov má v prípade tejto stratégie pasívny charakter. Neinštruujú
jedinca k napodobňovaniu alebo úplnej akceptácii profesijného vzoru. Tento efekt v niektorých
prípadoch môže súvisieť s aspektom nedôvery v odbornosť s nízkym etickým statusom.

Aktívna akceptačná stratégia
Akceptuje odbornosť a vníma ju ako pozitívny vzorový podnet, pričom dochádza k procesu ich
interiorizácie. Na jedinca majú priamy vplyv motivačné faktory spájané v jeho predstave alebo
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skúsenosti (osobnej, príp. sprostredkovanej) s profesiami, v ktorých má zastúpenie kognitívna
a pragmatická zložka. Motivačný efekt a pôsobenie priamo alebo sprostredkovane exponovaných
príkladov má v prípade tejto stratégie aktívnu povahu. Inštruuje jedinca k napodobňovaniu alebo
úplnej akceptácii profesijného vzoru.

Neutrálna akceptačná stratégia
Akceptuje odbornosť a vníma ju ako pozitívny vzorový podnet. Tento akceptačný postoj k odbornosti
však nepôsobí ako relevantný vzorový podnet, ktorý by jedinca motivoval alebo inštruoval k ďalšiemu
konaniu alebo úsiliu smerujúcemu k napodobňovaniu tohto typu profesijných vzorov. Prejavy
neutrálneho postoja v niektorých prípadoch môžu súvisieť aj s aspektom nedôvery v odbornosť
s nízkym etickým statusom.
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Príčinné podmienky (PP10, PP11, PP12)
PP10: Dôvera v odbornosť
Q10.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Osobná skúsenosť s profesiami
vyžadujúcimi vysoký stupeň odbornosti
(napr. lekár, programátor, konštruktér ap.)

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Frekvencia výskytu:
Často

Skúsenosť (prostredníctvom iných osôb)
s profesiami vyžadujúcimi vysoký stupeň
odbornosti

Frekvencia výskytu:

Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom médií) s profesiami
vyžadujúcimi vysoký stupeň odbornosti

Frekvencia výskytu:

Často

Často

Nikdy

Nikdy

Nikdy

PP11: Dôvera v kognitívno-pragmatické aspekty vzorových
podnetov
Q11.1: Čo vedie k vzniku tejto dôvery?
Postoj k profesijným vzorovým podnetom
vyžadujúcim široké zapojenie kognitívnej
bázy

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Charakter postoja
Pozitívny

Prítomnosť pragmatického momentu vo
vnímaní profesijných vzorových podnetov
vyžadujúcich široké zapojenie kognitívnej
bázy

Negatívny

Frekvencia výskytu:
Často

Nikdy

PP12: Nedôvera v odbornosť s nízkym etickým statusom
Q12.1: Čo vedie k vzniku tejto nedôvery?
Postoj ku kognitívno-profesijnými
vzorovými podnetmi, ktoré sú jedincom
vnímané ako štruktúry s nízkym etickým
statusom

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
Charakter postoja
Pozitívny

Negatívny

Frekvencia výskytu:
Osobná skúsenosť s kognitívnoprofesijným vzorovými podnetmi, ktoré sú
jedincom vnímané ako štruktúry s nízkym
etickým statusom
Sprostredkovaná skúsenosť
(prostredníctvom iných osôb) s kognitívnoprofesijným vzorovými podnetmi, ktoré sú
jedincom vnímané ako štruktúry s nízkym
etickým statusom
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Často

Nikdy

Frekvencia výskytu:
Často

Nikdy

Stratégie konania a interakcie
súvisiace s daným javom a spôsobené
príčinnými podmienkami PP10, PP11, PP12
v príslušnom kontexte

Typ stratégie
Pasívna akceptačná stratégia

Aktívna akceptačná stratégia

Neutrálna akceptačná stratégia

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Akceptuje odbornosť a vníma ju ako pozitívny
vzorový podnet. Jedinec dôveruje profesiám,
v ktorých
má
zastúpenie
kognitívna
a pragmatická
zložka.
Motivačný
efekt
a pôsobenie priamo alebo sprostredkovane
exponovaných príkladov má v prípade tejto
stratégie pasívny charakter. Neinštruujú jedinca
k napodobňovaniu alebo plnej akceptácii
profesijného vzoru. Tento efekt v niektorých
prípadoch môže súvisieť s aspektom nedôvery
v odbornosť s nízkym etickým statusom.
Akceptuje odbornosť a vníma ju ako pozitívny
vzorový podnet, pričom dochádza k procesu jeho
interiorizácie. Na jedinca majú priamy vplyv
motivačné faktory spájané v jeho predstave
alebo
skúsenosti
(osobnej,
príp.
sprostredkovanej) s profesiami, v ktorých má
zastúpenie kognitívna a pragmatická zložka.
Motivačný efekt a pôsobenie priamo alebo
sprostredkovane exponovaných príkladov má
v prípade tejto stratégie aktívnu povahu.
Inštruuje jedinca k napodobňovaniu alebo úplnej
akceptácii profesijného vzoru.
Akceptuje odbornosť a vníma ju ako pozitívny
vzorový podnet. Tento akceptačný postoj
k odbornosti však nepôsobí ako relevantný
vzorový podnet, ktorý by jedinca motivoval
alebo inštruoval k ďalšiemu konaniu alebo úsiliu
smerujúcemu k napodobňovaniu tohto typu
profesijných vzorov. Prejavy neutrálneho postoja
v niektorých prípadoch môžu súvisieť aj
s aspektom nedôvery v odbornosť s nízkym
etickým statusom.
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Intervenujúce podmienky
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP10, PP11, PP12
v príslušnom kontexte
Intervenujúca podmienka

Dimenzionálny rozsah (Kontext)

Pozitívne spoločenské hodnotenie
nositeľov činnosti (reprezentantov
kognitívno-profesijných
vzorových
podnetov)

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Negatívne spoločenské hodnotenie
nositeľov činnosti (reprezentantov
kognitívno-profesijných
vzorových
podnetov, ktoré sú jedincom vnímané
ako štruktúry s nízkym etickým
statusom)

Uľahčuje interakciu

Sťažuje interakciu

Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP10, PP11, PP12
v príslušnom kontexte

POZITÍVNE SPOLOČENSKÉ HODNOTENIE A/ALEBO OSOBNÁ SKÚSENOSŤ S KOGNITÍVNOPROFESIJNÝMI VZOROVÝMI PODNETMI MAJÚ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH
DRUHOV AKCEPTAČNÝCH STRATÉGIÍ KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K ODBORNOSTI.
NEGATÍVNE SPOLOČENSKÉ HODNOTENIE A/ALEBO OSOBNÁ SKÚSENOSŤ S KOGNITÍVNOPROFESIJNÝMI VZOROVÝMI PODNETMI, KTORÉ SÚ JEDINCOM VNÍMANÉ AKO ŠTRUKTÚRY S NÍZKYM
ETICKÝM STATUSOM
MAJÚ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY VPLYV NA VZNIK RÔZNYCH DRUHOV NEUTRÁLNYCH A/ALEBO
AVERZÍVNYCH STRATÉGIÍ KONANIA ALEBO INTERAKCIE VO VZŤAHU K ODBORNOSTI.
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3.2 Vzorové podnety z rodinného prostredia

Pri vytváraní paradigmatického modelu súvisiaceho so vzorovými podnetmi z rodinného prostredia
sme zistili, že vychádzali z faktu, že rodina v tomto kontexte funguje ako primárny socializačný činiteľ.
Podľa Krejčířovej a Langmeiera (2006) socializácia zahŕňa niekoľko vývojových etáp:
1) Vývoj sociálnej reaktivity (t. j. vývoj vzťahu k ľuďom z blízkeho a vzdialeného okolia).
2) Vývoj sociálnych hodnôt a hodnotových orientácií (jedinec si formuje normy na základe
kontaktu s dospelými, ich konania, postojov a správania).
3) Osvojovanie si sociálnych rolí (napr. syn, brat, manžel, rodič a pod.).

Pri analýze vzorových podnetov analyzovaných v rámci metódy zakotvenej teórie vychádzame z toho,
že jedinec si osvojuje hodnoty, hodnotové orientácie a normy správania sa na základe komplexu
rôznych vzorových podnetov, s ktorými prichádza do kontaktu. Kľúčovú úlohu zohrávajú príklady
a modely percipované v rodinnom prostredí, avšak tento vplyv sa do väčšej alebo menšej miery prelína
s pozitívnymi

i negatívnymi

príkladmi

v školskom

prostredí,

v mimoškolských

aktivitách

a v neposlednom rade prostredníctvom rôznych mediálnych vplyvov.

Pri spracúvaní štruktúry a kontextových faktorov, ktoré súvisia s hodnotami identifikovanými v našej
výskumnej vzorke, sme zohľadňovali rôzne pohľady na delenie a klasifikáciu hodnôt. Najzákladnejšie
rozdelenie prezentujú Dobrovoľná a Duplinský (1981), ktorí v súvislosti s emočnými reakciami jedinca
rozlišujú pozitívne hodnoty (vyvolávajú kladné emócie), negatívne hodnoty (vyvolávajú negatívne
emócie) a neutrálne hodnoty (nevyvolávajú emočnú odozvu). Iný typ klasifikácie nachádzame
u Morrisa (1956, s. 186 – 187), ktorý axiologickú štruktúru člení na:
1) Operatívne hodnoty (riadia alebo ovplyvňujú individuálne správanie jedinca, teda reflektujú to,
čo si daná osoba praje a aké sú jej operatívne požiadavky a nároky).
2) Konceptualizované hodnoty (reprezentujú predstavy, ktoré sú v príslušnej kultúre zdieľané ako
vhodné, príp. situácii primerané správanie alebo konanie).
3) Objektívne hodnoty (ich podstatou je prideľovanie významov a/alebo relevantnosti
k jednotlivým objektom, osobám, udalostiam a javom, ktoré sa dejú bez priamej závislosti od
subjektívnych preferencií jednotlivca a normatívnych spoločenských štandardov.

Rosenzweig (1991, s. 14 – 23) uvažuje o jednotlivých hodnotách a hodnotových orientáciách v rámci
štyroch základných okruhov. Na prvú úroveň kladie primárne životné hodnoty (súvisiace so
zabezpečením základných životných potrieb, obživy, udržania zdravia a pod.). Hmotné alebo duchovné
výtvory kultúrneho charakteru zaraďuje do kategórie kultúrnych hodnôt. Treťou kategóriou sú v tejto
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klasifikácií hodnoty občianskeho života, pod ktorými Rosenzweig vníma najmä občianske slobody,
solidaritu, spravodlivosť a ďalšie hodnoty, ktoré súvisia so začlenením jedinca do života spoločnosti.
Oproti tejto skupine stoja hodnoty individuálneho života, ktoré reflektujú postoje a vzťah jedinca
k sebe samému a k jeho bezprostredného okoliu.

Podnetnú klasifikáciu nachádzame aj u Boka (2002, s. 18 – 19), ktorý hodnoty člení na minimalistické
a maximalistické. Do prvej skupiny začleňuje hodnoty a ideály abstraktnej povahy (napr. spravodlivosť,
láska, dobrota a pod.), ktoré reprezentujú základné požiadavky a odporučenia súvisiace so správaním
a konaním, ktoré je v spoločnosti považované za adekvátne a správne. Minimalistické hodnoty majú
prevažne iba formu istých odporúčaní, ktoré však samé osebe nemajú právnu záväznosť.
Maximalistické hodnoty zahŕňajú konkrétne a systémové prvky absolútnej povahy. Ich dodržiavanie nie
je preferované iba v polohe dodržiavania etických štandardov. Prípadné porušenie pravidiel týkajúce sa
maximalistických hodnôt býva spojené s rôzne odstupňovanými sankčnými mechanizmami
(definovanými najmä v právnom systéme).
Zo širokého spektra dostupných prístupov ku klasifikácií hodnôt sme sa rozhodli využiť kategorizáciu
Shaloma Schwartza, ktorá patrí v súčasnom výskume k najpoužívanejším kvantitívne orientovaným
nástrojom na meranie hodnôt. Profesor Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme začal svoj výskum v
osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy si všímal predovšetkým vplyv sociálnej skúsenosti,
umiestnenia v sociálnej štruktúre a špecifických skúseností na hodnotovú orientáciu. Taktiež sledoval
vplyv hodnotového systému na správanie a postoje. O hodnotách sa vyjadruje ako o konceptoch
žiadúceho, ktoré určujú spôsob, ktorým ľudia vyberajú správanie, hodnotia ľudí a udalosti, vysvetľujú
svoje správanie a hodnotenie. V Schwartzovom systéme sú hodnoty vnímané ako motivátory pre
vykonávanie sociálne schválených cieľov, obhájenie vybraných riešení a reguláciu ľudskej aktivity. Pri
formovaní svojej teórie a metodológie vychádzal z troch postulátov, ktoré považuje za univerzálne
požiadavky ľudskej existencie. Sú nimi:
• biologické potreby jedinca,
• koordinácia sociálnej interakcie,
• prežitie skupín.

Schwartz (1999) definuje šesť základných a nutných charakteristík hodnôt:
1. Hodnoty sú pojmy alebo presvedčenia, kognitívne štruktúry v úzkom vzťahu k emóciám.
2. Hodnoty sa vzťahujú k žiadúcim koncovým stavom alebo správaniu.
3. Hodnoty presahujú špecifické situácie na rozdiel od noriem a postojov, ktoré sa väčšinou vzťahujú ku
konkrétnym javom.
4. Hodnoty slúžia ako štandardy a kritériá, riadia výber alebo ohodnotenie správania a javov.
5. Hodnoty sú usporiadané podľa relatívnej dôležitosti.
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6. Motivačné pôsobenie hodnoty závisí od jej relatívnej dôležitosti pre osobnosť a relevantnosti vo
vzťahu k danému správaniu.
(Schwartz, 1999, In.: Ilgová – Ritomský, 2009).

V kontexte nášho výskumu nových vzorov mládeže sme ako veľmi vhodný nástroj identifikovali tzv.
Schwartzovu metódu portrétov. Ide o škálový dotazník, ktorý podrobne popisuje 21 charakterov osôb.
Respondenti si majú tieto charakteristiky najprv prečítať a následne určiť, nakoľko sa dokážu s daným
portrétom sami identifikovať. Mieru zhody respondenti určujú na 6 bodovej škále. Schwartzova
metóda v rámci tohto komplexne poňatého prístupu následne identifikuje desať nižšie uvedených
hodnotových orientácií.
Vzhľadom na kvalitatívny charakter nášho výskumu sme sa rozhodli neaplikovať Schwartzovu metódu
portrétov v jej pôvodnej verzii. Tá je totiž do veľkej miery orientovaná na kvantifikáciu a následné
porovnávanie prevažujúcich hodnotových orientácií medzi rôznymi skupinami respondentov
a umožňuje porovnávať údaje získané v rámci rôznych národných výskumov. V rámci nášho výskumu
realizovaného podľa metódy zakotvenej teórie sme použili revidovanú metódu portrétov, v rámci
ktorej sme neaplikovali šesťbodové škálovanie, ale využili sme iba Schwartzom vytvorenú komplexnú
kategorizáciu hodnotových orientácií. Na základe obsahovej analýzy štruktúrovaných esejí a prepisov
focus groups sme následne jednotlivé prípady vzorových podnetov z rodinného prostredia
a z prostredia iných dospelých zaraďovali do nasledovných kategórií:

Kategorizácia hodnotových orientácií použitých pre analýzu vzorových podnetov z rodinného
prostredia a z prostredia iných dospelých:
Kategória 1: ÚSPECH
Charakteristickou črtou tejto hodnotovej orientácie je zameranie na úspech, dosahovanie sociálnych
štandardov potrebných pre prežitie, úspešná sociálna interakcia, kompetentné konanie a schopnosť
dosahovať stanovené ciele.
Špecifické indikátory: úspešnosť, ambicióznosť, kompetentnosť, osobný vplyv.
Kategória 2: MOC
Charakteristickou črtou tejto hodnotovej orientácie je zameranie na dosiahnutie a udržanie uznania
v spoločenskom živote, snaha o uchovanie dominantného postavenia, autority a moci. „Moc
zdôrazňuje dosiahnutie alebo uchovanie dominantnej pozície vo vnútri všeobecnejšieho sociálneho
systému.“ (Řeháková, 2006, s. 110).
Špecifické indikátory: autorita, sociálny status, spoločenské uznanie, úspech, moc.

Kategória 3: Tento typ hodnotovej orientácie sa sústreďuje na prosperitu, pomoc, ochranu, zachovanie
a posilňovanie výhod osôb, s ktorými je jedinec v blízkom vzťahu alebo kontakte.
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Špecifické indikátory: starostlivosť, ochota pomáhať blízkym osobám, zodpovednosť
Kategória 4: TRADÍCIA
Táto hodnotová orientácia reprezentuje akceptáciu tradícií a rešpekt voči nim, príp. akceptáciu
tradičných spôsobov konania, prijatie kultúrnych zvykov, skupinovej solidarity a zdieľania, rešpekt voči
zvykom a spoločnosťou akceptovaným ideálom.
Špecifické indikátory: pokora, rešpekt, akceptácia a zdieľanie zvykov a tradícií.
Kategória 5: BEZPEČNOSŤ
Charakteristickou črtou tejto hodnotovej orientácie je záujem o vlastnú bezpečnosť a tiež bezpečnosť
blízkych alebo spriaznených osôb. Ide o zabezpečenie života v bezpečnom prostredí predovšetkým
v rámci rodinných štruktúr, ale aj v širšom spoločenskom kontexte.
Špecifické indikátory: starostlivosť, ochota pomôcť, spolupatričnosť, stabilita vzťahov.
Kategória 6: KONFORMITA
Základnou hodnotou je správanie a konanie v súlade so všeobecne akceptovanými spoločenskými
normami a očakávaniami, regulácia vlastného správania, ktoré by mohlo mať disharmonický efekt na
fungovanie niektorej zo sociálnych skupín alebo spoločnosti ako takej.
Špecifické indikátory: stabilita, sebadisciplína, normatívne správanie, slušnosť, rešpekt, poslušnosť,
úcta.
Kategória 7: HEDONIZMUS
Táto hodnotová orientácia kladie dôraz na individualistické prežívanie života. Oceňuje hedonistické
prejavy zamerané na rôzne zmyslové potešenia, zábavu, užívanie si, uspokojovanie pôžitkov a pod.
Špecifické indikátory: potešenie, zábava, pôžitkárstvo, individualistické sklony, egoizmus.
Kategória 8: STIMULÁCIA
Táto hodnotová orientácia oceňuje stimuláciu zmyslových podnetov, zvládanie častých zmien v živote,
objavovanie nových vecí, rozmanitosť, vzrušenia, pestrosť a schopnosť reagovať na nové výzvy
v osobnom i pracovnom živote.
Špecifické indikátory: novosť, rozmanitosť, vzrušujúci život, vynaliezavosť.
Kategória 9: AUTONÓMNOSŤ
Základnými charakteristikami tejto hodnotovej orientácie sú rôzne prvky a prejavy samostatného
konania. Dôležitý význam má možnosť rozhodovať sa autonómne o vlastných cieľoch, záujmoch,
aktivitách, sledovať vlastné priority, prejavovať vlastnú tvorivosť a nezávislosť.
Špecifické indikátory: kreativita, sloboda, nezávislosť, zvedavosť, samostatné rozhodovanie.
Kategória 10: UNIVERZALIZMUS
Prioritným zameraním tejto hodnotovej orientácie je zameranie sa na vonkajšie sociálne prostredie.
Súčasťou je pochopenie a tolerovanie práv a záujmov ostatných členov spoločnosti, snaha
o spravodlivosť, rovnosť, toleranciu, ochranu práv slabších, životného prostredia a pod.
Špecifické indikátory: tolerancia, sociálna spravodlivosť, pochopenie, rovnosť.
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3.2.1 Hodnoty vnímané ako prioritné vzorové podnety u rodičov

Hodnotová
orientácia
ÚSPECH

Charakteristika hodnotovej
orientácie a jej špecifické
indikátory
Charakteristickou črtou tejto
hodnotovej orientácie je
zameranie na úspech,
dosahovanie sociálnych
štandardov potrebných pre
prežitie, úspešná sociálna
interakcia, kompetentné
konanie a schopnosť dosahovať
stanovené ciele.
Špecifické indikátory:
úspešnosť, ambicióznosť,
kompetentnosť, osobný vplyv.

Oceňované hodnoty, ktoré respondenti
vnímajú ako prioritné vzorové podnety
OTEC: V štruktúre rodičovských vzorov je
u mladých ľudí veľmi vysoko hodnotená
orientácia
zameraná
na
úspech.
Oceňovaná je pracovitosť a výkonnosť
s cieľom uspokojiť hmotné potreby
rodiny. Táto hodnotová orientácia je
často spájaná s obetavosťou – v zmysle
obetovať svoj čas, vlastné záujmy,
potláčať
individualistické
sklony
v prospech riešenia (najmä materiálnych)
potrieb iných rodinných príslušníkov.

MATKA: V prípade tohto rodičovského
vzorového podnetu pozorujeme ako
výrazné oceňovanú hodnotu schopnosť
poradiť si s problémami. Predmetom
skúmania
nebola
povaha
týchto
problémov, no predpokladáme, že vo
viacerých prípadoch ide o kombináciu
emocionálno-vzťahových
problémov
a problémov súvisiacich so zabezpečením
sociálnych štandardov rodiny. Zvládanie
takto špecifikovanej sady životných
situácií a podnetov respondenti vnímajú
ako pozitívnu hodnotu vo vzťahu k matke
ako rodičovskému vzoru.
OTEC: V štruktúre rodičovských vzorov je u mladých ľudí veľmi vysoko hodnotená orientácia
zameraná na úspech. Oceňovaná je pracovitosť a výkonnosť s cieľom uspokojiť hmotné potreby
rodiny. Otec je pre časť účastníkov výskumu prototypom profesijného vzoru a príkladom úspešného
napĺňania sociálnych štandardov na zabezpečenie nielen individuálnych potrieb, ale aj potrieb rodiny.
Antónia (18), citovaná ako zástupkyňa tohto modelu akceptácie vzorových podnetov napríklad
uvádza, že: „Veľmi obdivujem svojho otca... Tvrdo celý život pracuje, vždy sa staral o blaho rodiny a i
napriek učňovskému vzdelaniu to v pracovnej sfére dotiahol ďaleko.“ Podobne Martin (18) vyjadruje
zásadné vlastnosti tohto modelu, ktorý spája úspech s osobným odriekaním a cieľavedomosťou:
„Vzorom z rodinného prostredia je môj otec, ktorý už prešiel kus sveta. Vždy si stanoví, kde sa chce
dostať a ide za svojím cieľom. Pracuje v gastronómii, začínal v Rakúsku, ďalej pracoval na lodiach a
teraz vo Švajčiarsku.“ Táto hodnotová orientácia je často spájaná s obetavosťou – v zmysle obetovať
svoj čas, vlastné záujmy, potláčať individualistické sklony. Silným vzorovým podnetom sa takéto typy
príkladov stávajú predovšetkým v prípade, že sú spojené s úspešným výsledkom – napríklad v podobe
úspechu v podnikaní alebo zamestnaní, ktoré dokáže zabezpečiť štandardné, prípadne
i nadštandardné potreby a požiadavky jednotlivých rodinných príslušníkov. Jednoznačne sa v tejto
súvislosti vyjadruje Kristína (16): „Svojho otca vnímam ako veľký vzor, lebo sa snaží budovať našu
rodinnú firmu a to, koľko odriekania a voľného času ho to stojí.“ Zhoduje sa s ňou iná stredoškoláčka
s rovnakým krstným menom Kristína (18), ktorá konštatuje: „Za môj vzor v rodine považujem svojho
otca... Keď zmaturoval, začal pracovať a o pár rokov si otvoril vlastný bar s reštauráciou. Neskôr začal
podnikať v inom smere – v stavebníctve. Dnes sa môže pýšiť štyrmi firmami... Raz by som sa aj chcela
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takto postarať o moje deti.“
MATKA: Hodnotová orientácia sústredená na úspech a dosahovanie sociálnych štandardov
potrebných pre prežitie má v prípade tohto rodičovského vzoru inú podobu a vlastnosti. V prípade
matky ako vzorového podnetu pozorujeme ako výrazne oceňovanú hodnotu schopnosť poradiť si
s problémami. Predmetom skúmania nebola povaha týchto problémov, no predpokladáme, že vo
viacerých prípadoch ide o kombináciu emocionálno-vzťahových problémov a tém súvisiacich so
zabezpečením sociálnych štandardov rodiny. Ilustrovať to môžeme napríklad na vyjadrení Michaely
(17), ktorá uvádza: „Mama – pretože dokáže uživiť rodinu, pomáha všetkým ako sa dá a napriek
tomu, že nemala výborné detstvo, je z nej dobrý, úprimný človek.“ Podobne Michal (18) si na mame
cení, že: „...napriek tomu, že nemala všetko v živote ľahké, dokázala sa s tým vysporiadať a hlavne, že
mňa a sestru vedela vždy pochopiť a pomôcť vždy, keď sme potrebovali.“ Matka ako silný vzorový
podnet môže pôsobiť aj v prípade, že napriek problémom v rodinnom živote (najmä rozvod) dokáže
čeliť problémovým situáciám a životným výzvam. Tento vzorec rodičovského príkladu môžeme
vytušiť napríklad vo vyjadrení Veroniky (18), podľa ktorej: „Vzorom mi je určite moja mama. Rodičia
sú rozvedení. Za pár rokov sa vypracovala veľmi vysoko vo svojom zamestnaní. Takže je veľmi usilovná
a cieľavedomá. Raz by som chcela byť ako ona.“ Zvládanie takto špecifikovanej sady životných situácií
a podnetov mnohí respondenti vnímajú ako pozitívnu hodnotu vo vzťahu k rodičovskému vzoru.
V tejto súvislosti sa potvrdzuje, že výchovná a ovplyvňovateľská funkcia rodiča je mimoriadne široká
a zahŕňa v sebe osobitosti viacerých vzorov, s ktorými sa dospievajúci jedinec stretáva alebo sa
v budúcnosti bude stretávať. Rodičia v tomto kontexte teda nepôsobia len ako prvotný edukačný
a familiárny, ale aj partnerský a profesijný vzor (Grácz, 1990, s. 210). Úplne explicitne to vyjadruje
Romana (17), keď o svojej mame referuje nasledovne: „Ako vzor mám mamu, pretože veľa dokázala.
Detstvo mala hrozné, veci ako láska a rodinné zázemie nikdy nemala. A pritom to zvládla. V mladosti
jej celá rodina umrela a zvládla to. Vyštudovala univerzitu a vydala sa za úžasného muža – môjho
tatka.“
MOC

Charakteristickou črtou tejto
hodnotovej orientácie je
zameranie na dosiahnutie
a udržanie uznania
v spoločenskom živote, snaha
o uchovanie dominantného
postavenia, autority a moci.
„...moc zdôrazňuje dosiahnutie
alebo uchovanie dominantnej
pozície vo vnútri všeobecnejšieho
sociálneho systému.“ (Řeháková,
2006 s. 110).
Špecifické indikátory: autorita,
sociálny status, spoločenské
uznanie, úspech, moc.

OTEC: Osobitosti sociálneho statusu
(postavenie v spoločnosti, autorita, moc
ap.) pôsobia v niektorých prípadoch ako
silné vzorové podnety. K oceňovaným
vlastnostiam patria napríklad manažérske
schopnosti a profesionalita. Tie nemusia
byť automaticky spojené aj s mocou
v zmysle dominantnej pozície
v spoločenskej hierarchii, ale môže ísť aj
o rešpekt a pozíciu vyplývajúce z úspechu
v podnikaní alebo iných profesijných
aktivitách.

MATKA: Autorita a moc v zmysle
dominantnej pozície v spoločenskej
hierarchii sa medzi oceňovanými
vzorovými podnetmi nevyskytujú.
V niektorých prípadoch sa však v prípade
matky oceňuje cieľavedomosť s cieľom
zabezpečiť kariérne uznanie a s tým
súvisiace finančné a iné pragmatické
benefity.
OTEC: Osobitosti sociálneho statusu (postavenie v spoločnosti, autorita, moc ap.) pôsobia
v niektorých prípadoch ako silné vzorové podnety. K oceňovaným vlastnostiam patria napríklad
manažérske schopnosti a profesionalita. Túto tézu ilustruje v kryštalickej podobe rozprávanie
Sajmona (18): „Otec mi je vzorom v jeho povahe a schopnostiach riešiť problémy v práci. Oceňujem u
neho schopnosť riadenia ľudí... Obdivujem tiež moju krstnú mamu, lebo je veľmi dobrá právnička a
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dobre obhájila mesto, v ktorom býva, pred postavením skládky. Krstný otec je zase úspešný
architekt.“ Podobne pozitívne hodnotí úsilie svojho otca a jeho úspechy dosiahnuté v podnikateľskej
činnosti aj Peter (18): „Mojím vzorom je otec, ktorý v období najväčšej hospodárskej krízy dokázal
dostať svoju firmu na hranicu najväčšieho rozkvetu.“
Hodnotová orientácia zaradená do kategórie MOC teda nemusí byť automaticky spojená aj s mocou
v zmysle dominantnej pozície v spoločenskej hierarchii, ale môže ísť tiež o rešpekt a pozíciu
vyplývajúce z úspechu v podnikaní alebo v iných profesijných aktivitách. Napríklad Vladimír (17)
svojho otca vníma ako inšpirujúcu autoritu, pretože „...sa veľmi dobre vyzná v informatike.“ Podobne
Ferko (13) spája autoritu a dosiahnutý sociálny status jedného z rodičov so schopnosťou
manažovania ľudských zdrojov a so sebaovládaním: „Môj otec, lebo je dobrý biznisman a vie, ako
manažovať. Oceňujem u neho, že aj keď sa stane niečo zlé, tak nezačne zúriť, ale ide to riešiť.“
MATKA: Autorita a moc v zmysle dominantnej pozície v spoločenskej hierarchii sa medzi vzorovými
podnetmi oceňovanými u matky nevyskytujú. V niektorých prípadoch sa však u dospievajúcich
v prípade tohto rodičovského vzoru oceňuje cieľavedomosť s cieľom zabezpečiť kariérne uznanie
a s tým súvisiace finančné a iné pragmatické benefity. Napríklad Viktor (18) vysvetľuje: „Mama.
Vypracovala sa z nuly a dodnes ťahá naplno, oceňujem, že dokáže každému pomôcť...“ Podobne
Elena (18) ako pozitívny príklad vníma schopnosť rodičov vysporiadať sa so životnými výzvami a často
problematickými situáciami: „Mojím vzorom je mama, ktorá je tiež učiteľka. Moji rodičia sú v istom
zmysle moje vzory hlavne preto, že sa dokázali finančne postaviť na nohy aj napriek tomu, že začínali
s nulou na konte a ešte bývali u starých rodičov, ktorí im to neuľahčovali. V inom zmysle sú skôr
výstrahou ako niektoré veci nechcem robiť, keď si založím rodinu a budem mať deti.“ V tomto prípade
vidíme, že rodičovské vzory pôsobia nielen ako pozitívny impulz, ale môžu mať aj výstražnú funkciu
(možnosť autentického poučenia sa z nedostatkov alebo neúspešnej sociálnej interakcie iného
človeka).
BENEVOLENCIA
Tento typ hodnotovej orientácie OTEC: Benevolencia ako hodnotová
sa sústreďuje na prosperitu,
orientácia je u otca vysoko oceňovaná
pomoc, ochranu, zachovanie a
a vnímaná ako silný vzorový podnet.
posilňovanie výhod osôb,
Súhrnne tento fenomén možno zhrnúť
s ktorými je jedinec v blízkom
pod pojem starostlivosť – pričom
vzťahu alebo kontakte.
predmetom starostlivosti je najbližšia
rodina, príp. i iné osoby, s ktorými je otec
Špecifické indikátory:
rodinne či emocionálne spriaznený.
starostlivosť, ochota pomáhať
blízkym osobám, zodpovednosť. MATKA: Úsilie o zabezpečovanie
starostlivosti a pomoci jednotlivým
členom rodiny je mladými ľuďmi
rešpektované, oceňované a často
označované ako silný vzorový podnet
(najmä u dievčat). Do tejto skupiny
hodnotových orientácií môžeme zaradiť
i ochotu poradiť a pomôcť, a to nielen
v materiálnom, ale predovšetkým
emocionálnom zmysle.
OTEC: Benevolencia ako hodnotová orientácia je u otca vysoko oceňovaná a vnímaná ako silný
vzorový podnet. Súhrnne tento fenomén možno zhrnúť pod pojem starostlivosť – pričom predmetom
starostlivosti je najbližšia rodina, príp. i iné osoby, s ktorými je otec rodinne či emocionálne
spriaznený. Zachovanie a posilňovanie výhod osôb, s ktorými je jedinec v blízkom vzťahu, pozitívne
reflektuje Adrian (17): „Ako vzory vnímam oboch svojich rodičov. Obaja sa dokázali uplatniť a
vybudovali si slušný finančný príjem. Obaja pracujú v oblasti podnikania. U maminy oceňujem jej
neuveriteľnú pracovitosť a schopnosť čeliť problémom a úspešne ich vyriešiť. U otca jeho schopnosť,
ktorá mu zabezpečila lepšiu budúcnosť.“
Nezištná pomoc a dobré emocionálne väzby sú oceňovanými podnetmi aj v prípade Daniela (17),
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ktorý uvádza, že: „Mám otca ako svoj vzor, pretože má veľké srdce, rád pomôže priateľom v núdzi...
Nebojí sa tvrdej práce, všetko sa snaží spraviť precízne, dokonale mi rozumie a môžeme sa rozprávať
o hocičom. Medzi nami vôbec nie je vzťah ako medzi otcom a synom, ale skôr ako medzi bratmi.“
Zodpovednosť za rodinu, ochotu obetovať sa pre druhých a hodnotnú orientáciu uvádza ako silné
stránky svojich rodičov aj Ján (17), ktorý rozpráva: „Áno, sú mojimi vzormi. Hlavne pre ich
zodpovednosť, ochotu, obetavosť, cieľavedomosť, snahu napredovať k pravde. Rodina ma stále
posúva ďalej v mojom raste, učia ma morálnym a kresťanským zásadám.“
MATKA: Úsilie o zabezpečovanie starostlivosti a pomoci jednotlivým členom rodiny je mladými ľuďmi
rešpektované, oceňované a často označované ako silný vzorový podnet (najmä u dievčat). Napríklad
Hilda (17) vysvetľuje: „Mama je veľmi pracovitá, usilovná, obetavá. Pracuje ako učiteľka na základnej
škole a sama vidím, aké to má ťažké v dnešnej dobe s deťmi.“ Obetavosť a starostlivosť o dobro
rodiny je silným vzorovým impulzom i pre Carmen (17), ktorá sa zdôveruje, že jej mama „by pre svoju
rodinu obetovala všetko a dala aj posledné.“ Do tejto skupiny hodnotových orientácií môžeme
zaradiť i ochotu poradiť a pomôcť, a to nielen v materiálnom, ale predovšetkým v emocionálnom
zmysle. Napríklad Kitty (18) to zhrnula nasledovne: „Mama je ten najstatočnejší človek, ktorý vždy vie
nájsť riešenie, pomôcť...“ Podobne Kristína (17) priznáva, že jej mama síce nie je pre ňu vo všetkom
vzorom, ale zároveň na nej obdivuje „...cieľavedomosť, vytrvalosť, pevnú vôľu, ambicióznosť,
spravodlivosť a správny úsudok. To sú vlastnosti, ktoré sa mi na nej páčia a dúfam, že nejaké z nich
mám aj ja, keďže chcem v živote niečo dosiahnuť.“ Na cieľovú skupinu respondentov ako vzorový
podnet v niektorých prípadoch pôsobí aj starostlivosť o rodinu spojená s ambicióznosťou
a cieľavedomosťou. Najlepšie to ilustruje vyjadrenie Dušany (17), ktorá hovorí: „Môj vzor je mamina.
Lebo dokázala s dvoma deťmi a rozvedená v 35 rokoch vyštudovať vysokú školu, starať sa o rodinu a
dať nám všetko, čo sme potrebovali.“
TRADÍCIA
Táto hodnotová orientácia
OTEC-MATKA: Tento typ hodnotovej
reprezentuje akceptáciu
orientácie nie je u mladých ľudí
a rešpekt voči tradíciám, príp.
zapojených do výskumu takmer vôbec
voči tradičným spôsobom
spomínaný. Rešpekt k tradíciám,
konania, prijatiu kultúrnych
kultúrnym zvykom a spoločenským
zvykov, skupinovej solidarite a
ideálom nepôsobí v prípade oboch
zdieľaniu, rešpekt voči zvykom
rodičov ako výrazný vzorový podnet.
a spoločnosťou akceptovaným
V prípade mládeže nejde o príliš
ideálom.
prekvapujúce zistenie. Domnievame sa,
že tento vzorový vplyv má v rodine svoje
Špecifické indikátory: pokora,
miesto, ale pôsobí skôr na latentnej báze
rešpekt, akceptácia a zdieľanie
a nie je spojený s bezprostredne
zvykov a tradícií.
uvedomenými prejavmi. Možno to
ilustrovať na intenzívnych prejavoch
skupinovej solidarity a zdieľania, ktoré sa
v prípade mnohých rodín prejavujú
napríklad pri sledovaní významných
športových podujatí (MS v hokeji a pod.)
BEZPEČNOSŤ
Charakteristickou črtou tejto
OTEC: Starostlivosť o rodinu, empatia,
hodnotovej orientácie je záujem stabilita vzťahov medzi členmi rodiny
o vlastnú bezpečnosť a
a snaha o istý bezpečnostný štandard
tiež bezpečnosť blízkych alebo
patria u časti respondentov
spriaznených osôb. Ide
k oceňovaným vzorovým podnetom.
o zabezpečenie života
Táto hodnotová orientácia však zostáva
v bezpečnom prostredí
skôr v latentnej podobe a oslovení
predovšetkým v rámci rodinných respondenti ju do zoznamu oceňovaných
štruktúr, ale aj v širšom
vlastností a hodnôt zaraďujú pomerne
spoločenskom kontexte.
zriedkavo.
Špecifické indikátory:

MATKA: V prípade matky boli
47

starostlivosť, ochota pomôcť,
spolupatričnosť, stabilita
vzťahov.

identifikované vzorové podnety založené
na emocionálnej báze.
K najfrekventovanejším hodnotovým
charakteristikám patria láskavosť,
zhovievavosť a prívetivosť – teda faktory,
ktoré sú významnými činiteľmi stability
interakcií medzi jednotlivými členmi
rodiny.
OTEC: Starostlivosť o rodinu, empatia, stabilita vzťahov medzi členmi rodiny a snaha o istý
bezpečnostný štandard patria u časti respondentov k oceňovaným vzorovým podnetom. Táto
hodnotová orientácia však zostáva skôr v latentnej podobe a oslovení respondenti ju do zoznamu
oceňovaných vlastností a hodnôt zaraďujú pomerne zriedkavo. Napríklad Martin (19) vo svojej eseji
píše, že najdôležitejšia hodnota, ktorú si u svojho otca váži, je vytrvalosť.
MATKA: V prípade matky boli identifikované vzorové podnety založené na emocionálnej báze.
K najfrekventovanejším hodnotovým charakteristikám patria láskavosť, zhovievavosť a prívetivosť –
teda faktory, ktoré sú významnými činiteľmi stability interakcií medzi jednotlivými členmi rodiny.
Napríklad Annabella (18) sa zdôveruje v súvislosti s atribútmi hodnotovej orientácie zameranej na
bezpečnosť nasledovne: „Môj vzor z rodinného prostredia je nepochybne mama... Uvedomuje si, že
také obety, ústupky, aké robí ona pre mňa by som asi ja nedokázala. Každým dňom mi dokazuje, že je
môj anjel. Je kontrastom oproti iným mamám, ktoré poznám.“ Podobne Lucia (13) prezrádza, že ako
silný vzorový podnet na ňu pôsobí jej mama, ktorá je na dcéru „milá, zhovievavá a láskavá.“ Ochota
pomôcť a zabezpečiť jednotlivé aspekty bezpečného spolunažívania sa nemusí týkať len rodinných
štruktúr, ale aj širšieho spoločenského prostredia. Napríklad Katarína (18) uvádza: „Môj vzor z rodiny
je moja mama. Robí v nemocnici ako zdravotník. Je to práca náročná a nedocenená, niekedy aj
nebezpečná.“
KONFORMITA
Základnou hodnotou je
OTEC-MATKA: Vysoko ušľachtilé
správanie sa a konanie v súlade
a spoločensky zodpovedné správanie je
so všeobecne akceptovanými
výskumnou vzorkou vnímané pozitívne.
spoločenskými normami
Usudzujeme tak z odpovedí, ktoré sa
a očakávaniami, regulácia
rodičovských vzorov síce týkajú iba
vlastného správania, ktoré by
nepriamo, ale môžu do problematiky
mohlo mať disharmonický efekt spoločensky zodpovedných podnetov
na fungovanie niektorej zo
vniesť viac porozumenia. V tomto
sociálnych skupín alebo
kontexte sme hľadali styčné body
spoločnosti ako takej.
s profesijnými vzorovými podnetmi, kde
veľká časť oslovených mladých ľudí
Špecifické indikátory: stabilita,
negatívne a s nedôverou vníma konanie
sebadisciplína, normatívne
a správanie, ktoré nie je v súlade
správanie, slušnosť, rešpekt,
s akceptovanými spoločenskými normami
poslušnosť, úcta.
(korupcia, porušovanie zákonnosti,
obohacovanie sa na úkor iných ap.).
HEDONIZMUS
Táto hodnotová orientácia
OTEC-MATKA: U výskumnej vzorky sa
kladie dôraz na individualistické táto hodnotová orientácia vo vzťahu
prežívanie života. Oceňuje
k rodičom vôbec neobjavuje. Zábava,
hedonistické prejavy zamerané
zmyslové potešenia a uspokojovanie
na rôzne zmyslové potešenia,
pôžitkov sú v prípade mnohých mladých
zábavu, užívanie si,
ľudí vnímané ako pozitívne hodnoty, no
uspokojovanie pôžitkov a pod.
najmä vo vzťahu k sebe samému,
prípadne rovesníkom. To určite
Špecifické indikátory:
neznamená úplnú absenciu egoistického
potešenie, zábava, pôžitkárstvo, správania niektorého z rodičov – prílišné
individualistické sklony,
uspokojovanie individuálnych potrieb na
egoizmus.
úkor rodiny môže často pôsobiť skôr ako
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STIMULÁCIA

AUTONÓMNOSŤ

UNIVERZALIZMUS

Táto hodnotová orientácia
oceňuje stimuláciu zmyslových
podnetov, zvládanie častých
zmien v živote, objavovanie
nových vecí, rozmanitosť,
vzrušenia, pestrosť a schopnosť
reagovať na nové výzvy
v osobnom i pracovnom živote.
Špecifické indikátory: novosť,
rozmanitosť, vzrušujúci život,
vynaliezavosť.
Základnými charakteristikami
tejto hodnotovej orientácie sú
rôzne prvky a prejavy
samostatného konania. Dôležitý
význam má možnosť rozhodovať
sa autonómne o vlastných
cieľoch, záujmoch, aktivitách,
sledovať vlastné priority,
prejavovať vlastnú tvorivosť
a nezávislosť.
Špecifické indikátory: kreativita,
sloboda, nezávislosť, zvedavosť,
samostatné rozhodovanie.
Prioritným zameraním tejto
hodnotovej orientácie je
zameranie sa na vonkajšie
sociálne prostredie. Súčasťou je
pochopenie a tolerancia práv
a záujmov ostatných členov
spoločnosti, snaha
o spravodlivosť, rovnosť,
toleranciu, ochranu práv
slabších, životného prostredia
a pod.
Špecifické indikátory:
tolerancia, sociálna
spravodlivosť, pochopenie,
rovnosť.
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negatívny vzorový podnet. Tieto súvislosti
a vzťahy však neboli predmetom
výskumu. Hlbšia analýza by si vyžadovala
použiť iné výskumné nástroje, napr.
štruktúrované rozhovory.
OTEC-MATKA: Schopnosť reagovať na
nové výzvy v osobnom i pracovnom
živote je u niektorých respondentov
oceňovaným vzorovým podnetom
v prípade oboch rodičov. V tejto súvislosti
môžeme použiť výrazy selfmademan
a selfmadewoman, ktoré môžu byť
výrazným vzorovým podnetom v prípade,
ak si niektorí z rodičov dokáže poradiť
v ťažkých životných situáciách
a nepodľahnúť skúškam osudu.
MATKA-OTEC: Špecifické indikátory
hodnotovej orientácie zameranej na
autonómnosť nie sú súčasťou
oceňovaných vzorových podnetov.
V prípade mladých ľudí je možnosť
rozhodovať samostatne o svojich veciach
vysoko cenenou možnosťou, avšak
v súvislosti s rodičovskými vzormi ju
respondenti neuvádzajú.

OTEC-MATKA: Snahu o spravodlivosť,
toleranciu, rovnosť a filantropiu mladí
ľudia vnímajú ako pozitívne hodnoty – nie
však v súvislosti s rodičmi, ale skôr ako
všeobecné principiálne faktory, ktorým
pripisujú dôležitosť vo verejnom živote.

Stratégie konania a interakcie
súvisiace s rodičovskými vzorovými podnetmi
Typ stratégie
Pragmaticko-racionálna stratégia výberu
axiologických podnetov

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Interakcia typického jedinca sa pri výbere
rodičovských vzorov sústreďuje na vecnú,
praktickú a kognitívnu časť spektra axiologických
podnetov.
Oceňované
sú
hodnoty
koncentrované na výkon, pracovné úsilie,
profesionálne aspekty dosahovania stanovených
cieľov. Ako vzorový rodičovský podnet je však
pre respondentov dôležité zacielenie tohto
úsilia. V prípade ani jedného z rodičov by podľa
nich nemali prevládať individualistické, príp.
egoistické pohnútky. Pracovná výkonnosť
a ambicióznosť sú v prípade otcov i matiek často
spájané s pojmom starostlivosť o rodinu –
v zmysle obetovať svoj čas, vlastné záujmy,
potláčať individualistické sklony v prospech
riešenia (najmä materiálnych) potrieb iných
rodinných príslušníkov.
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, prevláda kognitívna
zložka.
Z
identifikovaného
zoznamu
hodnotových orientácii podľa S. Schwartza
(1992) sa ako dominantné prejavujú kategórie
ÚSPECH a MOC.

Empaticko-emocionálna stratégia výberu
axiologických podnetov

Identifikované
hodnotové
preferencie:
Pracovitosť,
ambicióznosť,
cieľavedomosť,
vytrvalosť, manažérske schopnosti, starostlivosť.
Interakcia typického jedinca sa pri výbere
rodičovských vzorov sústreďuje na afektívnu
a empatickú
časť
spektra
axiologických
podnetov.
Oceňované
sú
hodnoty
koncentrované na porozumenie pocitom,
motívom konania a postojom blízkeho človeka,
schopnosť pochopiť a vcítiť sa do jeho emočného
spektra. Pre typického zástupcu tejto stratégie
sú dôležité rôzne aspekty pozitívnej interakcie
medzi rodičmi a deťmi. Pozitívne ladený proces
vzájomných vzťahov a pôsobenia na osi rodič –
dieťa je vnímaný ako dôležitý prvok rodinnej
socializácie.
Emocionálne a empatické podnety sú v prípade
otcov i matiek často spájané s pojmami ako
láskavosť, zhovievavosť, prívetivosť, obetavosť,
starostlivosť, ochota pomôcť a poradiť (najmä
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z hľadiska emocionálnych problémov).
Úsilie rodičov o zabezpečovanie stability a
starostlivosti o rodinu a jej vnímanie ako
dôležitej sociálnej štruktúry, sú pre zástupcov
tejto stratégie silným vzorovým podnetom
(najmä u dievčat).
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, prevláda afektívna
zložka.
Z
identifikovaného
zoznamu
hodnotových orientácii podľa S. Schwartza
(1992) sa ako dominantné prejavujú kategórie
BENEVOLENCIA a BEZPEČNOSŤ.

Zmiešaná stratégia výberu axiologických
podnetov

Identifikované
hodnotové
preferencie:
Láskavosť, zhovievavosť, prívetivosť, ochota
pomôcť a poradiť, obetavosť, schopnosť poradiť
s problémami.
Interakcia typického jedinca je pri výbere
rodičovských vzorov kombináciou praktickej
a kognitívnej časti spektra axiologických
podnetov s podnetmi empaticko-emocionálnej
povahy. Hodnoty koncentrované na výkon,
pracovné úsilie a profesionálne aspekty nie sú
prioritné, ale sú vnímané ako pozitívny vzorový
podnet. Oceňuje sa tiež úsilie a snaha vyrovnať
sa s problémami v osobnom i pracovnom živote,
ako aj prípadný transfer rodičovskej skúsenosti,
najmä ak je spojený s ochotou pomôcť a poradiť.
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, neprevláda kognitívna
ani emocionálna zložka. Z identifikovaného
zoznamu hodnotových orientácii podľa S.
Schwartza (1992) sa vyskytujú kategórie ÚSPECH
MOC, BENEVOLENCIA a BEZPEČNOSŤ.

Intervenujúce podmienky
súvisiace s rodičovskými vzorovými podnetmi
Intervenujúca podmienka
Prevažujúci výber pragmatickoracionálnych rodičovských vzorových
podnetov

Dimenzionálny rozsah (Kontext)

Prevažujúci výber empaticko –
emocionálnych rodičovských vzorových
podnetov
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OTEC

MATKA

OTEC

MATKA

Následky príslušných
stratégií konania
súvisiacich s rodičovskými vzorovými podnetmi

V PRÍPADE RODIČOVSKÝCH VZOROV SA VÝBER AXIOLOGICKÝCH PODNETOV RIADI PODĽA
ZÁKLADNÝCH STRATÉGIÍ, KTORÉ SPREHĽADŇUJÚ INTERAKCIU
s intervenujúcimi vzorovými podnetmi.
V prípade otca prevažuje výber pragmaticko-racionálnych vzorových podnetov a v prípade matky
prevažuje výber empaticko-emocionálnych rodičovských vzorových podnetov.
Zmiešaná stratégia výberu axiologických podnetov sa vyskytuje v prípade oboch rodičovských vzorov.

3.2.2 Hodnoty vnímané ako prioritné vzorové podnety u ostatných členov rodiny

Hodnotová
orientácia
ÚSPECH

Charakteristika hodnotovej
orientácie a jej špecifické
indikátory
Charakteristickou črtou tejto
hodnotovej orientácie je
zameranie na úspech,
dosahovanie sociálnych
štandardov potrebných pre
prežitie, úspešná sociálna
interakcia, kompetentné konanie
a schopnosť dosahovať
stanovené ciele.
Špecifické indikátory:
úspešnosť, ambicióznosť,
kompetentnosť, osobný vplyv.

Oceňované hodnoty, ktoré respondenti
vnímajú ako prioritné vzorové podnety
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ:
Úspešná sociálna interakcia a schopnosť
dosahovať individuálne ciele sú najviac
oceňovanými hodnotovými podnetmi
v skupine súrodencov. Ambicióznosť
a cieľavedomosť sa týkajú aktivít
v pracovnom, ale i v osobnom živote,
pričom tieto sféry sa často v prípade
bratov i sestier prelínajú. Obdobné
vzorové podnety sme zaznamenali aj
v prípade iných blízkych príbuzných
(bratranec, sesternica), kde hodnotová
orientácia zameraná na úspech má
vysoké zastúpenie. Treba však zdôrazniť,
že v ponímaní respondentov nejde
výlučne o úspech v ponímaní finančného
zabezpečenia či osobného vplyvu, ale
vysoko ceneným indikátorom úspešnosti
je aj zodpovedná nezávislosť (v zmysle
odvahy skúšať nové veci, vzdorovať
osudu, vyrovnávať sa s výzvami a pod.).
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Do tejto
kategórie zaraďujeme najmä starých
rodičov a ďalších príbuzných, ktorí podľa
respondentov pôsobia na nich ako vzory.
Špecifické indikátory ako úspešnosť,
ambicióznosť a osobný vplyv nie sú
v tejto skupine osôb príliš výrazné. Týka
sa to hlavne starých rodičov, kde je skôr
oceňovaná starostlivosť, ochota pomôcť,
poradiť a pod. Pozitívne hodnotený je
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však úspech dosiahnutý počas aktívneho
pracovného života („...dokázali sa
v živote uplatniť a postarať sa o svoje
rodiny“.) V prípade iných príbuzných
(najmä strýko, ujo) je oceňovaná
pracovitosť, vynaliezavosť, podnikavosť,
húževnatosť; často s retrospektívnym
nádychom („...niečo v živote dosiahol,
nevzdal sa a išiel za svojím cieľom, aj keď
to nemal v živote ľahké).
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ: Úspešná sociálna interakcia a schopnosť dosahovať individuálne
ciele sú najviac oceňovanými hodnotovými podnetmi v skupine súrodencov. Ambicióznosť
a cieľavedomosť sa týka aktivít v pracovnom, ale i v osobnom živote, pričom tieto sféry sa často
v prípade bratov i sestier prelínajú. Obdobné vzorové podnety sme zaznamenali aj v prípade iných
blízkych príbuzných (bratranec, sesternica), kde hodnotová orientácia zameraná na úspech má
vysoké zastúpenie. Pre ilustráciu uvádzame príklad Monika (17), ktorá tvrdí, že inšpiratívnym
príkladom je pre ňu sesternica, ktorá učí na základnej škole: „Ako svoj vzor ju vnímam už od jej štúdia
na vysokej škole. Vždy bola a aj bude maximalistkou. Všetko, čo začne, to dotiahne aj do konca.“
Treba však zdôrazniť, že v ponímaní respondentov nejde výlučne o úspech v ponímaní finančného
zabezpečenia či osobného vplyvu, ale vysoko ceneným indikátorom úspešnosti je aj zodpovedná
nezávislosť (v zmysle odvahy skúšať nové veci, vzdorovať osudu, vyrovnávať sa s výzvami a pod.).
Tento vzorec vzorových podnetov reprezentuje napríklad Erika (19), ktorá vysvetľuje, že jej vzorom je
sestra: „Pretože ona momentálne doštudovala vysokú školu a je taká sebavedomá, cieľavedomá,
ničoho sa nebojí, odišla už aj do zahraničia a nemá problémy, vie sa adaptovať. A nikdy sa ničoho
nebála, vždy chcela niečo skúsiť a preto by som ju možno chcela aj v budúcnosti nasledovať.“
Hodnotovú orientáciu zameranú na úspech oceňuje u súrodencov a iných blízkych príbuzných aj Ľubo
(16), ktorý intenzívne vníma kontext atraktívneho pracovného uplatnenia: „Môj bratranec pracuje v
oblasti informatiky a vnímam ho ako svoj vzor, lebo sa mi jeho práca páči a on vie, čo chce.“
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI:
Do tejto kategórie zaraďujeme najmä starých rodičov a ďalších príbuzných, ktorí podľa respondentov
pôsobia na nich ako vzory. Špecifické indikátory ako úspešnosť, ambicióznosť a osobný vplyv nie sú
v tejto skupine osôb príliš výrazné. Týka sa to hlavne starých rodičov, kde je skôr oceňovaná
starostlivosť, ochota pomôcť, poradiť a pod. Pozitívne hodnotený je však úspech dosiahnutý počas
aktívneho pracovného života („...dokázali sa v živote uplatniť a postarať sa o svoje rodiny“).
V prípade iných príbuzných (najmä strýko, ujo) je oceňovaná pracovitosť, vynaliezavosť, podnikavosť,
húževnatosť; často s retrospektívnym nádychom („...niečo v živote dosiahol, nevzdal sa a išiel za
svojím cieľom, aj keď to nemal v živote ľahké).
Napríklad František (17) tvrdí, že vzorom je preňho jeho starý otec: „...pretože je pracovitý,
vynaliezavý a nikdy sa nevzdáva svojich predstáv.“ Snahu o úspešnú realizáciu v osobnom
i pracovnom živote oceňuje Janko (17), ktorý vysvetľuje: „Mojím vzorom je môj ujo, lebo niečo v
živote dosiahol, nikdy sa nevzdal a stále išiel za svojím cieľom, aj keď to nemal v živote ľahké.“
Tento aspekt imponuje aj Jessice (18), ktorá konštatuje, že: „Z rodinného kruhu je to strýko, ktorý je
súkromný podnikateľ... Zarába viac ako väčšina mojich príbuzných a má flexibilnú pracovnú dobu.
Obdivujem, že stíha všetko vybavovať a popritom má toľko povinností.“
MOC
Charakteristickou črtou tejto
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ::
hodnotovej orientácie je
Autoritu, spoločenské uznanie či
zameranie na dosiahnutie
dosiahnutie istého sociálneho statusu
a udržanie uznania
respondenti vo svojich vyjadreniach
v spoločenskom živote, snaha
neoznačovali za výrazný vzorový podnet
o uchovanie dominantného
týkajúci sa ich súrodencov.
postavenia, autority a moci.
Predpokladáme, že tento fakt súvisí
„...moc zdôrazňuje dosiahnutie
s nízkym vekom respondentov i väčšiny
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alebo uchovanie dominantnej
pozície vo vnútri všeobecnejšieho
sociálneho systému.“ (Řeháková,
2006, s. 110).
Špecifické indikátory: autorita,
sociálny status, spoločenské
uznanie, úspech, moc.

ich súrodencov a s tým spojenou
obmedzenou možnosťou úspechu
v podnikaní alebo iných profesijných
aktivitách.
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: K oceňovaným
vlastnostiam patrí sociálny status spojený
s pracovným úspechom, pozíciou alebo
spoločenským uznaním. Ak sú tieto
osobitosti sociálneho statusu aktivované
(dosiahnuté
v súčasnosti
alebo
minulosti), môžeme ich vnímať ako silný
vzorový podnet. Mladí ľudia u príbuzných
kladne hodnotia dosiahnuté statusové
pozície spojené s podnikaním.

SÚRODENCI:
Autorita, spoločenské uznanie či dosiahnutie istého sociálneho statusu respondenti vo svojich
vyjadreniach neoznačovali za výrazný vzorový podnet týkajúci sa ich súrodencov. Predpokladáme, že
tento fakt súvisí s nízkym vekom respondentov i väčšiny ich súrodencov a s tým spojenou
obmedzenou možnosťou úspechu v podnikaní alebo iných profesijných aktivitách. Napriek tomu sa
v tejto súvislosti v radoch našej výskumnej vzorky cení húževnatosť a cieľavedomosť. Napríklad Lýdia
(17) tvrdí: „Mojím vzorom je moja sestra. Už od detstva šla za svojím cieľom a vždy ho aj dosiahla.
Obdivujem jej húževnatosť.“ Sociálny status spojený s úspechom a mocou si viacerí respondenti
spájajú skôr s úspechmi v súkromnom a/alebo manželskom živote. Príkladom môže byť Šaňo (16),
ktorý hovorí, že ako pozitívny vzor vníma sesternicu: „Je lekárnička, má pekné súdržné manželstvo so
sexy mužom. Krásny život, dovolenky a krásny vzťah...“
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI:
V prípade iných rodinných príslušníkov (napr. starý otec, stará mama, strýko, ujo a pod.) patrí
k oceňovaným vlastnostiam aj sociálny status spojený s pracovným úspechom, pozíciou alebo
spoločenským uznaním. Ako ilustráciu tejto tézy môžeme uviesť výpoveď Dominika (15), ktorý
vysvetľuje: „V mojej rodine je mojím vzorom strýko, ktorý má stavebnú firmu, už postavil v Bratislave
niekoľko významných budov, obdivujem, že sa dokázal takto presadiť.“ Viacerí mladí ľudia z našej
výskumnej vzorky u príbuzných kladne hodnotia práve dosiahnuté statusové pozície spojené
s podnikaním. Ak sú tieto osobitosti sociálneho statusu aktivované (dosiahnuté v súčasnosti alebo
minulosti), môžeme ich vnímať ako silný vzorový podnet. Tento úspech môže mať rôzne podoby –
napríklad Dominika (17) vysvetľuje, že silným vzorovým podnetom a inšpiráciou pre život sa stal jej
dedo: „Ako chlapec z malej dediny pri Nitre nemal veľa možností na štúdium a napriek tomu
vyštudoval strednú školu, potom pracoval a neskôr sa rozhodol odísť do Ruska na diplomatickú
univerzitu a stal sa diplomatom. Bol jediný z našej rodiny, ktorý vyštudoval dve vysoké školy a
dotiahol to na diplomata. Napriek tomu ostal stáť nohami pevne na zemi a ešte v starobe veľa čítal a
vzdelával sa. Je pre mňa veľkým vzorom.“ Spoločenské uznanie, úspech a moc môžu byť v niektorých
prípadoch spájané aj s pracovitosťou, vynaliezavosťou a húževnatosťou. Napríklad Marek (18)
vysvetľuje: „Mám úžasného strýka... Lebo je veľmi šikovný a pracovitý. Od malého malička sa živil
sám, za čo si ho veľmi cením. Od pätnástich si zarábal sám. To ja som bol v pätnástich rokoch úplne
mimo, čo nie je tak ďaleko.“
BENEVOLENCIA
Tento typ hodnotovej orientácie SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ::
sa sústreďuje na prosperitu,
Benevolencia ako hodnotová orientácia
pomoc, ochranu, zachovanie a
je u súrodencov oceňovaná a vnímaná
posilňovanie výhod osôb,
ako vzorový podnet. Pojem starostlivosť
s ktorými je jedinec v blízkom
o súrodencov je reprezentovaný
vzťahu alebo kontakte.
predovšetkým v zmysle schopnosti
pomôcť či poradiť.
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Špecifické indikátory:
starostlivosť, ochota pomáhať
blízkym osobám, zodpovednosť.

INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tento typ
hodnotovej orientácie je u starých
rodičov a iných príbuzných oceňovaný
a vnímaný ako vzorový podnet. Najmä
v prípade silnej citovej väzby a
empatickej komunikácie pôsobia tieto
familiárne vzory na mladých ľudí ako
žiaduce príklady.

SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ:
Benevolencia ako hodnotová orientácia je u súrodencov oceňovaná a vnímaná ako vzorový podnet.
Pojem starostlivosť o súrodencov je reprezentovaný predovšetkým v zmysle schopnosti pomôcť či
poradiť. Na otázku, či má v tejto kategórii príbuzných vzory, uvádza Daniela (18) príklad svojej
sesternice: „...dokončila vysokú školu a pri tom stíhala aj vychovávať svoje dieťa. Je to žena, ktorá ide
za svojimi cieľmi a aj ich dotiahne do konca. Pri tom však dokáže robiť aj domáce práce a pomáhať
ľuďom.“ Podobne Betka (16) si v prípade svojej sestry cení hlavne „starostlivosť, sebakritiku,
duchaplnosť a zmysel pre učenie.“
INÍ PRÍBUZNÍ:
Tento typ hodnotovej orientácie je u starých rodičov a iných príbuzných oceňovaný a vnímaný ako
vzorový podnet. Najmä v prípade silnej citovej väzby a empatickej komunikácie pôsobia tieto
familiárne vzory na mladých ľudí ako žiaduce príklady. Napríklad Ivana (18) informuje, že: „Tak ja
mám osobný vzor napríklad mojich starých rodičov, ktorí majú krásny vzťah, majú 75 a 80 rokov a sú
vlastne tmelom toho rodinného života, u nich sa všetci stretávame, vždy nás vedia pochopiť, vypočuť.
A nemajú zastarané názory, snažia sa ísť s dobou a sú takí milí...“ Vzdelanie a zmysel pre podnikanie
oceňuje u svojho strýka Radoslav (17), ktorý k predmetom obdivu dodáva aj filantropické sklony: „Za
vzor považujem strýka... Je veľmi vzdelaný, dobrý, šľachetný človek. Má dosť peňazí, preto môže
pomáhať aj druhým ľuďom, čo by som v budúcnosti chcel aj ja.“
TRADÍCIA
Táto hodnotová orientácia
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ: Tieto
reprezentuje akceptáciu tradícií, prejavy hodnotovej orientácie nemali vo
príp. tradičných spôsobov
výskumnom súbore relevantné
konania, prijatie kultúrnych
zastúpenie vo vzťahu k súrodeneckým
zvykov, skupinovú solidaritu a
vzorovým podnetom.
zdieľanie, rešpekt pred zvykmi
a spoločnosťou akceptovanými
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tieto prejavy
ideálmi.
hodnotovej orientácie nemali vo
výskumnom súbore relevantné
Špecifické indikátory: pokora,
zastúpenie vo vzťahu k vzorovým
rešpekt, akceptácia a zdieľanie
podnetom z prostredia starých rodičov
zvykov a tradícii.
ani iných členov širšej rodiny.
Neznamená to, samozrejme, že by tieto
skupiny neboli nositeľmi tradičných
spôsobov správania, kultúrnych zvykov či
spoločnosťou akceptovaných tradícií
a noriem. Skôr naopak – práve v tomto
spektre možno nachádzať najvyššie
zastúpenie prijímania a zdieľania zvykov
a tradícií. V prípade nášho výskumu však
tieto prejavy hodnotovej orientácie
takmer úplne absentovali. Treba tiež
dodať, že zámerom výskumu nebolo
skúmať vzťah mladých ľudí k tradíciám,
príp. nositeľom tradičných vzorcov
správania a konania. Zisťovali sme iba
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BEZPEČNOSŤ

Charakteristickou črtou tejto
hodnotovej orientácie je záujem
o vlastnú bezpečnosť a
tiež bezpečnosť blízkych alebo
spriaznených osôb. Ide
o zabezpečenie života
v bezpečnom prostredí,
predovšetkým v rámci rodinných
štruktúr, ale aj v širšom
spoločenskom kontexte.
Špecifické indikátory:
starostlivosť, ochota pomôcť,
spolupatričnosť, stabilita
vzťahov.

KONFORMITA

HEDONIZMUS

Základnou hodnotou je
správanie sa a konanie v súlade
so všeobecne akceptovanými
spoločenskými normami
a očakávaniami, regulácia
vlastného správania, ktoré by
mohlo mať disharmonický efekt
na fungovanie niektorej zo
sociálnych skupín alebo
spoločnosti ako takej.
Špecifické indikátory: stabilita,
sebadisciplína, normatívne
správanie, slušnosť, rešpekt,
poslušnosť, úcta.
Táto hodnotová orientácia kladie
dôraz na individualistické
prežívanie života. Oceňuje
hedonistické prejavy zamerané
na rôzne zmyslové potešenia,
zábavu, užívanie si,
uspokojovanie pôžitkov a pod.
Špecifické indikátory: potešenie,
zábava, pôžitkárstvo,
individualistické sklony,
egoizmus.

STIMULÁCIA

Táto hodnotová orientácia
oceňuje stimuláciu zmyslových
podnetov, zvládanie častých
zmien v živote, objavovanie
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špecifické indikátory hodnotových
orientácií, ktoré mladí ľudia percipujú
ako vzorové podnety.
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ:
Tieto prejavy hodnotovej orientácie
nemali vo výskumnom súbore relevantné
zastúpenie vo vzťahu k súrodeneckým
vzorovým podnetom.

INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Empatia
a stabilita vzťahov, ako aj ochota pomôcť
a poradiť v problémoch sú prejavmi
záujmu a starostlivosti o ostatných
členov rodiny. Ako oceňované vzorové
podnety sa vzťahujú najmä k starým
rodičom.

SÚRODENCI: Tieto prejavy hodnotovej
orientácie nemali vo výskumnom súbore
relevantné zastúpenie vo vzťahu
k súrodeneckým vzorovým podnetom.
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tieto prejavy
hodnotovej orientácie nemali vo
výskumnom súbore relevantné
zastúpenie vo vzťahu k iným príbuzným
ako vzorovým podnetom.

SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ::
Dôraz na individualistické ponímanie a
prejavy životného štýlu je u niektorých
stredoškolákov veľmi citeľný. Explicitné
i implicitné zmienky respondentov o tejto
problematike vnímajú zábavu a zmyslové
potešenie u súrodencov s porozumením.
Prvky tejto hodnotovej orientácie môžu
v mnohých prípadoch pôsobiť ako istý
vzorový podnet.
INÍ PRÍBUZNÍ: Tieto prejavy hodnotovej
orientácie nemali vo výskumnom súbore
relevantné zastúpenie vo vzťahu k iným
príbuzným ako vzorovým podnetom.
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ:
Záujem a schopnosť reagovať na nové
podnety a výzvy sú silnými vzorovými
podnetmi, ktoré respondenti reflektujú

nových vecí, rozmanitosť,
vzrušenia, pestrosť a schopnosť
reagovania na nové výzvy
v osobnom i pracovnom živote.
Špecifické indikátory: novosť,
rozmanitosť, vzrušujúci život,
vynaliezavosť.

AUTONÓMNOSŤ

Základnými charakteristikami
tejto hodnotovej orientácie sú
rôzne prvky a prejavy
samostatného konania. Dôležitý
význam má možnosť rozhodovať
sa autonómne o vlastných
cieľoch, záujmoch, aktivitách,
sledovať vlastné priority,
prejavovať vlastnú tvorivosť
a nezávislosť.
Špecifické indikátory: kreativita,
sloboda, nezávislosť, zvedavosť,
samostatné rozhodovanie.

u svojich súrodencov. Objavovanie
nových dimenzií života, záujem skúsiť
život v úplne neznámom, cudzom
prostredí, schopnosť vysporiadať sa
s náhlymi zmenami, vyhľadávať
vzrušujúce zážitky – to všetko sú
pozitívne vnímané stimulujúce podnety.
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tieto prejavy
hodnotovej orientácie nemali vo
výskumnom súbore relevantné
zastúpenie vo vzťahu k iným príbuzným
ako vzorovým podnetom.
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ:
Špecifické indikátory hodnotovej
orientácie zameranej na autonómnosť sú
dôležitou súčasťou oceňovaných
vzorových podnetov. Možnosť
rozhodovať sa a interagovať viac či menej
nezávisle od iných ľudí sú u mladých ľudí
veľmi pozitívne hodnotené faktory. Ako
doplnkové pojmy môžeme označiť
sebarešpektovanie, nezávislé myslenie
a konanie (niekedy i bez ohľadu na
očakávané dôsledky).

INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tieto prejavy
hodnotovej orientácie majú vo
výskumnom súbore relevantné
zastúpenie vo vzťahu k starým rodičom
a iným príbuzných, u ktorých sú pozitívne
hodnoteným vzorovým podnetom aj
rôzne prvky a prejavy samostatného
konania.
SÚRODENCI A INÍ BLÍZKI PRÍBUZNÍ: Špecifické indikátory hodnotovej orientácie zameranej na
autonómnosť sú dôležitou súčasťou oceňovaných vzorových podnetov. Možnosť rozhodovať sa
a interagovať viac či menej nezávisle od iných ľudí, sú u mladých ľudí veľmi pozitívne hodnotené
faktory. Napríklad Gizela (16) na margo tohto vzorového modelu uvádza: „Brat a sestra – nemajú
strach skúsiť niečo nové, idú si za svojím cieľom.“ Podobný názor má Soňa (13), ktorá uvádza: „Moja
sestra je môj vzor, lebo vždy urobila to, čo chcela a vie zvládať aj ťažšie situácie. Býva v inej krajine a
ide si za tým, čo chce.“ Ako doplnkové pojmy súvisiace s konceptom autonómie môžeme označiť
sebarešpektovanie, nezávislé myslenie a konanie (niekedy i bez ohľadu na očakávané dôsledky).
Vhodným ilustračným príkladom môže byť informácia, ktorú sme získali od Antónie (18): „Sesternica
sa hneď po maturite rozhodla, že si život zariadi po svojom. Odišla do zahraničia, kde už v tomto čase
študuje na druhej vysokej škole, popritom pracuje a od nikoho nie je závislá.“ Oceňovaným vzorovým
modelom u našej cieľovej skupiny respondentov je i autonómnosť, v rámci ktorej sa nezávislé
a samostatné konanie realizuje aj napriek nepriaznivým podmienkam a prekážkam. Príklad nám
prináša Dajana (18), ktorej sestra „...vzdorovala osudu a dokázala neprajníkom, že na to má.“
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tieto prejavy hodnotovej orientácie majú vo výskumnom súbore
relevantné zastúpenie vo vzťahu k starým rodičom a iným príbuzným, u ktorých sú pozitívne
hodnoteným vzorovým podnetom aj rôzne prvky a prejavy samostatného konania. Ako príklad
možno uviesť Barboru (15), ktorá svoj vzťah k starým rodičom vysvetľuje takto: „Moja babka. Je síce
už rok po smrti, no jej úsmev mi vždy ostane v pamäti. Bola veľmi moderná. Dokázala smskovať,
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chatovať na Facebook-u či dokonca skypovať. Hlavne to bola významná osobnosť. Nielen pre mňa, ale
pre celé naše mesto. Dokázala poradiť, pomôcť alebo sa len tak spolu porozprávať. S jej smrťou som
sa ťažko vyrovnávala. Bola mojím anjelom. Vôbec som ju nebrala ako babku alebo človeka z inej
doby. Bola pre mňa úžasným vzorom.“ Autonómne konanie spojené so zvedavosťou, nezávislosťou,
dobrodružstvom a slobodou výberu si niektorí respondenti cenia aj u bližších alebo vzdialenejších
príbuzných. Napríklad Jakub (16) hovorí: „Obdivujem najmä môjho uja. Je cestovateľ, prechodil už
množstvo krajín. Obdivujem jeho zápal pre vec, ako aj odvahu, keďže chodí aj do vojnových zón.“
Cenenou vlastnosťou sú u príbuzných aj zreteľné prejavy individualizmu a túžby po nezávislosti (túžba
zobrať život do vlastných rúk). Napríklad Diana (18) sa o tejto téme vyjadruje nasledovne: „V mojej
rodine je málo vzorov, ale kvôli jednej veci obdivujem svoju tetu. Pretože mala sen, že raz bude žiť
v Amerike. V 19-tich rokoch tam odišla a odvtedy tam žije. Splnila si tým svoj sen a nepozerala sa na
to, čo budú hovoriť ostatní a išla tam žiť aj keď tam nikoho nemala.“
UNIVERZALIZMUS
Prioritným zameraním tejto
SÚRODENCI: Snahu o spravodlivosť,
hodnotovej orientácie je
toleranciu, rovnosť a filantropiu mladí
zameranie sa na vonkajšie
ľudia vnímajú ako pozitívne hodnoty –
sociálne prostredie. Súčasťou je
nie však v súvislosti so súrodencami, ale
pochopenie a tolerancia práv
skôr ako všeobecné principiálne faktory,
a záujmov ostatných členov
ktorým pripisujú dôležitosť vo verejnom
spoločnosti, snaha
živote.
o spravodlivosť, rovnosť,
tolerancia, ochrana práv
INÍ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI: Tieto prejavy
slabších, životného prostredia
hodnotovej orientácie nemali vo
a pod.
výskumnom súbore relevantné
Špecifické indikátory: tolerancia, zastúpenie vo vzťahu k iným príbuzným
sociálna spravodlivosť,
ako vzorovým podnetom.
pochopenie, rovnosť.

Stratégie konania a interakcie
súvisiace so vzorovými podnetmi z prostredia iných príbuzných

Typ stratégie
Pragmaticko-racionálna stratégia výberu
axiologických podnetov

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Úspešná sociálna interakcia a schopnosť
dosahovať individuálne ciele sú najviac
oceňovanými hodnotovými podnetmi v skupine
súrodencov.
Oceňované
sú
hodnoty
koncentrované na výkon,
pracovné úsilie,
profesionálne aspekty dosahovania stanovených
cieľov. Pracovná výkonnosť a ambicióznosť sú
v prípade
súrodencov
a iných
blízkych
príbuzných (bratranec, sesternica) vnímané
prevažne v zmysle vyhovujúceho finančného
zabezpečenia či osobného vplyvu. V prípade
iných príbuzných (napr. starí rodičia) je pozitívne
hodnotený úspech dosiahnutý počas aktívneho
života. V prípade ďalšieho okruhu príbuzných
(napr. strýko, ujo a pod.) sa v rámci tejto
stratégie výberu vzorových podnetov oceňuje
podnikavosť, pracovitosť, vynaliezavosť.
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
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axiologických podnetov, prevláda kognitívna
zložka.
Z
identifikovaného
zoznamu
hodnotových orientácii podľa Schwartza (1992)
sa ako dominantné prejavujú kategórie ÚSPECH
a MOC.
Identifikované
hodnotové
preferencie:
Pracovitosť,
ambicióznosť,
cieľavedomosť,
vytrvalosť, manažérske schopnosti, starostlivosť.

Empaticko-emocionálna stratégia výberu
axiologických podnetov

Interakcia typického jedinca sa pri výbere vzorov
sústreďuje na afektívnu a empatickú časť spektra
axiologických podnetov. V prípade súrodencov
(vrátane bratrancov a sesterníc) je vysoko
ceneným indikátorom úspešnosti aj zodpovedná
nezávislosť (v zmysle odvahy skúšať nové veci,
vyrovnávať sa so životnými výzvami a pod.).
Empaticko-emocionálna stratégia výberu vzorov
sa koncentruje okolo pojmu starostlivosť. Ten je
reprezentovaný a manifestovaný predovšetkým
v ochote pomôcť, poradiť a zdieľať pocity,
skúsenosti a pod.
V prípade starých rodičov a iných príbuzných je
empaticko-emocionálna hodnotová orientácia
vnímaná ako pomerne silný vzorový podnet.
Najmä v prípade silnej citovej väzby a empatickej
komunikácie pôsobia tieto familiárne vzory na
mladých ľudí ako žiaduce príklady.
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, prevláda afektívna
zložka.
Z
identifikovaného
zoznamu
hodnotových orientácii podľa Schwartza (1992)
sa ako dominantné prejavujú kategórie
BENEVOLENCIA a BEZPEČNOSŤ.

Zmiešaná stratégia výberu axiologických
podnetov

Interakcia typického jedinca je pri výbere vzorov
z kategórie blízkych príbuzných kombináciou
praktickej
a kognitívnej
časti
spektra
axiologických podnetov s podnetmi empatickoemocionálnej povahy. Hodnoty koncentrované
na výkon, pracovné úsilie a profesionálne
aspekty majú v prípade súrodencov relevantné
postavenie a sú percipované ako pozitívny
vzorový podnet. Neobjavujú sa však v kategórii
starých rodičov ani iných príbuzných. Tieto
skupiny osôb pôsobia ako žiaduce príklady najmä
v prípade silnejších citových väzieb a empatickej
komunikácie s dospievajúcimi.
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, neprevláda kognitívna
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ani emocionálna zložka. Z identifikovaného
zoznamu hodnotových orientácii podľa S.
Schwartza (1992) sa vyskytujú kategórie ÚSPECH
MOC, BENEVOLENCIA a BEZPEČNOSŤ.

Intervenujúce podmienky
súvisiace so vzorovými podnetmi z prostredia iných príbuzných

Intervenujúca podmienka
Prevažujúci výber pragmatickoracionálnych rodičovských vzorových
podnetov
Prevažujúci výber empaticko –
emocionálnych rodičovských vzorových
podnetov

Dimenzionálny rozsah (Kontext)
SÚRODENCI

INÍ PRÍBUZNÍ

SÚRODENCI

INÍ PRÍBUZNÍ

Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace so vzorovými podnetmi z prostredia iných príbuzných

V PRÍPADE VZOROV Z PROSTREDIA INÝCH PRÍBUZNÝCH SA VÝBER AXIOLOGICKÝCH PODNETOV
RIADI PODĽA ZÁKLADNÝCH STRATÉGIÍ, KTORÉ SPREHĽADŇUJÚ INTERAKCIU
s intervenujúcimi vzorovými podnetmi.
V prípade súrodencov prevažuje výber pragmaticko-racionálnych vzorových podnetov a v prípade
starých rodičov prevažuje výber empaticko-emocionálnych vzorových podnetov.
Zmiešaná stratégia výberu axiologických podnetov sa vyskytuje v prípade iných príbuzných, ale
čiastočne aj súrodencov a starých rodičov.

3.2.3 Hodnoty vnímané ako prioritné vzorové podnety u iných dospelých

Hodnotová
orientácia
ÚSPECH

Charakteristika
hodnotovej orientácie
a jej špecifické indikátory
Charakteristickou črtou
tejto hodnotovej
orientácie je zameranie
na úspech, dosahovanie
sociálnych štandardov
potrebných pre prežitie,
úspešná sociálna
interakcia, kompetentné
konanie a schopnosť
dosahovať stanovené
ciele.

Oceňované hodnoty, ktoré respondenti
vnímajú ako prioritné vzorové podnety
PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Táto skupina nositeľov vzorových podnetov
zastupuje inštitucionalizované sociálne role,
ktorých aktivita je spätá s istými formálnymi
požiadavkami
a konvenciami
organizácie.
Edukačné vzory však zároveň na mladých ľudí
pôsobia svojím osobným príkladom, správaním,
vyjadrovaním, zastávanými postojmi, normami
i hodnotami. Učitelia, vychovávatelia, tréneri,
animátori a ďalšie skupiny pracujúce s mladými
ľuďmi v rámci formálnych alebo neformálnych
aktivít, sú dôležitými aktérmi v socializačnom
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Špecifické indikátory:
úspešnosť, ambicióznosť,
kompetentnosť, osobný
vplyv.

procese
mladého
človeka
a patria
k rozhodujúcim
činiteľom
výchovného
pôsobenia (Grác, 1990, s. 216).
Hodnotovú orientáciu zameranú na úspech
vníma výskumná vzorka veľmi intenzívne
a empaticky. Mnohé z odpovedí oceňujú
odbornosť, rozhľad a kompetentnosť pedagógov
a niektoré ich vnímajú aj ako osobné vzory.
Zároveň však vo väčšine takýchto prípadov
pozitívneho
vnímania
pozorujeme
pri
edukačných vzoroch synergický postoj, v rámci
ktorého
respondenti
vnímajú
nositeľov
edukačných
vzorov
ako
profesionálne
neúspešných. Závažným zistením je, že svojich
učiteľov vnímajú ako osoby, ktoré nie sú
schopné dosiahnuť naplnenie štandardov
potrebných pre úspešnú sociálnu interakciu.
Pri takomto móde hodnotenia edukačných
vzorov vystupuje do popredia takmer výlučne
úspech v podobe primeraného finančného
zabezpečenia a osobného vplyvu.

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Táto skupina nositeľov vzorových podnetov zastupuje inštitucionalizované sociálne role, ktorých
aktivita je spätá s istými formálnymi požiadavkami a konvenciami organizácie. Edukačné vzory však
zároveň na mladých ľudí pôsobia svojím osobným príkladom, správaním, vyjadrovaním , zastávanými
postojmi, normami i hodnotami. Učitelia, vychovávatelia, tréneri, animátori a ďalšie skupiny
pracujúce s mladými ľuďmi v rámci formálnych alebo neformálnych aktivít, sú dôležitými aktérmi
v socializačnom procese mladého človeka a patria k rozhodujúcim činiteľom výchovného pôsobenia
(Grácz, 1990, s. 216). Napríklad Karolína (17) na margo tejto premisy uvažuje: „Pedagógovia majú
toľko trpezlivosti so žiakmi a predsa ich to baví, aj keď zarobia dosť málo. Myslím, že je dobré byť
učiteľom a radcom v živote iných a učiť svojich nasledovníkov. Fakt skvelý pocit.“ Hodnotovú
orientáciu zameranú na úspech vníma výskumná vzorka veľmi intenzívne a empaticky. Mnohé
z odpovedí oceňujú odbornosť, rozhľad a kompetentnosť pedagógov a niektoré ich vnímajú aj ako
osobné vzory. Napríklad Carmen (17) to vyjadrila slovami: „Medzi moje osobné vzory patria aj
pedagógovia, hlavne pre svoju trpezlivosť s deťmi. Aj vychovávatelia sa musia starať o cudzie deti,
usmerňovať ich, a často sú deti neposlušné a je to s nimi ťažké.“ Zároveň však vo väčšine takýchto
prípadov pozitívneho vnímania pozorujeme pri edukačných vzoroch synergický postoj, v rámci
ktorého respondenti vnímajú nositeľov edukačných vzorov ako profesionálne neúspešných.
Závažným zistením je, že svojich učiteľov vnímajú ako osoby, ktoré nie sú schopné dosiahnuť
naplnenie štandardov potrebných pre úspešnú sociálnu interakciu. Pri takomto móde hodnotenia
edukačných vzorov vystupuje do popredia takmer výlučne úspech v podobe primeraného finančného
zabezpečenia a osobného vplyvu. Kristína (19) to zhrnula takto: „Podľa mňa učitelia sú takí
nedocenení, akože obdivujem to, lebo je to ťažká práca, ale... Sú nedocenení čo sa týka ich platov
a tak. Oceňujem tiež všetkých, čo robia s deťmi, animátorov, dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o choré
deti a tak.“ Ešte konkrétnejšia je Jessica (18), ktorá konštatuje: „Obdivujem pedagógov, ktorí nás
učia, pretože za tú mzdu, čo dostávajú, by som to nikdy v živote nerobila. Vzorom z môjho okolia sú
skôr súkromní podnikatelia...“
Vo vyjadreniach viacerých respondentov sa objavuje aj istý druh empatie s pedagógmi, ktorí musia
čeliť niekedy problematickému a konfliktnému správaniu niektorých svojich zverencov. Veľmi jasne
to vo svojom vyjadrení konkretizuje Paulína (17): „Vážim si prácu našich vyučujúcich, lebo v dnešnej
dobe to nemajú s mládežou vôbec ľahké. Žiaci odvrávajú, vykrikujú, nadávajú. Niekedy sa čudujem, že
to s nami vydržia. Toto dnešné „trendové" správanie žiakov mi je absolútne proti srsti, preto
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obdivujem učiteľov za to, že majú chuť nás naučiť čo najviac do života.“ Dopĺňa ju aj Juraj (18), pre
ktorého sú osobnými vzormi práve jeho profesori: „...kvôli ich trpezlivosti. V tejto dobe treba pri
žiakoch a študentoch veľmi veľa trpezlivosti. Žiaci sú čím ďalej tým drzejší, hlúpejší a lenivejší...
Neviem si predstaviť, ako to bude vyzerať v škole o nejakých 30 rokov.“
MOC

Charakteristickou črtou
tejto hodnotovej
orientácie je zameranie
na dosiahnutie a udržanie
uznania v spoločenskom
živote, snaha o uchovanie
dominantného
postavenia, autority
a moci. „...moc
zdôrazňuje dosiahnutie
alebo uchovanie
dominantnej pozície vo
vnútri všeobecnejšieho
sociálneho systému.“
(Řeháková, 2006, s. 110).
Špecifické indikátory:
autorita, sociálny status,
spoločenské uznanie,
úspech, moc.

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Nositelia týchto vzorov činnosti pôsobia na
mladých ľudí priamo a vzhľadom na svoje
funkčné zaradenie v príslušnej sociálnej skupine
prirodzene disponujú istou formálnou mocou.
Toto dominantné postavenie autority môže mať
rôzne úrovne intenzity – od neformálneho
na partnerskej báze založeného prístupu až po
striktne formálny status založený na
hierarchickom princípe, v ktorom dominantnú
rolu hrá pedagóg (ten, kto vysvetľuje, riadi,
kontroluje, hodnotí, odmeňuje, trestá).
Zaujímavé je, že vo viacerých odpovediach sa
stretávame s rozličnou mierou obdivu, príp.
počudovania nad tým, že učitelia svoju autoritu
a sociálnu rolu dokážu ustáť, napriek
neprimeranému a často i agresívnemu správaniu
a konaniu niektorých detí a mladých ľudí.
Zároveň dochádza k uvažovaniu o tom, že
zastávanie pozície učiteľa je často mimoriadne
náročne a sami respondenti priznávajú, že na
takúto úlohu by si netrúfali.

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Nositelia týchto vzorov činnosti pôsobia na mladých ľudí priamo a vzhľadom na svoje funkčné
zaradenie v príslušnej sociálnej skupine prirodzene disponujú istou formálnou mocou. Toto
dominantné postavenie autority môže mať rôzne úrovne intenzity – od neformálneho a
na partnerskej báze založeného prístupu až po striktne formálny status založený na hierarchickom
princípe, v ktorom dominantnú rolu hrá pedagóg (ten, kto vysvetľuje, riadi, kontroluje, hodnotí,
odmeňuje, trestá). Napríklad Tomáš (15) oceňuje osobnú angažovanosť a nasadenie pedagógov: „Ako
svoj vzor beriem učiteľov, ktorí vedia vysvetliť učivo a počkať na žiakov, ktorí nechápu, neodfláknu to
spôsobom, že nám dajú papiere a učte sa.“ Zaujímavé je, že vo viacerých odpovediach sa stretávame
s rozličnou mierou obdivu, príp. počudovania nad tým, že učitelia svoju autoritu a sociálnu rolu
dokážu ustáť napriek neprimeranému a často i agresívnemu správaniu a konaniu niektorých detí
a mladých ľudí. Dominika uvažuje o tejto problematike v nasledovných intenciách: „Nemôžem ich
pokladať za svoje vzory, ale moje uznanie rozhodne patrí učiteľom. Je úžasné, ako to so žiakmi
zvládajú deň čo deň.“ Trochu radikálnejšiu pozíciu s kritickým podtónom zastáva Lucia (18): „Pedagóg
nie je vzorom, pretože niektorí z nich sami túto prácu nerobia „dobrovoľne". A keď sa aj pozriem na
dnešnú mládež (rovesníkov), nemala by som ani nervy na to. Skôr ľudia, ktorí idú do Afriky pomáhať
hladujúcim a chorým ľuďom, sú mojím vzorom.“ Zároveň dochádza k uvažovaniu o tom, že zastávanie
pozície učiteľa je často mimoriadne náročne a sami respondenti priznávajú, že na takúto úlohu by si
netrúfali.
BENEVOLENCIA
Tento typ hodnotovej
PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
orientácie sa sústreďuje
Oddanosť povolaniu a prístup k vzdelávaniu ako
na prosperitu, pomoc,
k poslaniu sú mimoriadne vysoko oceňované
ochranu, zachovanie a
vlastnosti edukačne zameraných profesií. Najmä
posilňovanie výhod osôb, v prípade empatickej komunikácie pôsobia tieto
s ktorými je jedinec
typy vzorov na mladých ľudí ako žiaduce
v blízkom vzťahu alebo
príklady. Vysoko cenený je ústretový prístup
kontakte.
a ochota pomôcť a poradiť. Týka sa to nielen
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Špecifické indikátory:
starostlivosť, ochota
pomáhať blízkym
osobám, zodpovednosť.

pedagógov pôsobiacich v rámci školského
systému, ale aj ďalších profesionálov alebo
dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mladými
ľuďmi. Cenená je široká báza skúseností
a poznatkov, ako aj pochopenie prípadných
chýb a nedostatkov . V prípade formálneho
i neformálneho vzdelávania zohráva dôležitú
úlohu schopnosť motivovať k aktivite a lepším
výkonom (nie však formou nariadení a zákazov,
ale skôr zaujímavou formou, priblížením
a zdôrazňovaním aplikačných súvislostí).

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Oddanosť povolaniu a prístup k vzdelávaniu ako k poslaniu sú mimoriadne vysoko oceňované
vlastnosti edukačne zameraných profesií. Najmä v prípade empatickej komunikácie pôsobia tieto
typy vzorov na mladých ľudí ako žiaduce príklady. Napríklad Kitty (18) hovorí o svojom učiteľovi
fyziky takto: „Je to viac než učiteľ, veľakrát mi poradil ako zvládnuť určité životné situácie. A takýchto
ľudí si vážim.“ Vysoko cenený je ústretový prístup a ochota pomôcť a poradiť. Týka sa to nielen
pedagógov pôsobiacich v rámci školského systému, ale aj ďalších profesionálov alebo dobrovoľníkov
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. Napríklad Ľubica (18) si myslí nasledovné: „Určite sú mojimi
vzormi profesori a tréneri. Profesorov obdivujem, že vydržia toľké roky posmešky a nervy, ktoré im
spôsobujeme a aj napriek tomu vždy, keď môžu, tak ochotne pomôžu, poradia a potešia úsmevom.
Trénerov obdivujem za to, čo v živote dosiahli a že si žijú svoj sen a robia to, čo ich baví a tým sa aj
živia.“ Cenená je široká báza skúseností a poznatkov, ako aj pochopenie prípadných chýb a
nedostatkov. V prípade formálneho i neformálneho vzdelávania zohráva dôležitú úlohu schopnosť
motivovať k aktivite a lepším výkonom. Takýto príklad uvádza Ivana (18): „Jedným z mojich
obrovských vzorov je moja triedna učiteľka. Zodpovednejšieho človeka som v živote nestretla. Páči sa
mi, že vždy má všetko pripravené, má vo všetkom poriadok a takýchto ľudí milujem. Je to jediný
človek, ktorý by ma dokázal presvedčiť o mojom rozhodnutí, inak robím všetko podľa seba.“
Vhodnými vzorovými impulzmi bývajú aj pozitívne príklady zo strany dobrovoľníkov a ľudí pracujúcich
s mládežou. Tento typ vzorových podnetov sa sústreďuje na pomoc, ochranu, zachovanie
a posilňovanie práv nielen jednotlivcov, ale aj celých sociálnych skupín. Napríklad Tomáš (15) uvádza:
„Mám ako vzor dobrovoľníkov, ktorí sa radi starajú o druhých, životné prostredie aj na úkor svojho
voľného času.“
TRADÍCIA
Táto hodnotová
PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
orientácia reprezentuje
Predstavitelia edukačných profesií sú časťou
akceptáciu tradícií, príp.
mladých ľudí vnímaný ako typickí nositelia
tradičných spôsobov
hodnotových orientácií spájaných tradíciami,
konania, prijatie
s tradičnými spôsobmi konania a kultúrnych
kultúrnych zvykov,
aspektov
spoločenského
života.
Takéto
skupinovej solidarity a
kultivačné vnímanie pedagógov ako nositeľov
zdieľania, rešpekt voči
kultúrnych
tradícií,
zvykov
spoločensky
zvykom a spoločnosťou
akceptovaného správania je nesporne cenným
akceptovaným ideálom.
ukazovateľom ich pozitívneho vplyvu a zároveň
istého spoločenského statusu.
Špecifické indikátory:
pokora, rešpekt,
Na druhej strane prílišné lipnutie na tradičných
akceptácia a zdieľanie
spôsoboch konania a interakcie s mladými ľuďmi
zvykov a tradícií.
môže pôsobiť ako výrazná bariéra. Najmä
v rámci formálnych školských štruktúr to môže
indikovať stagnáciu v metódach a formách
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Socializačný
proces mladého človeka vyžaduje vyvážený
pomer tradičných prístupov a aktivizačných
prvkov prinášajúcich nové prístupy aj do sféry
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BEZPEČNOSŤ

Charakteristickou črtou
tejto hodnotovej
orientácie je záujem
o vlastnú bezpečnosť a
tiež bezpečnosť blízkych
alebo spriaznených osôb.
Ide o zabezpečenie života
v bezpečnom prostredí
predovšetkým v rámci
rodinných štruktúr, ale aj
v širšom spoločenskom
kontexte.
Špecifické indikátory:
starostlivosť, ochota
pomôcť, spolupatričnosť,
stabilita vzťahov.

kultúrnych hodnôt, skupinovej solidarity
a zdieľania.
PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Starostlivosť o fyzickú bezpečnosť zverených
osôb je v prípade edukačných profesií vnímaná
ako jeden zo základných atribútov korektného
výkonu. Podobne je to i na úrovni psychickej,
kde by mala byť samozrejmosťou pedagogická
práca v prostredí, ktoré nie je stresujúce,
v ktorom jednotliví aktéri disponujú istou mierou
komfortu a pozitívnych impulzov na úrovni
vzájomnej
komunikácie,
vzťahov,
prezentovaných postojov a pod. Na primárnej
úrovni
ide,
samozrejme,
o vytvorenie
bezpečného prostredia, v ktorom nedochádza
k fyzickým alebo psychickým problémom
spôsobovaným mladými ľuďmi navzájom (napr.
šikanovanie). Menší dôraz je kladený na
vytváranie bezpečného prostredia na osi
pedagóg – žiak. Organizácia a riadenie výchovnovzdelávacieho procesu by mali prebiehať
v prostredí, v ktorom sa cíti príjemne žiak
i pedagóg. V prípade mimoškolských aktivít je to
prirodzené, čo potvrdzujú aj odpovede mnohých
respondentov, ktorí pozitívne vnímajú vzorové
podnety svojich trénerov, animátorov, vedúcich
krúžkov a iných mimoškolských aktivít. Omnoho
problematickejšie a náročnejšie je zabezpečiť
takúto stabilitu vzťahov a vyváženosti práv
a povinností v prípade tradičného školského
vyučovania.
Príliš
konzervatívny
prístup
a striktné trvanie na dodržiavaní formálnych
vzťahov spôsobujú, že v rámci takýchto prísne
hierarchických štruktúr je pre mladého človeka
ťažké vnímať pedagóga ako osobný vzor.
Empatia a stabilita vzťahov, ochota pomôcť
a poradiť sú prejavmi záujmu a starostlivosti
pedagóga o svojich žiakov. V takomto prípade
sú často reflektované ako vzorové podnety.

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Starostlivosť o fyzickú bezpečnosť zverených osôb je v prípade edukačných profesií vnímaná ako
jeden zo základných atribútov profesionálneho prístupu. Podobne je to i na úrovni psychickej, kde by
mala byť samozrejmosťou pedagogická práca v prostredí, ktoré nie je stresujúce, v ktorom jednotliví
aktéri disponujú istou mierou komfortu a pozitívnych impulzov na úrovni vzájomnej komunikácie,
vzťahov, prezentovaných postojov a pod. Takéto bezpečné prostredie je vhodnou pôdou pre úspešné
stratégie učenia sa a komunikácie. Napríklad Kristína (17) spomína na svoju učiteľku chémie
a matematiky nasledovne: „Vďaka nej ma chémia začala baviť a dodnes ju mám veľmi rada a zrejme
ju chcem ísť aj študovať.“ Motivácia pozitívnymi podnetmi sa vo výpovediach našich respondentov
často objavuje v súvislosti s voľnočasovými aktivitami. Napríklad Elizabeth (17) uvádza: „Moja
učiteľka klavíra má cit k hudbe, dobre vychádza so žiakmi, dá sa s ňou dobre porozprávať, je
zodpovedná a spravodlivá.“
Na primárnej úrovni ide, samozrejme, o vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom nedochádza
k fyzickým alebo psychickým problémom spôsobovaným mladými ľuďmi navzájom (napr.
šikanovanie). Menší dôraz je kladený na vytváranie bezpečného prostredia na osi pedagóg – žiak.
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Organizácia a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu by mali prebiehať v prostredí, v ktorom sa
cíti príjemne žiak i pedagóg. V prípade mimoškolských aktivít je to prirodzené, čo potvrdzujú aj
odpovede mnohých respondentov, ktorí pozitívne vnímajú vzorové podnety svojich trénerov,
animátorov, vedúcich krúžkov a iných mimoškolských aktivít. Napríklad Romana (18) hovorí: „Mám
za vzor svojho trénera v džude. Už od 2. triedy na základnej škole ma trikrát do týždňa „trápil" na
tréningoch. Dnes som aj vďaka nemu silná a sebavedomá žena.“ Podobne Jakub (16) pozitívne
hodnotí animátora, ktorého mal možnosť spoznať počas prípravy na sviatosť birmovania.
Omnoho problematickejšie a náročnejšie je zabezpečiť takúto stabilitu vzťahov a vyváženosti práv
a povinností v prípade tradičného školského vyučovania. Príliš konzervatívny prístup a striktné trvanie
na dodržiavaní formálnych vzťahov spôsobujú, že v rámci takýchto prísne hierarchických štruktúr je
pre mladého človeka ťažké vnímať pedagóga ako osobný vzor. Empatia a stabilita vzťahov, ochota
pomôcť a poradiť sú prejavmi záujmu a starostlivosti pedagóga o svojich žiakov. V takomto prípade
sú často reflektované ako vzorové podnety.

KONFORMITA

Základnou hodnotou je
správanie sa a konanie
v súlade so všeobecne
akceptovanými
spoločenskými normami
a očakávaniami, regulácia
vlastného správania,
ktoré by mohlo mať
disharmonický efekt na
fungovanie niektorej zo
sociálnych skupín alebo
spoločnosti ako takej.

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Slušnosť, úcta, sebadisciplína a ďalšie prejavy
normatívneho správania sú u väčšiny
predstaviteľov týchto profesií prirodzenou
súčasťou ich výkonu profesionálnej činnosti.
Môžeme predpokladať, že tieto nesporne
pozitívne osobnostné kvality pôsobia aj ako
vzorové impulzy na deti a mládež. Výsledky
nášho výskumu ukazujú, že tieto aspekty
vplývajú na cieľovú skupinu výchovného
pôsobenia skôr implicitne a nie sú explicitne
artikulované a registrované ako vzorové
podnety.

Špecifické indikátory:
stabilita, sebadisciplína,
normatívne správanie,
slušnosť, rešpekt,
poslušnosť, úcta.
PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Slušnosť, úcta, sebadisciplína a ďalšie prejavy normatívneho správania sú u väčšiny predstaviteľov
týchto profesií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, prirodzenou súčasťou ich výkonu profesionálnej
činnosti. Môžeme predpokladať, že tieto nesporne pozitívne osobnostné kvality pôsobia aj ako
vzorové impulzy na deti a mládež. Napríklad Viktória (15) obdivuje prácu animátoriek mládežníckych
aktivít: „Bola som aj ja takouto animátorkou v tábore. Nie je to také ľahké, ako sa na prvý pohľad
zdá. Na jednej strane musíme vedieť zabaviť deti, odpovedať na ich otázky, pomôcť. Je to veľká
zodpovednosť.“ Výsledky nášho výskumu ukazujú, že tieto aspekty vplývajú na cieľovú skupinu
výchovného pôsobenia skôr implicitne. V niektorých prípadoch sú však explicitne artikulované
a registrované ako vzorové podnety. Elena (18) v tejto súvislosti dodáva: „Ja som členkou Apoštolskej
cirkvi... Máme aj vedúcich a práve v nich mám niekoľko vzorov, pretože mi mnohokrát pomohli a
poradili. Pre mňa sú to ľudia s nevyčísliteľnou hodnotou.“ Slušnosť, úcta, sebadisciplína a ďalšie
prejavy normatívneho správania sú pozitívne vnímanými vzorovými podnetmi u respondentov, ktorí
sa na rôznych úrovniach zapájajú do činnosti mládežníckych organizácií – či už z občianskeho sektora
alebo v organizáciách s duchovným zameraním. Tento príklad ilustruje Barbora (15), ktorá hovorí:
„Chodím do pastoračného centra, kde stretávam kopu mladých ľudí, ktorí chcú meniť tento svet k
lepšiemu. Jedna z animátoriek je proste môj vzor, ktorému by som sa chcela podobať. Je veľmi múdra
a inteligentná, ovláda mnoho jazykov. Svojimi názormi dokáže osloviť všetkých. Je skvelá animátorka,
vymýšľa divadlo, deťom prekladá rôzne texty a dokonca sama píše piesne.“ Podobne Jakub (15) vidí
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inšpiráciu v aktivitách organizácie Saleziánov Don Bosca: „Tí ľudia pre mňa znamenajú život. Svojimi
rozhodnutiami, túžbami, snami či cieľmi mi dávajú chuť do života.“ U dobrovoľníkov je oceňované
správanie sa a konanie v súlade so všeobecne akceptovanými spoločenskými normami a mimoriadne
pozitívny ohľad má nezištnosť realizovaných aktivít. Napríklad Dominik (15) k tomu dodáva: „Pre
mňa sú vzorom všetci dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť bez nároku na peniaze, sú to naozaj dobrí ľudia,
ktorých je málo.“
HEDONIZMUS
Táto hodnotová
PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
orientácia kladie dôraz na Dôraz na individualistické ponímanie a prejavy
individualistické
životného štýlu je u mnohých stredoškolákov
prežívanie života.
veľmi citeľný. S pedagógmi, vychovávateľmi či
Oceňuje hedonistické
trénermi ich však vôbec nespájajú. Tieto prejavy
prejavy zamerané na
hodnotovej orientácie nemali vo výskumnom
rôzne zmyslové
súbore relevantné zastúpenie vo vzťahu k
potešenia, zábavu,
pedagógom ako vzorovým podnetom.
užívanie si,
uspokojovanie pôžitkov
a pod.
Špecifické indikátory:
potešenie, zábava,
pôžitkárstvo,
individualistické sklony,
egoizmus.
STIMULÁCIA

Táto hodnotová
orientácia oceňuje
stimuláciu zmyslových
podnetov, zvládanie
častých zmien v živote,
objavovanie nových vecí,
rozmanitosť, vzrušenia,
pestrosť a schopnosť
reagovania na nové výzvy
v osobnom i pracovnom
živote.
Špecifické indikátory:
novosť, rozmanitosť,
vzrušujúci život,
vynaliezavosť.

AUTONÓMNOSŤ

Základnými
charakteristikami tejto
hodnotovej orientácie sú
rôzne prvky a prejavy
samostatného konania.
Dôležitý význam má
možnosť rozhodovať sa
autonómne o vlastných
cieľoch, záujmoch,
aktivitách, sledovať
vlastné priority,

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Hodnotová orientácia spájaná so stimuláciou nie
je vo vnímaní stredoškolákov takmer vôbec
spájaná s ich pedagógmi, vychovávateľmi či
trénermi. Tieto prejavy hodnotovej orientácie
nemali vo výskumnom súbore relevantné
zastúpenie vo vzťahu k iným príbuzným ako
vzorovým podnetom. To však neznamená, že by
všetci pedagógovia nereagovali na nové
podnety, príp. neoceňovali pestrosť, rozmanitosť
a objavovanie nových vecí. Naším zámerom
však nebolo detailné skúmanie týchto súvislostí
a vzťahov, ale skôr zistenie primárnych faktov
o tom, či stimulácia ako hodnotová orientácia je
alebo nie je edukačným vzorovým podnetom.

PEDAGÓG/VYCHOVÁVATEĽ/TRÉNER/ANIMÁTOR:
Špecifické indikátory hodnotovej orientácie
zameranej na autonómnosť nie sú relevantnou
súčasťou oceňovaných vzorových podnetov
v tejto časti spektra. Vo viacerých prípadoch sme
však zistili akýsi latentný stupeň znepokojenia,
príp. začudovania sa nad tým, že pedagógovia
zanedbávajú vlastné ciele, záujmy, priority.
Konkrétnym prejavom takéhoto ponímania je
začudovanie sa nad tým, že predstavitelia
edukačne zameraných profesií vykonávajú takú
66

prejavovať vlastnú
tvorivosť a nezávislosť.
Špecifické indikátory:
kreativita, sloboda,
nezávislosť, zvedavosť,
samostatné
rozhodovanie.
UNIVERZALIZMUS

Prioritným zameraním
tejto hodnotovej
orientácie je zameranie
sa na vonkajšie sociálne
prostredie. Súčasťou je
pochopenie a tolerancia
práva záujmov ostatných
členov spoločnosti, snaha
o spravodlivosť, rovnosť,
tolerancia, ochrana práv
slabších, životného
prostredia a pod.
Špecifické indikátory:
tolerancia, sociálna
spravodlivosť,
pochopenie, rovnosť.

náročnú prácu napriek veľmi nízkemu
finančnému ohodnoteniu. Nedostatok
autonómnosti u pedagógov tak pôsobí na
mladých ľudí skôr ako typický negatívny vzor
(ako niečo, čomu sa hodnotiaci jedinec nechce
podobať ani pripodobniť).

Tieto prejavy hodnotovej orientácie nemali vo
výskumnom súbore relevantné zastúpenie vo
vzťahu k pedagógom, vychovávateľom a
trénerom ako vzorovým podnetom pôsobiacim
na mladých ľudí.

Stratégie konania a interakcie
súvisiace so vzorovými podnetmi z prostredia iných dospelých

Typ stratégie
Akceptačná stratégia výberu axiologických
podnetov

Averzívna stratégia výberu axiologických
podnetov

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, sú vzory z prostredia
pedagógov, vychovávateľov či trénerov pomerne
silnými vzorovými podnetmi. Vysoko cenený je
ústretový prístup, ochota pomôcť a poradiť.
V prípade
formálneho
i neformálneho
vzdelávania zohráva dôležitú úlohu schopnosť
motivovať
k aktivite
a lepším
výkonom.
Akceptačná stratégia výberu hodnotových
orientácií vystupuje do popredia a v tomto
kontexte edukačné vzory pozitívne pôsobia
svojím osobným príkladom, postojmi a
správaním.
U jedincov, ktorí preferujú túto stratégiu výberu
axiologických podnetov, prevláda záporný citový
postoj, resp. antipatia k vzorovým podnetom zo
vzdelávacieho prostredia. Najmä pedagógov
vnímajú ako jedincov, ktorí profesionálne
neuspeli a často svoju prácu vykonávajú skôr
z nutnosti
a z dôvodu
nedostatku
iných
vhodných príležitostí. Vnímajú ich ako negatívne
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Zmiešaná stratégia výberu axiologických
podnetov

vzorové podnety, ktorých činnosti sa
v budúcnosti neplánujú v žiadnom prípade
pripodobniť.
Respondenti, u ktorých prevažuje táto stratégia,
vnímajú nositeľov edukačných vzorov ako
nositeľov odbornosti a prostredníkov pri prenose
vedomostí,
poznatkov,
príp.
zručností
a skúseností. Táto skupina mladých ľudí má však
zmiešaný postoj k sociálnemu statusu týchto
osôb. Najmä pedagógov hodnotia ako ľudí, ktorí
síce vykonávajú užitočné a dôležité povolanie,
avšak majú problém so zabezpečením
primeraného finančného ohodnotenia svojej
práce a relevantnejšieho vplyvu v spoločnosti.

Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace so vzorovými podnetmi z prostredia iných príbuzných
V PRÍPADE VZOROV Z PROSTREDIA INÝCH DOSPELÝCH SA VÝBER AXIOLOGICKÝCH PODNETOV RIADI
PODĽA ZÁKLADNÝCH STRATÉGIÍ, KTORÉ SPREHĽADŇUJÚ INTERAKCIU
s intervenujúcimi vzorovými podnetmi.
V prípade učiteľov sa objavuje akceptačná, averzívna aj zmiešaná stratégia výberu vzorových podnetov,
v prípade trénerov a animátorov sa objavuje iba akceptačná alebo zmiešaná stratégia.
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3.3 Vzorové podnety z prostredia médií

V procese analýzy štruktúry vzorových podnetov z prostredia médií bolo identifikovaných niekoľko
skupín príčinných podmienok. Ide o udalosti alebo prípady, ktoré vedú k vzniku predmetného javu –
teda k tomu, že cieľová skupina nášho výskumu vníma rôzne druhy mediálnych podnetov a nachádza
v nich príklady, ktoré ju niečím priťahujú alebo naopak odpudzujú.

3.3.1 Nedôvera v sprostredkovane exponovaný obraz rodiny v médiách

Ako prvá skupina príčinných podmienok bola identifikovaná kategória so súhrnným označením
Nedôvera v sprostredkovane exponovaný obraz rodiny v médiách (PP1). Táto kategória zahŕňa súbor
troch kľúčových kategórií, ktoré používame v rámci nami konštruovaného paradigmatického modelu.
Ide o nasledovné javy:
3.1.1.1 Nesúlad medzi médiami prezentovanými modelmi činnosti a ich nositeľmi s osobnou skúsenosťou
percipienta.

Obraz rodiny a rodinného života býva v procese mediálnej komunikácie viac či menej deformovaný.
Viacerí z oslovených respondentov tvrdia, že s príslušnými nositeľmi činnosti ani s ich aktivitami sa
nedokážu stotožniť. Napríklad Denis (18) v tejto súvislosti odpovedá: „Všetko to je iba skreslené podľa
mňa, čo sa týka médií. Skresľujú to zle, skresľujú to dobre, ale pravda je vždy úplne iná. Je málo relácií,
kde by zobrazovali rodinu alebo niekoho v tom skutočnom svetle, v akom je podľa mňa.“ Podľa mienky
viacerých respondentov sú mnohé mediálne obsahy v rozpore s ich osobnou skúsenosťou, ale aj
skúsenosťou ďalších ľudí, ktorých poznajú. Napríklad Martin (18) hovorí: „Ja by som tak povedal, že
málokedy počúvam, že pani nejaká, Novotná, z nejakých Novák, jednoducho, veľmi pekne vychovala
svoju dcéru a všetci môžu byť na ňu hrdí. Taký článok som v živote nevidel. Môžeme vidieť, že pani
Nováková či Novotná či kto som povedal možno znásilnila svoju dcéru (smiech), svojho syna alebo
zabila, týrala alebo niečo také. Jednoducho ľudí to nezaujme, nezaujíma ich to dobré, čo sa deje v tých
rodinách, zaujíma ich iba to zlé a potom si aj vytvárajú tú vlastnú mienku, ale majú tú mienku
vsugerovanú od niekoho, to je to.“ Prezentácia rodiny a rodinného života v médiách nie je oslovenými
percipientmi vnímaná ako relevantný vzorový podnet. Sprostredkované pôsobenie týchto negatívnych
príkladov prostredníctvom médií však predstavuje špecifické záporné vplyvy, s ktorými sa respondenti
nielenže nestotožňujú, ale sú pre nich skôr odstrašujúcim príkladom. V súvislosti so sprostredkovane
exponovaným obrazom rodiny v médiách Cyril (18) vysvetľuje: „Ja svoju rodinu vnímam úplne ináč ako
sú prezentované rodiny v médiách. Myslím si, že rodina je v médiách prezentovaná voľne, až
voľnomyšlienkársky. V rodine neexistuje vernosť, pochopenie a odhodlanie vydržať vo vzťahu aj pri
nejakých problémoch. Väčšinou v seriáloch, ako napr. Panelák, sa rodiny veľmi rýchlo rozpadajú pri
najmenších problémoch – a to nie je veľmi vhodná prezentácia rodiny zo strany médií. Médiá by mali
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spoločnosť skôr motivovať, aby vo vzťahoch vytrvali.“ Podobne Daniel (18) uvádza, že obraz rodiny
prezentovaný v spravodajstve a publicistike považuje za veľmi deformovaný: „Všade v médiách vidíme
obrazy rodiny, ktorá nevie vydržať, rozpadá sa už pri nejakých malých hádkach, malých problémoch.
Často nám aj každodenné správy ukazujú, že malé „problémiky“ dokážu vyvolať aj vraždu v rodine...
A to nie je veľmi pekné a neviem to vôbec pochopiť, pretože moja rodina sa aj napriek menším či väčším
problémom dokáže stále stmeliť a byť silnejšou ako bola predtým.“ Obraz rodiny prezentovaný
v mediálnych komunikátoch však môže pôsobiť aj ako silný vzorový podnet. Ilustrovať to môžeme
napríklad na vyjadrení Mareka (18), ktorý uvádza: „Asi môj najobľúbenejší sitkom, čo som pozeral od
malého malinka, bol Krok za krokom (Step by step) a si myslím, že to bol taký najlepšie spravený sitkom
z toho hľadiska, že to bol spravený ako komediálny seriál a zábava, ale vždy na konci toho seriálu vyšlo
nejaké poučenie o láske, kamarátstve, súdržnosti a podobne. Čiže to ma určite ovplyvnilo.“
O rôzne formy pôsobenia prostredníctvom negatívnych vzorových podnetov však časť mladých ľudí
nestojí. V niektorých prípadoch môže byť takéto pôsobenie dokonca jedným z faktorov, ktoré
odrádzajú túto skupinu publika od kontaktu s prostredím masových médií. Tieto tézy konkretizuje do
veľmi hutnej podoby napríklad Ján (18): „...stotožňujem sa s tým názorom, že v súčasnosti je hlavne
televízia hlavne veľkým manipulátorom ľudskej mysle, hej, a ovplyvňuje rozhodnutia ľudí. Či negatívne,
či pozitívne to už nechám na posúdenie iných, ale každopádne manipulujú, určite. Myslím si, že v tých
médiách sa práve tie, ten ostatný typ relácií takých, ktoré by tú myseľ mali tak uvoľniť a nejako zabaviť
vytráca naozaj. Ako myslím si, že špeciálne na Slovensku.“ Zreteľne vyhranený názor na manipulatívne
aspekty a negativitu prevažujúcu predovšetkým v spravodajských žánroch má tiež Tomáš (19): „Tak na
JOJke, keď si zapnete správy a tam to je jedno, či začiatok alebo v strede a správa, že dvaja bezdomovci
spali včera v nemocnici kdesi, alebo že mačka má nejaké tri mláďatká nové, tak toto podľa mňa nie sú
podstatné informácie. Alebo že sa niekde v Indií prevrátil autobus a zahynulo trinásť ľudí. To sú úplne
nepodstatné veci, ktoré vôbec nepotrebujeme vedieť. Možno o tých veľkých katastrofách áno, ak to má
vplyv na životné prostredie, tým pádom aj na nás, ale takéto lokálne, ktoré sa dejú všade po svete, to je
úplne nepodstatné a mohli by sa tie televízie venovať podstatnejším témam.“
3.1.1.2 Vnímanie mediálneho obrazu rodiny ako jedného z faktorov rozkladu tradičných rodinných hodnôt.

V kontexte obrazu rodiny a rodinných hodnôt, ktorý v médiách podľa respondentov prevažuje, sa
objavuje presvedčenie, že tieto faktory sú spoluzodpovedné za hodnotovú deštrukciu v súčasnej
spoločnosti. Napríklad Braňo (19) tieto tendencie zhrnul nasledovne: „Myslím si, že dnešné médiá
poskytujú úplne zdeformovaný obraz pravej rodiny. Poväčšine žijú rodičia alebo partneri buď oddelene,
alebo sa rozvedú, pričom trpia ich vlastné deti. Taktiež veľkým problémom je práve to, že tých detí je
v dnešnej dobe málo, taký je moderný trend. Ľudia budú mať radšej psa ako dieťa a to je vlastne presný
opak toho, ako to vyzerá v našej rodine.“ Negatívny vplyv televízie na vnímanie a následnú deformáciu
hodnotového rebríčka jednotlivcov i celej spoločnosti komentuje vo svojom rozprávaní aj Jana (18):
„A jáá si preto myslím, že je naozaj, dnešní ľudia chcú veriť v rodinu, chcú veriť, hej? Aléé je to ťažko...
70

Lebo aj v telke je úplne bežné pozerať tie filmy, kde sú ľudia rozvedení a keď to vidíš, akože v tých
filmoch, že sú ľudia rozvedení a tak ďalej, to príde úplne normálne hej? To by proste nemalo byť
normálne.“
Tieto a podobné postoje však určite neznamenajú, že by práve stredoškoláci boli typickými nositeľmi
a presadzovateľmi hodnôt tradičnej rodiny. Ich postoje v mnohých ohľadoch možno vnímať skôr ako
liberálne. Istá dávka konzervatívneho pohľadu na tieto otázky súvisí skôr s (a) nezáujmom
o prezentáciu obrazu rodiny, ktorý sa nestotožňuje s ich vlastnou skúsenosťou, (b) nezáujmom
o problémy, ktoré sa ich bezprostredne nedotýkajú a nemôžu ich nijako ovplyvniť. Napríklad Adam
(18) to zhrnul do nasledovného vyjadrenia: „Podľa toho, čo som si všimol v médiách, najmä v seriáloch
a filmoch, často zobrazujú rozbité rodiny. Snažia sa z toho urobiť nejaký príbeh. Myslím si však, že to nie
je úplne správne ponímanie rodiny. Život je síce zaujímavý, ale v každej rodine. Myslím si, že v našej
rodine je to úplne inak ako v médiách.“ Podobnú skúsenosť s negatívnymi príkladmi percipovanými
prostredníctvom mediálnych obsahov má aj Ľuboš (19), ktorý tieto faktory vníma v kontexte vlastnej
autentickej skúsenosti z rodinného života: „...to, čo je prezentované v médiách nemá s rodinou, teda
s tou tradičnou rodinou, absolútne nič spoločné, pretože sú to v podstate všetko voľné zväzky,
o zväzkoch osôb rovnakého pohlavia už ani nehovorím. Takže vďaka Bohu, že sa to nepodobá na tú
rodinu, ktorú poznám ja.“ Objavujú sa aj vyjadrenia odkazujúce na pozitívne vnímanie niektorých
zahraničných seriálov, v ktorých napriek odlišnému spoločenského kontextu objavujú mladí ľudia
podstatne viac pozitívnych vzorových podnetov ako v produkcii slovenských tvorcov. Zuzka (18)
vysvetľuje: „Nejaké aj tie americké skôr seriály, lebo tam vlastne ukazujú skôr šťastné rodiny, napríklad
ako boli OC California a toto, tak tam je skôr zase z tej pozitívnej stránky braná tá rodina ako na
Slovensku.“
Mnohé takéto a podobné hodnotiace postuláty môžeme vnímať tiež ako prejavy istej miery
individualizmu a pragmatického zmýšľania. Snahou je vytláčať z vedomia všetky informácie a podnety,
ktoré pri redundantnom výskyte môžu spôsobovať desenzibilizáciu, osobnú frustráciu a zahltenie
negatívnymi podnetmi. Napríklad Renáta (19) v tejto súvislosti konštatuje: „...všade samá vražda,
všetko negatívne a potom ľudia majú žiť a robiť sa, že sa nič nestalo. Že... Pozerať v dnešnej dobe
správy si myslím, že musí mať asi dobrú osobnosť, aby to strávil a že nič sa nestalo a fungovať
normálne.“ Podobne Ivana (18) je frustrovaná z toho, že „je menej tých pozitívnych stránok, čo sa
ukazuje v médiách, viac je tam naozaj toho násilia a takého, že ako tá rodina nefunguje.“
PP1: Nedôvera v sprostredkovane exponovaný obraz rodiny v médiách
Q1.1: Čo vedie k vzniku tejto nedôvery?
Nesúlad medzi médiami prezentovanými modelmi činnosti a ich nositeľmi s osobnou skúsenosťou
percipienta
Vnímanie mediálneho obrazu rodiny ako jedného z faktorov rozkladu tradičných rodinných hodnôt
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3.3.2 Vnímanie pôsobenia médií ako prostriedkov povrchnej a na zisk orientovanej saturácie
zábavy a odreagovania publika
3.3.2.1 Prioritné zameranie na negatívne informovanie a škandalizáciu

Účastníci výskumu si pomerne zreteľne uvedomujú prioritný zámer mainstreamových mediálnych
komunikátov, ktoré sa sústreďujú na získanie pozornosti publika a generovanie čo najväčšieho príjmu
z reklamy. Pomerne zreteľne

vidia

súvislosť

medzi

sledovanosťou/počúvanosťou/čítanosťou

jednotlivých komerčných médií a generovaním reklamných príjmov. Napríklad Zuzka (18) to v súvislosti
s televíznymi spravodajskými reláciami zhrnula nasledovne: „...v televíznych novinách, že dajú skôr to,
čo sa zlé stane ako to, čo sa dobré stane v tých rodinách, lebo to by nemalo asi takú sledovanosť.“
Integrácia spravodajských informácií a zábavných prvkov do jedného celku – navyše pôsobiaceho úplne
prirodzene a atraktívne – môže byť na prvý pohľad pre mladého diváka ťažko dešifrovateľná. Prevaha
negatívnych a na prvý pohľad spoločensky dôležito pôsobiacich správ zvyčajne dodáva týmto
formátom punc serióznosti a dôveryhodnosti. Ukazuje sa však, že časť respondentov z radov
dospievajúcich dokáže tieto persuazívne stratégie komerčných médií identifikovať a pomerne
pregnantne pomenovať príčiny a súvislosti. Ladislav (19) pomenováva rozdiely medzi médiami
sprostredkovanou reprezentáciou reality a skutočne prežívaným svetom nasledovne: „Tam je to hlavne
o tom, aby to bavilo ľudí a fakt neni tam vôbec realita v týchto veciach, vôbec riešené ani dané, ani
proste neriešia sa tam reálne problémy a sú tam väčšinou také situácie, aby to zaujímalo človeka
a pritiahlo.“ Podobne Marek (17) identifikoval častý rozpor medzi bombastickým titulkom v novinách
alebo časopisoch a samotným obsahom článku. Všíma si, že obsah príspevku má so zavádzajúcim
textom v názve článku často iba veľmi málo spoločné: „Oni musia tam dáke zrniečko dať.
A najzaujímavejšie sú vlastne také tie titulky... Keď titulky dajú takú tú zaujímavú, šokujúcu,
bombastickú, človek sa ide pozrieť... Ale tak z vlastnej skúsenosti viem, že keď vidím nejaký obyčajný
článok, tak si to nekuknem... Ale keď je úžasná titulka, tak si to pozrem, ale potom som z toho celý
sklamaný, že čo som sa dočítal niečo úplne iné ako to bolo v tej titulke.“ Jednou zo základných
spravodajských hodnôt (indikátor ovplyvňujúci výber a zaradenie jednotlivých tém do obsahu médiá)
je negativita. Predovšetkým súkromné médiá uprednostňujú správy o nešťastiach, nehodách,
kriminálnych činoch a tragických udalostiach. Vzniká pritom zvláštny kaleidoskop, v ktorom sa zdanlivo
úplne chaoticky miešajú katastrofy skutočne globálneho významu (napr. informácie o hurikánoch,
haváriách dopravných lietadiel a pod.) s často úplne banálnymi príspevkami o tragédiách lokálneho
charakteru (bežná autohavária, požiar v byte, pretrhnuté kanalizačné potrubie a pod.). Zuzana (20)
tento problém vidí nasledovne: „Tam sú asi najhoršie prezentované tie vzťahy, lebo tam rozprávajú, že
si zabil matku alebo dobodá svojho otca alebo brat sa opil a vyhodil svojho druhého brata z okna.“ Je
zaujímavým zistením, že mnohí respondenti nášho prieskumu vnímajú tieto súvislosti a dokážu
pomerne jasne pomenovať atribúty tohto javu. Napríklad Braňo (18) to vidí nasledovne: „Myslím si, že
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dnešné médiá sa snažia hľadať zakaždým nejaké senzácie, ako tých známych ľudí čo najviac pošpiniť
alebo akúkoľvek špinu z ich minulosti vytiahnuť na povrch, aby o tom všetci vedeli. Ľudia sú na to
zvedaví, kvôli tomu čítajú tie články... Preto si myslím, že tých negatívnych informácií o tých známych
ľuďoch je v tých médiách podstatne viac. Ak je niekto naozaj kvalitný, a to zlo nekoná tak okato, tak
v tých médiách dokážeme nájsť aj nejaké pozitívne zamerané články, ktoré mňa osobne dokážu niekedy
veľmi povzbudiť a nadchnúť, aby som sa aj ja na niečo podobné zameral alebo vykonal.“ Časť mladých
účastníkov focus groups a autorov esejí zároveň prejavilo veľmi kritický postoj, v rámci ktorého dokážu
identifikovať a zhodnotiť prvoplánový zámer komerčných médií snažiacich sa zasiahnuť najnižšie ľudské
pudy (závisť, škodoradosť a podobne) a komerčne využiť záujem publika o škandalizáciu, konflikty
a zjednodušené a popisné prezentovanie udalostí, väčšinou bez hľadania akýchkoľvek súvislostí
a kontextu. Cyril (18) vysvetľuje: „Prezentujú osoby buď veľmi dobre – hercov, politikov, športovcov,
ktorí prispievajú veľkými sumami peňazí na charitu, deti a pod., médiá vykresľujú v podstate veľmi
dobre. Alebo naopak, sú tu nejaké osobnosti, ktoré keď urobia nejaký prešľap, médiá sa v tom začnú
vŕtať a potom ich vykresľujú veľmi negatívne. Ja si myslím, že médiá sa snažia vyhľadávať nejaké
bombastické udalosti, bombastické persóny, ktoré by dokázali obyčajných ľudí zaujať natoľko, aby si tie
médiá buď čítali, alebo pozerali... Preto si myslím, že v podstate médiá idú do tých extrémov v tej
prezentácii.“ Podobný názor na prakticky bulvárnych médií a škandalizáciu verejne známych osôb má
Daniel (18): „Alebo zase na ľudí, ktorí už dávno niečo dosiahli, sa momentálne snažia vytiahnuť tú
najhoršiu špinu na nich. Prípadne sa niečo stane, za čo možno ani sami nemôžu a napíšu to tak, akoby
boli najhorší na svete. Aby si tí obyčajní ľudia mysleli, že niečo znamenajú.“ Uvedomenie si etického
aspektu častých prienikov bulvárnych médií do súkromia známych ľudí a určitú mieru empatie s nimi
prejavila Katarína (18), ktorá konštatuje: „Oni strašne zveličujú. No ja by som napríklad nechcela byť
slávna, pretože mať za riťou každú chvíľu dajakého paparazzi.“

3.3.2.2 Médiá ako prostriedky persuazívneho pôsobenia

Persuazívne pôsobenie mediálnych organizácií a ich tvorcov nie je vždy jednoducho identifikovateľné.
Mediálne komunikáty sú zámerne spracované tak, aby pri bežnej percepcii pôsobili dôveryhodným
dojmom, ponúkali publiku jednoznačné a ľahko pochopiteľné posolstvá, nenútili ho príliš premýšľať
a už vôbec nie klásť si otázky. Tomáš (19) hovorí: „Ja by som povedal, že médiá dokážu veľmi skresliť
obraz o tom človeku alebo dokonca ho aj úplne otočiť. To je asi najsilnejší nástroj na zmenu názorov
ľudí... A to je veľmi nesprávne, pretože ľudia si už spätne neoveria nejako tie informácie.“ Obsahové
a formálne parametre ponúkaných informácií a s nimi spojené zámerné pôsobenie médií na publikum
sú nastavené tak, aby sa nám realita sprostredkúvaná optikou médií zdala byť bezprostredná,
autentická skutočnosť, ktorá sa dotýka každého človeka. Jana (18) tie súvislosti vníma nasledovne:
„Hej, to je ten problém, že médiá, vlastne oni chcú ukázať ľuďom proste, že iba to zlé... A oni vlastne
nám vnucujú to, že my ľudia, akoby máme sa tešiť z toho, že jej trebárs niekto blízky zomrel a teraz idú
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tam na pohreb, chápeš kamerujú to všetko, kto prišiel a čo si na seba obliekol a prostéé, že celému
svetu ukazujú jej nešťastie vlastne, nie len šťastie, ale hlavne nešťastie... A proste je to čistá len závisť
všetko podľa mňa.“ Odhalenie persuazívnych stratégií, ktorými je masmediálna komunikácia
preniknutá, je zložitým procesom vyžadujúcim si istú dávku kritického myslenia. Je zaujímavým
zistením, že respondenti zapojení do nášho prieskumu mali k manipulatívnym tendenciám
v spravodajstve, ale aj v iných žánroch, vyhranené a pomerne pregnantne formulované postoje. Zhrnúť
ich možno do nasledovných téz, ktoré vychádzajú z autentických výpovedí oslovených stredoškolákov:
(a) Komerčné médiá publiku väčšinou prinášajú nepodstatné alebo iba málo relevantné
informácie, ktoré sú pre jednotlivca i spoločenský diskurz úplne bezcenné.
(b) Komerčnými médiami preferovaný mód zdieľania informácií s publikom je značne
manipulatívny a nespĺňa základné kritériá objektívnosti, nestrannosti a vyváženosti.
(c) Komerčné médiá pôsobia ako nástroje šírenia dezinformácií, účelovej propagandy a z kontextu
vytrhnutých faktov.
(d) Komerčné médiá výrazne prispievajú k informačnej presýtenosti, zámerne zahlcujú pozornosť
publika množstvom redundantného a informačne iba málo hodnotného alebo bezcenného
obsahu.
Veľmi vyhranený názor na spojenie médií a politického života má napríklad Maťo (18): „A nedôverujem
ešte politikom a novinárom, lebo to sú také nástroje moci a presviedčania ľudí a proste za tým sú
obrovské finančné inštitúcie, ktoré za tým len hľadajú zisk... Lenže ono to na Slovensku funguje tak, že
novinári sú jedna banda, politici sú druha banda a oni sú veľmi dobrí kamaráti a dokonca novinári
patria politikom, čiže tam nenastáva tá kontrola moci, a tým pádom sa vlastne nedá dôverovať ani
tomu, čo hovoria politici, pretože keď niečo politik povie a novinár to neskritizuje ako niečo zlé, ale
vyzdvihne to ako niečo dobré, ukáže to verejnosti, ako že toto bolo dobre, napíše to takým spôsobom,
aby sa to páčilo ľuďom, tak vlastne chudáci ľudia doplatia na to, že boli oklamaní tými všetkými
inštitúciami nad nimi, čiže tými politikmi a novinármi, a potom vlastne človek naozaj nevie, nevidí za tú
oponu“. Podobný názor na pôsobenie novinárov a mediálnych organizácií v spoločnosti má aj Ivana
(17), ktorá okrem iného upozorňuje aj na problém nedostatku kritického myslenia u časti publika: „No
podľa mňa hlavne tie médiá ovplyvňujú ľudí, pretože v dnešnej dobe ľudia sú takí, že si prečítajú niečo
v nejakom časopise a hneď tomu uveria, ale vlastne len tých novinárov, že či sú na strane politikov
alebo proti nim, podľa mňa ľudia sú teraz naozaj takí, že všetkému uveria.“ Manipulatívne tendencie
v mediálnej komunikácií prekážajú Ľubomírovi (18), ktorí si myslí, že: „...manipulácia médiami je úplne
bežná vec a je to úplne proste pracovná prax... Strašia ľudí, iba sa vyhrážajú a bude stále horšie a zlé
správy prevažujú nad dobrými, držia nás v strachu. Následne ešte dodáva: „....médiá manipulujú vždy
s tým, že počítajú s tým, že prijímateľ správy bude proste lenivý ďalej si niečo o tom zisťovať, oni
mu dajú niečo, čo on berie ako hotovú vec, ale keby si to chcel preveriť, tak možno to dopadne úplne
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inak, ale oni počítajú s tým, že je proste pohodlný a proste sedí si najčastejšie pred telkou, väčšina
národa a prijímajú to ako správu.“
Z hľadiska zastúpenia jednotlivých profesií v mediálnych komunikátoch si mladí respondenti všímajú,
že najväčší priestor v spravodajstve dostávajú zástupcovia tzv. pomáhajúcich profesií (policajti, hasiči,
záchranári a pod.). Názory na štruktúru spravodajského pokrytia rôznych udalostí sú naprieč
výskumnou vzorkou diferencované. Na jednej strane sú respondenti, ktorí považujú prevahu správ
o násilných činoch, kriminalite a nešťastiach za prirodzené a potrebné. Napríklad Filip (17) tvrdí: „No
tak ja som sa dozvedel o policajtoch najviac z médií, v správach, novinách, v rádiách ako zachránili
niektoré životy. Tí policajti boli zobrazení v novinách ako hlavná stránka a to je všetko.“ Podobný názor
má stredoškoláčka Adriana (16), ktorá si myslí, že: „No aj ja som si všimla v televízii a v iných médiách
nejaké správy o hasičoch, pretože si myslím, že keď zachránia niekomu život, že by sa to malo
zverejniť.“ Nad potenciálnymi účinkami negativizmu a mediálnej prezentácie kriminálnych a násilných
činov na publikum sa zamýšľa Oto (20), ktorý si myslí, že: „Relácie v podstate sú nejakým vodítkom k
takým ohavným trestným činom ako bola napríklad vražda rómskej rodiny v Devínskej Novej Vsi. V
podstate bola tam pripravovaná úkladná vražda a dosť motivovaná z televízie, z filmov, z relácií a z
rôznych takýchto iných mediálnych produktov.“
PP2: Vnímanie pôsobenia médií ako prostriedkov povrchnej a na zisk orientovanej saturácie zábavy
a odreagovania publika
Q2.1: Čo vedie k vzniku tohto vnímania?
Prioritné zameranie na negatívne informovanie a škandalizáciu
Médiá ako prostriedky persuazívneho pôsobenia
3.3.3 Médiá ako nosiče sprostredkovaných vzorov neposkytujúcich publiku vhodné motivačné
podnety
3.3.3.1 Prioritné zameranie komerčných médií na permanentné stimulovanie publika podnetmi

Aj keď komerčná mediálna produkcia býva označovaná ako zábava, vo väčšine prípadov nejde o zábavu
v zmysle humoru alebo satiry. Médiami preferovaný typ zábavy je predovšetkým nosičom širokého
spektra emocionálnych podnetov. V tomto kontexte môžeme identifikovať celú škálu emocionálnych
stimulov nielen v seriáloch či filmoch, ale v čoraz hojnejšej miere tiež v spravodajstve, publicistike
a v neposlednom rade v tzv. reality show. Emócie sú pravdepodobne najreprezentatívnejšie
zastúpenou zložkou pôsobiacou v kontexte súčasnej mediálnej kultúry. Zároveň sú jednou z najťažšie
identifikovateľných persuazívnych techník, ktoré médiá používajú. Integráciu emocionálnych podnetov
do obsahovej štruktúry relácií totiž samotné médiá prezentujú ako výsostne filantropický akt,
samozrejme, realizovaný iba z nezištného záujmu o pomoc blížnemu. Zdieľanie týchto charitatívnych
podnetov a iniciatív s publikom je prezentované iba ako pridaná hodnota – bonus vo forme spoločne
prežívanej emocionálnej spolupatričnosti. Taktne sa pritom zamlčuje fakt, že hlavným motívom
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mediálnej organizácie je predaj pozornosti publika zadávateľom reklamy a prípadná finančná pomoc
spojená s charitatívnym počinom tvorí iba zlomok príjmov z reklamy, ktoré sú primárnym motívom
vzniku relácie. Identifikácia týchto latentných motívov konania si vyžaduje istý rozhľad a potrebnú
dávku mediálnej gramotnosti. Je zaujímavé, že medzi respondentmi z radov stredoškolákov sa našli aj
mladí ľudia, ktorí tieto sofistikované persuazívne techniky dokážu intuitívne odhaľovať. Napríklad Ivan
(17) si o týchto programoch myslí nasledovné: „No, ale za chvíľu si tam budú aj hemoroidy v tej „telke“
ukazovať. Proste naživo, je to celé úplne zle.“ Pragmatický názor súvisiaci s vysielaním rôznych typov
reality show má Roman (19): „Tam naschvál vyberajú takých „debilkov“, čo sú psychicky mimo, aby sa
ľudia na tom smiali a aby to malo veľkú sledovanosť. Určite by tam nevybrali normálnych rozumných
ľudí. Kto by to potom pozeral?“ Hlavný motív vysielania tohto typu relácií odhadla aj Mirka (19), ktorá
na margo účinkujúcich konštatuje: „Tak určite, oni nie sú moc oplývaní inteligenciou, to nie, ale
skrývajú svoju pravú tvár myslím. Hrajú sa tam na niečo, čo nie sú, chcú tým upútať pozornosť a veľa
ľuďom sa to páči, lebo vysoká sledovanosť je na tomto programe.“
U viacerých účastníkov fókusových skupín z radov stredoškolákov vystupuje do popredia presvedčenie,
že prevaha emócií v mediálnych obsahoch nie je motivovaná filantropiou ani nezištným záujmom
o zdieľanie pocitov s členmi publika, ale predovšetkým snahou o čo najväčší zisk z predaja reklamného
času. Samo (16) na margo televízií vysielajúcich reality show trefne poznamenáva: „Majú z toho
peniaze, lacno, no nemusia napríklad platiť toľko, jak keby si nejaký dobrý seriál zaplatili napríklad.“
Z hľadiska analýzy vplyvu takýchto emocionálne saturovaných mediálnych programov na publikum,
sme v analyzovaných výpovediach nezaznamenali, že by pôsobili na našu výskumnú vzorku ako
relevantné vzorové podnety. Je však zrejmé, že napriek kritickému postoju, mnohí z respondentov
takého programy pravidelne alebo nepravidelne sledujú.
3.3.3.2 Vnímanie reality zobrazovanej v médiách ako obrazu, ktorý je v rozpore s autentickou skúsenosťou
percipienta

V diskusii s respondentmi z radov stredoškolákov výrazne rezonovala problematika reality show.
Naším zámerom nebolo zisťovať, či a v akej miere stredoškoláci tento typ televíznych formátov sledujú.
Sústredili sme sa skôr na to, či v nich dokážu identifikovať nejaké vzorové podnety pre vlastný život,
prípadne, či sa dokážu identifikovať s niektorým z účinkujúcich. Zistenia tejto časti výskumu môžeme
zhrnúť do nasledovných bodov:

(A) Tento typ programov vnímajú väčšinou negatívnou optikou, pričom správne chápu intenciu
mediálnych tvorcov, ktorých prioritným zámerom je zobrazovanie príbehov, najrôznejších
banalít a podrobností zo života iných ľudí. Veľmi negatívne vnímajú skutočnosť, že médiá zo
zištných dôvodov zneužívajú dôveru ľudí s rôznym stupňom psychickej deviácie alebo
telesného postihnutia. Zobrazovanie takýchto ľudí a ich osudov je i napriek ich súhlasu
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neetické, nakoľko v mnohých prípadoch evidentne nie sú schopní racionálne posúdiť dôsledky
svojho konania.
(B) Programy typu reality show pôsobia ako iniciačné mechanizmy a stimulátory najrôznejších
exhibicionistických prejavov jednotlivcov, ktorí nachádzajú uplatnenie v médiách nie vďaka
svojmu nadaniu, ale skôr kvôli nedostatku sebakritiky a snahe zaujať za každú cenu a za
každých okolností. Respondenti nášho výskumu zároveň správne identifikovali skrytý zámer
mediálnych organizácií, ktoré sa tento typ programov snažia dostať na obrazovku. S výrobou
programu takéhoto typu sú totiž nižšie náklady ako v prípade iných typov formátov, v ktorých
je potrebné zaplatiť kvalitných scenáristov, profesionálnych hercov a ďalšie nevyhnutné
náklady.

Zaujímavé sú tvrdenia oslovených respondentov v súvislosti s prípadným pôsobením týchto formátov
ako vzorových podnetov. Stredoškoláci nevnímajú účinkujúcich v reality show ako podnetné
pozitívne vzory, vnímajú ich skôr ako negatívne vzory. Napríklad Miška (18) v tejto súvislosti uvádza:
„Z mediálneho prostredia nemám žiadny vzor, keďže šoubiznis je celý povrchný, plytký a plný
klamstiev. Niektorých ľudí môže vykresliť až príliš dobre alebo opačne.“ Prípadný vplyv týchto vzorov
na samých seba v zásade vylučujú, avšak zhodujú sa v ich negatívnom vplyve na mladších divákov.
Výhrady majú aj k reprízovaniu takýchto programov v predpoludňajších alebo popoludňajších
hodinách, kedy môžu s nepriaznivými vplyvmi týchto programov prísť do kontaktu maloletí diváci.
Ilustrovať to môžeme na nasledovnom prepise časti skupinovej diskusie, ktorá sa uskutočnila v rámci
jednej z fókusových skupín:
Moderátor: Myslíte si, že je správne, keď takého programy opakujú na druhý deň o druhej tretej hodine
poobede, keď sa deti vracajú zo školy?
Klaudia (17): Nie je to dobré, potom sú deti len pokazené. Nechápem ani to, keď sú napríklad vianočné
sviatky, rozprávky dávajú neskoro večer. Cez deň dávajú úplné „hovadiny“ pre „pubertiakov“ a večer
rozprávky pre malé deti, kedy by už mali spať.
Moderátor: Podľa toho však asi budú tieto vzory aj formovať deti, aj keď ich možno nevnímajú priamo
ako vzor, ale ovplyvňuje to ich správanie. Keď si porovnáte, aké sú dnes decká...
Klaudia (17): Skazené, normálne sa bojím mať decko.

Medzi výskumnou vzorkou sa, samozrejme, našli aj prípady mladých ľudí, ktorí majú k žánru reality
show pozitívny postoj. Napríklad Ivana (18) uvádza: „Ale ja milujem Paradise, akékoľvek reality show,
akékoľvek nízke relácie sú pre mňa najlepšie čo môže byť... Závidím im, ako sú v raji, že majú more,
kvety v tých vlasoch, sú tam na tých izbách, majú partnerov, ktorých striedajú. To je moja cesta striedať
partnerov v živote (smiech). Takisto sme celá rodina pozerali Farmu, tým sme žili.“ Pre Terezu (19) je
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motívom sledovania týchto televíznych programov okrem iného aj možnosť komparácie s vlastnými
životnými podmienkami: „Na mňa pôsobia veľmi dobre, tak zase je to o inom, nie všetky rodiny sú
rovnaké, človek si vtedy povie, že fú moja rodine je úplne normálna oproti tomu, čo vidím v telke,
potom už strašne veľa problémov si poviem, že čo to je úplne nič, keď vidíš tam v telke trištvrte rodiny
sú úplne hlupáci, čo nevedia ani oné.“
PP3: Médiá ako nosiče sprostredkovaných vzorov neposkytujúcich publiku vhodné motivačné
podnety
Q3.1: Čo vedie k vzniku tohto vnímania?
Prioritné zameranie komerčných médií na permanentné stimulovanie publika emocionálnymi
podnetmi
Vnímanie reality zobrazovanej v médiách ako obrazu, ktorý je v rozpore s autentickou skúsenosťou
percipienta

3.3.4 Celebrity a športovci ako nositelia autentických vzorových podnetov v prostredí médií
3.3.4.1 Športovci ako pozitívne prezentované vzorové podnety v médiách

Z hľadiska atraktívnosti vzorov, ktoré respondenti poznajú z médií, majú u stredoškolákov najväčšiu
príťažlivosť športovci. V tejto súvislosti môžeme pozorovať koreláciu medzi formou prezentácie tejto
skupiny mediálne známych osobností a mierou ich obľúbenosti u mladých ľudí. Šport je jednou z mála
oblastí, o ktorej médiá referujú v pozitívnom duchu. Dokumentuje to napríklad výpoveď Ivany (17):
„Najväčším vzorom sú pre mňa športovci, hlavne profesionálni. Obdivujem ich vytrvalosť, šikovnosť,
nadanosť.“ V prípade športovcov je hlavná pozornosť sústredená na ich športové výkony a iba okrajovo
sú predmetom kritiky ich škandály či porušovanie zákona. Médiá s obľubou publikujú aj informácie zo
súkromia športovcov, ale prístup novinárov k populárnym športovcov je ohľaduplnejší ako v prípade
iných verejne známych osôb. Kamila (19) vysvetľuje svoj postoj nasledovne: „Skôr si vážim takých, ktorí
niečo dosiahli sami svojou drinou. Napríklad športovci, to sú podľa mňa mediálne hviezdy... Trebárs
tenistov, ktorí si po to svoje víťazstvo idú krôčik po krôčiku. Odmalička sa nadrú. A je to vlastne ich
drina, že niečo dokázali. A nie, že keď niekto niekde sa ukáže alebo zaspieva.“
Respondenti z radov stredoškolákov nachádzajú v médiami sprostredkovaných obrazoch športovcov
celý rad vzorových podnetov. Zaujímavý je register oceňovaných hodnôt, ktoré respondenti vnímajú
ako príklady hodné nasledovania. Okrem nadania a talentu pre príslušnú športovú aktivitu si
respondenti u športových vzorov cenia predovšetkým zodpovednosť, vytrvalosť, cieľavedomosť
a úprimnosť. Janko (17) hovorí, že športovcov vníma ako svoje vzory a oceňuje na nich: „...hlavne
vytrvalosť, odhodlanie, sebazaprenie a mnoho iných vlastností.“ Tatiana (15) ilustruje prehľad týchto
pozitívne vnímaných vzorových podnetov na konkrétnom príklade populárnej osobnosti z prostredia
športu: „Palino Demitra bol obetavý, slušný, milý, proste mal asi všetky vlastnosti úžasného človeka.“
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Najfrekventovanejšou hodnotovou orientáciou však nie je nadanie ani húževnatosť pri tréningu
a zápasoch, ale prekvapivo filantropia. Samo (16) to zdôvodňuje: „Keď sa teraz skončili tie
majstrovstvá, tak asi by som povedal Miroslava Šatana, že naozaj má 37 rokov a stále ide do tej
reprezentácie, stále proste sa snaží pomôcť, nemyslím si, že by to bolo nejaké zištné, že proste, že
naozaj chce pomôcť, že to nie je tak, aby sa ukázal. Tak je, ale ja si ho tak idealizujem a neviem, asi on
je taká osobnosť pre mňa.“ Dopĺňa ho Majo (18): „Pre mňa najvýraznejšou osobou v tomto prostredí
bol asi nebohý Pavol Demitra, pretože to bol človek s veľkým srdcom. A teda aj napriek tomu, že bol
slávny, mal popularitu aj peniaze, tak myslím si, že vždy sa vedel aj rozdať pre druhých a proste vždycky
vedel pomôcť a všetci ľudia o ňom hovorili len v dobrom. A proste bola to aj veľká ikona slovenského
športu a myslím si, že tak ako pre mňa, tak aj pre mnohých je veľkým idolom nielen čo sa týka športu,
ale aj osoby ako takej a života ako takého.“
Mimoriadne pozitívne je hodnotená skromnosť spojená so štedrosťou, úsilie športovca pomáhať
v rámci rôznych charitatívnych projektov a iniciatív, pri organizácii zbierok, pomoci mladým športovým
talentom a podobne. Vhodne to ilustruje výpoveď Tomáša (15), ktorý hovorí: „Oceňujem, ako sa
správajú niektorí športovci. Robia rôzne tábory a charitatívne stretnutia. Sú schopní obetovať svoj voľný
čas kvôli šťastiu iných.“ Podobný postoj má Pavlína (17), ktorá si na nebohom Pavlovi Demitrovi váži
nielen jeho hokejovú kariéru, ale aj „dobročinnosť, ochotu reprezentovať, starať sa o rodinu. To utkvelo
v pamäti mnohým. On je asi najlepší príklad zo šoubiznisu.“ Dopĺňa ju Simona (18): Mojím vzorom je
jeden futbalista. Napriek tomu, že je slávny, nestúpla mu sláva do hlavy, nie je namyslený a založil
organizáciu na pomoc deťom bez rodičov v Holandsku.“
Domnievame sa, že veľmi pozitívne vnímanie športových profesionálov je do veľkej miery dôsledkom
prevažne pozitívneho obrazu, ktorý o nich médiá vytvárajú. Aj z tohto dôvodu pôsobia športovci na
mnohých mladých ľudí ako výrazné a inšpiratívne vzorové podnety.

3.3.4.2 Umelci a ľudia z prostredia showbiznisu ako atraktívne a selektívne preferované vzorové
podnety

Príťažlivé vzorové podnety nachádzajú mladí ľudia z našej cieľovej skupiny aj v prostredí showbiznisu.
Je prirodzené, že tento záujem je veľmi selektívny a širokospektrálny. V zozname nájdeme rôznych
zahraničných spevákov, hercov, ale aj ľudí z prostredia domácich médií. V rámci výskumu nám nešlo
o uskutočnenie reprezentatívneho prieskumu popularity jednotlivých celebrít, ale skôr o prehľad
osobných vlastností a hodnotových orientácií, ktoré si mladí ľudia u tejto skupiny vzorov cenia.

Zaujímavým zistením je, že ani pre jedného z respondentov nie je relevantným vzorovým podnetom
niektorí zo slovenských hercov alebo spevákov. Jedinou výnimkou je kontroverzný raper Rytmus,
ktorého viacerí respondenti označili ako inšpiratívny vzor. Napríklad Adam (20) hovorí: „Myslím si, čo
sa stotožňujem s jeho hodnotami najviac, je asi Rytmus. Pretože sa mi na ňom páči, že vyťažil
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z pomerov, z ktorých vychádzal. Tak vyťažil úplne maximum, že sa podľa mňa s ním nemôže nikto
porovnávať z československej scény. Nikto v živote taký nebol v Čechách alebo na Slovensku, že úplne je
top umelec a páči sa mi, že vždy prekvapí ľudí tým, že na prvý pohľad by si povedal „Je to vypatlaný
debilko" a keď sa pozrieš na jeho činy a až taký vypatlaný nie je, a to sa mi páči. Vždycky prekvapí tých
ľudí na konci. A on vyjde z každej situácie v jeho prospech.“ Opačný názor má Tomáš (18), ktorí si myslí,
že: „Rytmus nie je vôbec vzorom pre mladých ľudí. Je vulgárny a nie je vhodným príkladom pre mládež.“
Stredoškoláčka Michaela (17) oceňuje raperove úspechy v showbiznise, ale za vhodný vzorový podnet
ho nepovažuje: „Tak neviem, či Rytmusa považujem za vzor... Ako dosiahol veľa, ale že by to bol vzor,
to určite nie.“ Niektorí respondenti z našej výskumnej vzorky oceňujú najmä Rytmusove charakterové
a povahové vlastnosti (úprimnosť a ctižiadostivosť), ale aj neformálne vystupovanie. Viacerí
respondenti však tohto hudobného interpreta označili za vulgárneho narcistu, ktorého správanie
a prejavy na verejnosti sú negatívnym príkladom a môžu mať nepriaznivý vplyv najmä na detského
diváka.

Zo slovenských osobností respondentov najviac upútali tváre známe z televíznej obrazovky – napríklad
moderátorka Adela Banášová, Zlatica Puškárová či moderátorka Lucia Barmošová. Z hľadiska
hodnotových orientácií respondenti z radov stredoškolákov u ľudí zo showbiznisu pozitívne hodnotia
skromnosť, pracovitosť, inteligentné vystupovanie. Tento typ vzorových podnetov z prostredia
mediálnych profesionálov môžeme ilustrovať na nasledovných príkladoch:

Janka (16): „Ja mám vzor z mediálneho prostredia našu hlásateľku z televízie Joj, jedná sa o Luciu
Barnošovú, lebo je veľmi vzdelaná, má myslím aj doktorát, učí, prednáša na vysokej škole, je príjemná,
inteligentná a skromná. Nie je namyslená, stará sa o zvieratká, myslím, že je krstnou mamou nejakej
opičky v zoo. Mám ju veľmi rada, je mi veľmi sympatická. A je aj vzdelaná, veľa toho stihne, vraj každý
víkend donesie svojim kolegom nejaký koláčik, ktorý sama upiekla. Keďže ja tiež veľmi rada pečiem, tak
ma to zaujalo. A ide o to, že dobre vyzerá, je šikovná a múdra.“

Matúš (18): „U mňa čo sa týka mediálnych vzorov, tak už dlhšiu dobu sledujem Zlaticu Puškárovú. Na
nej sa mi páči to, že všetky politické relácie, čo vysiela, najmä Na telo, vždycky sa vie tam dobre vyjadriť
a má úžasný prehľad o politikoch a celej politickej sfére a vyzná sa. Už to robí dlhšiu dobu a to sa mi na
nej páči, že vždycky vie reagovať. Keď jej niečo povedia tí politici, vždycky vie, čo má odpovedať. Toto sa
mi na nej páči, že to robí a myslím si, že ju to aj baví.“
Z hľadiska vzorových inšpirácií sú mimoriadne pozitívne hodnotené filantropické a charitatívne aktivity
celebrít – zo zahraničných môžeme spomenúť napr. herečku Angelinu Jolie a speváčku Beyonce. Svoj
postoj k slávnej herečke vysvetľuje Miška (19): „U mňa osobne vzbudzuje z tých celebrít Angelina Jolie
taký dobrý vzor, pretože je bohatá a napriek tomu, že je bohatá, nemíňa veľa, že na autá, na domy a na
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také veci, ale pomáha deťom, z Juhoafrickej republiky, ktorí nemajú vodu, nemajú jedlo a svoje peniaze
investuje aj do takýchto organizácií a sama osobne si adoptovala niekoľko detí z takýchto krajín,
takýchto rodín a stará sa o nich. Takže to je takým mojím vzorom.“ Pre Sabinu (17) je pozitívnym
príkladom speváčka Beyonce: „Rada pomáha ľuďom, napriek tomu, že je to slávna osobnosť, zachovala
si ľudskú tvár, bojuje za práva žien.“
Empatiu, charizmatické vystupovanie a filantropické sklony si viacerí respondenti vážia aj
u slovenského moderátora Vila Rozborila. Antónia (18) vysvetľuje: Obdivujem moderátora Vila
Rozborila, pretože okrem toho, že je dobre platený moderátor, je aj veľmi dobrý človek. Pomáha ľuďom
nielen ľudsky, ale aj finančne.“ Dopĺňa ju Kitty (18), ktorá o Vilovi Rozborili hovorí: „Nepoznám lepšieho
moderátora a vôbec človeka, ktorý má také veľké srdce ako on. Pomáha ľuďom, ktorí to naozaj
potrebujú a sú v núdzi.“ Program Modré z neba, v ktorom vystupuje, však niektorí iní dospievajúci
považujú skôr za zneužívanie emócií publika.

PP4: Celebrity a športovci ako nositelia autentických vzorových podnetov v prostredí médií
Q4.1: Čo vedie k vzniku tohto vnímania?
Kontext
Športovci ako pozitívne prezentované vzorové podnety v médiách
Umelci a ľudia z prostredia showbiznisu ako atraktívne a selektívne preferované vzorové
podnety
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Stratégie konania a interakcie
súvisiace s daným javom a spôsobené
príčinnými podmienkami PP1, PP2, PP3, PP4
v príslušnom kontexte
Typ stratégie
Aktívna hodnotiaca stratégia

Pasívna hodnotiaca stratégia

Neutrálna hodnotiaca stratégia

Prejavy konania alebo interakcie u typického
jedinca
Jedinec reprezentujúci tento typ stratégie
disponuje schopnosťou aktívneho a kritického
hodnotenia rôznych druhov mediálnych
obsahov.
Má
nadpriemernú
úroveň
porozumenia základným aspektom fungovania
mediálnych organizácií:
– reklama hlavný zdroj príjmu súkromných
médií;
– vzťah medzi sledovanosťou (počúvanosťou,
čítanosťou) média a jeho príjmami;
– negativita ako jedna z kľúčových
spravodajských hodnôt;
Jedinec reprezentujúci tento typ stratégie:
– pozná a kriticky hodnotí niektoré z metód
mediálnej persuázie;
– uvedomuje si potenciálne účinky vybraných
mediálnych obsahov na publikum médií;
– akceptuje vybrané vzorové podnety
z prostredia médií (napr. z prostredia športu,
hudby a podobne) a vníma ich v kontexte, ako
integrálnu súčasť procesu masmediálnej
komunikácie.
Jedinec reprezentujúci tento typ stratégie si
uvedomuje nesúlad medzi vzorovými podnetmi,
ktoré sú prezentované v médiách a vlastnou
skúsenosťou. Toto uvedomenie má však skôr
intuitívny charakter a je selektívne. Netýka sa
všetkých typov mediálnych obsahov. Disponuje
schopnosťou pasívneho kritického hodnotenia,
ktoré má podobu averzie voči nositeľovi činnosti.
Hodnotiaci postoj zostáva v pasívnej polohe
a súčasťou tejto stratégie nie je aktívny kritický
prístup.
Jedinec reprezentujúci tento typ stratégie:
– intuitívne pozná niektoré z metód mediálnej
persuázie, jeho hodnotiaci postoj je pasívny;
– intuitívne si uvedomuje potenciálne účinky
vybraných mediálnych obsahov na publikum
médií a fakt, že na niektorých členov publika
môžu pôsobiť ako negatívne príklady;
– intenzívne a väčšinou nekriticky akceptuje
obľúbené vzorové podnety z prostredia médií
(napr. z prostredia športu, hudby a podobne).
Jedinec reprezentujúci tento typ stratégie si
neuvedomuje
nesúlad medzi vzorovými
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podnetmi, ktoré sú prezentované v médiách
a vlastnou skúsenosťou. Jeho vnímanie mediálne
prezentovaných skutočností a ich nositeľov je
nekritické.
Hodnotiaci
postoj
zostáva
v neutrálnej polohe. Jednotlivé mediálne
formáty dokáže hodnotiť iba prvoplánovo – na
základe sympatie alebo antipatie. Neuvedomuje
si súvislosti týkajúce sa fungovania mediálnych
organizácií a ich vplyvu na publikum. Nad
mediálnymi obsahmi sa nezamýšľa a väčšinou sa
ani pasívne nezapája do diskusie o mediálnom
obsahu. Ani intuitívne si neuvedomuje žiadnu zo
stratégií mediálnej persuázie. Intenzívne a
nekriticky akceptuje obľúbené vzorové podnety
z prostredia médií (napr. z prostredia športu,
hudby a podobne.).

Intervenujúce podmienky
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP1, PP2, PP3, PP4
v príslušnom kontexte

Intervenujúca podmienka

Dimenzionálny rozsah

Mediálna gramotnosť percipienta

Uľahčuje kritické hodnotenie Sťažuje kritické hodnotenie

Intenzita pôsobenia vzorových podnetov
percipovaných prostredníctvom médií

Uľahčuje kritické hodnotenie Sťažuje kritické hodnotenie

Intenzita persuazívneho pôsobenia médií
na percipienta

Uľahčuje kritické hodnotenie Sťažuje kritické hodnotenie
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Následky príslušných
stratégií konania
súvisiace s daným javom a
príčinnými podmienkami PP1, PP2, PP3, PP4
v príslušnom kontexte

NOSITEĽMI AUTENTICKÝCH VZOROVÝCH PODNETOV
PERCIPOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ SÚ NAJMÄ
VZORCE ČINNOSTI A ICH NOSTELIA Z PROSTREDIA ŠPORTU A CELEBRÍT.
VPLYV TÝCHTO PRÍKLADOV NEMÁ VŠEOBECNÚ PLATNOSŤ, JE VYSOKO SELEKTÍVNY A PÔSOBÍ
SUBJEKTÍVNE.
AKCEPTÁCIA ALEBO ODMIETNUTIE VZOROVÝCH PODNETOV Z MÉDIÍ MÔŽE MAŤ EXPLICITNÚ ALEBO
IMPLICTNÚ POVAHU. TENTO PROCES SA REALIZUJE V RÁMCI AKTÍVNEJ, PASÍVNEJ ALEBO
NEUTRÁLNEJ HODNOTIACEJ STRETÉGIE.
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4.Závery a hlavné zistenia
V procese analýzy štruktúry vzorových podnetov z profesijného prostredia bolo identifikovaných
niekoľko centrálnych kategórií. Každá z týchto kategórií zahŕňa komplex pojmov, ktoré sa vzťahujú
na určitý kontext, a ktoré sú ovplyvňované rôznymi stratégiami konania a interakcie. Vzniká tak
paradigmatický model ovplyvňovaný viacerými intervenujúcimi podmienkami a očakávanými, príp. už
uskutočnenými následkami týchto stratégií. Jednotlivé kategórie boli teda komplexne spracované,
uskutočnila sa kategorizácia konceptualizovaných pojmov a odhad ich dimenzionálneho rozsahu. Na
základe

tohto

konceptu

sme

mohli

systematickým

a koncepčným

spôsobom

uvažovať

o charakteristických vlastnostiach jednotlivých kategórií a nimi previazaných paradigmatických
vzťahoch. V rámci selektívneho kódovania, ktoré je záverečnou fázou metódy zakotvenej teórie, sme
identifikovali nasledovnú centrálnu kategóriu: Vzorové podnety pôsobiace na mladých ľudí. Túto
centrálnu kategóriu následne systematicky uvádzame do vzťahu k ostatným kategóriám, spresňujeme,
ďalej rozvíjame a dopĺňame o nové dimenzie, vzťahy a súvislosti.
V úvodnej časti sme sa zamerali na vzorové podnety, ktoré sa týkajú profesijného prostredia. V rámci
štruktúrovaných esejí a série ohniskových skupín sa mladí respondenti vyjadrovali k tomu, ktoré
povolania považujú za dôveryhodné, ktoré za nedôveryhodné a či v týchto príkladoch a vzorcoch
profesijnej orientácie nachádzajú vzorové podnety pre svoj život. Nesústredili sme sa pritom iba na
príklady, ktoré sú pre mladých ľudí inšpiratívne a môžu byť podnetom pre voľbu vlastného povolania,
ale dôraz sme kládli aj na negatívne vzorové podnety; teda na povolania a kariérne vzorce konania
a interakcie, ktoré respondentov odpudzujú, resp. k nim majú nedôveru.

Na základe spracovania všetkých získaných dát a v súlade s princípmi kvalitatívneho výskumu
a strategickými prístupmi vychádzajúcimi z metódy zakotvenej teórie môžeme prezentovať niekoľko
najdôležitejších záverov a súvislostí, ktoré sa týkajú nových vzorov mládeže:

(A) Intervenujúce profesijné vzorové podnety
Mladí ľudia, ktorí boli cieľovou skupinou nášho výskumu, najviac dôverujú intervenujúcim profesijným
vzorovým podnetom. Ich najvýstižnejšou charakteristikou je označenie pomáhajúce profesie. Aj keď
súčasťou zvolenej výskumnej stratégie nebola presná kvantifikácia týchto postojov, z analýzy získaných
dát vyplýva jednoznačné prvenstvo súvisiace s dôverou v tento typ povolaní. Mladí ľudia zapojení do
nášho výskumu vyjadrili maximálny stupeň dôvery v pomerne široký register pomáhajúcich profesií.
Najväčšie zastúpenie medzi nimi mali lekári, hasiči, záchranári a policajti. Tieto zistenia sa pritom
netýkajú len slovenskej, ale i európskej mládeže. Potvrdzujú to aj zistenia Jürgena Zinneckera
z nemeckej Univerzity v Siegene, ktorý informuje o výsledkoch série reprezentatívnych výskumov
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realizovaných na vzorke viac ako desať tisíc detí a mladých ľudí. Prostredníctvom štruktúrovaných
dotazníkov a štandardizovaných individuálnych rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2001 až 2002,
zistili, že najdôveryhodnejšími povolaniami pre mladých Nemcov boli lekári a policajti. Z porovnania
s predchádzajúcimi výskumnými sondami vyplýva, že ide o relatívne nový jav. Pomáhajúce profesie
totiž v päťdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia postupne strácali u mladých ľudí popularitu
i dôveryhodnosť. Obrat nastal až v deväťdesiatych rokoch a Zinnecker ho vysvetľuje nasledovne:
„Poriadok a istota sú v nespútanej, globálnej moderne na prelome storočí nedostatkovým tovarom.
Mladí potrebovali k plánovaniu a riadeniu svojho života a budúcnosti určité spoľahlivé poriadky a
orientácie, ktorým sa dá dôverovať. Orientujú sa na a spájajú sa s takými skupinami dospelých, ktoré sa
im zdajú byt spoľahlivé. Sú vynaliezaví v tom, ako objavovať poriadok a možnosti poriadku, ktoré
fungujú a ktoré im môžu pomôcť pri dospievaní. Tak získali vysokú prestíž u detí a u mladých kedysi
ohovárané profesionálne skupiny expertov ako lekári a policajti.“ (Zinnecker, 2005, s. 8).
V rámci nášho výskumu sme sa pokúšali zistiť, kde táto dôvera v pomáhajúce profesie pramení a aké
ďalšie spoločenské a individuálne faktory k jej vzniku vedú. Zistili sme, že vzorové podnety z prostredia
intervenujúcich profesií sa väčšinou nevynárajú na základe osobnej, bezprostredne zažitej skúsenosti
respondentov. Vyššiu frekvenciu výskytu môžeme predpokladať u sprostredkovanej skúsenosti – teda
v prípadoch, keď o mimoriadnych alebo krízových udalostiach súvisiacich napríklad so záchranou
života, počuli od iných osôb, s ktorými sú v kontakte. Najväčší vplyv týkajúci sa tohto typu vzorových
podnetov sme identifikovali v prostredí médií. Okrem výpovedí respondentov sa opierame aj
o obsahovú analýzu profesií v spravodajstve a ďalších mediálnych formátoch, z ktorých vyplýva vysoká
frekvencia výskytu povolaní ako záchranách, policajt, hasič a lekár. Mediálny diskurz o lekároch,
policajtoch, hasičoch a ďalších pomáhajúcich profesiách je prevažne pozitívny. Kombinácia pozitívneho
obrazu o týchto povolaniach a vysokej frekvencie ich zastúpenia v mediálnom obsahu sú dôležitými
faktormi, ktoré ovplyvňujú dôveru v očiach veľkej časti mladých ľudí a na niektorých z nich pôsobia aj
ako priame vzorové podnety. Na základe získaných dát a výsledkov vytvoreného paradigmatického
modelu môžeme konštatovať, že médiá pôsobia v týchto súvislostiach ako katalyzátor a kľúčový
sprostredkovateľ sprostredkovane rekonštruovaných profesijných vzorov.
V kontexte intervenujúcich vzorových podnetov je u jednej časti respondentov oceňovaný skôr
filantropický aspekt pomáhajúcich profesií. U týchto profesionálnych skupín expertov mladí ľudia
pozitívne hodnotia ochotu pomáhať, riešiť krízové a problematické situácie, nutnosť obetovať svoj čas,
pohodlie a často i osobnú bezpečnosť s cieľom pomôcť iným, príp. eliminovať konanie, ktoré by mohlo
byť hrozbou pre jednotlivcov či celú spoločnosť. Druhá skupina respondentov z radov dospievajúcich
v rámci oceňovaných hodnotových orientácií kladie väčší dôraz na kognitívnu zložku. Teda, že ide
o expertné pracovné pozície, ktoré vyžadujú nielen odvahu, ale aj náročnú odbornú prípravu,
skúsenosti a štúdium.
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Zvolená výskumná stratégia nebola zameraná na detailné zisťovanie osobnej skúsenosti respondentov
s charitatívnymi a filantropickými aktivitami. Z vyjadrení mladých ľudí však vyplýva, že vo väčšine
prípadov profesijné vzorové podnety týkajúce sa pomáhajúcich profesií väčšinou nevznikajú na základe
bezprostrednej, osobnej skúsenosti, ale skôr sprostredkovane. Na jednej strane sú to skúsenosti
a názory získané prostredníctvom iných osôb (napr. príbuzní). Na druhej strane je to do určitej miery aj
dôsledok percepcie tzv. „mediálnej filantropie“, teda mediálnych obsahov, ktorých explicitným
motívom je snaha pomáhať a zároveň zdieľať emócie a empatiu s čo najširším spektrom publika.
V tejto súvislosti pozorujeme rozpor medzi filantropickým konaním ako takým a jeho často
preexponovanou reprezentáciou v médiách. Časť respondentov totiž pomoc tým, ktorí to potrebujú,
vníma pozitívne, avšak frekvencia a spôsob prezentácie týchto javov v masových médiách (najmä
v televízii) im prekáža. Výstižným označením, ktoré použil jeden z respondentov, je „emocionálne
porno“. Jeho podstatou je fakt, že filantropia v podaní médií je predovšetkým magnetom na prilákanie
dôverčivého a po emóciách túžiaceho publika a následne generovanie čo najvyšších príjmov z reklamy.
Tento zámer je, samozrejme, dôsledne skrytý a prezentovaný tak, aby u členov publika budil zdanie
nezištnosti, empatie a záujmu o zdieľanie pomoci a emócií.

(B) Sprostredkovane rekonštruované vzorce činnosti s výrazne negatívnym spoločenským
ohodnotením
Mladí ľudia, ktorí boli cieľovou skupinou nášho výskumu, najviac nedôverujú profesijným vzorovým
podnetom, ktorých hodnotenie v rámci spoločenského diskurzu je prevažne negatívne. Ich
najvýstižnejšou charakteristikou je absolútna nedôvera v predstaviteľov politického života. Táto
nedôvera sa mieša s rozčarovaním a v niektorých prípadoch až s odporom a odmietaním všetkého, čo
súvisí so správou vecí verejných. Predmetom tejto nedôvery nie sú len poslanci parlamentu či
predstavitelia niektorých politických strán, ale všetky profesie súvisiace s výkonom zákonodarnej moci
a dokonca i s verejnou správou. Profesia politika je jednoznačne najnepopulárnejšou profesiou
a mnohí respondenti sa o ňu nielenže nezaujímajú, ale k nej jednoznačne cítia artikulovanú averziu.
V rámci spracovania dát metódou zakotvenej teórie sme zistili, že tieto negatívne postoje vo väčšine
prípadov nevychádzajú z bezprostrednej a osobne zažitej negatívnej skúsenosti týkajúcej sa politiky,
štátnej alebo verejnej správy. V prevažnej väčšine prípadov ide o sprostredkovane rekonštruované
vzory, teda subjekty, s ktorými mladí ľudia neprichádzajú osobne do styku a žiadnu bezprostrednú
skúsenosť s nimi nemajú. Negatívne hodnotené aspekty aktivít a správania predstaviteľov politického
života sa viažu skôr na kritické podnety, ktoré k stredoškolákom prichádzajú prostredníctvom
privátneho diskurzu (napr. v rodine, s priateľmi a pod.).
Zistenia a závery spracované na základe prepisov záznamov focus groups a zo štruktúrovaných esejí
naznačujú, že mimoriadne dôležitý podiel na vzniku averzie mladých ľudí voči politike majú masové
médiá. Práve kritický mediálny diskurz je dôležitým faktorom, ktorý mladým ľuďom vytvára obraz
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týkajúci sa politických záležitostí a verejného života. Toto tvrdenie pokladáme za relevantné aj napriek
tomu, že záujem mladých ľudí o mediálne obsahy týkajúce sa politiky nie je príliš vysoký a aj samotné
komerčné médiá venujú politickým témam menej času ako v 90-tych rokoch minulého storočia.
Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku u dospievajúcich „...klesá akékoľvek ideové zakotvenie
a rastie skôr pragmatická životná pozícia (Sak-Saková, 2004, s.206).
Za vplyvný faktor ovplyvňujúci prevažne kritické postoje mladých ľudí k politike považujeme súkromné
názory na politikov a politickú situáciu, s ktorými respondenti prichádzajú do kontaktu najmä v rodine,
ale aj v iných prostrediach. V tomto prípade ide jednoznačne o sprostredkovane rekonštruované
vzorce činnosti, ktoré majú prevažne negatívny náboj a sú zároveň odrazom mediálneho diskurzu
o týchto témach. Na druhej strane treba zdôrazniť, že na negatívnom obraze predstaviteľov politického
života v očiach verejnosti majú veľký podiel viny predovšetkým samotní politici, ich nekompetentné
rozhodnutia, kontroverzné správanie, korupčné aféry a pod. Na druhej strane musíme pripustiť, že
rozhodujúcim činiteľom, ktorý mladým ľuďom sprostredkúva obraz o politikoch, sú práve médiá,
respektíve súkromný diskurz o politike. Ten je však tiež do veľkej miery odrazom informácií, názorov
a stanovísk, ktoré odzneli v médiách. V konečnom dôsledku definitívny názor vytvára každý človek
sám, avšak musíme pripustiť, že pod vplyvom informácií, postojov a stanovísk, s ktorými prichádza do
styku. Mladí ľudia na tieto podnety citlivo reagujú, a to aj napriek tomu, že v mnohých prípadoch
explicitne vyjadrujú svoj nezáujem o témy súvisiace s politikou. Mládež je napriek tejto zdanlivej
ľahostajnosti veľmi senzitívnou skupinou , na ktorú evidentne vplývajú „...zákonitosti sociálneho zrenia
vo väzbe na jej sociálne pole a prebiehajúce spoločenské procesy. Mládež tiež najcitlivejšie reflektuje
zmeny v spoločnosti a meniace sa spoločenské podmienky.“ (Škrabáková, 2007, s. 348).

(C) Akceptácia inovačných profesijných stratégií a úspechu dosiahnutého vlastnými silami
Súčasná spoločnosť prináša mladým ľuďom rôzne riziká a hrozbu rôznych foriem sociálneho vylúčenia,
na strane druhej je charakteristická aj množstvom nových, atraktívnych príležitostí. Tie však väčšinou
neprichádzajú automaticky, ale sú k dispozícii pre tých, ktorí dokážu byť „v pravom čase, na pravom
mieste“ a zároveň systematicky pracujú na vlastnom rozvoji, zdokonaľovaní svojich schopností,
pozitívneho myslenia a motivácie. V tomto kontexte zohráva veľmi dôležitú úlohu dostatok pozitívnych
vzorových podnetov týkajúcich sa inovácií, moderných trendov kariérneho rozvoja a podnikania. Zistili
sme, že časť respondentov nášho výskumu veľmi pozitívne vníma úspešných jednotlivcov, ktorí svoju
podnikateľskú alebo pracovnú pozíciu nadobudli vlastnými silami, šikovnosťou, tvrdou prácou,
cieľavedomosťou a osobným nasadením. V tomto kontexte nachádzame vysokú mieru stotožnenia sa
v profesijnými vzormi z oblasti moderných informačných technológií, internetu a mobilnej
komunikácie.
Profesionálny úspech spojený s primeraným finančným zabezpečením je pre mladých ľudí veľmi
atraktívnym vzorovým podnetom. Analýza dát z nášho výskumu ukázala, že mladí ľudia oceňujú aj
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osobnú skúsenosť alebo sprostredkovanú skúsenosť s úspešným človekom, ktoré sa môžu stať
inšpiratívnymi a motivujúcimi faktormi pre ich budúcu profesionálnu orientáciu. V súvislosti s postojom
mladých ľudí k podnikaniu sme v rámci nášho výskumu zistili, že časť respondentov považuje
podnikateľské aktivity za výrazné vzorové podnety a inšpiráciu pre svoju budúcu profesionálnu dráhu
a životné smerovanie. V mnohých prípadoch je tento postoj ovplyvnený skúsenosťou z rodinného
prostredia, kde má podnikateľské skúsenosti niektorí z rodičov, príp. iných blízkych príbuzných. Okrem
pragmatického aspektu spojeného s finančnými stimulmi respondenti na podnikaní oceňujú aj
možnosť experimentovať, inovovať, skúšať vlastné stratégie a kreatívne riešenia, ale aj možnosť
usporiadať si pracovný čas flexibilnejšie ako v prípade klasického pracovného pomeru. U časti
respondentov sme identifikovali trend, ktorý súvisí s nedôverou nielen k podnikaniu, ale často i k
akýmkoľvek aktivitám spojeným s financiami a ekonomikou. Nedôvera k podnikaniu je väčšinou
spojená s nejakými etickými výhradami, prípadne osobnou negatívnou skúsenosťou s podnikateľmi.
Táto skupina respondentov skôr oceňuje stabilitu zamestnaneckého pomeru, ktorý je v ich optike
spojený s pravidelným príjmom a nižším rizikom straty príjmu. Oceňujú teda skôr „...systém spoľahlivej
cesty kariéry, na ktorej možno kráčať viditeľne dopredu a na základe vlastných snažení.“ (Zinnecker,
2005, s. 14).

(D) Expertno-pragmatické modely profesijných vzorových podnetov
Časť respondentov zapojených do výskumu deklarovala, že dôveruje profesiám spájaným s pojmom
odbornosť. Pozitívne hodnotené sú predovšetkým odborné aspekty spájané s jednotlivými profesiami.
Akceptujú rôzne typy expertných vzorových podnetov, prevažne takých, ktorých úspešné vykonávanie
je spojené so špecifickými vedomosťami a vzdelaním. V tomto modeli profesijných vzorových podnetov
sú síce obsiahnuté aj niektoré pomáhajúce profesie (napr. lekár, psychológ, farmaceut a pod.), avšak
vplyv týchto príkladov príliš nesúvisí s tým, že predstavitelia týchto profesií pomáhajú iným.
Oceňovanou hodnotou nie je ani úspech dosiahnutý vlastnými silami či podnikaním. Vzťah mladých
ľudí k tejto skupine profesií je predovšetkým praktický. Vnímajú ich ako pragmatické riešenie pre
zabezpečenie profesionálneho úspechu a uplatnenia v perspektívnej oblasti pracovného života.
Oceňovanou hodnotovou orientáciou je pre túto skupinu mladých ľudí predovšetkým pragmatizmus.
Aj v prípade pozitívneho vnímania pomáhajúcich profesií (napr. lekár, psychológ a pod.) respondenti
v rámci oceňovaných hodnotových orientácií kladú väčší dôraz na kognitívnu zložku. Z výpovedí
respondentov môžeme usudzovať, že v prípade pôsobenia týchto vzorových podnetov zohráva svoju
úlohu aj príklad rodičov, príp. iných dospelých. Sprostredkované vzory expertov najrôznejšieho
zamerania pôsobia na mladých ľudí aj prostredníctvom mediálnej komunikácie – od spravodajských
a publicistických programov až po televíznu seriálovú tvorbu. Mediálny diskurz týkajúci sa veľkej časti
odborných profesií je kladný, príp. neutrálny, navyše sa v mediálnych obsahov vyskytuje veľmi
frekventovane. Výnimkou je časť expertných pozícií týkajúcich sa napríklad finančníctva, poisťovníctva,
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politiky a niektorých ďalších, ktoré respondenti vnímajú ako profesie často spájané s rôznymi druhmi
neetického konania. Pôvod prevažujúcich kritických postojov môže byť jednak v osobnej skúsenosti, ale
aj v sprostredkovanom obraze o predmetných profesiách (priamo sprostredkovaný prostredníctvom
iných osôb, príp. aj nepriamo – prostredníctvom médií).

(E) Pragmaticko-racionálna stratégia výberu axiologických podnetov z rodinného prostredia
V prípade časti mladých ľudí sa výber motivujúcich hodnotových podnetov sústreďuje na výkon,
pracovné úsilie, profesionálne aspekty dosahovania stanovených cieľov. Ako vzorový rodičovský
podnet je však pre respondentov dôležité zacielenie tohto úsilia. V prípade ani jedného z rodičov by
podľa nich nemali prevládať individualistické, príp. egoistické pohnútky. Pracovná výkonnosť
a ambicióznosť sú v prípade otcov i matiek často spájané so pojmom starostlivosť o rodinu – v zmysle
obetovať svoj čas, vlastné záujmy, potláčať individualistické sklony v prospech riešenia (najmä
materiálnych) potrieb iných rodinných príslušníkov.
Úspešná sociálna interakcia a schopnosť dosahovať individuálne ciele sú najviac oceňovanými
hodnotovými podnetmi v skupine súrodencov. Oceňované sú hodnoty koncentrované na výkon,
pracovné úsilie, profesionálne aspekty dosahovania stanovených cieľov. Pracovná výkonnosť
a ambicióznosť sú v prípade súrodencov a iných blízkych príbuzných (bratranec, sesternica) vnímané
prevažne v zmysle vyhovujúceho finančného zabezpečenia či osobného vplyvu. V prípade iných
príbuzných (napr. starí rodičia) je pozitívne hodnotený úspech dosiahnutý počas aktívneho života.
V prípade iných príbuzných (napr. strýko, ujo a pod.) sa v rámci tejto stratégie výberu vzorových
podnetov oceňuje podnikavosť, pracovitosť vynaliezavosť.

(F) Empaticko-emocionálna stratégia výberu axiologických podnetov z rodinného prostredia
Iná časť mladých ľudí uprednostňuje pri akceptácii axiologických aspektov rodičovských vzorov najmä
hodnoty koncentrované na porozumenie pocitom, motívom konania a postojom blízkeho človeka,
schopnosť pochopiť a vcítiť sa do jeho emočného spektra. Pre typického zástupcu tejto stratégie sú
dôležité rôzne aspekty pozitívnej interakcie medzi rodičmi a deťmi. Z hodnotových podnetov je
preferovaná afektívna a empatická zložka. Dospievajúci využívajúci túto stratégiu kladú dôraz na rôzne
aspekty pozitívnej interakcie medzi rodičmi a deťmi, ktoré vnímajú ako dôležitý prvok rodinnej
socializácie.
Emocionálne a empatické podnety sú v prípade otcov i matiek často spájané s pojmami ako láskavosť,
zhovievavosť, prívetivosť, obetavosť, starostlivosť, ochota pomôcť a poradiť (najmä z hľadiska
emocionálnych problémov). V prípade súrodencov býva pozitívne vnímaným ukazovateľom úspešnosti
fenomén tzv. zodpovednej nezávislosti – odvaha skúšať nové veci, vyrovnávať sa so životnými výzvami,
ísť za svojím snom a pod. Empaticko-emocionálna stratégia výberu vzorov sa koncentruje okolo pojmu
starostlivosť. Ten je reprezentovaný a manifestovaný predovšetkým v ochote pomôcť, poradiť a zdieľať
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pocity, skúsenosti a pod. V prípade starých rodičov a iných príbuzných je empaticko-emocionálna
hodnotová orientácia vnímaná ako pomerne silný vzorový podnet. Najmä v prípade silnej citovej väzby
a empatickej komunikácie pôsobia tieto familiárne vzory na mladých ľudí ako žiaduce príklady.

(G) Zmiešaná stratégia výberu axiologických podnetov z rodinného prostredia
V prípade mladých ľudí, ktorí využívajú túto sadu stratégií sa preferencia rodičovských vzorov javí ako
kombinácia praktickej a kognitívnej časti spektra axiologických podnetov s podnetmi empatickoemocionálnej povahy. Hodnoty koncentrované na výkon, pracovné úsilie a profesionálne aspekty nie
sú prioritné, ale sú vnímané ako pozitívny vzorový podnet. Oceňuje sa tiež úsilie a snaha vyrovnať sa
s problémami v osobnom i pracovnom živote, ale aj prípadný transfer rodičovskej skúsenosti, a to
najmä, ak je spojený s ochotou pomôcť a poradiť. Hodnoty koncentrované na výkon, pracovné úsilie a
profesionálne aspekty majú v prípade súrodencov relevantné postavenie a sú percipované ako
pozitívny vzorový podnet. Neobjavujú sa však v kategórii starých rodičov ani iných príbuzných. Tieto
skupiny osôb pôsobia ako žiaduce príklady najmä v prípade silnejších citových väzieb a empatickej
komunikácie s dospievajúcimi. V prípade vzorov a príkladov z prostredia blízkych príbuzných je táto
stratégia príznačná kombináciou obdivu k úspešnej socializácii a ochote zdieľať s inými hodnotové
rámce empaticko-emocionálnej povahy.

(H) Stratégia výberu axiologických podnetov z prostredia iných dospelých (pedagógovia,
vychovávatelia, tréneri a pod.)
U časti mladých ľudí sú vzory z prostredia pedagógov, vychovávateľov či trénerov pomerne silnými
vzorovými impulzmi. Veľmi cenený je ústretový prístup, ochota pomôcť a poradiť. V prípade
formálneho i neformálneho vzdelávania zohráva dôležitú úlohu schopnosť motivovať k aktivite
a lepším výkonom. Akceptačná stratégia výberu hodnotových orientácií vystupuje do popredia
a v tomto kontexte edukačné vzory pozitívne pôsobia svojím osobným príkladom, postojmi a
správaním. U inej časti respondentov prevláda skôr záporný citový postoj, resp. antipatia k vzorovým
podnetom zo vzdelávacieho prostredia. Najmä pedagógov vnímajú ako jedincov, ktorí profesionálne
neuspeli a často svoju prácu vykonávajú skôr z nutnosti a z dôvodu nedostatku iných vhodných
príležitostí. Vnímajú ich ako negatívne vzorové podnety, ktorých činnosti sa v budúcnosti neplánujú
v žiadnom prípade pripodobniť. Tretia skupina vníma nositeľov edukačných vzorov ako nositeľov
odbornosti a prostredníkov pri prenose vedomostí, poznatkov, príp. zručností a skúseností. Táto
skupina mladých ľudí má však zmiešaný postoj k sociálnemu statusu týchto osôb. Najmä pedagógov
hodnotia ako ľudí, ktorí síce vykonávajú užitočné a dôležité povolanie, avšak majú problém so
zabezpečením primeraného finančného ohodnotenia svojej práce a relevantnejšieho vplyvu
v spoločnosti.
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(I) Nedôvera v sprostredkovane exponovaný obraz rodiny v médiách
Obsahová analýza vybraných mediálnych komunikátov, ktorej výsledky sú prílohou tejto výskumnej
správy, ukázala, že téma rodiny a rodinného života je v procese mediálnej komunikácie do značnej
miery deformovaná. Týka sa to najmä komerčných elektronických médií, predovšetkým televízie, ale aj
printových periodík bulvárneho charakteru. Tieto trendy si všimla aj časť respondentov nášho
výskumu. Podľa ich názoru je obraz rodiny a rodinného života prezentovaný v médiách často v rozpore
s ich osobnou skúsenosťou, ale aj so skúsenosťou ďalších ľudí, ktorých poznajú. Z tohto dôvodu ich
dospievajúci percipienti nevnímajú ako relevantný vzorový podnet. To však neznamená, že na nich
tieto podnety vôbec nepôsobia. Zo svojho uhľa pohľadu ich však vnímajú skôr ako negatívne vzory
a príklady, s ktorými sa nestotožňujú. Zároveň sú presvedčení, že takáto prezentácia má negatívny
vplyv na iný segment publika – na maloletého diváka. Niektorí účastníci výskumu respondentov sa
domnievajú, že tieto faktory môžu byť do istej miery spoluzodpovedné aj za deštrukciu hodnôt
v súčasnej spoločnosti. Postoje inej skupiny mladých ľudí možno považovať skôr za liberálne,
individualistické a pragmatické. Avšak aj v tejto skupine býva deklarovaný nezáujem o prezentáciu
obrazu rodiny, ktorý sa nestotožňuje s ich vlastnou skúsenosťou. Viacerí považujú v prípade
mediálneho spravodajstva za redundantné témy, prípady a problémové okruhy, ktoré sa
bezprostredne nedotýkajú ich života, nemôžu ich nijako ovplyvniť. Tieto hodnotiace postuláty preto
môžeme vnímať viac ako prejavy istej miery individualizmu a pragmatického zmýšľania.

(J) Vnímanie pôsobenia médií ako prostriedkov povrchnej a na zisk orientovanej saturácie zábavy
a odreagovania publika
Mnohí účastníci nášho prieskumu si pomerne zreteľne uvedomujú, že prioritnou spravodajskou
hodnotou súčasných médií (predovšetkým komerčných) je dôraz na negatívne informovanie,
škandalizáciu, infantilizáciu a miešanie spravodajstva s prvkami emócií a zábavy. Účastníci výskumu si
pomerne zreteľne uvedomujú prioritný zámer mainstreamových mediálnych komunikátov, ktoré sa
sústreďujú na získanie pozornosti publika a generovanie čo najväčšieho príjmu z reklamy. Integrácia
spravodajských informácií a zábavných prvkov do jedného celku, ktorý navyše pôsobí úplne prirodzene
a atraktívne, môže byť na prvý pohľad ťažko dešifrovateľná. Prevaha negatívnych a na prvý pohľad
spoločensky dôležito pôsobiacich správ zvyčajne dodáva týmto formátom punc serióznosti. Ukazuje sa
však, že časť respondentov z radov stredoškolských študentov dokáže tieto persuazívne stratégie
komerčných médií identifikovať a pomerne pregnantne pomenovať príčiny a súvislosti.
Je zaujímavé, že viacerí respondenti nášho prieskumu si uvedomujú, že médiá účelovo
sprostredkovávajú a inscenujú aktuálne udalosti tak, aby diváka čo najviac šokovali, udržali jeho
pozornosť čo najdlhšie a následne ju čo najvýhodnejšie monetizovali vo forme predaja reklamného
času. Tento jav považujeme za zaujímavé zistenie, nakoľko ide o kompetencie súvisiace s pomerne
vysokou úrovňou mediálnej gramotnosti, ktoré by sme u väčšiny mladých ľudí zrejme nenašli.
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Empirické overenie tohto javu by si však vyžadovalo rozsiahlejší empirický prieskum na väčšej a
reprezentatívnejšej vzorke respondentov.

(K) Médiá ako nosiče sprostredkovaných vzorov neposkytujúcich publiku vhodné motivačné
podnety
Časť mladých ľudí si pomerne zreteľne uvedomuje, že médiá zámerne a v čo najintenzívnejšej podobe
stimulujú publikum rôznymi afektívnymi podnetmi. Ide predovšetkým o široké spektrum
emocionálnych stimulov nielen v seriáloch či filmoch, ale v čoraz hojnejšej miere tiež v spravodajstve,
publicistike a v neposlednom rade v tzv. reality show. Medzi respondentmi z radov stredoškolákov sa
našlo viacero mladých ľudí s pomerne kritickým vnímaním tohto fenoménu. V diskusii s respondentmi
z radov stredoškolákom výrazne rezonovala problematika reality show. Tento typ programov vnímajú
väčšinou negatívnou optikou, pričom správne chápu intenciu mediálnych tvorcov, ktorých prioritným
zámerom je zobrazovanie príbehov, najrôznejších banalít a podrobností zo života iných ľudí. Veľmi
negatívne vnímajú skutočnosť, že médiá zo zištných dôvodov zneužívajú dôveru ľudí s rôznym stupňom
psychickej deviácie. Respondenti nášho výskumu zároveň správne identifikovali skrytý zámer
mediálnych organizácií, ktoré sa tento typ programov snažia dostať na obrazovku. Väčšina
respondentov zároveň vníma tieto emocionálne saturované relácie v polohe negatívnych vzorových
podnetov z prostredia médií. Považuje ich teda za príklady, v prípade ktorých nepripúšťa, že by sa im
chcelo pripodobniť alebo že by u nich dochádzalo k interiorizácii percipovaných vzorových daností.
V tejto súvislosti je zaujímavé, že „pokiaľ v šesťdesiatych rokoch bol pre menej vzdelané vrstvy slovník
a odbornosť televízneho spravodajstva a publicistiky bariérou pri sledovaní týchto programov,
v súčasnosti sa obdobný problém objavuje na opačnom konci vzdelanostnej škály. Obsahová
vyprázdnenosť a „informačná podvýživenosť“ spravodajských a publicistických programov postupne
vytláča vzdelanú časť populácie od sledovania týchto programov.“ (Sak, Saková, 2004, s. 207). Výsledky
nášho výskumu naznačujú, že tento trend sa nemusí týkať iba vzdelanejšej časti publika, ale aj
pomerne veľkej časti mladých ľudí. Čoraz väčšia banálnosť a presýtenosť pre mladých ľudí
irelevantnými informačnými podnetmi môžu byť taktiež jedným z dôvodov narastajúceho nezáujmu o
tento typ programov a postupného presunu pozornosti k novým médiám.

(L) Celebrity a športovci ako nositelia autentických vzorových podnetov v prostredí médií
Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že jedným z mála relevantných vzorových podnetov, ktoré mladí
ľudia vnímajú v prostredí médií sú profesionálni športovci. Z hľadiska atraktívnosti vzorov majú
u mnohých dospievajúcich najväčšiu príťažlivosť, pričom k oceňovaným atribútom nepatrí iba
atraktívny zovňajšok či záujem o špičkové športové výkony. Je zaujímavé, že časť mladých ľudí okrem
nadania a talentu vníma ako pozitívny vzorový podnet hodný nasledovania aj spoločenskú
zodpovednosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a úprimnosť. Mimoriadne pozitívne je hodnotená skromnosť
spojená so štedrosťou, úsilie športovca pomáhať v rámci rôznych charitatívnych projektov a iniciatív,
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pri organizácii zbierok, pri pomoci mladým športovým talentom a podobne. Domnievame sa, že takéto
pozitívne vnímanie športových profesionálov je okrem iných faktorov aj dôsledkom prevažne
pozitívneho diskurzu, ktorý sa v súvislosti s nimi v médiách objavuje. Najmä bulvárne médiá síce
s obľubou publikujú aj informácie zo súkromia športovcov, ale prístup novinárov k tejto skupine osôb je
ohľaduplnejší ako v prípade politikov, umelcov a iných verejne známych osôb.
Ako atraktívne, avšak selektívne preferované vzorové modely, sú mladými vnímaní ľudia z prostredia
showbiznisu a médií. Tento záujem je veľmi širokospektrálny a zahŕňa rôznych hudobných interpretov,
ale aj ľudí z prostredia domácich médií. Z hľadiska vzorových inšpirácií sú mimoriadne pozitívne
hodnotené filantropické a charitatívne aktivity celebrít.
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5.Odporúčania z výskumu

Obraz vybraných procesov socializácie mladých ľudí na Slovensku, ktorý je prezentovaný v tejto
výskumnej správe, umožňuje naznačiť niekoľko odporúčaní pre spoločenskú prax a prácu s mládežou:

(A) Podpora nových modelov zapájania sa a aktívnej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti
Výsledky nášho výskumu naznačili mimoriadne vysokú úroveň nedôvery mladých ľudí v politiku. Štátne
a verejné inštitúcie a ich predstavitelia sú pre nich zdrojom skeptických postojov, pohŕdania
a pochybovačnosti. Považujú ich predovšetkým za pôvodcov a hlavných reprezentantov korupcie,
klientelizmu a cynického správania sa motivovaného zištnými úmyslami. Prekáža im ignorovanie
etických princípov a zásad demokratického riadenia vecí verejných. Táto všeobecná skepsa je jedným
z dôvodov nedostatočnej spoločenskej angažovanosti a záujmu mladých ľudí o verejné záležitosti.
K tomuto stavu prispieva celková spoločenská klíma (nielen na Slovensku), ktorá je v súvislosti
s otázkami politického verejného života nastavená extrémne pesimisticky a negatívne. Svoj podiel na
udržiavaní tohto stavu majú samotní predstavitelia politického života a verejnej správy, ale do značnej
miery aj komunikačné pôsobenie masových médií. V tejto súvislosti sa zdá byť nereálna akákoľvek
zmena paradigmy – negativizmus je jednou z kľúčových hodnôt oceňovaných predovšetkým
v spravodajstve, ale aj v iných mediálnych formátoch. K aktivizácii a širšiemu zapojeniu mládeže do
procesov verejného rozhodovania a demokratickej kontroly podstatne viac prispieva internet a nové
médiá. Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia ukazujú, že predovšetkým sociálne siete zohrávajú
kľúčovú úlohu v neobyčajne rýchlej a efektívnej aktivizácii mladých ľudí. Takéto formy zapájania sa
a aktívnej participácie mladých ľudí na verejnom živote by mali podporovať aj opatrenia v oblasti
mládežníckej politiky a práce s mládežou. Aktuálne sú predovšetkým nové modely neformálneho
vzdelávania a rozvoja kľúčových kompetencií, ktoré by mohli pomôcť rozšíreniu možností a zapojeniu
väčšieho počtu mladých ľudí do nových foriem aktívnej on-line participácie.

(B) Podpora inovačných vzdelávacích, profesijných a kariérnych stratégií
Pre mladých ľudí sú mimoriadne dôležité vzorové podnety profesijného zamerania. Tie sa vynárajú
z rôznych zdrojov a sú percipované a spracúvané v rôznych individuálnych a spoločenských kontextoch.
Vzhľadom na limitované možnosti bezprostrednej osobnej skúsenosti so svetom práce sa ako kľúčové
ukazujú sprostredkované podnety. Tie prichádzajú predovšetkým z prostredia najbližšej alebo širšej
rodiny, iných dospelých, rovesníkov či školy. Sprostredkovateľom vzorových podnetov sú i masové
médiá, pričom najviac exponovanými sú tzv. pomáhajúce profesie (lekári, policajti, hasiči a pod.).
V omnoho menšej miere sú v médiách prezentované nové formy profesijných a kariérnych stratégií,
95

ktoré by mohli byť pre mladých ľudí inšpirujúce, najmä ak by boli prezentované v kontexte populárnej
kultúry. Aj napriek tomu časť mladých ľudí vníma ako motivujúce vzory a príklady ľudí, ktorí uspeli
v oblasti inovácií a nových foriem podnikania spájaných predovšetkým s prostredím informačných
a komunikačných technológií. Tieto trendy by mala podporovať i prax mládežníckej politiky a práce
s mládežou, a to tak, aby sa využívali kreatívne a novátorské spôsoby informovania o najnovších
trendoch na trhu práce a kariérneho rozvoja. Malo by ísť o inovatívne a veľmi neformálne spôsoby
približovania príkladov dobrej praxe a úspešných príkladov podnikateľských možností v čoraz viac
zosieťovanej spoločnosti. Odporúčame tiež smerovať verejné i súkromné finančné zdroje do rozvoja
nových foriem podnikania mladých ľudí (start-up centrá, coworking, podpora nezávislých
mikropodnikateľov – freelancerov a pod.). Pre úspešnú adaptáciu mladých ľudí na trhu povolaní
a profesijného rozvoja považujeme za kľúčové postupne implementovať širokú škálu flexibilnejších
spôsobov organizácie pracovného života, ktoré sú v súlade s aktuálnymi výzvami a globálnymi trendmi
informačnej spoločnosti.

(C) Mediálna a informačná výchova ako inovačné prvky vo vzdelávaní
Pre úspešné začlenenie mladých ľudí do života spoločnosti a rozvoj ich kľúčových kompetencií je
mimoriadne dôležitá integrácia inovačných stratégií vo vzdelávaní. Významným komponentom v tomto
procese by sa mali stať mediálna a informačná výchova, ktoré pre mladých ľudí vytvárajú vhodné
predpoklady

pre vyrovnávanie sa s informačným

preťažením, banalizáciou, inflantilizáciou

a hodnotovým vyprázdnením verejného diskurzu ovplyvňovaného predovšetkým pôsobením
komerčných médií. V tejto súvislosti odporúčame podporovať všetky formy mediálneho vzdelávania
a rozvoja informačnej gramotnosti – či už na úrovni formálnych vzdelávacích inštitúcií alebo v rámci
mládežníckych organizácií a voľnočasových aktivít.

96

Použitá literatúra
BAČKOROVÁ, E.: Rodina ako miesto odovzdávania hodnôt. In: ŠIMONÍK, O. – HORKÁ, H. – STŘELEC,
S.(ed.) Hodnoty a výchova. Brno : MSD, 2007, s. 125 – 129. ISBN 978-80-86633-78-7.
BOK, S.: Common Values. Columbia : University of Missouri Press, 2002. 134 s. ISBN 0-8262-1425-8.
DOBROVOLSKÁ, D. – DUPLINSKÝ, J.: Hodnotová orientace vysokoškoláka z hlediska současné koncepce
hodnot. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 145 s. ISBN 14-351-82.
GRÁC, J.: Exemplifikácia: Vzory a modely v živote človeka. Bratislava : Obzor, 1990. 432 s. ISBN 80-2150097-2.
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2009. 408 s. ISBN 788-7367-485-4.
ILGOVÁ, J. – RITOMSKÝ, A.: Hodnoty mladých Čechov a Slovákov – komparatívny empirický výskum. In:
Sociálne a politické analýzy, Roč. 3, Č. 1(2009), s. 73 – 113, ISSN 1337 5555.
KREJČÍŘOVÁ, D. – LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN
80-247-1284-9.
MORGAN, D.: Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice : Nakladatelství
Albert, 2001, 99 s. ISBN 80-85834-77-4.
MORRIS, CH.: Varieties of human value. Chicago : University of Chicago Press, 1956. 209 s. Bez ISBN
ROSENZWEIG, M.: Životní hodnoty: Příručka pro učitele občanské výchovy. Praha : Komenium, 1991. 28
s. ISBN 80-85426-07-2.
SAK, P. – SAKOVÁ, K.: Mládež na křižovatce. Praha : Svoboda servis, 2004, 240 s. ISBN 978-80-8632033-2.
SCHMIDBAUER, W.: Syndrom pomocníka. Praha : Portál, 2008, ISBN 80-736-7369-7.
SCHULZ, W. et. al.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2004. 152 s. ISBN 80-2460827-8.
SCHWARTZ, S.: A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. In: Applied Psychology: An
International Review, Vol. 48, No. 1 (1999), pp. 23 – 47. ISSN 0269-994X.
ŠKRABÁNKOVÁ, J.: Hodnotový systém středoškolských a vysokoškolských studentů. In: ŠIMONÍK, O. –
HORKÁ, H. – STŘELEC, S.(ed.) Hodnoty a výchova. Brno : MSD, 2007, s. 457 – 461. ISBN 978-80-8663378-7.
SLANINOVÁ, G. – STAŠOVÁ, L.: Životní vzory současných dětí. In: Media4u Magazine. Roč. 7, Č. 3
(2010), s. 72 – 82. ISSN 1214 -9187.
STRAUSS, A. – CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené
teorie. Brno : Sdružení Podané ruce, 1999, 196 s. ISBN 80-85834-60-X.
ŠTEFANČÍK, R.: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava : Iuventa – Slovenský inštitút
mládeže, 2010. 140 s. ISBN 978-80-8072-111-4.
97

ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEĎOVÁ, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. 384 s.
ISBN 978-80-7367-313-0.
ŘEHÁKOVÁ, B.: Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétu S. H. Schwartze. In:
Sociologický časopis, Roč. 42, č. 1 (2006), s. 107 – 128. ISSN 0038-0288.
VRABEC, N.: On-line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej
spoločnosti. Bratislava : IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2010. Dostupné na internete:
˂http://www.vyskummladeze.sk/index.php?option=content&task=view&id=113˃.
VRABEC, N.: Mládež a médiá: mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku. Bratislava: IUVENTA –
Slovenský inštitút mládeže, 2008. 40 s. ISBN 978-80-8072-074-2.
ZINNECKER, J.: Mládež ako nový občiansky stred – prvá generácia mladých Nemecka v 21. Storočí. In:
Mládež a spoločnosť. Roč. 11, č. 1 (2005), s. 5 – 18. ISSN 1335-1109.

98

Prílohy

99

Príloha č. 1
Kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza televízneho spravodajstva
Spracovala: Mgr. Natália Mizereová
Cieľom kvantitatívneho výskumu televízneho spravodajstva bolo skúmať špecifiká
prezentovania vybraných tém v televíznom spravodajstve. Našou úlohou bolo v stanovenom
čase sledovať a zaznamenávať jednotlivé spravodajské príspevky v hlavných spravodajských
reláciách televízie Markíza (Televízne noviny), televízie JOJ (Krimi noviny, Noviny TV JOJ) a STV
(Správy STV).
Metódu kvantitatívnej obsahovej analýzy sme použili na sledovanie spravodajských
príspevkov. Premenné sme zvolili tak, aby zahŕňali základné charakteristiky jednotlivých typov
mediálnych obsahov, ich tematické a obsahové zameranie a aby v nich bolo zároveň možné
identifikovať prítomnosť špecifických indikátorov. Sledované premenné sme zaznamenávali
podľa kódovacej knihy, ktorú sme pre tento účel vytvorili, výsledky sme vyhodnotili, zaznačili
do tabuliek a vyvodili sme z nich závery. Zaznamenávali sme všetky spravodajské príspevky,
ktoré sa v určenom čase a na určenej televíznej stanici vysielali. Z výsledkov sme pomocou
syntézy naše zistenia zovšeobecnili, zhrnuli a interpretovali.
Metódu kvalitatívnej obsahovej analýzy sme použili v prípade dvoch spravodajských
príspevkov z každej spravodajskej relácie. Cieľom kvalitatívnej analýzy týchto ôsmich
spravodajských reláciách je poukázanie na príznačné vlastnosti jednotlivých spravodajských
relácií.

Organizácia a priebeh výskumu
1) Empirický výskum televízneho spravodajstva prebiehal v období dvoch týždňov (14
dní). V týždni od 23. januára do 5. februára 2012 sme sledovali hlavné spravodajské
relácie na TV Markíza (Televízne noviny), na TV JOJ (Krimi noviny + Noviny TV JOJ) a na
STV (Správy STV). Z dôvodu vzájomného krytia sa spravodajských relácií, sme niektoré
sledovali z archívu.
2) Spravodajské príspevky sme analyzovali a poznatky zaznamenávali. Zaznamenali sme aj
celkový počet odvysielaných spravodajských príspevkov na jednotlivých televíznych
staniciach.
3) Po skončení zberu dát sme poznatky roztriedili, zaradili, graficky zaznačili a
interpretovali.
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VÝSLEDKY KVANTITATÍVNEJ ANALÝZY
V tejto časti kvantitatívneho výskumu televízneho spravodajstva vyhodnotíme všetky
štyri oblasti, ktoré sme do kódovacej knihy zaznačili. Začneme s povolaniami, profesiami a
zamestnaniami prezentovanými v mediálnom obsahu, druhá podkapitola bude venovaná
vyhodnoteniu prezentácii rodinného kontextu v mediálnom obsahu, tretia kontextu detí
a mládeže v mediálnom obsahu a štvrtá prezentácii celebrít a iných známych osôb z mediálneho
prostredia.

1 Povolania/profesie/zamestnania prezentované v mediálnom obsahu
Za dva týždne sledovania spravodajských relácií sme podľa Kódovacej knihy do tabuliek
zaznačili 1181 spravodajských príspevkov. Aby sme predišli zbytočným komplikáciám, vytvorili
sme na základe vopred určených charakteristík „balíky povolaní“, do ktorých sme zaraďovali
jednotlivé povolania. Do kategórie politik sme zaradili prezidenta, premiérku, predsedu
parlamentu, ministrov, poslancov, predstaviteľov neparlamentných strán. Kategória hovorca
obsahuje politických hovorcov, hovorcov firiem, spoločností a iných organizácií, do kategórie
analytik sme radili všetkých politických a ekonomických analytikov. V kategórii lekár sú
obsiahnutí chirurgovia, gynekológovia, pediatri, psychiatri a mnohé iné lekárske špecializácie.
Predstaviteľ samosprávy je človek z mestských a obecných úradov, ako aj z VÚC. V kategórii
právnické profesie sú zaradení sudcovia, prokurátori, advokáti a exekútori. Ak sa
v spravodajskom príspevku objavili dve, tri a viac povolaní, ktoré patria do jedného balíka,
počítali sme to ako jeden výskyt daného povolania.

1.1 Najfrekventovanejšie povolania v spravodajských obsahoch
Markíza za dvojtýždňové obdobie odvysielala 345 spravodajských príspevkov, v ktorých
sa najčastejšie prezentuje povolanie hovorca (50 výskytov), druhým najfrekventovanejším
povolaním je politik (47 výskytov), tretím policajt (40 výskytov), štvrtým hasič (20 výskytov)
a top päťku najfrekventovanejších povolaní v TV Markíza uzatvára lekár (19 výskytov). V
niektorých spravodajských príspevkoch sa vyskytlo iba jedno, no v mnohých sa vyskytli i tri
rozdielne povolania, ktoré sme zaznačovali do tabuľky. Pri vyhodnocovaní sme vychádzali
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z toho, že 100 % tvorí súčet príspevkov v Televíznych novinách v TV Markíza, v ktorých sa 15
najfrekventovanejších povolaní vyskytlo, a tých bolo 264.

Tabuľka č. 1 (Markíza)
Poradie
Povolanie

Číselný
výskyt

Výskyt
v percentách

1. miesto

Hovorca

50x

18,93 %

2. miesto

Politik

47x

17,80 %

3. miesto

Policajt

40x

15,15 %

4. miesto

Hasič

20x

7,57 %

5. miesto

Lekár

19x

7,19 %

6. miesto

Analytik

16x

6,06 %

7. miesto

Občiansky aktivista

12x

4,54 %

8. miesto

Záchranár

11x

4,16 %

9. miesto

Učiteľ

10x

3,78 %

10. miesto

Predstaviteľ samosprávy

9x

3,40 %

11. miesto

Právnické profesie

8x

3,03 %

12. miesto

Meteorológ

7x

2,65 %

13. miesto

Cestár

6x

2,27 %

14. miesto

IT odborník

5x

1,89 %

15. miesto

Zdravotná sestra

4x

1,51 %

STV za dva týždne odvysielala 319 spravodajských príspevkov, v ktorých sa najčastejšie
objavuje povolanie politik (69 výskytov), druhým najfrekventovanejším povolaním je hovorca
(43 výskytov), tretím policajt (29 výskytov), štvrtým predstaviteľ samosprávy (22 výskytov)
a top päťku najfrekventovanejších povolaní v STV uzatvára občiansky aktivista (18 výskytov).
Pri vyhodnocovaní sme vychádzali z toho, že 100 % tvorí súčet príspevkov v Správach STV,
v ktorých sa 15 najfrekventovanejších povolaní vyskytlo, a tých bolo 255.
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Tabuľka č. 2 (STV)
Poradie
Povolanie
1. miesto

Politik

Číselný
výskyt
69x

Výskyt
v percentách
27,05 %

2. miesto

Hovorca

43x

16,86 %

3. miesto

Policajt

29x

11,37 %

4. miesto

Predstaviteľ samosprávy

22x

8,62 %

5. miesto

Občiansky aktivista

18x

7,05 %

6. miesto

Analytik

16x

6,27 %

7. miesto

Lekár

14x

5,49 %

8. miesto

Právnické profesie

9x

3,52 %

9. miesto

Meteorológ

8x

3,13 %

10. miesto

Záchranár

7x

2,74 %

11. miesto

Učiteľ

6x

2,35 %

12. miesto

IT odborník

5x

1,96 %

13. miesto

Zdravotná sestra

4x

1,56 %

14. miesto

Hasič

3x

1,17 %

15. miesto

Veterinár

2x

0,78 %

Spravodajské relácie Krimi noviny a Noviny TV JOJ za dva týždne odvysielali dokopy 517
spravodajských príspevkov, v ktorých sa najčastejšie vyskytuje povolanie policajt (133
výskytov), druhým najfrekventovanejším povolaním je hovorca (70 výskytov), tretím politik (33
výskytov),

štvrtým

predstaviteľ

právnickej

profesie

(26

výskytov)

a piatym

najfrekventovanejším povolaním je lekár (22 výskytov). Pri vyhodnocovaní sme vychádzali
z toho, že 100 % tvorí súčet príspevkov Krimi novín a Novín TV JOJ, v ktorých sa 15
najfrekventovanejších povolaní vyskytlo, a tých bolo 381.
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Tabuľka č. 3 (Krimi noviny a Noviny TV JOJ)
Poradie

Povolanie

Číselný
výskyt

Výskyt
v percentách

1. miesto

Policajt

133x

34,90 %

2. miesto

Hovorca

70x

18,37 %

3. miesto

Politik

33x

8,66 %

4. miesto

Právnická profesia

26x

6,82 %

5. miesto

Lekár

22x

5,77 %

6. miesto

Záchranár

19x

4,98 %

7. miesto

Predstaviteľ samosprávy

18x

4,72 %

8. miesto

Hasič

14x

3,67 %

9. miesto

Analytik

10x

2,62 %

10. miesto

Občiansky aktivista

9x

2,36 %

11. miesto

Učiteľ

8x

2,09 %

12. miesto

Meteorológ

7x

1,83 %

13. miesto

Cestár

5x

1,31 %

14. miesto

IT odborník

4x

1,04 %

15. miesto

Zdravotná sestra

3x

0,78 %

Medzi päť najfrekventovanejších povolaní vo všetkých štyroch spravodajských reláciách patrí
policajt (202 výskytov), na druhom mieste je hovorca (163 výskytov), na treťom mieste je politik (149
výskytov), na štvrtom mieste je lekár (55 výskytov) a päťku najčastejšie zobrazovaných povolaní
uzatvára predstaviteľ samosprávy (49 výskytov). Pri vyhodnocovaní sme vychádzali z toho, že 100 %
tvorí súčet príspevkov všetkých štyroch spravodajských relácií, v ktorých sa 15 najfrekventovanejších
povolaní vyskytlo, a tých bolo 908. Zaujímavosťou je, že povolania policajt, hovorca a politik sa
nachádzajú v prvej trojke každej spravodajskej relácie, preto tieto povolania považujeme za
najfrekventovanejšie zobrazované povolania v spravodajských obsahoch.
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Tabuľka č. 4
Najfrekventovanejšie povolania vo všetkých štyroch spravodajských reláciách
Poradie

Povolanie

Číselný
výskyt

Výskyt
v percentách

1. miesto

Policajt

202x

22,24 %

2. miesto

Hovorca

163x

17,95 %

3. miesto

Politik

149x

16,40 %

4. miesto

Lekár

55x

6,05 %

5. miesto

Predstaviteľ samosprávy

49x

5,39 %

6. miesto

Právnická profesia

43x

4,73 %

7. miesto

Analytik

42x

4,62 %

8. miesto

Občiansky aktivista

39x

4,29 %

9. miesto

Hasič

37x

4,07 %

10. miesto

Záchranár

37x

4,07 %

11. miesto

Učiteľ

34x

3,74 %

12. miesto

Meteorológ

22x

2,42 %

13. miesto

IT odborník

14x

1,54 %

14. miesto

Cestár

11x

1,21 %

15. miesto

Zdravotná sestra

11x

1,21 %

1.2 Kontext, v ktorom je povolanie prezentované
Ďalšou analytickou premennou, ktorú sme počas kvantitatívneho výskumu sledovali
a zaznačovali, je kategória kontextu, v ktorom je povolanie prezentované. Kontext sme vyhodnocovali
ako pozitívny, negatívny, neutrálny. Pozitívny kontext je charakteristický tým, že správa obsahuje
prevažne pozitívne informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnou tragickou udalosťou a neobsahuje ani
kontroverzný náboj alebo ostrý názorový stret. Jednoznačne pozitívny kontext mali napríklad
spravodajské príspevky o zlacnení plynu. Radosť z pozitívnej správy podložili redaktori osobnými
výpoveďami spokojných respondentov. Spravodajský príspevok s negatívnym kontextom je akákoľvek
správa, v ktorej je prezentovaná negatívna udalosť, napr. tragédia, katastrofa, vražda, krádež, únos
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a iné, a jej dopad na jednotlivca či skupinu. Zaradili sme sem aj príspevky obsahujúce kontroverzný
náboj alebo silný emocionálny náboj spojený s negatívnou udalosťou. Spravodajské príspevky
s negatívnym kontextom sú najčastejšie prezentované v Krimi novinách v TV JOJ. Správy s neutrálnym
kontextom sú charakteristické tým, že príspevok neobsahuje ani pozitívnu, ale ani negatívnu
informáciu. Typické pre túto kategóriu sú spravodajské príspevky politického charakteru bez
emocionálneho podtextu.
Na demonštráciu kontextu piatich najfrekventovanejších povolaní sme vytvorili päť tabuliek.
Každá z nich prezentuje percentuálne vyjadrenie pozitívneho, negatívneho a neutrálneho kontextu
daného povolania v jednotlivých spravodajských reláciách zvlášť a vo všetkých reláciách spolu.
Tabuľka č. 5
Kontext povolania „policajt“
Spravodajská relácia

Televízne noviny TV

Kontext

Kontext

Kontext neutrálny

pozitívny

negatívny

1x .....2,5 %

22x.......55 %

Výskyt
spolu

17x.......42,5 %

40x

Markíza
Krimi noviny a Noviny 0x........0 %

76......57,14 % 57.........42,86 %

133x

TV JOJ
Správy STV

1x......3,44 %

6x......20,69 % 22x......75,86 %

29x

Všetky relácie spolu

2x........0,99 %

104....51,48 % 96x........47,53 %

202

V tabuľke č. 5 vidíme, že povolanie policajt sa v Televíznych novinách TV Markíza vyskytlo
v pozitívnom kontexte v 2,5 % prípadov, v negatívnom kontexte v 55 % prípadov a v neutrálnom
kontexte v 42,5 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie policajt. Povolanie policajt sa v Krimi
novinách a Novinách TV JOJ v pozitívnom kontexte nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v
57,14 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 42,86 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie
policajt. Povolanie policajt sa Správach STV vyskytlo v pozitívnom kontexte v 3,44 % prípadov,
v negatívnom kontexte v 20,69 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 75,86 % všetkých prípadov, kde
sa vyskytlo spomínané povolanie. Vo všetkých reláciách spolu sa povolanie policajt vyskytlo
v pozitívnom kontexte v 0,99 % všetkých prípadov, v negatívnom kontexte v 51,48 % všetkých prípadov
a v neutrálnom kontexte v 47,53 % všetkých prípadov.
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Tabuľka č. 6
Kontext povolania „hovorca“
Spravodajská relácia

Televízne noviny TV

Kontext

Kontext

Kontext neutrálny

pozitívny

negatívny

0x.......0 %

13x.......26 %

Výskyt
spolu

37x.......74 %

50x

Markíza
Krimi noviny a Noviny 0x.......0 %

32x......45,72 % 38x.........54,28 %

70x

TV JOJ
Správy STV

0x........0 %

1x......2,33 %

42x......97,67 %

43x

Všetky relácie spolu

0x........0 %

46x....28,23 %

117x........71,77 %

163x

V tabuľke č. 6 vidíme, že povolanie hovorca sa v Televíznych novinách TV Markíza v pozitívnom
kontexte nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 26 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 74
% všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie hovorca. Povolanie hovorca sa v Krimi novinách
a Novinách TV JOJ v pozitívnom kontexte tiež nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 45,72 %
prípadov a v neutrálnom kontexte v 54,28 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie hovorca.
Povolanie hovorca sa Správach STV taktiež v pozitívnom kontexte nevyskytlo, v negatívnom kontexte
sa vyskytlo v 2,33 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 97,67 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo
spomínané povolanie. Zaujímavosťou je, že povolanie hovorca sa vo všetkých reláciách spolu
nevyskytlo v pozitívnom kontexte, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 28,23 % všetkých prípadov
a v neutrálnom kontexte v 71,77 % všetkých prípadov.

Tabuľka č. 7
Kontext povolania „politik“
Spravodajská relácia

Televízne noviny TV

Kontext

Kontext

Kontext neutrálny

Výskyt

pozitívny

negatívny

spolu

0x...........0 %

5x.......10,63 % 42x.......89,36 %

47x

6x......18,18 %

27x.........81,81 %

33x

Markíza
Krimi noviny a Noviny 0x...........0 %
TV JOJ
Správy STV

0x............0 %

2x......2,89 %

67x......97,10 %

69x

Všetky relácie spolu

0x............0 %

13x....8,72 %

136x.......91,27 %

149x

V tabuľke č. 7 vidíme, že povolanie politik sa v Televíznych novinách TV Markíza v pozitívnom
kontexte nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 10,63 % prípadov a v neutrálnom kontexte
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v 89,36 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie politik. Povolanie politik sa v Krimi novinách
a Novinách TV JOJ v pozitívnom kontexte tiež nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 18,18 %
prípadov a v neutrálnom kontexte v 81,81 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie politik.
Povolanie politik sa Správach STV taktiež v pozitívnom kontexte nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa
vyskytlo v 2,89 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 97,10 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo
spomínané povolanie. Povolanie politik (podobne ako povolanie hovorca) sa vôbec nevyskytlo
v pozitívnom kontexte, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 8,72 % všetkých prípadov a v neutrálnom
kontexte v 91,27 % všetkých prípadov.
Tabuľka č. 8
Kontext povolania „lekár“
Spravodajská relácia

Kontext pozitívny Kontext

Kontext neutrálny

negatívny
Televízne noviny TV

2x.......10,52 %

Výskyt
spolu

2x.......10,52 %

15x.......78,95 %

19x

2x......9,09 %

19x.........86,36 %

22x

Markíza
Krimi noviny a Noviny 1x...........4,54 %
TV JOJ
Správy STV

0x..............0 %

5x......35,71 %

9x.....64,28 %

14x

Všetky relácie spolu

3x..........5,45 %

9x......16,36 %

43x.......78,18 %

55x

V tabuľke č. 8 vidíme, že povolanie lekár sa v Televíznych novinách TV Markíza v pozitívnom
kontexte vyskytlo v 10,52 % prípadov, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 10,52 % prípadov
a v neutrálnom kontexte v 78,95 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie lekár. Povolanie lekár
sa v Krimi novinách a Novinách TV JOJ v pozitívnom kontexte vyskytlo v 4,54 % prípadov, v negatívnom
kontexte sa vyskytlo v 9,09 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 86,36 % všetkých prípadov, kde sa
vyskytlo povolanie lekár. Povolanie lekár sa Správach STV v pozitívnom kontexte nevyskytlo,
v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 35,71 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 64,28 % všetkých
prípadov, kde sa vyskytlo spomínané povolanie. Povolanie lekár sa vyskytlo v pozitívnom kontexte v
5,45 % všetkých prípadov, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 16,36 % všetkých prípadov
a v neutrálnom kontexte v 78,18 % všetkých prípadov.
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Tabuľka č. 9
Kontext povolania „predstaviteľ samosprávy“
Spravodajská relácia

Televízne noviny TV

Kontext

Kontext

pozitívny

negatívny

0x.............0 %

1x.......11,11 %

Kontext neutrálny

Výskyt
spolu

8x.......88,89 %

9x

9x.........50 %

18x

Markíza
Krimi noviny a Noviny 1x...........5,55 % 8x......44,44 %
TV JOJ
Správy STV

0x.............0 %

5x......22,72 %

17x.....77,27 %

22x

Všetky relácie spolu

1x........2,04 %

14x......28,57 %

34x.......69,38 %

49x

V tabuľke č. 9 vidíme, že povolanie predstaviteľ samosprávy sa v Televíznych novinách TV
Markíza v pozitívnom kontexte nevyskytlo, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 11,11 % prípadov
a v neutrálnom kontexte v 88,89 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie predstaviteľ
samosprávy. Povolanie predstaviteľ samosprávy sa v Krimi novinách a Novinách TV JOJ v pozitívnom
kontexte vyskytlo v 5,55 % prípadov, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 44,44 % a v neutrálnom
kontexte v 50 % všetkých prípadov, kde sa vyskytlo povolanie predstaviteľ samosprávy. Povolanie
predstaviteľ samosprávy sa Správach STV taktiež v pozitívnom kontexte nevyskytlo, v negatívnom
kontexte sa vyskytlo v 22,72 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 17,27 % všetkých prípadov, kde sa
vyskytlo spomínané povolanie. Povolanie predstaviteľ samosprávy sa vyskytlo v pozitívnom kontexte
v 2,04 % prípadov, v negatívnom kontexte sa vyskytlo v 28,57 % všetkých prípadov a v neutrálnom
kontexte v 69,38 % všetkých prípadov.

1.3 Povolanie v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
V tejto analytickej premennej sme skúmali, do ktorej z uvedených kategórií povolanie,
prezentované v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku, spadá. Prvá kategória má názov Povolanie
v kontexte tragickej udalosti. Zaradili sme do nej príspevky, v ktorých sa vyskytovali havárie, požiare,
potopenie lode, vraždy, znásilnenia a v podstate všetky príspevky, kde boli usmrtené alebo ťažko
zranené osoby. Druhá kategória má názov Povolanie v emocionálnom kontexte. Zaradili sme do nej
príspevky, ktoré obsahovali dojímavý príbeh. Tretia kategória nesie názov Povolanie v kontexte
kontroverznej udalosti a spadali do nej príspevky s obsahom krádeží, podvodov, únosov, prepadov,
bitiek, týraní, drogovej činnosti, ale i štrajkov a demonštrácií. Štvrtá kategória má názov Povolanie
v kontexte politiky a verejnej sféry. Spadali do nej prezentácie povolania politika, hovorcu, analytika,
politického komentátora či predstaviteľa štátnej správy. Piata kategória rozoberala Povolanie
v kontexte legislatívnom. Zaradili sme do nej prípravy zákonov, obmedzenia, daňové zákony pre
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živnostníkov a pod. Šiesta kategória nesie názov Povolanie v odbornom kontexte a do tejto kategórie
spadali odborníci, experti, zaraďovali sme sem konanie na súde či policajné vyšetrovanie. Povolanie
v názorovom kontexte je kategória, kde príslušník istého povolania vyjadruje názor, ktorý však nesúvisí
s jeho profesiou. Ďalšia kategória má názov Zaujímavosť/kuriozita a sem sme radili povolania
v netradičných situáciách.
Do štyroch tabuliek (TV Markíza, STV, TV JOJ a všetky relácie spolu) sme umiestnili päť
najfrekventovanejších povolaní a skúmali sme, koľkokrát a v akom kontexte sa vyskytuje dané
povolanie, ktoré tvorí os príspevku.

Do poznámok pod čiarou sme umiestnili legendu s povolaniami, čísla v tabuľkách zodpovedajú číslam
pri charakteristikách kontextu.1
Tabuľka č. 10
TV Markíza
Číslo
Policajt
kontextu

Hovorca

1.

19x.......47,5 %

2.

Politik

Lekár

Predstaviteľ
samosprávy

6x............12 % 1x.........2,12 %

1x.........5,26 %

0x........0 %

0x...........0 %

2x............4 %

1x..........5,26 %

1x.......11,11 %

3.

8x........20 %

5x............10 % 3x..........6,38 %

1x.............5,26 %

0x...........0 %

4.

5x.........12,5 %

13x..........26 % 35x......74,46 %

0x.............0 %

0x...........0 %

5.

0x..........0 %

6x..........12 %

0x.............0 %

0x...........0 %

6.

8x..........20 %

17x..........34 % 6x.........12,76 % 14x.........73,68 %

7x........77,78 %

7

0x..........0 %

0x............0 %

0x.............0 %

0x.........0 %

8.

0x...........0 %

1x.............2 % 0x............0 %

2x...........10,52 %

1x........11,11 %

0x............0x

2x..........4,25 %

0x............0 %

1

Legenda – Povolanie v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
1 Povolanie v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar, potopenie lode, vražda, znásilnenie, všetko, kde sú usmrtené alebo
ťažko zranené osoby).
2 Povolanie v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh).
3 Povolanie v kontexte kontroverznej udalosti (podvod, krádež, štrajk, bitka, týranie, únos, prepad, drogová činnosť).
4 Povolanie v kontexte politiky a verejnej sféry (povolanie politik, hovorca, analytik, politický komentátor, predstaviteľ štátnej
správy).
5 Povolanie v kontexte legislatívnom (príprava zákona, obmedzenia, daňové zákony pre živnostníkov a pod.).
6 Povolanie v odbornom kontexte (odborník, expert) konanie na súde, policajné vyšetrovanie.
7 Povolanie v názorovom kontexte (príslušník povolania vyjadruje názor, ktorý však nesúvisí s jeho profesiou).
8 Povolanie v kontexte zaujímavosti/kuriozity.
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Z tabuľky č. 10 vidíme, že povolanie policajt sa v spravodajskej relácii TV Markíza v kontexte
tragickej relácie vyskytlo v 47,5 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 20 %
prípadov, v kontexte politiky a verejnej v 12,5 % prípadov, v odbornom kontexte v 20 % prípadov.
V ostatných kontextoch sa povolanie policajt v spravodajskej relácii TV Markíza nevyskytlo.
Povolanie hovorca sa v spravodajskej relácii TV Markíza v kontexte tragickej relácie vyskytlo
v 12 % prípadov, v emocionálnom kontexte v 4 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti v 10 %
prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 26 % prípadov, v kontexte legislatívnom v 12 %
prípadov, v odbornom kontexte v 34 % prípadov, v kontexte zaujímavosti/kuriozity v 2 % prípadov.
V ostatných kontextoch sa povolanie hovorca v spravodajskej relácii TV Markíza nevyskytlo.
Povolanie politik sa v spravodajskej relácii TV Markíza v kontexte tragickej relácie vyskytlo
v 2,12 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti v 6,38 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej
sféry v 74,46 % prípadov, v kontexte legislatívnom v 4,25 % prípadov, v odbornom kontexte v 12,76 %
prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie politik v spravodajskej relácii TV Markíza nevyskytlo.
Povolanie lekár sa v spravodajskej relácii TV Markíza v kontexte tragickej relácie vyskytlo v 5,26
% prípadov, v emocionálnom kontexte v 5,26 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti v 5,26 %
prípadov, v odbornom kontexte v 73,68 % prípadov, v kontexte zaujímavosti/kuriozity v 10,52 %
prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie lekár v spravodajskej relácii TV Markíza nevyskytlo.
Povolanie predstaviteľ samosprávy sa v spravodajskej relácii TV Markíza v emocionálnom
kontexte vyskytlo v 11,11 % prípadov, v odbornom kontexte v 77,78 % prípadov, v kontexte
zaujímavosti/kuriozity v 11,11 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie lekár v spravodajskej
relácii TV Markíza nevyskytlo.
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Tabuľka č. 11
STV
Číslo
kontextu2

Policajt

Hovorca

Politik

Lekár

Predstaviteľ
samosprávy

1.

3x.....10,34 %

1x.........2,32 %

1x......1,44 %

1x.........7,14 %

0x........0 %

2.

0x...........0 %

1x..........2,32 %

0x..........0 %

1x..........7,14 % 0x........0 %

3.

9x......31,03 %

0x............0 %

0x............ %

0x.............0 %

1x..........4,54 %

4.

7x......24,13 %

18x......41,86 %

49x....71,01 %

0x.............0 %

2x.........9,09 %

5.

0x..........0 %

3x..........6,97 %

4x.......5,79 %

0x.............0 %

0x...........0 %

6.

10x.....34,48 %

20x.......46,51 %

15x.....21,73 %

12.....85,71 %

18x.......81,81 %

7

0x..........0 %

0x............0 %

0x..........0 %

0x.............0 %

0x.........0 %

8.

0x...........0 %

0x.............0 %

0x...........0 %

0x...........0 %

1x........4,54 %

Z tabuľky č. 11 vidíme, že povolanie policajt sa v spravodajskej relácii Správy STV v kontexte
tragickej relácie vyskytlo v 10,34 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 31,03 %
prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 24,13 % prípadov, v odbornom kontexte v 34,48 %
prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie policajt v spravodajskej relácii STV nevyskytlo.
Povolanie hovorca sa v spravodajskej relácii STV v kontexte tragickej relácie vyskytlo v 2,32 %
prípadov, v emocionálnom kontexte v 2,32 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 41,86 %
prípadov, v kontexte legislatívnom v 6,97 % prípadov, v odbornom kontexte v 46,51 % prípadov. V
ostatných kontextoch sa povolanie hovorca v spravodajskej relácii STV nevyskytlo.
Povolanie politik sa v spravodajskej relácii STV v kontexte tragickej relácie vyskytlo v 1,44 %
prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 71,01 % prípadov, v kontexte legislatívnom v 5,79 %
prípadov, v odbornom kontexte v 21,73 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie politik
v spravodajskej relácii STV nevyskytlo.

2

Legenda – Povolanie v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
1 Povolanie v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar, potopenie lode, vražda, znásilnenie, všetko, kde sú usmrtené alebo
ťažko zranené osoby).
2 Povolanie v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh).
3 Povolanie v kontexte kontroverznej udalosti (podvod, krádež, štrajk, bitka, týranie, únos, prepad, drogová činnosť).
4 Povolanie v kontexte politiky a verejnej sféry (povolanie politik, hovorca, analytik, politický komentátor, predstaviteľ štátnej
správy).
5 Povolanie v kontexte legislatívnom (príprava zákona, obmedzenia, daňové zákony pre živnostníkov a pod.).
6 Povolanie v odbornom kontexte (odborník, expert) konanie na súde, policajné vyšetrovanie.
7 Povolanie v názorovom kontexte (príslušník povolania vyjadruje názor, ktorý však nesúvisí s jeho profesiou).
8 Povolanie v kontexte zaujímavosti/kuriozity.
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Povolanie lekár sa v spravodajskej relácii STV v kontexte tragickej relácie vyskytlo v 7,14 %
prípadov, v emocionálnom kontexte v 7,14 % prípadov, v odbornom kontexte v 85,7 % prípadov.
V ostatných kontextoch sa povolanie lekár v spravodajskej relácii STV nevyskytlo.
Povolanie predstaviteľ samosprávy sa v spravodajskej relácii STV v kontexte kontroverznej
udalosti vyskytlo v 4,54 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 9,09 % prípadov, v odbornom
kontexte v 81,81 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie lekár v spravodajskej relácii Správy
STV nevyskytlo.

Tabuľka č. 12
TV JOJ (Krimi noviny a Noviny TV JOJ)
Číslo
kontextu3

Policajt

Hovorca

Politik

Lekár

Predstaviteľ
samosprávy

1.

58x.....43,60 %

27x.......38,57 %

2x......6,07 %

8x......30,76 %

0x........0 %

2.

0x.........0 %

5x..........7,14 %

0x..........0 %

3x......11,53 %

0x.......0 %

3.

30x.....22,55 %

20x.......28,57 %

12x......36,36 %

0x............0 %

5x.........27,77 %

4.

15x.....11,27 %

10x......14,28 %

8x....24,24 %

0x.............0 %

6x........33,33 %

5.

0x..........0 %

5x.........7,14 %

3x.......9,09 %

0x.............0 %

0x...........0 %

6.

26x.....19,54 %

3x.......4,28 %

8x.....24,24 %

12x....46,15 %

7x.......38,88 %

7

0x..........0 %

0x............0 %

0x..........0 %

0x.............0 %

0x.........0 %

8.

4x.........3,01 %

0x.............0 %

0x...........0 %

3x......11,53 %

0x........0 %

Z tabuľky č. 12 vidíme, že povolanie policajt sa v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV
JOJ v kontexte tragickej relácie vyskytlo v 43,60 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa
vyskytlo v 22,55 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 11,27 % prípadov, v odbornom
kontexte v 19,54 % prípadov, v kontexte zaujímavosti v 3,01 % prípadov. V ostatných kontextoch sa
povolanie policajt v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ nevyskytlo.
3

Legenda – Povolanie v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
1 Povolanie v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar, potopenie lode, vražda, znásilnenie, všetko, kde sú usmrtené alebo
ťažko zranené osoby).
2 Povolanie v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh).
3 Povolanie v kontexte kontroverznej udalosti (podvod, krádež, štrajk, bitka, týranie, únos, prepad, drogová činnosť).
4 Povolanie v kontexte politiky a verejnej sféry (povolanie politik, hovorca, analytik, politický komentátor, predstaviteľ štátnej
správy).
5 Povolanie v kontexte legislatívnom (príprava zákona, obmedzenia, daňové zákony pre živnostníkov a pod.).
6 Povolanie v odbornom kontexte (odborník, expert) konanie na súde, policajné vyšetrovanie.
7 Povolanie v názorovom kontexte (príslušník povolania vyjadruje názor, ktorý však nesúvisí s jeho profesiou).
8 Povolanie v kontexte zaujímavosti/kuriozity.
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Povolanie hovorca sa v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ v kontexte tragickej
relácie vyskytlo v 38,57 % prípadov, v emocionálnom kontexte v 7,14 % prípadov, v kontexte
kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 28,5 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 14,28 %
prípadov, v kontexte legislatívnom v 7,14 % prípadov, v odbornom kontexte v 4,28 % prípadov. V
ostatných kontextoch sa povolanie hovorca v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ
nevyskytlo.
Povolanie politik sa v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ v kontexte tragickej
relácie vyskytlo v 6,07 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 36,36 % prípadov,
v kontexte politiky a verejnej sféry v 24,24 % prípadov, v kontexte legislatívnom v 9,09 % prípadov,
v odbornom kontexte v 24,24 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie politik v spravodajskej
relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ nevyskytlo.
Povolanie lekár sa v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ v kontexte tragickej
relácie vyskytlo v 30,76 % prípadov, v emocionálnom kontexte v 11,53 % prípadov, v odbornom
kontexte v 46,15 % prípadov a v kontexte zaujímavosti v 11,53 % prípadov. V ostatných kontextoch sa
povolanie lekár v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ nevyskytlo.
Povolanie predstaviteľ samosprávy sa v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ v
kontexte kontroverznej udalosti vyskytlo v 27,77 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry
v 33,38 % prípadov, v odbornom kontexte v 38,88 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie
lekár v spravodajskej relácii Krimi noviny a Noviny TV JOJ nevyskytlo.
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Tabuľka č. 13
Všetky štyri spravodajské relácie spolu
Číslo
kontextu4

Policajt

Hovorca

Politik

Lekár

Predstaviteľ
samosprávy

1.

80x.....39,60 %

34x.......20,85 %

4x......2,68 %

10x....18,18 %

0x........0 %

2.

0x.........0 %

8x..........4,91 %

0x..........0 %

5x......9,09 %

1x.......2,04 %

3.

47x.....23,26 %

25x.......15,33 %

15x......10,06 %

1x........1,81 %

6x......12,24 %

4.

27x.....13,36 %

41x......25,15 %

92x....61,74 %

0x.............0 %

8x.......16,32 %

5.

0x..........0 %

14x.........8,58 %

9x.......6,04 %

0x.............0 %

0x...........0 %

6.

44x.....21,78 %

40x.......24,53 %

29x.....19,46 %

34x....61,18 %

32x......65,30 %

7

0x..........0 %

0x............0 %

0x..........0 %

0x............0 %

0x.........0 %

8.

4x.........1,98 %

1x...........0,61 %

0x...........0 %

5x......9,09 %

2x.......4,08 %

Z tabuľky č. 13 vidíme, že povolanie policajt sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách
v kontexte tragickej udalosti vyskytlo v 39,60 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo
v 23,26 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry v 13,36 % prípadov, v odbornom kontexte
v 21,78 % prípadov, v kontexte zaujímavosti v 1,98 %prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie
policajt vo všetkých štyroch spravodajských reláciách nevyskytlo. Vychádzali sme z toho, že 100 % je
výskyt povolania policajt na všetkých štyroch spravodajských reláciách.
Povolanie hovorca sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách v kontexte tragickej
udalosti vyskytlo v 20,85 % prípadov, v emocionálnom kontexte sa vyskytlo v 4,91 % prípadov,
kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 15,33 % prípadov, v kontexte politiky a verejnej sféry
v 25,15 % prípadov, v kontexte legislatívnom v 8,58 % prípadov, v odbornom kontexte v 24,53 %
prípadov, v kontexte zaujímavosti v 0,61 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie hovorca vo
všetkých štyroch spravodajských reláciách nevyskytlo. Vychádzali sme z toho, že 100 % je výskyt
povolania hovorca na všetkých štyroch spravodajských reláciách.
4

Legenda – Povolanie v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
1 Povolanie v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar, potopenie lode, vražda, znásilnenie, všetko, kde sú usmrtené alebo
ťažko zranené osoby).
2 Povolanie v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh).
3 Povolanie v kontexte kontroverznej udalosti (podvod, krádež, štrajk, bitka, týranie, únos, prepad, drogová činnosť).
4 Povolanie v kontexte politiky a verejnej sféry (povolanie politik, hovorca, analytik, politický komentátor, predstaviteľ štátnej
správy).
5 Povolanie v kontexte legislatívnom (príprava zákona, obmedzenia, daňové zákony pre živnostníkov a pod.).
6 Povolanie v odbornom kontexte (odborník, expert) konanie na súde, policajné vyšetrovanie.
7 Povolanie v názorovom kontexte (príslušník povolania vyjadruje názor, ktorý však nesúvisí s jeho profesiou).
8 Povolanie v kontexte zaujímavosti/kuriozity.
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Povolanie politik sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách v kontexte tragickej udalosti
vyskytlo v 2,68 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 10,06 % prípadov,
v kontexte politiky a verejnej sféry v 61,74 % prípadov, v kontexte legislatívnom v 6,04 % prípadov,
v odbornom kontexte v 19,46 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie politik vo všetkých
štyroch spravodajských reláciách nevyskytlo. Vychádzali sme z toho, že 100 % je výskyt povolania
politik na všetkých štyroch spravodajských reláciách.
Povolanie lekár sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách v kontexte tragickej udalosti
vyskytlo v 18,18 % prípadov, v emocionálnom kontexte v 9,09 % prípadov, kontexte kontroverznej
udalosti sa vyskytlo v 1,81 % prípadov, v odbornom kontexte v 61,18 % prípadov a v kontexte
zaujímavosti v 9,09 % prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie lekár vo všetkých štyroch
spravodajských reláciách nevyskytlo. Vychádzali sme z toho, že 100 % je výskyt povolania lekár na
všetkých štyroch spravodajských reláciách.
Povolanie predstaviteľ samosprávy sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách
v emocionálnom kontexte vyskytlo v 2,04 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo
v 12,24 % prípadov, v odbornom kontexte v 65,30 % prípadov a v kontexte zaujímavosti v 4,08 %
prípadov. V ostatných kontextoch sa povolanie predstaviteľ samosprávy vo všetkých štyroch
spravodajských reláciách nevyskytlo. Vychádzali sme z toho, že 100 % je výskyt povolania predstaviteľ
samosprávy na všetkých štyroch spravodajských reláciách.

2 Rodinný kontext prezentovaný v mediálnom obsahu
Druhou skúmanou kategóriou v rámci analytických premenných sledovaných v spravodajských
príspevkoch je rodinný kontext prezentovaný v mediálnom obsahu. Táto podkapitola má tri časti: a)
členovia rodiny prezentovaní v mediálnom obsahu, b) kontext, v ktorom je rodina prezentovaná, c)
rodina alebo príslušník rodiny v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku.

2.1 Členovia rodiny prezentovaní v mediálnom obsahu
V tejto časti kvantitatívnej analýzy televízneho spravodajstva sme skúmali, koľkokrát sa
jednotliví členovia rodiny vyskytujú v spravodajských príspevkoch TV Markíza, STV, TV JOJ. 100 % tvoril
súčet všetkých príspevkov, kde sa členovia rodiny v jednotlivých spravodajských reláciách nachádzali.
Všetky spravodajské relácie odvysielali spolu 89 spravodajských príspevkov, v ktorých bola
prezentovaná rodina, z toho TV Markíza odvysielala 29 spravodajských príspevkov, STV odvysielala 17
spravodajských príspevkov a TV JOJ 43 spravodajských príspevkov, v ktorých boli zobrazení členovia
rodiny. V tabuľke č. 16 je možné vidieť výskyt jednotlivých členov rodiny a ich výskyt na jednotlivých
spravodajských reláciách a spolu.
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Tabuľka č. 14
Členovia rodiny prezentovaní v mediálnom obsahu
Členovia rodiny

TV Markíza

TV JOJ5

STV

Všetky

relácie

spolu
Otec

10x.......34,49 %

6x........35,29 %

14x.............32,56 % 30x.......33,70 %

Matka

9x.........31,03 %

5x........29,42 %

15x.............34,88 % 29x.......32,58 %

Deti

9x.........31,03 %

6x........35,29 %

14x.............32,56 % 29x.......32,58 %

Mladí ľudia

1x...........3,44 %

0x................0 %

0x...............0 %

1x.........1,12 %

Starí rodičia

0x...............0 %

0x................0 %

0x...............0 %

0x.........0 %

možné 0x...............0 %

0x................0 %

0x...............0 %

0x.........0 %

Nie

je

jednoznačne
identifikovať

Z tabuľky č. 14 vidíme, že otec bol v spravodajskej relácii TV Markíza prezentovaný v 34,49 %
prípadov, matka bola prezentovaná v 31,03 % prípadov, deti boli prezentované v 31,03 % prípadov,
mladí ľudia v 3,44 % prípadov. Ostatné dve kategórie neboli prezentované v spravodajských obsahoch
TV Markízy.
Otec bol v spravodajskej relácii STV prezentovaný v 35,29 % prípadov, matka bola
prezentovaná v 29,42 % prípadov, deti boli prezentované v 35,29 % prípadov. Ostatné tri kategórie
neboli prezentované v spravodajských obsahoch STV.
Otec bol v oboch spravodajských reláciách TV JOJ prezentovaný v 32,56 % prípadov, matka
bola prezentovaná v 34,88 % prípadov, deti boli prezentované v 32,56 % prípadov. Ostatné tri
kategórie neboli prezentované v spravodajských obsahoch TV JOJ.
Otec bol vo všetkých štyroch spravodajských reláciách prezentovaný v 33,70 % prípadov, matka
bola prezentovaná v 32,58 % prípadov, deti boli prezentované v 32,58 % prípadov, mladí ľudia boli
prezentovaní v 1,12 % prípadov. Ostatné dve kategórie neboli vo všetkých štyroch spravodajských
reláciách prezentované.

5

Krimi noviny a Noviny TV JOJ spolu
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2.2 Kontext, v ktorom je rodina prezentovaná
Ďalšou analytickou premennou, podobnou ako pri analyzovaní jednotlivých kategórií povolaní,
je kategória kontextu, v ktorom je rodina prezentovaná. Aj pri tejto časti, sme kontext vyhodnocovali
ako pozitívny, negatívny a neutrálny. Pozitívny kontext je charakteristický tým, že správa obsahuje
prevažne pozitívne informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnou tragickou udalosťou a neobsahuje ani
kontroverzný náboj alebo ostrý názorový stret. Spravodajský príspevok s negatívnym kontextom je
akákoľvek správa, v ktorej je prezentovaná negatívna udalosť (napr. tragédia, katastrofa, vražda,
krádež, únos a iné) a jej dopad na jednotlivca či skupinu. Zaradili sme sem aj príspevky obsahujúce
kontroverzný náboj alebo silný emocionálny náboj spojený s negatívnou udalosťou. Spravodajské
príspevky s negatívnym kontextom sú najčastejšie prezentované v Krimi novinách na TV JOJ. Správy
s neutrálnym kontextom sú charakteristické tým, že príspevok neobsahuje ani pozitívnu, ale ani
negatívnu informáciu týkajúcu sa jednotlivých členov rodiny prezentovaných v mediálnom obsahu.
V tabuľke č. 15 nešpecifikujeme jednotlivých členov rodiny (otec, matka, deti, atď.).

Tabuľka č. 15
Kontext, v ktorom je rodina prezentovaná
Spravodajská relácia

Televízne noviny TV

Kontext

Kontext

Kontext neutrálny

pozitívny

negatívny

4x .....4.50 %

16x.......17,97 %

9x...........10,11 %

Markíza
Krimi noviny a Noviny 3x........3,37 %

30x........33,70 % 10x..........11,23 %

TV JOJ
Správy STV

1x........1,12 %

4x.........4,49 %

12x..........13,48 %

Všetky relácie spolu

8x........8,98 %

50x......56,18 %

31x.........34,84 %

V tabuľke č. 15 vidíme, že rodina sa v Televíznych novinách TV Markíza vyskytla v pozitívnom
kontexte v 4,50 % prípadov, v negatívnom kontexte v 17,97 % prípadov a v neutrálnom kontexte
v 10,11 % všetkých prípadov, kde sa vyskytol rodinný kontext. Rodina sa v Krimi novinách a Novinách
TV JOJ v pozitívnom kontexte vyskytla v 3,37 % prípadov, v negatívnom kontexte sa vyskytla v 33,70 %
prípadov a v neutrálnom kontexte v 11,23 % všetkých prípadov, kde sa vyskytol rodinný kontext.
Rodina sa Správach STV vyskytla v pozitívnom kontexte v 1,12 % prípadov, v negatívnom kontexte
v 4,49 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 13,48 % všetkých prípadov, kde sa vyskytol rodinný
kontext. Vo všetkých reláciách spolu sa rodina vyskytla v pozitívnom kontexte v 8,98 % všetkých
prípadov, v negatívnom kontexte v 56,18 % všetkých prípadov a v neutrálnom kontexte v 34,84 %
všetkých prípadov.
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2.3 Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
V tejto časti sme skúmali, do ktorej z uvedených kategórií rodina alebo príslušník rodiny spadá.
Prvá kategória má názov Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte tragickej udalosti. Zaradili sme do
nej príspevky, v ktorých sa vyskytovali havárie, požiare, potopenie lode, vraždy, znásilnenia a všetky
obsahy, kde boli usmrtení alebo ťažko zranení členovia rodiny. Druhá kategória má názov Rodina,
alebo príslušník rodiny v emocionálnom kontexte. Do tejto kategórie sme zaradili príspevky, ktoré
obsahovali dojímavý príbeh. Tretia kategória nesie názov Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte
kontroverznej udalosti a spadali do nej príspevky s obsahom krádeží, podvodov, únosov, prepadov,
bitiek, týraní, drogovej činnosti, ale i štrajkov a demonštrácií. Štvrtá kategória má názov Rodina alebo
príslušník rodiny v kontexte politickom a sem sme zaradili príspevky, v ktorých sa objavila aféra v rodine
politika. Piata kategória nesie názov Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte legislatívnom a tu išlo o
prípravu zákona či rodinné prídavky. Šiesta kategória nesie názov Rodina alebo príslušník rodiny
v odbornom kontexte. V tejto kategórii sa odborník, expert alebo psychológ vyjadroval k tejto téme.
Siedma kategória má názov Rodina alebo príslušník rodiny v názorovom kontexte. Rodinný príslušník tu
vyjadruje svoj názor, ktorý však nesúvisí s témou rodiny. Ďalšia kategória má názov
Zaujímavosť/kuriozita a sem sme zaradili rodinu alebo rodinných príslušníkov v netradičných
situáciách.
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Do poznámok pod čiarou sme umiestnili legendu, čísla v tabuľkách zodpovedajú číslam pri
charakteristikách kontextu.6
Tabuľka č. 16
Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
Číslo
Televízne noviny
kontextu TV Markíza

Krimi
a Noviny
TV JOJ

noviny Správy STV

Všetky relácie spolu

1.

10x.......34,48 %

20x.......46,51 %

1x........5,88 %

31x......34,83 %

2.

4x...........13,79 %

3x.........6,97 %

2x.........11,77 x

9x..........10,11 %

3.

8x........27,58 %

13x......30,23 %

2x.........11,77 %

23x..........25,84 %

4.

0x............0 %

0x..........0 %

0x..........0 %

0x.............0 %

5.

0x............0 %

0x.............0 %

0x..........0 %

0x.............0 %

6.

0x............0 %

0x...........0 %

0x...........0 %

0x.........0 %

7

7x..........24,13 %

6x........13,95 %

11x......64,70 %

24x.......26,96 %

8.

0x...........0 %

1x...........2,32 %

1x.........5,88 %

2x...........2,24 %

Z tabuľky č. 16 vidíme, že rodina sa v spravodajskej relácii TV Markíza v kontexte tragickej
udalosti vyskytla v 34,48 % prípadov, v emocionálnom kontexte v13,79 % prípadov, v kontexte
kontroverznej udalosti sa vyskytla v 27,58 %, v kontexte názorovom v 24,13 % prípadov. V ostatných
kontextoch sa rodina v spravodajskej relácii TV Markíza nevyskytla.
Rodina sa v spravodajských reláciách TV JOJ v kontexte tragickej udalosti vyskytla v 46,51 %
prípadov, v emocionálnom kontexte v 6,97 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytla
v 30,23 % prípadov, v kontexte názorovom v 13,95 % prípadov a v kontexte zaujímavosti vyskytla v
2,32 % prípadov. V ostatných kontextoch sa rodina v spravodajských reláciách TV JOJ nevyskytla.
Rodina sa v spravodajskej relácii STV v kontexte tragickej udalosti vyskytla v 5,88 % prípadov,
v emocionálnom kontexte v 11,77 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytlo v 11,76 %

6

Legenda – Rodina, alebo príslušník rodiny v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
1 Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar).
2 Rodina alebo príslušník rodiny v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh).
3 Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte kontroverznej udalosti (napr. podvod, krádež).
4 Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte politickom (napr. aféra v rodine politika).
5 Rodina alebo príslušník rodiny v kontexte legislatívnom (príprava zákona, rodinné prídavky).
6 Rodina alebo príslušník rodiny v odbornom kontexte (odborník, expert, psychológ a pod. sa vyjadrujú
k tejto téme).
7 Rodina alebo príslušník rodiny v názorovom kontexte (rodinný príslušník vyjadruje svoj názor, ktorý
však nesúvisí s témou rodiny).
8 Zaujímavosť/kuriozita.
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prípadov, v kontexte názorovom v 64,70 % prípadov, v kontexte zaujímavosti vyskytla v 5,88 %
prípadov. V ostatných kontextoch sa rodina v spravodajskej relácii STV nevyskytla.
Rodina sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách v kontexte tragickej udalosti vyskytla
v 34,83 % prípadov, v emocionálnom kontexte v 10,11 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti
sa vyskytla v 25,84 % prípadov, v kontexte názorovom v 26,96 % prípadov, v kontexte zaujímavosti
vyskytla v 2,24 % prípadov. V ostatných kontextoch sa rodina vo všetkých štyroch spravodajských
reláciách nevyskytla.

3 Kontext detí a mládeže prezentovaný v mediálnom obsahu
Treťou skúmanou kategóriou v rámci analytických premenných sledovaných v spravodajských
príspevkoch je kontext detí a mládeže prezentovaný v mediálnom obsahu. Táto podkapitola, podobne
ako predchádzajúca, sa skladá z troch častí:
a) začlenenie detí a mládeže prezentovaných v mediálnom obsahu podľa veku, b) kontext, v ktorom sú
deti alebo mládež prezentované, c) deti alebo mládež v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku.

3.1 Začlenenie detí a mládeže prezentovaných v mediálnom obsahu podľa veku
V tejto časti kvantitatívnej analýzy televízneho spravodajstva sme skúmali, koľkokrát sa deti
alebo mládež vyskytujú v spravodajských príspevkoch TV Markíza, STV, TV JOJ. 100 % tvoril súčet
všetkých príspevkov, kde sa deti alebo mládež v jednotlivých spravodajských reláciách nachádzali.
Všetky spravodajské relácie odvysielali spolu 74 spravodajských príspevkov, v ktorých boli
prezentované deti alebo mládež, z toho Markíza odvysielala 25 spravodajských príspevkov, STV
odvysielala 23 spravodajských príspevkov a TV JOJ 26 spravodajských príspevkov, v ktorých boli
zobrazené deti alebo mládež. V tabuľke č. 17 je možné vidieť výskyt detí a mládeže na jednotlivých
spravodajských reláciách a spolu.
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Tabuľka č. 17
Začlenenie detí a mládeže prezentovaných v mediálnom obsahu
Členenie detí

TV Markíza

TV JOJ7

STV

a mládeže
1. Deti

Všetky

relácie

spolu
0x..........0 %

2x........8,69 %

3x.............11,53 %

5x........5,74 %

5x..........20 %

0x..............0 %

3x.............11,53 %

8x.......10,81 %

3x..........12 %

5x........21,73 %

3x.............11,53 %

11x.......14,86 %

4. Tínedžeri

7x............28 %

10x........43,47 %

2x...............7,69 %

19x........25,67 %

5. Mladí ľudia vo

10x..........40 %

6x.........26,08 %

15x............57,69 %

31x.......41,89 %

0x...............0 %

0x................0 %

0x...............0 %

0x.........0 %

predškolského
veku
2. Mladšie deti
navštevujúce
základnú školu
3. Staršie deti
navštevujúce
základnú školu

veku 18+
6. Nie je možné
jednoznačne
identifikovať vek

Z tabuľky č. 17 vidíme, že mladšie deti navštevujúce základnú školu boli v spravodajskej relácii
TV Markíza prezentované v 20 % prípadov, staršie deti navštevujúce základnú školu boli prezentované
v 12 % prípadov, tínedžeri boli prezentovaní v 28 % prípadov, mladí ľudia vo veku 18+ v 40 % prípadov.
Ostatné kategórie neboli prezentované v spravodajských obsahoch TV Markízy.
Deti predškolského veku boli v spravodajskej relácii STV prezentované v 8,69 % prípadov,
staršie deti navštevujúce základnú školu boli prezentované v 21,73 % prípadov, tínedžeri boli
prezentovaní v 43,47 % prípadov, mladí ľudia vo veku 18+ v 26,08 % prípadov. Ostatné kategórie neboli
prezentované v spravodajských obsahoch STV.
Deti predškolského veku boli v spravodajských reláciách TV JOJ prezentované v 11,53 %
prípadov, mladšie deti navštevujúce základnú školu boli prezentované v 11,53 % prípadov, staršie deti
navštevujúce základnú školu boli prezentované v 11,53 % prípadov, tínedžeri boli prezentovaní v 7,69

7

Krimi noviny a Noviny TV JOJ spolu
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% prípadov, mladí ľudia vo veku 18+ v 57,69 % prípadov. Ostatné kategórie neboli prezentované
v spravodajských obsahoch TV JOJ.
Deti predškolského veku boli vo všetkých štyroch spravodajských reláciách prezentované v 5,74
% prípadov, mladšie deti navštevujúce základnú školu boli prezentované v 10,81 % prípadov, staršie
deti navštevujúce základnú školu boli prezentované v 14,86 % prípadov, tínedžeri boli prezentovaní v
25,67 % prípadov, mladí ľudia vo veku 18+ v 41,89 % prípadov. Ostatné kategórie neboli prezentované
vo všetkých štyroch spravodajských reláciách.

3.2 Kontext, v ktorom sú deti, alebo mládež prezentované
Táto analytická premenná je kategória kontextu, v ktorom sú deti alebo mládež prezentované.
Aj pri tejto časti, sme kontext vyhodnocovali ako pozitívny, negatívny a neutrálny. Pozitívny kontext je
charakteristický tým, že správa obsahuje prevažne pozitívne informácie, ktoré nie sú spojené so
žiadnou tragickou udalosťou a neobsahujú ani kontroverzný náboj alebo ostrý názorový stret.
Spravodajský príspevok s negatívnym kontextom je akákoľvek správa, v ktorej je prezentovaná
negatívna udalosť (napr. tragédia, katastrofa, vražda, krádež, únos a iné) a jej dopad na jednotlivca či
skupinu. Zaradili sme sem aj príspevky obsahujúce kontroverzný náboj alebo silný emocionálny náboj
spojený s negatívnou udalosťou. Spravodajské príspevky s negatívnym kontextom sú najčastejšie
prezentované v Krimi novinách na TV JOJ. Správy s neutrálnym kontextom sú charakteristické tým, že
príspevok neobsahuje ani pozitívnu, ale ani negatívnu informáciu týkajúcu sa detí alebo mládeže
prezentovaných v mediálnom obsahu.
V tabuľke č. 18 nešpecifikujeme jednotlivé začlenenie detí a mládeže prezentovaných
v mediálnom obsahu (deti, predškolského veku, tínedžeri atď.).

Tabuľka č. 18
Kontext, v ktorom sú deti alebo rodina prezentované
Spravodajská relácia

Televízne noviny TV

Kontext

Kontext

Kontext

pozitívny

negatívny

neutrálny

2x .......8 %

8x.......32 %

15x........60 %

15x....57,69 %

10x.......38,46 %

Markíza
Krimi noviny a Noviny 1x........3,85 %
TV JOJ
Správy STV

2x........8,69 %

5x.......21,73 %

16x.........69,56 %

Všetky relácie spolu

5x........6,75 %

28x......37,85 %

41x.........55,40 %
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V tabuľke č. 18 vidíme, že deti alebo mládež sa v Televíznych novinách TV Markíza vyskytli
v pozitívnom kontexte v 8 % prípadov, v negatívnom kontexte v 32 % prípadov a v neutrálnom
kontexte v 60 % všetkých prípadov, kde sa vyskytli deti alebo mládež.
Deti alebo mládež sa v Krimi novinách a Novinách TV JOJ v pozitívnom kontexte vyskytli v 3,85
% prípadov, v negatívnom kontexte sa vyskytli v 57,69 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 38,46 %
všetkých prípadov, kde sa vyskytli deti alebo mládež.
Deti alebo mládež sa Správach STV vyskytli v pozitívnom kontexte v 8,69 % prípadov,
v negatívnom kontexte v 21,73 % prípadov a v neutrálnom kontexte v 69,56 % všetkých prípadov, kde
sa vyskytli deti alebo mládež.
Vo všetkých reláciách spolu sa deti alebo mládež vyskytli v pozitívnom kontexte v 6,75 %
všetkých prípadov, v negatívnom kontexte v 37,85 % všetkých prípadov a v neutrálnom kontexte
v 55,40 % všetkých prípadov.

3.3 Deti alebo mládež v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
V tejto časti sme skúmali, do ktorej z uvedených kategórií patria deti alebo mládež
prezentovaní v kontexte. Prvá kategória má názov Deti alebo mládež v kontexte tragickej udalosti.
Zaradili sme do nej príspevky, v ktorých sa vyskytovali havárie, požiare, potopenie lode, vraždy,
znásilnenia a všetky obsahy, kde boli usmrtené alebo ťažko zranené deti alebo mládež. Druhá kategória
má názov Deti alebo mládež v emocionálnom kontexte. Zaradili sme do nej príspevky, ktoré obsahovali
dojímavý príbeh. Tretia kategória nesie názov Deti alebo mládež v kontexte kontroverznej udalosti
a spadali do nej príspevky s obsahom krádeží, podvodov, únosov, prepadov, bitiek, týraní, drogovej
činnosti, ale i štrajkov a demonštrácií. Štvrtá kategória nesie názov Deti alebo mládež v kontexte
politickom. Sem sme zaradili príspevky, v ktorých sa objavila aféra v rodine politika. Piata kategória
nesie názov Deti alebo mládež v kontexte legislatívnom a tu išlo o prípravu zákona či rodinné prídavky.
Šiesta kategória má názov Deti alebo mládež v odbornom kontexte. V tejto kategórii sa odborník,
expert alebo psychológ vyjadrovali k danej téme. Siedma kategória má názov Deti alebo mládež
v názorovom kontexte. Tie tu vyjadrujú svoj názor. Ďalšia kategória má názov Zaujímavosť/kuriozita.
Sem sme radili deti alebo mládež v netradičných situáciách.

124

Do poznámok pod čiarou sme umiestnili legendu, čísla v tabuľkách zodpovedajú číslam pri
charakteristikách kontextu.8
Tabuľka č. 19
Deti alebo mládež v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
Číslo
Televízne
kontextu noviny
TV Markíza

Krimi
noviny Správy STV
a Noviny
TV JOJ

Všetky relácie
spolu

1.

3x.......12 %

10x......38,46 % 3x........13,04 %

16x......21,62 %

2.
3.

0x...........0 %
14x........56 %

0x.........0 %
0x.........0x
14x......53,85 % 11x......47,82 %

0x..........0 %
39x........52,70 %

4.

0x............0 %

0x..........0 %

0x..........0 %

0x.............0 %

5.

0x............0 %

0x...........0 %

0x..........0 %

0x.............0 %

6.

0x............0 %

0x...........0 %

1x...........4,34 %

1x.........1,35 %

7

8x..........32 %

1x.........3,86 %

6x......26,08 %

15x.......20,27 %

8.

0x...........0 %

1x.........3,86 %

2x.........8,69 %

3x...........4,05 %

Z tabuľky č. 19 vidíme, že deti alebo mládež sa v spravodajskej relácii TV Markíza v kontexte
tragickej udalosti vyskytli v 12 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytli v 56 %
prípadov, v kontexte názorovom v 32 % prípadov. V ostatných kontextoch sa deti alebo mládež
v spravodajskej relácii TV Markíza nevyskytli.
Deti alebo mládež sa v spravodajských reláciách TV JOJ v kontexte tragickej udalosti vyskytli
v 38,46 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytli v 53,85 % prípadov, v kontexte
názorovom v 3,86 % prípadov, v kontexte zaujímavosti/kuriozity sa vyskytli v 3,86 % prípadov.
V ostatných kontextoch sa deti alebo mládež v spravodajských reláciách TV JOJ nevyskytli.
Deti alebo mládež sa v spravodajskej relácii STV v kontexte tragickej udalosti vyskytli v 13,04 %
prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytli v 47,82 % prípadov, v odbornom kontexte sa
vyskytli v 4,34 % prípadov, v kontexte názorovom v 26,08 % prípadov, v kontexte zaujímavosti/

8

Legenda – Deti alebo mládež v kontexte témy, ktorá tvorí os príspevku
1 Deti alebo mládež v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar).
2 Deti alebo mládež v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh).
3 Deti alebo mládež v kontexte kontroverznej udalosti (napr. podvod, krádež).
4 Deti alebo mládež v kontexte politickom (napr. aféra v rodine politika).
5 Deti alebo mládež v kontexte legislatívnom (príprava zákona, rodinné prídavky).
6 Deti alebo mládež v odbornom kontexte (odborník, expert, psychológ a pod. sa vyjadrujú k tejto
téme).
7 Deti alebo mládež v názorovom kontexte (deti, alebo mládež vyjadrujú svoj názor).
8 Zaujímavosť/kuriozita.
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kuriozity sa vyskytli v 8,69 % prípadov. V ostatných kontextoch sa deti alebo mládež v spravodajskej
relácii STV nevyskytli.
Deti alebo mládež sa vo všetkých štyroch spravodajských reláciách v kontexte tragickej udalosti
vyskytli v 21,62 % prípadov, v kontexte kontroverznej udalosti sa vyskytli v 52,70 % prípadov,
v odbornom kontexte sa vyskytli v 1,35 % prípadov, v kontexte názorovom v 20,27 % prípadov,
v kontexte zaujímavosti/ kuriozity sa vyskytli v 4,05 % prípadov. V ostatných kontextoch sa deti alebo
mládež vo všetkých štyroch spravodajských reláciách nevyskytli.

4 Prítomnosť celebrít a iných osôb známych z mediálneho prostredia
Poslednou

skúmanou

kategóriou

v rámci

analytických

premenných

sledovaných

v spravodajských príspevkoch bola prítomnosť celebrít a iných osôb známych z mediálneho prostredia.
V tejto podkapitole, podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, sme skúmali tri časti: a) meno
a priezvisko verejne známych osôb prezentovaných v mediálnom obsahu; b) kontext, v ktorom je
mediálne známa osoba prezentovaná; c) celebrita alebo mediálne známa osoba v kontexte témy, ktorá
tvorí os príspevku.
Pri identifikácii celebrít a iných osôb známych z mediálneho prostredia sme s prekvapením
zistili, že v sledovanom období sa vyskytli iba 3 – 4 príspevky s takýmto obsahom. Táto situácia sa dá
vysvetliť tak, že každá z menovaných televízií má programy, ktoré sa vyslovene zameriavajú na obsahy
s celebritami a inými osobami známymi z mediálneho prostredia. TV Markíza ponúka takéto obsahy
svojim divákom v relácii Smotánka, Reflex a čiastočne aj Zo zákulisia Markízy, kde prezentuje známe
tváre svojej televízie. TV JOJ vysiela bulvárny magazín Top star a Promi noviny a STV prezentuje
celebrity a osoby z mediálne známeho prostredia v lifestylovej relácii Štýlovo a v Dámskom klube.
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Príloha 2
Kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza vybraných slovenských
televíznych seriálov
Spracoval: Mgr. Andrej Brník

Hlavným cieľom obsahovej analýzy bolo identifikovať nové vzory mládeže, preskúmať súvislosti medzi
obľúbenosťou vzorov a frekvenciou i formou ich prezentácie v médiách so zameraním na domácu
slovenskú tvorbu. Súčasťou je analýza povolaní, ktoré tieto vzory vykonávajú, analýza rodinného
kontextu a kontextu detí a mládeže, ktoré sa objavujú v seriáloch. Vychádzajúc z toho, že deti a mládež
majú tendenciu napodobňovať svoje vzory, chceli sme vedieť, akým spôsobom sú tieto povolania
zobrazované. Uskutočnili sme prieskum sledovanosti slovenských seriálov medzi mládežou a pomocou
kvantitatívnej obsahovej analýzy piatich najsledovanejších seriálov sme si všímali aj zobrazenie rodiny
a detí v seriáloch.
Okrem toho prínos tejto práce spočíva v poskytnutí istého obrazu o vzoroch, ktoré sa objavujú
v našich slovenských seriáloch. Najmä pri získavaní informácií o kontexte zobrazovania povolania,
rodiny, detí a mládeže v nich.
Zamerali sme sa na domácu seriálovú tvorbu. Vo vybratých seriálových tituloch chceme
prostredníctvom kvantitatívnej metódy analyzovať výskyt povolaní či profesií a rodinných aspektov.
Pomocou sondáže sme si určili aj to, aké sú práve najsledovanejšie slovenské seriály. Stanovenú
metódu sme aplikovali na tie seriály, ktoré zasahujú najväčší počet mladých divákov.

Ciele obsahovej analýzy
V praktickej časti sme si stanovili jeden hlavný a dva čiastkové ciele. Hlavný cieľ spočíva v analýze
mediálnych obsahov pomocou kvantitatívneho vyjadrenia frekvencie a výskytu relevantných
obsahových jednotiek. Na základe výsledkov nasleduje identifikácia vzorov prezentovaných v daných
obsahoch so zameraním na povolania, profesie, zamestnanie.

Pri skúmaní vzorov a ich zobrazení v slovenských seriáloch sme si stanovili aj tieto čiastkové
ciele:
1. Analyzovať rodinný kontext prezentovaný v mediálnom obsahu.
2. Analyzovať kontext detí a mládeže prezentovaný v mediálnom obsahu.

Charakteristika skúmaného súboru
Skúmaným súborom sú v našom prípade seriály, na ktorých chceme aplikovať obsahovú
analýzu. Najlepšie je túto analýzu vykonať na najsledovanejších seriáloch, pretože tie zasahujú
najväčšiu časť detskej a mládežníckej populácie. Spravili sme preto sondáž, kde sme každému položili
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jednoduchú otázku: „Aké sú tvoje tri najobľúbenejšie slovenské seriály?“ Uskutočnila sa v časovom
horizonte november 2011 až január 2012. Pomocou elektronických dotazníkov sa do našej sondáže
zapojilo 266 žiakov základných a stredných škôl. Priemerný vek respondenta bol 16,2 roka. Z toho
odpovedalo na otázku 92 mužov a 174 žien. Výsledky tejto sondáže priniesli zaujímavé skutočnosti. Aj
keď sme si nestanovili žiadne hypotézy a náš zámer bol čisto logický – zistiť, aké slovenské seriály sú
najpozeranejšie – predpokladali sme, že to budú seriály, ktoré v období, keď sme sondáž vykonávali,
boli vysielané v televíziách. Z veľkej časti sa naša predpoveď potvrdila. Avšak v prvej päťke sa umiestnil
aj seriál, ktorý sa v tom období vôbec po prvýkrát nevysielal, ale len reprízoval a to už niekoľký raz.
Patrí však k veľmi obľúbeným už od svojho vzniku pred šiestimi rokmi.
Ďalšou zaujímavosťou z tejto sondáže je to, že viac ako 10 % žiakov uviedlo, že televíziu alebo
slovenské seriály vôbec nesledujú. Majú radšej zahraničné. V nasledovnej tabuľke prinášame
vyhodnotenie, aké sú najsledovanejšie seriály v období uskutočnenia sondáže.

Poradie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
14.
14.
15.
15.
16.

Názov seriálu

Panelák
Susedia
Ordinácia v ružovej záhrade
Zita na krku
Profesionáli
Hoď svišťom
Partička
Mafstory
Kutil s.r.o.
Nevinní
Uragán
Priateľky
S.O.S.
Odsúdené
Dr. Ludsky
Súdna sieň
Ooops! Načierno
Rádio Hijó
Mesto tieňov

Počet chlapcov,
ktorí ho zaradili
k obľúbeným
seriálom

Počet dievčat,
ktoré ho
zaradili
k obľúbeným
seriálom

44
16
17
16
25
11
13
24
9
5
5
0
4
2
2
0
1
2
1

115
70
58
56
25
38
35
16
11
13
10
6
2
3
1
3
1
0
0

Celkový
počet
hlasov,
ktoré
seriál
dostal
159
86
75
72
50
49
48
40
20
18
15
6
6
5
3
3
2
2
1

Tabuľka č. 2: Najsledovanejšie slovenské seriály podľa mládeže
Ako je z výsledkov vidieť, najviac sledovaný seriál, ktorý dosiahol neporovnateľne väčší počet
hlasov oproti ostatným seriálom, je Panelák. Ten jednoznačne dominoval u oboch pohlaví. Chlapci
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majú radšej iný druh seriálov ako dievčatá. Našu obsahovú analýzu vykonáme len na prvých piatich
seriáloch v tabuľke.

Kódovacia kniha pre kvantitatívnu obsahovú analýzu slovenských seriálov
Pre aplikovanie obsahovej analýzy je potrebné vytvoriť kódovaciu jednotku a kategorizačný
kľúč. V našom prípade je kódovacia jednotka jedna epizóda seriálu. Každá táto jednotka bude
analyzovaná prostredníctvom kódovacej knihy, ktorú sme si pripravili. Kódovacia kniha obsahuje
nasledovné typy premenných:
Identifikačné premenné
IP 1 Názov média, v ktorom bol seriál odvysielaný.
1 Markíza.
2 JOJ.

IP 2 Názov seriálu.
1 Panelák.
2 Susedia.
3 Ordinácia v ružovej záhrade.
4 Zita na krku.
5 Profesionáli.

IP 3 Mesiac vysielania.
1 Január.
2 Február.
3 Marec.
4 Apríl.
5 Máj.
6 Jún.
7 Júl.
8 August.
9 September.
10 Október.
11 November.
12 December.
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IP 4 Deň vysielania.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, z6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

IP 5 Deň vysielania v rámci týždňa.
1 Pondelok.
2 Utorok.
3 Streda.
4 Štvrtok.
5 Piatok.
6 Sobota.
7 Nedeľa.

IP 6 Číslo kódovaného príspevku.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 40.
IP 7 Názov analyzovaného seriálu (epizódy).
Analytické premenné
AP1 Povolania/profesie/zamestnania prezentované v mediálnom obsahu
AP 1.1 Téma epizódy:
1 šport,
2 láska,
3 sex,
4 rodina,
5 deti,
6 peniaze.
AP 1.2 Postavy vystupujúce v seriály a v danej epizóde.
AP1.3 Povolania/profesie/zamestnania postáv, prezentované v mediálnom obsahu.
AP1.4 Intencia (zámer, úmysel).
1 Povolanie je ústrednou témou epizódy (epizóda alebo jej väčšia časť sa odohráva v pracovnom
prostredí – napr. úrad, nemocnica a pod.).
2 Povolanie sa vyskytuje v kontexte inej témy (epizóda alebo jej väčšia časť sa neodohráva
v pracovnom prostredí).
AP1.5 Kontext, v ktorom je povolanie prezentované.
1 Pozitívny.
2 Negatívny.
3 Neutrálny.
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AP 1.6 Podrobnosti výkonu povolania/profesie.
1 V epizóde sú zobrazené pracovné postupy a konkrétne zapojenie postavy/postáv do pracovných
aktivít.
2 Pracovné postupy a konkrétne zapojenie postáv/postáv do pracovných aktivít je iba povrchné,
implicitné alebo veľmi zjednodušene prezentované.
3 V epizóde nie sú vôbec zobrazené pracovné postupy a konkrétne zapojenie postavy do pracovných
aktivít.
AP1.7 Príslušník povolania/profesie v kontexte konfliktu súvisiaceho s výkonom povolania/profesie.
1 Priamy účastník konfliktnej situácie, ktorá súvisí s výkonom povolania.
2 Nepriamy účastník konfliktnej situácie, ktorá súvisí s výkonom povolania (pozorovateľ, mediátor
a pod.).
3 Nie je účastníkom žiadnej konfliktnej situácie, ktorá súvisí s výkonom povolania.
AP 1.8 Príslušník povolania a sexuálne správanie.
1 Explicitné zobrazenie promiskuitného správania príslušníka povolania/profesie.
2 Implicitné zobrazenie promiskuitného správania príslušníka povolania/profesie (iba sa o tom hovorí).
3 Promiskuitné správanie nie je prítomné.
AP1.9 Záver. Aká bola celá epizóda, ako pôsobila.
1 Pozitívne.
2 Negatívne.
3 Neutrálne.
AP2 Rodinný kontext prezentovaný v mediálnom obsahu
AP2.1 Členovia rodiny prezentovaní v mediálnom obsahu.
1 Otec.
2 Matka.
3 Deti.
5 Mladí ľudia.
5 Starí rodičia.
6 Nie je možné jednoznačne identifikovať (napr. implicitné zmienky o rodine, rodinnom živote postáv).
AP2.2 Intencia (zámer, úmysel).
1 Rodina je ústrednou témou epizódy (epizóda alebo jej väčšia časť sa odohráva v rodinnom prostredí).
2 Rodina, príp. rodinný život sa vyskytuje v kontexte inej témy (epizóda alebo jej väčšia časť sa
neodohráva v pracovnom prostredí).
AP2.3 Kontext, v ktorom je rodina/rodinný život prezentovaný.
1 Pozitívny.
2 Negatívny.
3 Neutrálny.
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AP 2.4 Prezentácia aktivít súvisiacich s rodinným životom.
1 V epizóde sú zobrazené aktivity priamo súvisiace rodinným životom.
2. Zobrazenie rodiny/rodinného života je iba povrchné, implicitné alebo veľmi zjednodušene
prezentované.
3 V epizóde nie je rodina/rodinný život vôbec prezentovaný/zobrazený.

AP 2.5 Príslušník rodiny a sexuálne správanie.
1 Explicitné zobrazenie promiskuitného správania príslušníka rodiny.
2 Implicitné zobrazenie promiskuitného správania príslušníka rodiny (iba sa o tom hovorí).
3 Promiskuitné správanie nie je prítomné.

AP3 Kontext detí a mládeže prezentovaný v mediálnom obsahu
AP3.1 Začlenenie detí a mládeže prezentovaných v mediálnom obsahu podľa veku.
1 Deti predškolského veku.
2 Mladšie deti navštevujúce základnú školu.
3 Staršie deti navštevujúce základnú školu.
4 Tínedžeri.
5 Mladí ľudia vo veku 18 +.
6 Nie je možné jednoznačne identifikovať vek.
AP3.2 Kontext v ktorom sú deti alebo mládež prezentované.
1 Pozitívny.
2 Negatívny.
3 Neutrálny.
AP3.3 Deti a mládež v kontexte témy, ktorá tvorí os epizódy.
1 Deti a mládež v kontexte tragickej udalosti (havária, požiar...).
2 Deti a mládež život v emocionálnom kontexte (dojímavý príbeh...).
3 Deti a mládež v kontexte kontroverznej udalosti (napr. závislosti, podvod, krádež...).
4 Deti a mládež v kontexte každodennosti, bez prítomnosti konfliktu, kontroverzného správania,
tragických udalostí a pod.
5 Deti a mládež sa v epizóde vôbec nevyskytujú.
AP 3.4 Prezentácia aktivít súvisiacich s deťmi a mládežou.
1 V epizóde sú zobrazené aktivity priamo súvisiace životom detí a mládeže.
2. Zobrazenie života detí a mládeže je iba povrchné, implicitné alebo veľmi zjednodušene
prezentované.
3 V epizóde nie sú deti a mládež vôbec prezentované/zobrazené.
AP3.5 Deti a mládež v kontexte konfliktu súvisiaceho s inými rodinnými príslušníkmi.
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1 Priamymi účastníkmi konfliktnej situácie, ktorá súvisí s inými rodinnými príslušníkmi.
2 Nepriamymi účastníkmi konfliktnej situácie, ktorá súvisí s inými rodinnými príslušníkmi.
3 Nie sú účastníkom žiadnej konfliktnej situácie, ktorá súvisí s inými rodinnými príslušníkmi.
AP3.6 Deti a mládež v kontexte konfliktu nesúvisiaceho s inými rodinnými príslušníkmi.
1 Priamymi účastníkmi konfliktnej situácie, ktorá nesúvisí s inými rodinnými príslušníkmi.
2 Nepriamymi účastníkmi konfliktnej situácie, ktorá nesúvisí s inými rodinnými príslušníkmi (napr.
kamarát, učiteľ a pod.).
3 Nie sú účastníkom žiadnej konfliktnej situácie, ktorá nesúvisí s inými rodinnými príslušníkmi.
AP3.7 Mládež a sexuálne správanie.
1 Explicitné zobrazenie promiskuitného správania mladých ľudí.
2 Implicitné zobrazenie promiskuitného správania mladých ľudí (iba sa o tom hovorí).
3 Promiskuitné správanie nie je prítomné.
AP3.8 Prezentácia negatívneho správania detí a mládeže zobrazená atraktívnym spôsobom.
1 Deti prijímajú alebo prezentujú dôležité životné rozhodnutia bez ohľadu na následky týchto
rozhodnutí.
2 Deti sa správajú zodpovedne a zvažuje následky svojho konania.
3 Nie je možné určiť.
Na to, aby sme mohli dáta zbierať a správne zapisovať, sme si pripravili aj tabuľku, ktorá nám
má uľahčiť následné vyhodnocovanie zozbieraných dát. Tabuľku, ktorú uvádzame ako príklad, sme vždy
už upravovali len podľa počtu hlavných postáv vystupujúcich v epizódach seriálov. Do samotnej tabuľky
sme vpisovali už len čísla a to podľa hore uvedenej kódovacej knihy.
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IP 1:
IP 3:

IP 2:
IP 4: 10

IP 6:

IP 7:

IP 5:

AP 1.1
AP 1.2
AP 1.3
AP 1.4
AP 1.5
AP 1.6
AP 1.7
AP 1.8
AP 1.9
AP 2.1
AP 2.2

AP 3.1

AP 3.5

AP 2.3

AP 3.2

AP 3.6

AP 2.4

AP 3.3

AP 3.7

AP 2.5

AP 3.4

AP 3.8

Tabuľka č. 1: Vzor kódovacej tabuľky potrebnej k obsahovej analýze seriálov
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ANALÝZA VYBRANÝCH MEDIÁLNYCH OBSAHOV A ICH INTERPRETÁCIA

Obsahovou analýzou sme analyzovali päť vybraných slovenských seriálov. Z každého seriálu
sme k analýze zvolili osem epizód. Výsledky každej epizódy sme zapisovali pomocou kódovacej knihy
do tabuliek. V tejto časti budeme len analyzovať a interpretovať nami dosiahnuté výsledky.

Zistenia z výskumu seriálov

V zisteniach ponúkame okrem stručného názoru aj analyzovanie nami zvolených cieľov. Teda
povolaní, rodiny a kontextu detí a mládeže v mediálnych obsahoch.

Zistenia výskumu seriálu Panelák
Panelák je pôvodný slovenský seriál z dielne Andyho Krausa. Momentálne beží jeho deviata séria
a televízii JOJ prináša isté čísla sledovanosti. V našom prieskume skončil na prvom mieste. Mal skoro
dvakrát viac hlasov ako v poradí druhý Susedia, čo jednoznačne dokazuje jeho obľúbenosť aj
u stredoškolskej mládeže. Už podľa titulného sloganu seriálu ,,Miesto, kde to žije“, divák očakáva pútavé
zápletky, ktoré ho aj na ďalší deň opäť donútia sadnúť si k televíznej obrazovke.
Na rozdiel od sitkomu Zita na krku či Susedia má Panelák dlhšiu minutáž. Z pôvodných 30 minút ho
tvorcovia natiahli na 50 minút. Okrem toho má niekoľkonásobne väčšie herecké obsadenie. Dej sa
odohráva v niekoľkých interiérových lokalitách. Hlavnou lokalitou je samotný panelák, v ktorom žije rodina
Blichárovcov (klebetná pani Janka s manželom Emilom), podnikateľ s mafiánskymi praktikami Maslák so
ženou Dominikou, psychologička Ivana s partnerom Michalom Bajzom a dvomi deťmi Miškou a Terezkou,
barmanka Angie s partnerom Milanom Krodiakom a malým Lukáškom, rodina Jančovcov (architekt Dušan
so ženou Soničkou a dospievajúcim synom Patrikom) a manželský párik z východu, Fedor a Monča. Okrem
toho je súčasťou paneláku bar, v ktorom pracuje nešikovný záhorák Imro, šéfka Denisa, čašník Zlatko
a spomínaná Angie. Obyvatelia paneláku sa však priebežne menia, starí odchádzajú a nové postavy
prichádzajú. Druhou lokalitou je súkromná klinika, v ktorej je z paneláku zamestnaný gynekológ Michal
Bajza. Tu sa do deja zapája manažérka nemocnice Betka, ktorá má s Michalom milenecký pomer, riaditeľ
kliniky Liška, doktori Fábry, Matúš a Malý, sestričky Klarika, Silvinka a vrchná Ryšavá a zostavu kliniky
dopĺňa mierne otravný údržbár Cinege. Ďalšími dôležitými postavami sú Alica a Julka, kamarátky
a kolegyne detskej psychologičky Ivany, ich šéf Egon a bývalý Ivanin manžel Jakub Švehla. Základnú
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zostavu Paneláku dopĺňa večne popletený Karol Mázik (bývalý partner Angie) a jeho kolega a kamarát
Noro.

Povolania: V seriáli je načrtnutých niekoľko pracovných prostredí, v ktorých sú zobrazené aj
pracovné postupy jednotlivých postáv. V prvom rade je to pracovné prostredie nemocnice.
V analyzovaných epizódach sa doktori a sestričky v súvislosti s ich profesiou a vo vzťahu k pacientom
neprejavili v negatívnom svetle. V rámci vzťahov na pracovisku však dochádza k istým nezhodám
a objavujú sa známky negatívneho zobrazovania povolania. Prejavuje sa to najmä v situácii, keď je
potrebné obsadiť miesto primára. Druhým pracovným prostredím je bar v paneláku. Dovedna tam
pracuje päť barmanov/čašníkov. Ako neschopný a nešikovný je zobrazený jeden z nich (Imro). Ostatní
k svoje práci pristupujú zodpovedne a usilovne. Zobrazené sú aj pracovné postupy (všimli sme si však,
že často sa zobrazujú povrchne a nezhodujú sa s realitou – zákazníci nechávajú aj 20 eurové prepitné
alebo hneď ako si zákazník objedná, čašník vytiahne namiešaný drink spoza baru bez toho, aby ho
pripravil). Tretím pracovným prostredím je stredisko detskej psychológie, kde pracuje Ivana, Alica
a Julka. Aj keď o psychologických sedeniach rozprávajú, priamo zobrazené nie sú. Ich povolanie je
prezentované skôr povrchne. Je však naznačené, že povolanie psychologičky je náročné, pretože citovo
labilné dieťa si čokoľvek môže proti svojej psychologičke vymyslieť (napr., že ho udrela) a ona musí
dokázať problém citlivo riešiť. Štvrtou pracovnou oblasťou je podnikateľská činnosť. Keď vyhodnotíme
analyzované vzorky, prichádzame k záveru, že podnikatelia sú v seriály vykresľovaní skôr negatívne.
Ako jediný poctivec z toho vychádza Jakub, ktorý začal svoju firmu slušne a poctivo budovať od nuly
a zbohatol. Jeho spoločník Egon vždy hľadá cestičky, ako by sa dalo niečo obísť alebo oklamať. Egon je
pri tom stereotypne spájaný so židovským pôvodom a sú mu prisudzované vlastnosti ako lakomosť
a chamtivosť. Ešte vyššiu ligu podnikateľov, ktorí balansujú na hrane zákona predstavujú Kordiak
a Maslák. V obsahovej analýze sme to zistili na základe nekalých obchodov z ruským mafiánom Jurim,
ktorému sa usiluje sfalšovať daňové priznania. Prezentované povolania ukončuje komické zobrazenie
údržbára Cinegeho, ktorý svojou prostorekosťou a nešikovnosťou nevrhá príliš dobré svetlo na svoje
povolanie.
VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 1.4
96
AP 1.5
30
14
52
AP 1.6
7
45
44
AP 1.7
4
18
74
AP 1.8
18
78
Tabuľka č. 2: Povolania, výskyt premenných (Panelák)
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Pozitívne vzory rodiny: V rodine Jančovcov je pozitívnym vzorom rozhodnutie Dušana a Soničky
adoptovať si dieťa z detského domova. Dávajú tak šancu opustenému chlapcovi získať nový domov.
Takéto rozhodnutie si žiada veľké množstvo dobrosrdečnosti, ale hlavne zodpovednosti. Okrem toho
majú manželia Jančovci dobrý vzťah aj k synovi Patrikovi. V komplikovanom vzťahu s jeho priateľkou
Zuzkou sa ho snažia uchrániť pred sklamaním. Ukazuje sa ich starostlivosť a rodičovská láska.
V domácnosti partnerov Ivany a Michala je lásky k deťom tiež dostatok. Každý z rodičov si síce
dieťa priviedol z iného manželstva, no napriek tomu dokážu obe deti milovať a starať sa o ne rovnako.
Obzvlášť hlboký a vrúcny vzťah si vybudovala Ivana k Michalovej Miške.
Rodina Blichárovcov je síce starší manželský pár, žijúci iba vo dvojici, ale aj napriek tomu z ich
vzťahu stále nevyprchala láska. Pán Emil v jednej z analyzovaných epizód dostáva nemravný návrh od
tajnej ctiteľky, on však jasne dáva najavo vernosť svojej žene.
Aj keď Kordiak a Angie ešte nie sú oficiálne rodina, chystajú svadbu a zdá sa, že konečne sa
zbavili problémov z minulosti. Milan má k Angienemu Lukáškovi pekný vzťah a ako jeden z mála mužov
v paneláku (ak nerátame pána Emila) je partnerke verný.
Negatívne vzory rodiny: So zámerom vybudovať zaujímavú zápletku seriálu tvorcovia vytvorili
aj niekoľko príkladov toho, ako by to nemalo v rodine vyzerať. V rodine Jančovcov boli vždy hlavným
problémom Dušanove nevery. Ten si vstúpil do svedomia a dlhšie sekal dobrotu. Keď sa však
v paneláku objaví Sonina sestra, na ktorú mal vždy slabosť, podľahne pokušeniu a manželku podvedie.
Navyše to nezostane bez následkov a Sonina sestra otehotnie.
Niečo obdobné sa stáva aj vo vzťahu Michala a Ivany. Michal dlhodobo prestáva k partnerke
prejavovať lásku. Ostáva ľahostajný, nepozorný a nerobí mu problém ani klamstvo. Za to najväčšie sa
dá označiť jeho milenecký pomer s manažérkou kliniky Betkou, ktorú privedie do iného stavu.
Do tretice sa nevera opakuje aj v novomanželskom vzťahu Masláka a Dominiky. Po tom, ako
mladá doktorka odchádza na pracovnú cestu do Číny, čerstvý manžel si okamžite nájde milenku, ktorú
si pravidelne pozýva do bytu. Pred manželkou sa to, samozrejme, usiluje všemožne utajiť.
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VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 2.2
8
AP 2.3
4
4
AP 2.4
8
AP 2.5
8
Tabuľka č. 3: Rodina, výskyt premenných (Panelák)

Mládež a deti: V seriáli sme spozorovali niekoľko vekových skupín detí. V prvej sú deti
predškolského veku, ktoré sa nijako viditeľne nezapájajú do deja. Dostatočne sa prejavuje až školáčka
Miška Bajzová. Je prezentovaná ako milé, hravé dievčatko, bez viditeľných negatívnych vlastností,
ktoré by boli neobvyklé k jej veku. Občas sa ukazuje jej rozmaznanosť a tvrdohlavosť. Je citlivá a dlhšie
si zvykala na novú nevlastnú mamu Ivanu, po istom čase si však k nej vybudovala silné puto.
Ďalším a zároveň posledným príkladom zobrazovania adolescenta je Patrik Jančo. Vekovo sa
nachádza na prahu dospelosti, s čím súvisia aj témy, ktoré sa s ním v seriáli spájajú. Je to najmä láska,
sex a iné problémy dospievania. V kontexte celého seriálu treba podotknúť, že v predchádzajúcich
sériách mal problémy s drogami. Toho sa však úplne vzdal a v analyzovaných epizódach s nimi neprišiel
vôbec do kontaktu. Aj keď je to dobrý a citlivý chlapec, ako mladý človek robí neuvážené rozhodnutia,
a tak musí znášať následky svojich činov. S jeho osobou sa spájajú také závažne situácie ako to, že dve
jeho bývalé frajerky s ním otehotneli, jedna si dieťa odmietla nechať (on sa chcel zachovať zodpovedne
a postarať sa oň) a druhá na potrat nešla, ale ani s ním nezostala a rozhodla sa dieťa vychovávať sama.
Do tretice si našiel priateľku, ktorá už dieťa má. Patrik je prezentovaný ako postava večne a nešťastne
zamilovaného dobráka, ktorý vzťah s dievčaťom síce neberie ako jednorazovú záležitosť, ale na druhej
strane vo svojom veku je teoreticky už trojnásobný otec, čo je maximálne zlým vzorom pre mladého
diváka.

AP 3.2
AP 3.3
AP 3.4
AP 3.5
AP 3.6
AP 3.7
AP 3.8

VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná 5
1
2
3
4
-8
8
8
3
3
2
4
3
3
3
5
1
5
Tabuľka č. 4: Deti a mládež, výskyt premenných (Panelák)
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Zistenia výskumu seriálu Susedia
Najčastejšími témami, ktoré sa vyskytujú v ôsmich skúmaných častiach seriálu Susedia, sú
práca a peniaze. Vidno to najmä na postavách Zuzany a Lászla.
Povolania: Zuzana pracuje ako predavačka teleshopingových výrobkov, ktoré kúpi za nízku
cenu a potom ich ponúka za dvojnásobok. Má stálu klientelu, ktorej predáva rôzne produkty od
„bejbyfónov“, tabletiek na celulitídu až po pohrebné vence. V biznise sa jej veľmi nedarí a svoje
výrobky sa usiluje rozpredať medzi najlepšími priateľmi, ba vnucuje ich aj svojmu manželovi. Nikdy
nezabudne svojich blízkych upozorniť na to, koľko výrobok stojí a že im dáva zľavu. Zuzanine
podnikanie je prezentované v každom diele. Vždy si robí štatistiku toho, koľko na danom výrobku
zarobí. Priamo pri činnosti predávania však znázornená nikdy nie je. Zuzana je ako obchodníčka
vnímaná skôr negatívne (často sa jej nedarí), treba však poznamenať, že niekedy sú jej obchody
úspešné.
László je spočiatku neúspešný podnikateľ, no postupom času si založí vlastnú firmu s názvom
Kutyl s. r. o. „Kutilská“ práca mu začne vynášať peniaze a veľakrát je zobrazený pri počítaní peňazí, keď
sa raduje, ako dobre zarába. Často ho vidíme priamo v jeho dielni, kde niečo vyrába alebo opravuje. Pri
majstrovaní je znázornený aj vo svojom byte, o pomoc ho žiadajú aj Stromokocúrovci alebo susedka
Marta. V rámci vtipných situácií však takmer vždy niečo „pokašle“.
František je poľovník. Má svoj vlastný úrad s vypchatými zvieratami a parohami, ktoré má
zavesené na stene. Pri výkone povolania priamo v lese prezentovaný nie je. S puškou sa objavuje
v rôznych vtipných situáciách, napr. keď má Lászlo doma myš a František ju jediným výstrelom zastrelí.
Ildikó je vedúca maďarského folklórneho súboru. Jej povolanie človek zistí až po sledovaní
viacerých dielov, pretože jej zamestnanie nie je v seriáli prezentované a rovnako sa o ňom málo
rozpráva. Diváci ju skorej vnímajú ako ženu v domácnosti, ktorá sa pokúša manžela prekvapiť chutným
obedom alebo večerou. O jej kuchárskych nekvalitách však vie celá bytovka, v ktorej žijú. Pri hrncoch
a varení je Ildikó zobrazovaná najčastejšie, vždy jej niečo zhorí alebo si pomýli suroviny. Každopádne,
recept sa jej nikdy nepodarí.
Marta pracuje ako prekladateľka. Túto informáciu som napriek tomu, že som bol pravidelným
divákom seriálu Susedia musel nájsť na internete. Marta v seriáli svoje povolanie nevykonáva ani
o ňom nerozpráva.
VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 1.4
11
22
AP 1.5
3
1
29
AP 1.6
8
6
10
AP 1.7
6
3
24
AP 1.8
1
1
31
Tabuľka č. 5: Povolania, výskyt premenných (Susedia)
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Rodina: v seriáli vystupujú dva manželské páry, Stromokocúrovci a Komáromci. Ako sme
spomínali, každý pár má jedno dieťa. Manželia sa medzi sebou často hádajú, hádky sú spôsobené
maličkosťami, často sa na nich zasmejeme. Nie sú to hádky, ktoré by pohoršovali alebo ktoré by mali
vážnejšie následky. Zuzana a František sa hádajú hlavne kvôli Františkovej mame, ktorá sa nemá so
Zuzanou príliš v láske. Myslí si, že sa o jej milovaného syna Františka málo stará. František sa ich
niekoľkokrát usiluje udobriť, situácia sa vždy zamotá a jeho pokus je neúspešný. Vzájomné hádky
Zuzany a Františkovej mamy sú založené na vtipných „podpichovačkách“ a urážkach. Na strane
Komáromcov vystupuje mama Ildikó. Ildikó ju má veľmi rada, chodí ju navštevovať, privíta ju vo svojom
dome a prejavuje jej lásku. Po jej smrti chodí pravidelne na jej hrob a hovorí o nej len v dobrom.
Susedka Marta rodinu nemá. Vždy sa zamiluje do toho nesprávneho a jej vzťahy končia po
niekoľkotýždňových známostiach. Prezentuje sa síce ako žena, ktorá často mení partnerov,
v skutočnosti je nešťastná, že nemôže nájsť pravú lásku.
Promiskuitné správanie je občas evidentné, hovorí sa o sexe a iných narážkach, ktoré však
nikdy nie sú zobrazené a vždy ostáva len pri slovách, prípadne počujeme zvuky zo spálne. Týka sa to už
spomínanej Marty alebo Ildikó a Lászla. Marta sa kamarátkam pochváli, aký je v posteli jej najnovší
objav. Ildikó s Lászlom obľubujú sex na nezvyčajných miestach, napr. v Lászlovej dielni. Samotný akt
sexu ani nahé telá však v seriáli zobrazené nie sú.
VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 2.2
8
AP 2.3
1
7
AP 2.4
7
1
AP 2.5
2
6
Tabuľka č. 6: Rodina, výskyt premenných (Susedia)
Deti a mládež: tí sú v seriáli Susedia prezentovaní veľmi málo. Za mládež môžeme považovať
syna Lászla a Ildikó Gergelyho a dcéru Zuzany a Františka Milku. Obe deti študujú na vysokých školách
a bývajú na internátoch. V seriáli spočiatku nevystupovali vôbec, na záver sa začali objavovať
pravidelne. Milka je prezentovaná ako poctivá študentka, na ktorú sú rodičia právom hrdí. Naopak,
Gergely bol zo školy vyhodený. Milka a Gergely spolu začnú randiť. Iná mládež sa v seriáli neobjavuje.
František však často spomína deti od susedov, ktoré mu na chodbe pred dverami vyrábajú neplechu.
V tomto prípade je mládež zobrazená negatívne. Deti v seriáli však nevidíme.

140

AP 3.2
AP 3.3
AP 3.4
AP 3.5
AP 3.6
AP 3.7
AP 3.8

VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná 5
1
2
3
4
1
2
4
1
2
1
1
1
3
1
2
Tabuľka č. 7: Deti a mládež, výskyt premenných (Susedia)

Zistenia výskumu Ordinácia v ružovej záhrade
Seriál Ordinácia v ružovej záhrade je na slovenskom trhu populárny už niekoľko rokov. V novej
zimnej sezóne 2012, ktorú televízia Markíza spustila, sa celkovo zmenila dynamika seriálu. Príbeh
začína šokujúcou, dramatickou udalosťou, ktorá poznačí nielen pacientov nemocnice, ale aj
jednotlivých zamestnancov. Po niekoľko mesačnej odmlke sa realizátori seriálu rozhodli zdramatizovať
celkový dej. A tak pokiaľ sme predtým videli scény, ktoré nám nijako nevyrážali dych, v súčasných
častiach nám ich poctivo vyrážajú. V jednotlivých scénach môžeme zazrieť veľa krvi alebo priamy
pohľad na dievča, ktoré práve potratilo či matku, ktorej umiera syn. Ordinácia v ružovej záhrade
vystriedala doposiaľ 52 hlavných postáv.
Medzi hlavné postavy patria väčšinou lekári, ktorí vyštudovali v odbore gynekológie alebo
pediatrie. Celý seriál sa odohráva priamo v nemocnici na jednotlivých oddeleniach. Riaditeľka
nemocnice je významnou a prísnou pediatričkou. Postoje voči jej autorite sú citeľné v každej scéne,
v ktorej sa vyskytuje. Vydá sa za doktora Mažára. Má syna, ktorý sa jej prizná, že je gay a má vzťah
s iným pediatrom z nemocnice. Aj keď napriek prvotnému hnevu a zúfalstvu opovrhuje svojím synom,
nakoniec si zvykne a nebráni mu v tom, čo je preňho najlepšie.
MUDr. Mažár, za ktorého sa vydala doktorka Páleníkova je v seriály stelesnením dobra. Vedie si
pokojný život až dovtedy, kým sa v nemocnici udeje drsný masaker. Zranený upadá do bezvedomia. Pri
útoku zomiera jeho dcéra a vyrovnať sa so smrťou dieťaťa je to najhoršie.
Gynekológovi a uznávanému diagnostikovi, ktorý pôsobil niekoľko rokov na klinike v Londýne,
sa rozpadlo manželstvo. Zakladá si domácnosť s pediatričkou Laurou Havranovou. Ich vzťah je stále
vážnejší, no prichádza aj obdobie krízy, kedy sa musia rozhodnúť, či ich vzťah stojí za to.
Rodina Vašková si žije svoj život plný denno-denných problémov. Nela sa chce stať silou mocou
speváčkou, Lucia matkou. Ani jednej, ani druhej sa to vôbec nedarí. Lucii sa nakoniec podarí adoptovať
si dieťa, ktoré nechala zúfalá matka v hniezde záchrany. Manželov Vaškovcov trápi žiarlivosť
a podozrenie z nevery.
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Doktor Fabián by si chcel začať vzťah s Majou Paškovou, ktorá pracuje u neho v ambulancii ako
zdravotná sestra. Jedinou prekážkou, ktorá im v tom bráni, sú jej synovia z predchádzajúceho
manželstva. Akosi nechcú prijať nového „otca“ do kruhu rodiny.
Povolania: povolanie doktorov a najmä gynekológov je ústrednou témou epizódy. Jej väčšia
časť sa odohráva v pracovnom prostredí nemocnice, na gynekologickom, pediatrickom alebo
urgentnom oddelení. Súčasťou každej epizódy je aj niekoľko scénok z rodinného prostredia, napríklad z
prostredia rodiny Vaškovej. Niekedy je povolanie danej postavy len v kontexte inej témy. Napríklad
Lucia Vašková, ktorá pracuje ako tlačová hovorkyňa nemocnice, sa vo výkone svojho povolania
vyskytuje len veľmi málo. Tak isto jej matka Ema, ktorej povolaním je prekladanie textov z nemeckého
jazyka, je zobrazovaná pri svojej práci len striedmo. Všetky postavy, ktoré prezentujú určité povolanie
vystupujú pozitívne alebo neutrálne. V jedinom prípade sa správal doktor Ľuboš Višňovský neeticky,
keď bral úplatky od ostatných pacientov. Bol za to potrestaný výpoveďou. Nikde nie je náznak rasovej
či náboženskej diskriminácie alebo nedodržanie pravidiel vykonávajúceho lekárskeho povolania.
Jediné, čo sme spozorovali, je príliš veľa „krvavých scén“ alebo lepšie povedané až prehnané
zobrazovanie výkonu povolania. Napríklad v prípade mladučkej pacientky, ktorá sa dozvie, že potratila
a preto má nohy celé od krvi. Aj pri masakri, ktorý sa odohral v nemocnici na začiatku jarnej série bolo
krvi viac než dosť. V jednotlivých epizódach, ktoré sme skúmali, sú zobrazené pracovné postupy
jednotlivých doktorov na konkrétnych oddeleniach. Na urgentnom príjme majú stále veľa roboty,
starajú sa o zranených po haváriách, kolapsoch, úrazoch... Gynekológovia to tiež nemajú veľmi
jednoduché. Denno-denne bojujú s cystami na vaječníkoch, potratmi, nepravidelnou menštruáciou
alebo neplodnosťou. Lekári sú zobrazení v naozaj dobrom svetle, radia svojim pacientom, starajú sa
o ich blahobyt. Málokedy sa stávajú účastníkmi konfliktných situácií, ktoré súvisia s výkonom
povolania. Niekedy sú však doktori prehnane starostliví alebo len chcú zakryť to, čo sa im nepodarilo
na vlastných deťoch. Mladučká tínedžerka prichádza do ambulancie, aby si dala predpísať
antikoncepciu, pretože by rada začala viesť pohlavný život so svojím mladučkým priateľom. Doktor ju
prehovorí, aby ešte vydržala a počkala, veď naozaj nemá o čo prísť. Zachová sa podľa nás prehnane,
pretože tým, že jej chcené lieky nepredpíše, môže spôsobiť to, že mladí začnú sexuálne žiť bez ochrany.
Čo sa týka promiskuitného správania, to v seriály zobrazované nie je veľmi často. Občas sa
vyskytnú scény, ktoré zobrazujú dvoch milujúcich ľudí v náruživých objatiach alebo len náznak
začínajúceho sa erotického aktu. Z každej situácie a epizódy plynie nejaké ponaučenie. Naozaj veľa
mladých ľudí, a hlavne dievčat, si môže zobrať veľa dobrého zo skúmaného seriálu. Napríklad – ako
nežiť sexuálnym životom, pokiaľ nie ste chránená/ý alebo ako neveriť rôznym tabletkám z internetu,
ktoré spôsobujú potrat.
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VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 1.4
45
31
AP 1.5
40
6
34
AP 1.6
37
11
24
AP 1.7
27
4
41
AP 1.8
3
6
63
Tabuľka č. 8: Povolania, výskyt premenných (Ordinácia v ružovej záhrade)
Rodina: celkovo sú epizódy zobrazované v rodinnom kontexte. Síce sa scény seriálu
nezobrazujú vždy v typickom prostredí rodiny, z jednotlivých dielov je ju veľmi cítiť. Manželské páry sa
snažia priniesť na svet svojich potomkov, a tým, ktorým sa to nedarí, sa pokúšajú aspoň o adopciu.
Pediatrické oddelenie je plné detí, ktoré trpia na leukémiu, obrnu, otravu... Vtedy je tam fenomén
rodiny veľmi cítiť. Postavy zobrazujú matky, otcov, deti, mladých ľudí, starých rodičov a všetky možné
generácie, ktoré by sme sem mohli zahrnúť. Dalo by sa povedať, že rodina je ústrednou témou
Ordinácie v ružovej záhrade. Niekedy však nastanú komplikácie a napríklad už spomínaný nechcený
postoj detí k novému partnerovi svojej matky pôsobí negatívne. Nevedia sa zmieriť s tým, že ich
vlastného otca môže nahradiť niekto úplne nový, koho vôbec nepoznajú. Sexuálne, explicitné
zobrazenie promiskuitného správania sa u mládeži v seriály nevyskytuje priamo, ale nepriamo, a to
tým, že dievčatá už 16-tich rokoch prichádzajú do ordinácie tehotné. Alebo mladí, ktorí chcú spáchať
samovraždu pre neúspechy v škole alebo v rodine.

VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 2.2
1
5
AP 2.3
4
3
2
AP 2.4
3
3
1
AP 2.5
1
7
Tabuľka č. 9: Rodina, výskyt premenných (Ordinácia v ružovej záhrade)
Mládež a deti: Seriál Ordinácia v ružovej záhrade je rodinne založený. Matka a otec pracuje,
deti chodia do školy. No zaneprázdnenosťou rodičov sa akosi zabúda na to, že s mládežou treba aj
komunikovať a treba ju zasväcovať do tém, ktoré možno nie sú vždy príjemné. Zistili sme, že rodina
medzi sebou len veľmi málo komunikuje. Mladí nachádzajú oporu skôr vo svojich kamarátoch, ktorí sú
ešte sami deťmi.
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VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná 5
1
2
3
4
AP 3.2
3
4
3
AP 3.3
1
5
2
6
AP 3.4
7
1
AP 3.5
1
5
AP 3.6
1
2
5
AP 3.7
1
1
6
AP 3.8
1
1
6
Tabuľka č. 10: Deti a mládež, výskyt premenných (Ordinácia v ružovej záhrade)

Zistenia výskumu seriálu Zita na krku
Ide sa o sitcom, kde vystupujú len hlavné postavy. Preto je celý rozbor tohto seriálu zameraný
len na ne. Sitcom je plný sexuálnych narážok, úchylností a promiskuitného správania. Ženy sú tu
zobrazované ako hlúpe stvorenia neschopné kriticky uvažovať. Malo by ísť o komediálny seriál. Humor
bol však miestami prízemný a ťažko stráviteľný. Možno aj to je dôsledkom toho, že seriál sa zrejme už
nedočká pokračovania kvôli nízkej sledovanosti.
Témy epizód boli naozaj zaujímavé. Avšak z ôsmich sledovaných sme narátali až päť
negatívnych tém (márnivosť, klamstvo, 2x peniaze, drogy). Okrem toho boli ešte dve pozitívne
(priateľstvo, láska) a jedna neutrálna (choroba). Ako sme sa dočítali na internete, seriál bol vraj robený
pre mestského diváka do 30 rokov. Lenže je potrebné si uvedomiť, či do toho bude zaraďovať aj
mladistvého diváka, ktorý možno inak chápe niektoré situácie ako dospelý.
Povolania: prezentované v sitcome tvoria isté protiklady spoločnosti. Na jednej strane dobre
zarábajúci právnik Marko, na druhej strane nezamestnaná Zita. Úchylný lekár a naivná barmanka. Do
toho všetkého ešte matka, speváčka, ktorá chce stoj čo stoj vydať svoju dcéru a mladý žiačik s chuťou
na všetkom zarobiť.
Zita je mladá žena okolo tridsiatky. Nemá žiadne povolanie, je nezamestnaná. To sa však nijako
neodzrkadľuje v jej bežnom živote. Veľmi málo je tam cítiť, že by jej niekedy chýbali peniaze alebo že
by si niečo nemohla dovoliť. Okrajovo sa spomína, že neplatí nájom a niektoré veci za ňu platí právnik
Marko. Nijako to však nie je cítiť, že by bol pre to na ňu nahnevaný. Vzniká preto dojem, že
nezamestnanosť nie je až taká zlá. Niekedy sa príležitostne zamestná. Vtedy sa Zitine povolanie stáva
ústrednou témou epizódy. Nie vždy sú však zobrazované konkrétne pracovné postupy jej zamestnania.
Okrem toho sa správa pri vykonávaní príležitostných prác aj dosť promiskuitne.
Marko je však iný. Je právnik. Jeho povolanie však nie je ústrednou tému epizódy ani raz.
Povolanie právnika je však zobrazované pozitívne. Svedčia o tom dobré šaty, peniaze, slušné
vystupovanie. To sa však stáva výsmechom všetkým ostatným postavám, pretože podľa nich je veľký
suchár. A tak z časti, aj keď nepriamo, je potom aj toto povolanie v seriáli dehonestované. Divák si
nemôže spraviť ani úsudok o tom, čo taký právnik robí, pretože jeho pracovné postupy neboli v žiadnej
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časti zobrazené. Nestáva sa preto ani účastníkom žiadnej konfliktnej situácie, ktorá by bola spätá s jeho
povolaním.
Zitina matka je speváčka v krematóriu. Nikdy však jej povolanie nie je v deji ukázané ani.
Samotná postava sa nezaraďuje medzi hlavné, aj keď v každej epizóde má rovnakú úlohu.
Hugo je lekár, anestéziológ. Je však najúchylnejšou postavou v seriáli. Jeho povolanie nie je
nikdy ústrednou témou a svojím správaním a vystupovaním dehonestuje povolanie lekára. Často totiž
prichádza do baru so slovami, že má pacienta na operačnej sále, ale že spí a on má teraz čas. Okrem
toho je veľký sukničkár a prácu v nemocnici vníma ako revír na lovenie žien. Jeho pracovné postupy nie
sú prezentované. Občas však vykoná nutnú pomoc, ak sa niekto zraní, ba dokonca raz sme ho mohli
vidieť aj na operačnej sále, aj to si pomýlil plyn pre anestéziu.
Barmanka je klasické povolanie, mnohým známe z letných brigád. V tomto prípade je
zobrazované ako negatívne povolanie. Barmanka sa totiž správa tak, ako keby zákazníci neexistovali.
Jej pracovné postupy sú často zobrazované, keďže kaviareň je súčasťou každej epizódy. A tak ju vidíme
miešať kokteily a pri tom sa divne vlniť či servírovať kávu v latexovom oblečení a podobne. Takisto sa
často správa príliš promiskuitne.
VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 1.4
2
46
AP 1.5
8
30
10
AP 1.6
11
10
27
AP 1.7
10
8
30
AP 1.8
14
8
26
Tabuľka č. 11: Povolania, výskyt premenných (Zita na krku)
Rodina: je zobrazovaná úplne v zlom svetle. Svedčí o tom samotná Zitina matka. Tá sa k svojej
dcére správa odstrašujúco. Za každú cenu jej chce nájsť partnera. Vždy jej nezabudne pripomenúť, aby
schudla. V jednej epizóde sa jej dokonca zriekla a kázala jej, aby ju oslovoval Darina. Netreba zabudnúť
ani na malého žiaka Adama. Ten pôsobí, ako keby nemal rodičov. Do Zitinho bytu chodí bez ohlásenia,
necháva si ňou podpisovať žiacku knižku. Často je dokonca ukázané, ako ho niekto prosí o pomoc, on
sa však uškerí a odchádza. Nemôžeme povedať, že sú tu zobrazované aktivity súvisiace s rodinným
životom, pretože rodina nie je témou tohto seriálu.
VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 2.2
8
AP 2.3
8
AP 2.4
8
AP 2.5
8
Tabuľka č. 12: Rodina, výskyt premenných (Zita na krku)
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Deti a mládež: Celkovo sú deti prezentované v negatívnom kontexte. Avšak našťastie nikdy
nedošlo k promiskuitnému správaniu malého Adama. Dokonca, keď sa „dospelí“ o niečom takom
bavili, kázali mu odísť.
Záver a celkový kontext epizód skončil v piatich prípadoch neeticky, bez mravnej hodnoty.
Povolania, rodina a deti sú tu zobrazované až na výnimku v negatívnom kontexte.

AP 3.2
AP 3.3
AP 3.4
AP 3.5
AP 3.6
AP 3.7
AP 3.8

VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná
Premenná 5
1
2
3
4
8
8
1
7
8
8
8
8
Tabuľka č. 13: Deti a mládež, výskyt premenných (Zita na krku)

Analýza a interpretácia seriálu Profesionáli
Komediálny seriál od tvorcov Mafstory. Hlavná myšlienka je tu pomerne dobre a jednoducho
zobrazená. Hlúpi policajti a riešenie bežných problémov, s ktorými sa stretávajú policajti v reálnom
svete. Ide o sitcom, ktorý má rovnaké postavy a niekedy sa objavia aj epizódne postavy. Dej sa
odohráva na policajnej stanici a v hostinci vedľa nej. Policajti tam vystupujú navonok ako jedna veľká
rodina, no keď sa pozrieme bližšie, zistíme, že aj oni majú medzi sebou rôzne konflikty alebo
predsudky. Okrem policajtov tu ešte stretávame hostinského, ktorý je zase vykreslený ako chytrák,
ktorý chce na všetkom zarobiť. Humorné scény tú podáva dobré herecké obsadenie. Postavy sú
vykreslené rôzne. Na policajnej stanici sú zastúpené typy ako lenivec, „vtierka“, žid, klamár a pod.
Z pôvodnej partie hercov odišla predstaviteľka Skajky a jej mama, aby si zahrali úlohu v seriáli,
ktorý v našej práci tak isto spomíname – Zita na krku. Namiesto nej prišla na policajnú stanicu nová
žena. Dosť nezvyčajné je, že práve žena je na vedúcom poste. Ria Demovič, Ria je bývalou manželkou
hostinského, ktorý tiež vystupuje v seriáli. Jej postava je zobrazená ako naozaj strašidelná žena, z ktorej
majú všetci strach. Vyžaduje striktne disciplínu a všade poriadok. Nie je vykreslená ako klasická žena,
teda nežná a citlivá, ale pravý opak. Bývalý hlavný policajt v stanici Maroš Nagy. Je to človek, ktorý dlhý
čas velil stanici. Veci sa však zmenili a on sa s tým musel vyrovnať. Niekedy však zabúda, že už nie je
veliteľ. Často sa spomína jeho manželka Ružena, ktorá je podobne prísna ako nová veliteľka stanice.
Možno to bol zámer tvorcov, ale rovnako ako kedysi Colombova manželka, aj Ruženka do seriálu
zasahuje len z úst Maroša Nagya. Troška sexistický a nie veľmi inteligentný je František Boborovský.
Často sa opakuje, čo niekedy už nie je ani vtipné. Bol dvakrát neúspešne ženatý. Lenivosť je hlavná
práca Karola Húrku. Okrem toho je ešte aj stále hladný. Ak je hladný, dokáže zjesť všetko. Inteligentný
je tam azda len jeden policajt – Alexander Vyšný Riefenstahl. Aby však nebol dokonalý, tak ho
scenáristi odsúdili na to, že stále býva s matkou, a to aj napriek svojmu výraznému veku. Riefenstahl je
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žid a vôbec to nezatajuje. Práve naopak. Bolo jasne viditeľné, že žije ako žid a dodržuje ich zásady.
K novým postavám pribudla v ostatných sériách aj Kajla. Našla prácu v miestnom hostinci vedľa
policajnej stanice. Kajla je pekná mladá žena a policajtov to dráždi, čo je často aj počuť na ich
narážkach. Beatrix Bežná sa objaví vždy, keď to nik nečaká. Je to suseda kapitána Nagya. Pozná sa
s jeho manželkou, žije si dobre. Mala viac manželov, ale tí záhadne zomreli. Počas jej návštev na
policajnej stanici sa jej všetci boja, pretože sa správa dosť promiskuitne. Čo je na ženu v jej veku veľmi
zaujímavý, ba až zvláštny jav. Miki Hric bol pôvodne člen ozbrojených zložiek tzv. kukláčov. Je
rozvedený a má štyri deti. Rozpráva po východniarsky, za čo sa vôbec nehanbí. Celý kolorit policajnej
stanice dotvára ešte hostinský Miňo Demovič. Aj on bol niekedy policajt, kriminalista. Stýka sa
s podsvetím a sám sa správa tak, že porušuje zákon dennodenne. Z policajtov si robí posmech
kedykoľvek sa dá. Je to paradox, že všetci policajti sú tu vykreslení ako hlupáci a on napriek tomu, že
bol bývalý policajt, je vykreslený ako uvažujúci a rozumnejší človek. Aj keď v negatívnom zmysle.

Povolania: Veľká časť postáv má rovnaké povolanie. Policajt. Pri zapisovaní do kódovacej knihy
vznikla otázka, či je toto povolanie vykreslené v seriáli pozitívne alebo negatívne. Vieme predsa, že
zaužívaná predstava a možno aj stereotyp o policajtoch je ten, že sú veľmi hlúpi a neschopní.
Rozprávajú sa o nich vtipy rovnako ako o blondínkach. Myslíme preto, že ich zobrazenie nie je až také
zlé, keďže ide o komediálny sitcom. Preto sme označili prezentáciu povolania ako neutrálne. Po
Ordinácii v ružovej záhrade je toto druhý seriál, kde je povolanie ústrednou témou nielen epizód, ale aj
seriálu. Avšak tu nie sú zobrazené pracovné postupy ako v spomínanej ordinácii. Pracovné postupy sú
tu zobrazené len minimálne a ak aj niekedy boli, tak šlo vždy o zobrazenie v čo najkomickejšom znení.
Okrem toho sa tu objavuje aj povolanie hostinského či barmanky. Aj tu sú pracovné postupy
zobrazené len minimálne. Postava hostinského, ktorý je v podstate aj podnikateľ, je prezentovaná dosť
negatívne, nakoľko si robí naozaj čo chce a to pred očami policajtov, ktorí sú v jeho hostinci
dennodenne. Barmanka je zobrazená ako neutrálne povolanie.
VÝSKYT PREMENNÝCH
Premenná 1 Premenná 2 Premenná 3
AP 1.4
46
17
5
AP 1.5
9
61
AP 1.6
55
22
AP 1.7
32
27
8
AP 1.8
14
25
29
Tabuľka č. 14: Povolania, výskyt premenných (Profesionáli)
Rodina: V seriáli nevystupujú rodiny aj keď je známe o jej postavách či majú deti alebo nie,
pretože to spomínajú. Preto sme nehodnotili túto časť. Rodina nebola ani jednou z tém nami
vybraných epizód. Ak by sme mali predsa hodnotiť len celkový kontext, v akom je rodina prezentovaná,
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tak by sme hodnotili prezentovanie rodiny negatívne, keďže v niektorých epizódach sa spomínajú často
rozvody, hádky so ženou či ohováranie rodinných príslušníkov.
Deti a mládež: V rámci toho, že v seriáli nevystupujú žiadne deti ani mládež, nemôžeme
hodnotiť ani túto časť.
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Príloha č. 3
Kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza zahraničných televíznych
seriálov
Spracovala: Mgr. Kristína Hálová
Aby sme uskutočnili obsahovú analýzu len tej výskumnej vzorky zahraničných
seriálov, ktorú mládež naozaj sleduje, predchádzal obsahovej analýze dotazníkový
prieskum. Ten sme vykonali v rámci celého výskumu Vplyv mediálnej komunikácie na
nové vzory mládeže. Použili sme dostupné výsledky a samostatne sme vyhodnotili
kategóriu pre zahraničné seriály.
Cieľom tohto prieskumu bolo okrem iného zistiť preferenciu zahraničných seriálov
u stredoškolskej mládeže po celom Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo 275
respondentov, chlapcov aj dievčat, v pomere 96 ku 179. Spolu uviedli viac ako 100
seriálov (mali možnosť napísať viac ako jeden), z ktorých len prvých 18 seriálov dostalo
viac ako 10 hlasov. Z toho vyplýva značná rozptýlenosť vkusu publika, nie však na prvých
priečkach. Na nasledujúcej strane uvádzame prehľad prvých 20 titulov.
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Tabuľka č.1: Rebríček najobľúbenejších zahraničných seriálov
Poradové
číslo

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

názov
seriálu

počet dievčat,
ktoré ho
zaradili medzi
najobľúbenejši
e seriály

Dva a
pol
chlapa
Priatelia
Simpsonovi
Teória
veľkého
tresku
Krok za
krokom

počet
chlapcov, ktorí
ho zaradili
medzi
najobľúbenejši
e seriály

počet
hlaso
v
za seriál
celkom

83

41

124

63
42

20
19

85
78

43

19

62

44

13

57

19

14

33

10

20

30

16

11

27

17

8

25

Ako som
spoznal
vašu mamu
Futurama
C.S.I.
Kriminálka
Miami
Dr. House

10.

Kosti

17

6

23

11.

Tisíc a jedna
noc

11

6

17

4

13

17

9

3

12

12.
13.

Family Guy
Monk

14.

NCIS

9

3

12

15.

Žiaden

5

6

11

8

2

10

2

8

10

8

0

8

7

1

8

7

1

8

16.
17.

X-Factor
Kobra 11

18.

Skrytá vášeň

19.

Myšlienky
vraha

20.

Glee
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Podľa výsledkov môžeme konštatovať, že takmer 43 % opýtaných chlapcov a 46 % dievčat
obľubuje seriál Dva a pol chlapa. Bez ohľadu na pohlavie to vychádza 45 %. Druhý v poradí
Priatelia získali 30 %, Simpsonovci 28 %, Teória veľkého tresku takmer 23 %, Krok za
krokom 21 % hlasov, Ako som spoznal vašu mamu 12 % hlasov a ďalší seriál v poradí
Futurama približne 11 %. Ostatné seriály nepresiahli úroveň 10 %.

Graf č.1: Rebríček seriálov v percentách obľúbenosti
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Media Tenor zavádza pojem báza. Predstavuje počet príspevkov, ktoré boli
zahrnuté do analýzy. Číslo v báze sa nemusí vždy zhodovať so súčtom hodnôt uvedených v
grafe, ak prezentuje len najvýznamnejšie výsledky.1
Za optimálnu vzorku sme sa rozhodli zvoliť štyri seriály, ktoré v prieskume dosiahli
úroveň aspoň 20 %. Ďalšou podmienkou bolo prepojenie s cieľom výskumu, čiže
sme uprednostnili seriály, kde je viditeľnejšie zobrazovaná rodina, mládež, respektíve
povolania. V rámci obsahovej analýzy boli teda spracované seriály:
Dva a pol chlapa,
Priatelia,
Simpsonovci a
Krok za krokom.

1

Metodologie obsahových analýz Media Tenoru. [online]. Dostupné na internete:
http://www.mediatenor.cz/methodology.php [2012-06-04].
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Z každého seriálu je analyzovaných desať epizód, ktoré sú zvolené náhodným výberom, ale
tak, aby mali zastúpenie epizódy z čo najviac sérií. Konečný počet príspevkov (epizód) teda
bude štyridsať.
Ďalej sme vyhodnotili, že uvedené seriály, ktoré respondenti uvádzali ako svoje
najobľúbenejšie, boli zároveň vysielané alebo sú stále vysielané niektorou slovenskou
alebo českou televíznou stanicou.
V časovom intervale od 30. 1. do 30. 3. 2012 boli seriály vysielané nasledovne:
Dva a pol chlapa: Markíza: 7. – 8. séria (pondelok až piatok), Nova: 5. – 6. séria (pondelok až
piatok)
Priatelia: Markíza: 2. séria (sobota až nedeľa)
Simpsonovci: Joj plus: 7. séria a 14. séria (pondelok až piatok), Prima cool: 9. séria
(pondelok až nedeľa)
Krok za krokom: Markíza 1. –2. séria (pondelok až piatok)
Vymedzením tohto časového intervalu sme sa snažili poukázať na to, že slovenská mládež
má možnosť dané seriály sledovať v televízii, sú dostupné a odráža sa to aj vo výsledkoch
prieskumu. Je však dôležité podotknúť, že televízie nasadzovanie seriálov menia a vyhradzujú
si právo na zmenu vysielacieho času. Koniec koncov však všetky série (hlavne ukončených
seriálov) na televíznych obrazovkách neustále rotujú.
Tabuľka č. 2 : Základné informácie o seriáloch
Originál
názov
Dva a pol
chlapa

Priatelia

Simpsonovci

Krok za
krokom

Vysielané
stanicou

Začiatok
vysielania

Počet
sérií

Dĺžka
časti

CBS

22.9.2003

9.séria,
stále beží

22
min.

Friends

NBC

22. 9. 1994 10 sérií,
- 6.5. 2004 ukončený

22
min.

The
Simpsons

FOX

17.12.1987

Two and
a half
men

Step by
step

ABC,
CBS

23.séria, 21-24
stále beží min.

20.9.19917 sérií,
26.6.1998 ukončený

Zdroj: oficiálne stránky seriálov
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23
min.

Žáner

Námet
(tvorcovia)

sitkom

Chuck Lorre,
Lee
Aronsohn

sitkom

David Crane,
Marta
Kaufmannová

animovaný
sitkom

Matt
Groening

rodinný
sitkom

William
Bickley,
Michael
Warren

Uvádzame stručnú charakteristiku seriálov:
Dva a pol chlapa: Väčšia časť deja sa odohráva v plážovom dome v Malibu. Úspešný
skladateľ reklamných zvučiek Charlie Harper je starý mládenec, ktorý si užíva život plnými
dúškami. Alkohol a sex je na dennom poriadku. Jeho stereotyp narúša brat Alan, ktorého
manželka Judith ešte pred rozvodom vyhodila z domu. Charlie brata neochotne prichýli a
zvyká si aj na synovca Jakea, ktorý u otca trávi víkendy. Okrem toho do deja vstupuje ich
matka Evelyn, Charlieho gazdiná Berta a susedka Rose.

Priatelia: Mladá skupinka šiestich priateľov z New Yorku, ktorá reaguje na výzvy a
prekážky v živote. Tri dievčatá a traja chlapci. Rozmaznaná Rachael Greenová, ktorá utiekla
zo svadby a chce sa postaviť na vlastné nohy; poriadkumilovná Monika Gellerová, ktorej
snom je byť šéfkuchárkou v reštaurácii; vtipkár Chandler Bing, pracujúci v kancelárii;
zvodca žien Joey Tribiani, ktorý sa snaží stať úspešným hercom; paleontológ Ross Geller,
šialene zaľúbený do Rachael a bláznivá, úprimná masérka s netradičným hudobným
vkusom Phoebe Buffayová.

Simpsonovci: Animovaný seriál, ktorý na (ne)obyčajnej americkej rodine reflektuje
spoločenské otázky krajiny aj celého sveta. Dej sa točí okolo neobyčajne hlúpeho otca
rodiny Hommera Simpsona, Marge (ženy v domácnosti) a ich detí, múdrej Lízy, nespratníka
Bárta a malej Maggie. Okruh postáv je však ďaleko širší ako v ostatných seriáloch.

Krok za krokom: Rodinný sitkom postavený na radostiach a starostiach početnej rodiny.
Stavebný inžinier Frank Lambert si berie za ženu kaderníčku Carol Fostrovú. Obaja majú z
predchádzajúceho manželstva po tri deti. J. T., Al a Brendon na strane Lambertovcov a
Dana, Karen a Mark na strane Fostrovcov. Ich
nekonečných konfliktov.
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vzájomné naprieky sú zdrojom

Vytvorenie kategorizačného kľúča – kódovacia kniha
Ďalším krokom k úspešnej obsahovej analýze je vytvorenie kódovacej
kategorizačného kľúča. Kódovacie jednotky

jednotky

a

bývajú v prípade elektronických médií

definované časom. V našom prípade je kódovacou jednotkou epizóda. Každá kódovacia
jednotka (epizóda) je analyzovaná pomocou kódovacej knihy, ktorá je vytvorená na mieru.
Naša kódovacia kniha rieši nasledovné otázky:
Identifikačné premenné – IP. Obsahujú informácie v tomto poradí: Číslo kódovacej
jednotky, názov seriálu, číslo série (skratka S), číslo epizódy (skratka E), názov epizódy.

Analytické premenné: AP
AP1: Aká je hlavná téma epizódy (priradiť niektorú z nižšie uvedených kategórií).
Téma epizódy:
a) Láska.
b) Sex.
c) Rodina.
d) Práca.
e) Škola.
f) Voľný čas (šport, zábava).
g) Deti.
h)Peniaze.
i)Zdravie.
j)Vzhľad.
k)

Média (celebrity, internet, reklama).

l )Spoločenské otázky (náboženstvo, politika,...).

AP2: Aký typ vzťahov je predmetom epizódy (priradiť niektorú z nižšie uvedených
kategórií).
Manželské, partnerské (pár, ktorý nie je zosobášený), milenecké (náhodná známosť bez dlhého
trvania), rodinné, kamarátske, susedské, pracovné, interkultúrne, školské, medziľudské (medzi
osobami, ktoré sa navzájom nepoznajú, ale pri istej príležitosti prišli do kontaktu).

AP3: Kto sa zúčastní deja.
Zoznam postáv, ktoré sa môžu zúčastňovať deja (deti a mládež sú v tabuľke označené
boldom):
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Dva a pol chlapa: Charlie Harper, Alan Harper, Jake, Judith, Evelyn, Berta, Rose.
Priatelia: Monika Gellerová, Ross Geller, Chandler Bing, Rachel Greenová, Pheobe
Bufetová, Joey Tribiani.
Simpsonovci: Homer, Marge, Bart, Líza, Maggie, starý otec Abbe Simpson, sused Ned
Flanders, šéf elektrárne Montgomery Burns, spolužiak Milhouse, predavač Apu, šerif
Clancy Wiggum, barman Moe (Očko), riaditeľ školy Skinner, klaun Krusty,
Krok za krokom: Frank Lambert a jeho deti: J.T., Alison, Brendan, synovec Cody
Carol Foster a jej deti: Dana, Karen, Mark, Lilly,
Rodinní priatelia: Rich Halke, Jean- Luc.
AP4: Charakteristiky správania osôb zúčastnených na deji.
(Vybrali sme hlavne tie, ktoré môžu byť pre recipienta pozitívnym alebo negatívnym
vzorom)
Pri vyhodnocovaní si všímame, ktoré vlastnosti sa prejavili vo vzťah k:




rodine,
k práci,
k mládeži a deťom.

Pozitívne:
mravnosť,

čestnosť, úprimnosť,

zodpovednosť,
tolerantnosť,

húževnatosť,
žičlivosť,

cieľavedomosť,

ohľaduplnosť,

taktnosť,

citlivosť,

šetrnosť,

srdečnosť,

sebadôvera,

dôveryhodnosť,

nezištnosť, obetavosť, poctivosť,
svedomitosť,

statočnosť, zásadovosť,

usilovnosť,

spoločenskosť,

obetavosť,

sebaúcta,

emancipovanosť,

rozvážnosť,

trpezlivosť,

pracovitosť,

skromnosť,

vynaliezavosť,

ľútosť,

hrdosť,

vernosť,

chápavosť,

komunikatívnosť,

spravodlivosť,
ráznosť,

galantnosť,

samostatnosť,

pokora,

podpora,

odhodlanie, veľkodušnosť, súcit.
Negatívne:
nemravnosť, podlosť,
nešikovnosť,

klamstvo, zbabelosť, lenivosť, nedochvíľnosť, lajdáctvo,

nepriateľstvo, uzavretosť, panovačnosť, hrubosť, ľahostajnosť, pohŕdanie,

nadutosť,

márnivosť,

cynickosť,

depresívnosť,

manipulatívnosť,

žiarlivosť,
drzosť,

nevychovanosť,

prelietavosť,
falošnosť,
netaktnosť,

arogantnosť,
chamtivosť,

agresivita,

lakomosť,

nesamostatnosť,

asociálnosť,

pomstychtivosť,

nespoľahlivosť,

puritánstvo, rozmaznanosť, snobizmus, zákernosť, narcizmus, povrchnosť, pokrytectvo,
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nedôvera, neúctivosť, tvrdohlavosť, šovinizmus,
netrpezlivosť,

neposlušnosť,

podráždenosť,

škodoradosť, vystatovačnosť, hlúposť,

sebeckosť,

zlomyseľnosť,

vypočítavosť,

submisívnosť, bez sebaúcty, pijanstvo, sebaľútosť, klebetnosť, zúfalosť, ignorantstvo,
detinskosť.

AP5: Čo je predmetom konfliktu.
Stručne popíšeme nastolený konflikt v epizóde, kto, respektíve čo konflikt spôsobilo.

AP6: Aké je ukončenie konfliktu.
Ukončenie príbehu je dôležitým bodom, preto je potrebné zaznamenať, ako sa konflikt
vyriešil, či je pozitívnym alebo negatívnym vzorom pre recipienta.
(pozitívnym vzorom (ponaučenie)/ negatívnym vzorom /neutrálne).
AP7: Aké povolania sa vyskytujú (sú spomenuté v epizóde), vzhľadom na hlavné aj
vedľajšie postavy. Uvádzame vždy aj momentálne povolanie hlavných postáv, v prípade, že
postava sa nezapojí do pracovnej aktivity, priraďujeme v AP8 označenie 3.
AP8: Podrobnosti výkonu povolania/profesie.
1 V epizóde sú zobrazené pracovné postupy a konkrétne zapojenie postavy/postáv do
pracovných aktivít.
2 Pracovné postupy a konkrétne zapojenie postáv/postáv do pracovných aktivít je iba
povrchné, implicitné alebo veľmi zjednodušene prezentované.
3 V epizóde nie sú vôbec zobrazené pracovné postupy a konkrétne zapojenie postavy do
pracovných aktivít. Ak sú zobrazené pracovné postupy a zapojenie postáv do pracovných
aktivít, v akom je to kontexte (pozitívnom/negatívnom/neutrálnom ).
AP9: Zobrazenie rodiny, prezentácia aktivít súvisiacich s rodinným životom.
1 V epizóde sú zobrazené aktivity priamo súvisiace rodinným životom.
2 Zobrazenie rodiny/rodinného života je iba povrchné, implicitné alebo veľmi
zjednodušene prezentované.
3 V epizóde nie je rodina/rodinný život vôbec prezentovaný/zobrazený.
AP10:
Ak je rodina/rodinný
(pozitívnom/negatívnom/neutrálnom ).

život
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prezentovaný,

v

akom

kontexte

4.1

Analýza a interpretácia seriálu Dva a pol chlapa

IP 1 Dva a pol chlapa: S01E02 – Veľkí lietajúci bastardi
Popis epizódy: Alan poprosí brata Charliho, aby sa mu postaral o syna. Zdôrazňuje, že má
zákaz televízie a hier. Charlie starostlivosť poníma benevolentne a s Jakeom sa zabáva, ale
len do chvíle, kým mu dôjde trpezlivosť. Alan rieši problémy so svojou skoro exmanželkou.
Tabuľka č. 3 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

dieťa, rodina
rodinné, manželské
Charlie
starostlivosť
netrpezlivosť
cynickosť
ironickosť
nespoľahlivosť
podráždenosť

Alan
zásadovosť
starostlivosť
zodpovednosť
ráznosť
dôverčivosť
ohľaduplnosť

Jake
lajdáctvo
neposlušnosť
ľútosť

Judith
manipulatívnosť
necitlivosť

Jake pustí do izby kŕdeľ čajok.
pozitívnym: Charlie odpustí Jakovi a prestane ho ignorovať.
skladateľ chiropraktik
3
3
1
pozitívnom: Vzťah otca k synovi.
negatívnom: Rozpadajúce sa manželstvo, sarkazmus v súrodeneckom vzťahu.

IP2: Dva a pol chlapa: S02E16 – Dá sa drevenými zubami jesť ľudské mäso?
Popis epizódy: Judith ide na týždeň na Havaj a Jakea necháva u otca. Netradičný režim
spôsobí Alanovi problémy a zabudne syna vyzdvihnúť zo školy. Charlie ho nešetrí a
vysmieva sa mu, ale len dovtedy, kým sa mu nestane to isté.
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Tabuľka č.4 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

dieťa, rodina
rodinné, manželské
Charlie
Alan
Judith
Jake
cynickosť
starostlivosť
manipulatívnosť
lajdáctvo
ironickosť
nezodpovednosť nezodpovednosť necitlivosť
nespoľahlivosť
dôverčivosť
sebeckosť
neposlušnosť
podráždenosť
lenivosť
vynaliezavosť
Zabudnutie Jakea pred školou (2x).
negatívnym: Jakea a snažia podplatiť raňajkami a navyše zabudli Judith na letisku.
skladateľ chiropraktik
3
2 negatívne
1
negatívnom: zlá starostlivosť o dieťa

IP3: Dva a pol chlapa: S02E22 – Je Poršák a nie Porše
Popis epizódy: Alan si požičia peniaze od mamy a kúpi si Porše. Charlie mu povie, že
zapredal dušu a určite na to doplatí.
Tabuľka č. 5 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa:
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

peniaze, rodina
rodinné
Charlie
cynickosť
ironickosť
vynaliezavosť

Alan
Berta
Evelyn
Jake
ohľaduplnosť
škodoradosť
vypočítavosť
hlúposť
dôverčivosť
cynickosť
zákernosť
drzosť
bez sebaúcty
Chamtivosť
hlúposť
vypočítavosť
submisívnosť
Požičanie si peňazí od mamy.
negatívnym: Mama si od Alana pýta protislužbu. Posiela ho na rande so ženou, ktorá mu ukradne
auto a to sa nenájde.
skladateľ chiropraktik gazdiná realitná
taxikár
agentka
3
2
3
3
2
negatívne
neutrálne
1
negatívnom: zlá starostlivosť o dieťa
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IP4: Dva a pol chlapa: S03E10 – Niečo slané a skrátené.
Popis epizódy: Alan pozve rodinu na večeru, aby im oznámil novinku. Napísali o ňom PR
článok do novín s titulkom dobrý doktor, dobrý sused, dobrý muž. Jeho nadšenie však
nikto neocení, pretože článok si zaplatil sám. Uznanie nenachádza ani u vlastnej matky.
Evelyn. Tabuľka č. 6 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

rodina, práca
rodinné
Charlie
neúctivosť
cynickosť
ironickosť
podpora

Alan
Evelyn
lakomosť
neúctivosť
cynickosť
vystatovačnosť
snobizmus
odhodlanie
pohŕdanie
pijanstvo
sebaľútosť
podráždenosť
Neúcta zo strany matky a celkový neúspech donúti Alana zamyslieť sa nad životom.
negatívnym: Rada od Charlieho – problémy sa riešia alkoholom, Alan namiesto toho, aby sa snažil
zmeniť život k lepšiemu, poslúchne jeho radu.
skladateľ chiropraktik realitná
agentka
3
2
3
negatívne
1
negatívnom: Matka nevie synovi prejaviť rešpekt a uznanie.

IP5: Dva a pol chlapa: S03E20 – Navždy družička, nikdy oslík.
Popis

epizódy: Alan sa poháda s priateľkou Candy a tá odchádza bývať k Alanovej

exmanželke Judith.

Situáciu sa snaží riešiť prostredníctvom Candinej matky, ktorá je

zhodou okolností nová milenka Charlieho.
Tabuľka č. 7 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska
partnerské, milenecké, rodinné
Charlie
Alan
Candy
Judith
cynickosť
depresívnosť
submisívnosť
manipulatívnosť
ironickosť
sebaľútosť
hlúposť
nespravodlivosť
ironickosť
nemravnosť
nesamostatnosť panovačnosť
pokora
nemravnosť
nemravnosť
nemravnosť
Keď do deja vstupuje Candyna matka.
neutrálnym: Candy sa k Alanovi vrátila a odpustila mu, ale v podstate nebolo čo odpúšťať, lebo vina
bola aj na jej strane.
skladateľ chiropraktik
3
3
1
negatívnom: Exmanželka robí Alanovi napriek.
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IP6: Dva a pol chlapa: S04E14 – Nová susedka
Popis epizódy: Charliemu lezie na nervy prítomnosť brata v dome. Vzápätí sa mu nová
susedka zdôverí, že by sa chcela usadiť a mať dieťa. Rozhodne dômyselný plán. Dohodí
susedku Alanovi, ten sa do nej zaľúbi a po čase sa k nej odsťahuje. Jej atraktívnosť je však
pokušením aj preňho.
Tabuľka č. 8 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, rodina
milenecké, rodinné
Charlie
pijanstvo, cynickosť
vypočítavosť
nemravnosť, prelietavosť
arogantnosť
manipulatívnosť

Alan
cynickosť
nešikovnosť
submisívnosť
asociálnosť citlivosť
zásadovosť

V momente, keď sa susedka preriekne, že dôvodom rozvodu bola jej nemravnosť, Charlie neodolá
a rozhodne sa nechať si ju pre seba.
negatívnym: Susedka navrhne, sex v trojici, oni odmietnu, ale nie z morálnych dôvodov.
skladateľ
chiropraktik
3
3
1
negatívnom: Charlie manipuluje s bratom podľa svojich potrieb.

IP7: Dva a pol chlapa: S05E02 – Ťažká práca realitného agenta
Popis epizódy: Charlie je donútený ísť na večierok zo svojou matkou Evelyn. Na jeho
prekvapenie si večer užíva, je s ňou zábava a navyše spoznáva ďalšiu ženu, s ktorou si
môže užiť. Matka ho prosí, aby si s touto ženou nič nezačínal, pretože je to manželka jej
klienta. Charlie netuší, že matka to má celé premyslené a predvída, že syn urobí pravý
opak.
Tabuľka č. 9 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, rodina
milenecké, rodinné
Charlie
Alan
Evelyn
klamstvo, prelietavosť
klamstvo
klebetnosť
agresivita, pijanstvo
škodoradosť
falošnosť
cynickosť
cynickosť
vypočítavosť
bez sebaúcty
spoločenskosť, nemravnosť
nespoľahlivosť
Prosba matky, aby si Charlie so ženou z večierku nič nezačínal.
negatívnym: Evelyn manipuláciou dosiahla svoje.
skladateľ chiropraktik realitná
agentka
3
3
2 negatívne
1
negatívnom: Matka manipuluje so synom podľa svojich potrieb.
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IP8: Dva a pol chlapa: S05E14 – Ako je to s nadčasom
Popis epizódy: Charlie stretáva v kaviarni jednu zo svojich známostí, nespomína si však na
jej meno. Nepovažuje to za problém až do chvíle, keď ho synovec prehovorí, aby pozval ju
a jej dcéru na dvojité rande. Alan zúfalo túži po žene, a tak požiada Charlieho o kontakt na
prostitútku.
Tabuľka č. 10 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, rodina, sex
rodinné, milenecké,
Charlie
Alan
Berta
Jake
klamstvo, prelietavosť
cynickosť
cynickos
nevychovanosť
bez sebaúcty
cynickosť
hlúposť
nemravnosť
spoločenskosť
zúfalosť
nemravnosť
lakomosť
nespoľahlivosť
obetavosť
Večera, pri ktorej je nutné spomínať a vedieť meno ženy, s ktorou je Charlie na rande.
pozitívnym: Dievča s matkou odsúdia ich nevychovanosť, Charlie a Jake neuspejú.
skladateľ chiropraktik gazdiná
čašník
prostitútka
3
3
2
2
2
negatívne neutrálne negatívne
1
negatívnom: Charlie sa síce obetuje a ide so synovcom na dvojité rande, ale počas večere sa
zhadzujú, čím odplašia svoju spoločnosť.

IP9: Dva a pol chlapa: S07E08 – Perfektní nástroj
Popis epizódy: Charlie je už dlhšie vo vážnom vzťahu s Chelsie. Snaží sa obmedzovať
všetky svoje chyby, ale keď sa k nim dočasne nasťahuje Chelsina kamarátka Gail, neubráni
sa divokým fantáziám.
Tabuľka č. 11 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, rodina, sex
partnerské, rodinné, milenecké
Charlie
Alan
Chelsie
Jake
cynickosť
cynickosť
chápavosť
nevychovanosť
nemravnosť
bez sebaúcty
tolerantnosť
hlúposť
nespoľahlivosť
nemravnosť
srdečnosť
nemravnosť
ignorantstvo
zúfalosť
citlivosť
vypočítavosť
lakomosť
trpezlivosť
Gail sa nasťahuje k Charliemu a Chelsie. Charlie začne mať fantázie a cíti pokušenie.
negatívnym: Alan vyštartuje po Gail, je jej to nepríjemné a odsťahuje sa, ale Charlieho problém to
nerieši, stále má slabosť na ženy.
skladateľ chiropraktik
3
3
1
negatívnom: Charlie pošle na Gail brata z vypočítavosti, aby nepodľahol pokušeniu on sám.
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IP10: Dva a pol chlapa: S08E10 – Oh, neprestávaj
Popis epizódy: Po návrate z väzenia Charlieho vyhľadá jeho bývalá milenka
Courtney. Dajú sa znovu dokopy a Charlie z rodinnej večere uteká rovno do Las
Vegas. Alan sa snaží otvoriť bratovi oči a vysvetliť mu, že Courtney ide iba po
peniazoch.
Tabuľka č. 12 : Kvantitatívna analýza seriálu Dva a pol chlapa
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

peniaze, sex, rodina
rodinné, milenecké
Charlie
cynickosť
nemravnosť, hlúposť
submisívnosť, povrchnosť

Alan
cynickosť
starostlivosť
vypočítavosť

Evelyn
Berta
ignorantstvo
cynickosť
nemravnosť
cynickosť
vypočítavosť
Courtney začne žiadať od Charlieho priveľa peňazí.
negatívnym: Najskôr sa s ňou rozíde, ale nakoniec jej odpustí, nie však zo správnych dôvodov.
skladateľ chiropraktik gazdiná
3
3
2 negatívne
1
pozitívnom: Alan sa stará o to, aby Courtney Charliemu neublížila.
negatívnom: Charlieho matka sa nestará a je jej to jedno.

4.1.1 Interpretácia seriálu Dva a pol chlapa
Seriál Dva a pol chlapa je vo všeobecnosti u mládeže veľmi obľúbený, jeho
obsah je však primárne vhodný skôr pre staršieho recipienta ako pre stredoškoláka. Na
jednej strane spĺňa dôležitý aspekt – pobaviť diváka, robí to v š a k prostredníctvom
propagácie sexu, alkoholizmu či cynizmu. Tento druh humoru si preto vyžaduje
dostatočnú vyspelosť diváka, aby si podobné vzory správania či už vedome alebo
podvedome neosvojoval.
Témy a vzťahy: Najčastejšie sa v obsahovej analýze Dva a pol chlapa vyskytuje
téma rodiny. Je predmetom takmer každej epizódy, pretože neodmysliteľnou
súčasťou každého dielu je súrodenecký vzťah medzi Charliem a Alanom. Na túto
základnú tému sa ďalej nabaľujú témy týkajúce sa lásky, sexu, peňazí, detí alebo
práce (v počte výskytu v tomto poradí). S tým sú úzko prepojené vzťahy, ktoré sú v
seriáli prezentované. Okrem rodinných sa najčastejšie vyskytujú milenecké, partnerské
a manželské.
V analýze sme sa ďalej sústredili na nastolenie konfliktu a jeho ukončenie,
ktoré môže byť pozitívnym, negatívnym alebo neutrálnym vzorom pre recipienta. V
siedmich prípadoch je ukončenie konfliktu negatívnym vzorom, v dvoch prípadoch
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pozitívnym a jedenkrát neutrálnym.
Pomocou identifikátorov vlastností správania, ktoré sú uvedené v kódovacej knihe,
sme vyhodnotili pomer pozitívnych a negatívnych vlastností hlavných protagonistov.
Charlie Harper sa v správaní prejavuje negatívne. Identifikovali sme 55 negatívnych
a 7 pozitívnych vlastností. Dominuje jeho cynizmus, nespoľahlivosť, nemravnosť,
prelietavosť, vypočítavosť a sklon k alkoholizmu. Cynizmus je jeho postoj k životu, spôsob
humoru a vyrovnávania sa z problémami. Ruka v ruke ide jeho alkoholizmus a
prelietavosť. Striedanie žien a neustále popíjanie produkuje nemravné správanie.
Nespoľahlivosť sa prejavuje vo všetkom, o čo ho niekto požiada. To, že nedokáže splniť
ani jednoduchú požiadavku však nepoukazuje na jeho nedostatok schopností, ale skôr tkvie
v jeho ignorantskom postoji. Ani jedna z jeho piatich pozitívnych vlastností nie je
ukážkovým vzorom. Nič, z čoho by sa dal zobrať plnohodnotný príklad. Nedá sa mu však
odoprieť jeho spoločenskosť, vynaliezavosť a v istej miere aj snaha o pozitívny v zťah k
jeho synovcovi Jakeovi.
Alan Harper sa v správaní prejavuje negatívne. Identifikovali sme 37 negatívnych
a 12 pozitívnych vlastností. Najvýraznejšia je jeho sebaľútosť a konanie bez sebaúcty.
Často potláča svoju hrdosť, brat ho neraz označuje za príživníka či pijavicu. V popredí je aj
jeho cynizmus, lakomosť, chamtivosť, nemravnosť, submisívnosť a dôverčivosť. Spočiatku
jeho negatívne správanie nebolo také výrazné, postupným vývojom sérií však tvorcovia
jeho

negatíva

vystupňovali. Väčšinu cynizmu preberá od svojho brata. Lakomosť a

chamtivosť má zakorenenú v sebe, postupne sa však zvýrazňuje. Je ľahko ovplyvniteľný,
často dopláca na svoju submisívnosť a dôverčivosť. Na druhej strane v provnaní s
bratom prejavuje výraznejšie pozitívne vlastnosti, hlavne v súvislosti so svojím synom.
Najmä v začiatkoch seriálu a v prvých epizódach vyniká v äčšou ohľaduplnosťou,
starostlivosťou a zásadovosťou ako Charlie. Jeho syn vyrastá a vyžaduje si menej
pozornosti a Alan je vo vzťahu k nemu stále ľahostajnejší.
Evelyn, matka Charlieho a Alana, by zniesla prívlastok ,,čierna vdova“. Obyčajne
v seriáloch niekto vyniká negatívnymi vlastnosťami a niekto ich kompenzuje pozitívnymi.
V prípade tejto matky to tak nie je a v analýze sme nevypozorovali žiadnu jej výraznú
pozitívnu vlastnosť v správaní. Vo vzťahu k synom je vypočítavá a pohŕdavá. Neprejavuje
úctu, je klebetná, zákerná, snobská a na svoj vek aj prehnane nemravná. Nerobí jej problém
deliť sa so synmi o svoje sexuálne zážitky, ktoré presahujú náplň a hranice klasického
zdravého rozhovoru.
Judith ako Alanova manželka a neskôr exmanželka, nemá v seriáli veľké množstvo
scén, ale je výraznou súčasťou konfliktov. Ak v epizóde nehrá, častokrát sa o nej aspoň
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hovorí. Je zdrojovým konfliktom celého seriálu, pretože vyhodila Alana z domu a on sa
nasťahoval k bratovi. Podľa analýzy ju vystihujú označenia ako necitlivá, panovačná
manipulátorka, ktorá prihliada hlavne na svoje potreby a prostredníctvom alimentov
necitlivo zdiera svojho už exmanžela Alana.
Berta je zaujímavou postavičkou, ktorá sa prejavuje veľmi úzkou škálou v správaní.
V podstate operuje len so svojím cynickým humorom, škodoradosťou a laxným prístupom
k práci. V konečnom dôsledku je však neoddeliteľnou súčasťou domácnosti Harperovcov.
Ani pri h lbšom zamyslení sa nedá určiť vzor správania, ktorým by sa mohla mládež
inšpirovať. Azda iba vernosť zamestnávateľovi, aj tá je však podmienená dobrým platom
a mnohými inými výhodami, ktoré jej Charlie ako benevolentný šéf poskytuje.
Jake Harper počas deviatich sérií vyrástol z deväťročného chlapca na plnoletého
tínedžera. Potvrdil však jednu z charakteristík sitkomu, že základné rysy charakteru postáv
ostávajú nemenné. Jeho zobrazenie ako zobrazenie dieťaťa a neskôr mládeže vôbec nie je
lichotivé. V podstate nedostáva žiaden priestor na pozitívne prejavy správania. Takmer
v každej situácii sa ukazuje jeho hlúposť a zadubenosť. Okrem toho má nulový pozitívny
prístup k

škole. Ďalej ho v správaní charakterizuje lajdáctvo, nevychovanosť,

neposlušnosť a drzosť. V neskorších epizódach, keď vrcholí jeho puberta, začína preberať
vzory správania svojho strýka a otca, niekoľkokrát siaha po alkohole a začínajú sa uňho
prejavovať aj náznaky sexuálneho správania.
Pozitívne vzory správania prinášajú niektoré epizódne postavy. Dobrým príkladom je
Charlieho najstabilnejšia

priateľka Chelsie.

Svojou

chápavosťou, tolerantnosťou,

srdečnosťou a citlivosťou dokázala strpieť Charlieho zlozvyky. Tie však nakoniec prevážili
jej

trpezlivosť a ich vzťah nevydržal. Celkový pomer identifikovaných vlastností na

vzorke mediálnej produkcie Dva a pol chlapa sme vyhodnotili ako 127 negatívnych a 25
pozitívnych vlastností (zarátali sme aj opakujúce sa vlastnosti).
Zobrazenie rodiny: Vo všetkých kódovacích jednotkách je prítomné zobrazovanie
rodinných väzieb, čo zodpovedá označeniu 1. V epizóde sú zobrazené aktivity priamo
súvisiace s rodinným životom. Len v dvoch prípadoch bolo toto zobrazenie pozitívne,
jedenkrát neutrálne. V ostatných prípadoch bol pohľad na rodinu v negatívnom kontexte.
Rozpadajúce sa manželstvo, sarkazmus v súrodeneckom vzťahu, zlá starostlivosť o dieťa,
neschopnosť matky prejaviť synovi rešpekt a uznanie či manipulácia v súrodeneckom
zväzku alebo vo zväzku medzi matkou a synmi. Aj napriek tomu všetkému seriál v sebe
skrýva akési skryté rodinné puto, pretože aj keď navonok je prezentácia rodiny na veľmi
nízkych priečkach morálnej úrovne v prapodstate držia pri sebe. Tento uhol pohľadu je
však nejasný aj pre vyspelého recipienta, nie to ešte pre vyvíjajúcu sa stredoškolskú
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mládež, ktorá si môže prvoplánovo prečítať len povrchné negatívne posolstvo a v tom
lepšom prípade negatívne správanie odsúdiť.
Prezentácia a výskyt povolaní: Základná škála povolaní, ktorá sa vyskytuje v seriáli sú
povolania jednotlivých hlavných postáv. Charlie je úspešný skladateľ hudobných
zvučiek, prevažne do reklám. V analyzovaných príspevkoch nie sú vôbec zobrazené
pracovné postupy a konkrétne zapojenie postavy do pracovných aktivít, z kontextu celého
seriálu však vyplýva, že za veľmi málo práce dostáva veľkú sumu peňazí, ktoré márnivo
míňa na svoj staromládenecký život. Alan je chiropraktik. Povolanie, ktoré je všetkými
neustále zosmiešňované. Prezentujú ho ako podradné povolanie, ktoré je veľmi nízko
finančne ohodnotené. V analyzovaných epizódach je však zobrazené len veľmi povrchne
alebo vôbec. Gazdiná Berta sa k práci nestavia vôbec ukážkovo. K šéfovi sa správa
neúctivo, prekračuje hranice medzi zamestnancom a zamestnávateľom, splní si len
základné pracovné povinnosti. Benevolentnosť šéfa ju však nemotivuje pracovať
usilovnejšie. Realitná agentka Evelyn je prototypom ,,žraloka“ v práci. Nehľadí na
dôsledky svojho správania a pre zisk či predaj domu urobí čokoľvek. V analyzovaných
epizódach je povolanie vykreslené povrchne, ale ak je zobrazené, tak negatívne. Analýzou
všetkých kódovacích jednotiek sa ďalej preukázal výskyt povolaní taxikár (neutrálne),
prostitútka (negatívne) a čašník (neutrálne).
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4.2 Analýza a interpretácia seriálu Priatelia
IP11: Priatelia: S01E04 – O východonemeckom prášku na pranie
Popis epizódy: Joey stretne v kaviarni svoju expriateľku Angelu a ľutuje, že sa s ňou
rozišiel. Chce ju späť, ale ona už má druhého. Presvedčí ju aspoň na dvojité rande, za
partnerku si zoberie Moniku. Jeho úmysel je však vymeniť si partnerov. Ross a
Rachel idú spolu do práčovne, kde stretávajú arogantnú susedku. Chandler sa chystá
rozísť s priateľkou, ale nevie, ako na to. Pheobe sa mu rozhodne pomôcť.
Tabuľka č. 13 : Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5

AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska
partnerské, kamarátske
Joey
Monika
prelietavosť
obetavosť
klamstvo
sebeckosť
sebeckosť
vypočítavosť

Rachel
nesamostatnosť
statočnosť
odvaha

Ross
Phoebe
Chandler
citlivosť
úprimnosť
nerozhodnosť
nešikovnosť podpora
srdečnosť
podpora
galantnosť
- Joey oklame Moniku, aby súhlasila s večerou, tvrdí jej, že Angelin priateľ je vlastne jej brat.
- Rachel sa nechá zahriaknuť susedkou v práčovni, aj keď pravda je na jej strane.
- Chandler naťahuje rozchod, nevie použiť správne slová.
- negatívnom: Monika sa dozvie pravdu, pridá sa na stranu Joeyho a rozbijú Angelin vzťah.
- pozitívnom: Rachel nabrala odvahu a postavila sa nakoniec za svoju pravdu, susedka ustúpila.
- neutrálnom: Chandler sa s pomocou Pheobe rozíde s frajerkou.
čašníčka
herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska
práca
2
3
3
3
3
3
negatívne
3
-

IP12: Priatelia: S01E11 – Pani Bingová
Popis epizódy: Do mesta prichádza Chandlerova matka Nora, s ktorú nemá celkom dobrý
vzťah. Problém mu robí hlavne jej otvorená sexualita. Po prezentácii svojej novej knihy v
televízii a strápnení syna sa s ňou stretávajú priatelia na večeri.
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Tabuľka č. 14 : Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, rodina
rodinné, kamarátske, partnerské
Chandler
Ross
Joey
Rachel
Monika
Pheobe
podráždenosť žiarlivosť
podpora
cynickosť
pijanstvo
nadutosť
citlivosť
pokora
nešikovnosť
tvrdohlavosť
čestnosť
úprimnosť
úprimnosť
ľútosť
Ross je smutný z nového vzťahu s Rachel a keď sa ho Nora snaží pri večeri upokojiť, pobozká ju.
Joey ich však pristihne.
pozitívnom: Ross sa prizná Chandlerovi, on sa najskôr nahnevá, ale nakoniec kamarátovi odpustí.
čašníčka
herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska spisovateľka
práca
3
3
3
3
3
3
2
neutrálne
2
pozitívnom: Chandler s matkou nemá dobrý vzťah, ale na konci sa úprimne porozprávajú a sú si
o niečo bližší.

IP13: Priatelia: S02E14 – Domáce video
Popis epizódy: Joey daruje Chandlerovi z vďačnosti náramok. Ten je síce polichotený, ale
vôbec sa mu nepáči. Nevie, ako mu to povedať, tak radšej predstiera nadšenie. Monika sa
pokúša nájsť prácu, na konkurze však narazí iba na oplzlého majiteľa. Monike rodičia
prinesú

škatuľu

spomienok, medzi ktorými je aj kazeta z maturitného večierka. Pre

rozhádaný vzťah Rossa a Rachel má kazeta väčší význam, ako by sa mohlo zdať.
Tabuľka č. 15 : Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

vzhľad, láska
kamarátske, partnerské
Chandler
Ross
taktnosť
žiarlivosť
ľútosť
citlivosť

Joey
srdečnosť

Rachel
ľahostajnosť
ľútosť

Monika
zúfalosť

Pheobe
podpora

- Chandler sa o náramku vyjadruje nepekne, Joey to počuje a veľmi sa urazí.
- Ross v kaviarni prejaví znovu záujem o Rachel, ona rázne odmieta.
pozitívnom: Chandler dáva Joeyumu rovnaký náramok, ten je dojatý a odpúšťa mu.
pozitívnom: Rachel odpúšťa Rossovi, pretože ju dojme jeho správanie v ukážke z kazety.
čašníčka
herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska majiteľ
práca
reštaurácie
3
3
2 pozitívne 3
3
3
2 negatívne
2
negatívnom: Rodičia Moniky dávajú najavo, že je menejcenná, sú netaktní.

IP14: Priatelia: S03E02 – O tom ako nebol nikto pripravený
Popis epizódy: Ross pozval priateľov na galavečer v múzeu, kde bude prednášať. Všetci sa
167

pripravujú a obliekajú. Z rôznych dôvodov sa však ich odchod odďaľuje, čo Rossa privádza
do zúfalstva. Rachel si nevie vybrať správne šaty, Phoebe si šaty ušpiní. Monika nájde
odkaz na záznamníku od bývalého frajera. Chandler a Joey sa hádajú o tom, kto bude sedieť
v kresle.
Tabuľka č. 16 : Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

voľný čas
kamarátske, partnerské
Chandler
Ross
škodoradosť
netrpezlivosť
detinskosť
ľútosť
podráždenosť
cynickosť
tvrdohlavosť

Joey
detinskosť
tvrdohlavosť

Rachel
panovačnosť
urážlivosť
nedochvíľnosť

Monika
zúfalosť

Pheobe

- Rachel sa urazí, keď Ross na ňu zvýši hlas, aby si už konečne vybrala šaty.
- Joey obsadí Chandlerovi kreslo, začnú sa oň hádať.
- pozitívnom: Ross sa ospravedlní Rachel a ona mu odpustí.
- negatívnom: Chandler ani Joey neustúpili.
čašníčka
herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska
práca
3
3
3
2 pozitívne
3
3
3
-

IP15: Priatelia: S04E05 – Joeyho nová priateľka
Popis epizódy: Chandler sa zapozerá do neznámej ženy Kathy. Na svoje sklamanie sa však
dozvedá, že už začala chodiť s Joeym. Ross a Rachel sa ešte celkom nevyrovnali s
rozchodom. Predháňajú sa v tom, kto má lepší nový vzťah. Pheobe je nadšená, keď zistí,
že jej nádcha spôsobila krásny chrapľavý hlas.
Tabuľka č. 17: Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
AP1
AP2
AP3
AP4

AP5

AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska
partnerské, kamarátske
Chandler
Ross
Joey
Rachel
Monika
Pheobe
taktnosť
detinskosť
detinskosť
nezodpovednosť
depresívnosť
cynickosť
cynickosť
vtipnosť
- Chandler sa do Joeyho priateľky zaľúbi.
- Pheobe sa vylieči.
- Monika Rossovi a Rachel ujasní, že ich nové vzťahy sú katastrofa.
- negatívnom: Joey si nevšimne Chandlerovu náklonnosť ku Kathy a Chandler mu to neprezradí.
- negatívnom: Ohrozovaním zdravia dosiahla, že dostala nádchu späť.
- negatívnom: Ostanú voči sebe zatrpknutí.
predavačka herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska
módy
práca
3
3
3
3
3
3
3
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IP16: Priatelia: S06E06 – O poslednej noci
Popis epizódy: Chandler sa od Joeyho sťahuje k Monike. Cíti sa previnilo, že kamarát bude
musieť nájom platiť sám, preto mu chce požičať peniaze. Joey hrdo odmieta, preto
Chandler vymýšľa iné spôsoby, ako mu peniaze podstrčiť. Rachel sa balí a sťahuje sa k
Pheobe. Pri balení však dochádza ku konfliktu medzi ňou a Monikou.
Tabuľka č. 18: Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia

AP1
AP2
AP3

AP4

AP5

AP6

AP7
AP8
AP9
AP10

peniaze, voľný čas
kamarátske
Chandler
Ross
Joey
Rachel
Monika
Pheobe
podpora
lenivosť
hrdosť
detinskosť
detinskosť
chápavosť
obetavosť
vynaliezavosť hlúposť
tvrdohlavosť
tvrdohlavosť úprimnosť
žičlivosť
srdečnosť
ľútosť
ľútosť
taktnosť
pracovitosť
lenivosť
vynaliezavosť
húževnatosť
nezištnosť
- Chandler vymyslí hru Pohár, v ktorej Joey podozrivo vyhráva 1500 dolárov.
- Rachel a Monika si začnú vyhadzovať na oči, čo všetko im na sebe ako spolubývajúcim vadilo.
- pozitívnom: Chandler sa snažil taktne pomôcť, Joeymu peniaze podstrčil. On ich síce následne
prehral s Rossom, ale Chandlerovi dal najavo, že mu nebudú chýbať peniaze, ale on.
- pozitívnom: Dievčatá sa uzmieria, keď začnú menovať dobré vlastnosti tej druhej a spomínať na tie
pekné veci, čo spolu zažili.
predavačka herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska
módy
práca
3
3
3
3
3
3
3
-

IP17: Priatelia: S07E15 – Joeyho nový mozog
Popis epizódy: Monika a Chandler pomaly chystajú svadbu. Ross sa rozhodne, že ich
prekvapí a na svadbe im zahrá na gajdy. Snúbenci však o tom nechcú ani počuť. Joey
dostane

staronovú rolu v seriály, kde má nahradiť dlhoročnú stálicu. Transplantáciou

mozgu sa má stať ženskou postavou. Aby sa vcítil do role, požiada staršiu kolegyňu o rady.
Príťažlivý muž si zabudne v kaviarni mobil a Rachel a Pheobe ho nájdu. Začnú sa hádať
o tom, ktorá z nich mu ho vráti a pôjde s ním na rande.
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Tabuľka č. 19: Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5

AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

práca, voľný čas
pracovné, kamarátske
Chandler
Ross
úprimnosť
odhodlanie,
srdečnosť

Joey
Rachel
hlúposť
detinskosť
srdečnosť
tvrdohlavosť
citlivosť
škodoradosť
usilovnosť
sebeckosť
- Ross trvá na tom, že si musia vypočuť natrénovanú skladbu.

Monika
úprimnosť

Pheobe
drzosť
tvrdohlavosť
manipulatívnosť
sebeckosť

- Ukáže sa, že mobil nepatrí príťažlivému mužovi, ale jeho staršiemu šéfovi.
- Joey sa pri nácviku zapozerá do herečky a strávi s ňou noc.
- neutrálny: Aj po ukážke Chnadler a Monika hovoria rázne nie.
- neutrálny: Rachel je zaskočená, ale Pheobe ho považuje za príťažlivého a ide s ním na rande.
- neutrálny: Vzťah by možno aj pokračoval, ale herečka dostane rolu v Mexiku.
predavačka herec
kuchárka
paleontológ masérka
kancelárska
módy
práca
3
1 negatívne 3
3
3
3
3
-

IP18: Priatelia: S09E04 – Žraloky
Chandlera dočasne presunuli pracovne mimo mesta a jeho žena Monika dala prednosť
svojej pracovnej ponuke pred sťahovaním sa za ním. Ona mu to chce vynahradiť, preto ho
cez víkend ide prekvapiť. Phoebe začína sľubný vzťah s Mikom. Po rozhovore s Rossom
však začne panikáriť, že ho stratí, pretože nikdy nemala dlhotrvajúci vzťah. Joey má rande,
ktoré prebieha úspešne, no len dovtedy, keď sa ocitne v jej byte.
Tabuľka č. 20: Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia

AP1
AP2
AP3
AP4

AP5

AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, sex
manželské, kamarátske, partnerské, milenecké
Chandler
Ross
Joey
Rachel
Monika
Pheobe
nemravnosť,
netaktnosť,
prelietavosť,
statočnosť,
úprimnosť
dobrosrdečnosť, nevychovanosť,
chápavosť
klamstvo,
hlúposť,
hlúposť,
- Monika pristihne Chandlera pri masturbácii nad kazetou so žralokmi.
- Ross si pred Mikom vymyslí, že Pheobe mala dlhotrvajúci vzťah a ona to nevyvráti.
- Joey po príchode do bytu ženy, s ktorou je na rande, zisťuje, že s ňou už spal, ale nepamätá si ju a
ani ona jeho.
- neutrálnym: Vysvitne, že to neboli žraloky, ale obyčajné porno.
- pozitívnom: Pheobe sa prizná a povie Majkovi pravdu.
- negatívnom: Vysvitne, že nespal s ňou, ale s jej spolubývajúcou, ukazuje sa jeho povrchnosť.
predavačka herec
šéfkuchárka paleontológ masérka
kancelárska
módy
práca
3
3
3
3
3
2 negatívne
3
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IP19: Priatelia: S10E06 – Rossov grant
Popis epizódy: Pheobe sa zasnúbi s Mikom. Monika a Rachel predstierajú, že majú záujem
o strašidelný obraz od Pheobe. Ross chce získať veľký grant na projekt o dinosauroch,
lenže o tom, kto ho dostane, rozhoduje bývalý frajer jeho terajšej priateľky Charlie Dr.
Hobart. U Chandlera v novej práci riešia obsadenie hereckých úloh do novej reklamy,
keď sa to Joey dozvie, túži si v reklame zahrať. Aby presvedčil Chandlera, že má
skúsenosti s reklamou a môže sa zaňho u šéfov prihovoriť, dá mu kazetu s jeho reklamou.
Tabuľka č. 21: Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia

AP1
AP2
AP3

AP4

AP5

AP6

AP7
AP8
AP9
AP10

práca,
kamarátske, partnerské, medziľudské
Chandler
Ross
Joey
Rachel
Monika
Pheobe
klamstvo
vystatovačnosť hlúposť
taktnosť
panovačnosť srdečnosť
ľútosť
zásadovosť
škodoradosť
škodoradosť
taktnosť
morálnosť
veľkodušnosť
ironickosť
ironickosť
pracovitosť
poctivosť
ironickosť
- Pheobe je polichotená, chce predísť hádke o obraz, a tak vyrobí druhý podobne nevkusný.
- Dr. Hobart mu prisľúbi grant, ak sa rozíde s Charlie.
- Chandler si myslí, že Joey nie je dosť dobrý, rozhodne sa mu zaklamať, že kazetu on aj vedenie
videlo, ale nevybrali si ho.
- neutrálnym: Nie je jasné, kto si ktorý obraz nakoniec nechal.
- pozitívnym: Ross sa zachoval poctivo a morálne, neprijal návrh od Hobarta, ale jeho morálnosť sa
nevyplatila, lebo Charlie sa k Hobartovi aj tak vrátila.
- pozitívnym vzorom: Chandler oľutuje, že klamal Joeyho a prosí o odpustenie.
predavačka herec
šéfkuchárka paleontológ masérka
kreatívec
paleontológ šéf
módy
v reklamnej
agentúre
3
2 negatívne 3
1 pozitívne 3
2 pozitívne
1 negatívne
3
-

IP20: Priatelia: S10E13 – Ako sa Joey učil po francúzsky
Popis epizódy: Phoebe sa nie celkom úspešne snaží naučiť Joeyho hovoriť po francúzsky,
aby na konkurze dokázal schopnosti, ktoré uviedol v životopise. Monika a Chandler chcú
adoptovať dieťa prostredníctvom náhradnej matky. Ross a Rachel idú spolu do nemocnice,
pretože otec Rachel prekonal infarkt.
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Tabuľka č. 22: Kvantitatívna analýza seriálu Priatelia
práca
kamarátske, partnerské, medziľudské
Chandler
Ross
Joey
Rachel
Monika
Pheobe
odhodlanie
obetavosť
nešikovnosť
starostlivosť
odhodlanie
netrpezlivosť
srdečnosť
súcit
hlúposť
citlivosť
srdečnosť
podpora
rozvážnosť
tvrdohlavosť
sebavedomosť
- Pheobe odmietne ďalej Joeyho učiť, pretože mu to nejde.
- Rachel v citlivej chvíľke opäť pocíti náklonnosť k Rossovi a chce ho zviesť. On odmieta, pretože jej
dôvody pokladá za nesprávne.
- Náhradná matka Chandlerovi a Monike oznámi, že otcom dieťaťa môže byť kriminálnik.
- pozitívnom: Pheobe príde na konkurz, kde sa Joey znemožňuje a snaží sa presvedčiť režiséra, že je to

AP1
AP2
AP3
AP4

AP5
AP6

AP7
AP8
AP9
AP10

francúzsky dialekt.
- pozitívnym: Rachel sa najskôr urazí na Rossa, že ju odmietol, ale napokon uznáva, že by to
nebolo správne.
- pozitívnom: Monika s Chandlerom by dieťa aj tak zobrali za svoje. Napokon sa ukáže, že otcom je
človek s usporiadaným životom.
predavačka herec
šéfkuchárka paleontológ masérka
kreatívec
módy
v reklamnej
agentúre
3
2
3
3
3
3
negatívne
2
- pozitívnom: Rachel sa zachová ako dobrá dcéra, okamžite preberá za stav otca zodpovednosť.

4.2.1 Interpretácia seriálu Priatelia
Priatelia sú seriálom, ktorý je ukončený a ďalšie série sa momentálne nenakrúcajú.
Všetky jeho epizódy však takmer bez prestávky rotujú na televíznych obrazovkách
slovenských a českých televízií. V prieskume sa Priatelia umiestnili na druhom mieste, čo
potvrdzuje ich popularitu u recipientov. Nepochybne aj tento seriál sa vyznačuje vysokou
dávkou humoru a všetky situácie a konflikty sú tomu prispôsobené. Pre potreby práce sme
sa však zamerali na formu, ktorou sa snaží seriál diváka zabaviť.
Témy a vzťahy: Najčastejšie sa v obsahovej analýze Priateľov vyskytuje téma lásky,
práce a voľného času. Voľný čas zahŕňa rôzne aktivity, okolo ktorých sa odvíja celý
príbeh danej epizódy (napr. sťahovanie alebo galavečer). S tým sú úzko prepojené
vzťahy, ktoré sú v seriály prezentované. Predmetom takmer každej epizódy sú kamarátske
a partnerské vzťahy. Je to logickým vyústením zamerania seriálu, v ktorom vystupuje
šestica mladých ľudí, ktorá prostredníctvom podpory kamarátov hľadá lásku a prácu svojho
života.
V analýze sme sa ďalej

sústredili na nastolenie konfliktu a na to, či jeho

ukončenie je pozitívnym, negatívnym alebo neutrálnym vzorom pre recipienta. Na rozdiel
od seriálu Dva a pol chlapa, kde je zväčša len jedna zápletka a celý dej sa odohráva okolo
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nej, v priateľoch fungujú aj tri deje súčasne. Spozorovali sme, že vo väčšine prípadov
šesť kamarátov vytvára dvojice, medzi ktorými vzniká v každej epizóde samostatná
zápletka. Výsledkom sú niekedy aj tri konflikty. Ukončenie konfliktu, ktoré by mohlo
byť negatívnym vzorom, sa v analyzovaných epizódach vyskytuje 6-krát (ide o
situácie, kde sa postavy nesprávajú celkom morálne, a problém nenapravia; situácie,
kedy tvrdohlavo neustúpia a trvajú na svojej

pravde alebo nie sú úprimní, čím

skomplikujú situáciu a nechajú ju nevyriešenú). Na druhej strane 13-krát je konflikt
vyriešený pozitívne. Postavy naberú odvahu, priznajú sa, oľutujú, ospravedlnia sa, druhá
strana im odpustí. Prípade sa postavia za dobrú vec alebo pomôžu vyriešiť určitú
situáciu. V šiestich prípadoch je konflikt ukončený neutrálne. Ide o prípady, ktoré sa
nedajú jednoznačne označiť za pozitívny alebo negatívny vzor.
Pomocou identifikátorov vlastností správania sme vyhodnotili

pomer

pozitívnych a

negatívnych vlastností hlavných postáv.
Joey Tribiani. V jeho správaní sme identifikovali 14 negatívnych a 9 pozitívnych
vlastností v správaní. Do popredia sa viackrát dostáva jeho hlúposť a zadubenosť, ktorá
spôsobuje síce milé humorné situácie, ale tiež v negatívnom svetle vrhá svetlo napríklad na jeho
povolanie herca. Ďalej dominuje jeho prelietavosť a povrchný vzťah k ženám, v čom
určite nemôže byť príkladom pre mládež. Vo vzťahu ku kamarátom sa prejavuje jeho
detinskosť, tvrdohlavosť a občas aj škodoradosť a nevychovanosť. Pozitívnym príkladom pre
recipienta je Joeyho srdečnosť, veľkodušnosť a podpora, ktorú prejavuje ľuďom, na ktorých
mu záleží.
Monika Gellerová sa v negatívnom svetle najvýraznejšie prejavuje svojou
panovačnosťou a tvrdohlavosťou. Aj keď na prvý pohľad pôsobí rozhodne a rázne, je
pravdou, že niekedy volí cestu zúfalých riešení. Analýza ďalej preukázala ironickosť a
detinskosť pri riešení konfliktov. Na druhej strane sa pozitívne ukazuje jej vzťah k práci a
poriadku. Je húževnatá a pracovitá. K svojim priateľom je srdečná, obetavá, chápavá a v
potrebnej

chvíli

dokáže

prejaviť

ľútosť. Identifikovaný

pomer

pozitívnych

a

negatívnych vlastností je 9 k 7.
Rachel Greenová vo výpočte získala prevahu negatívnych vlastností (16) nad
pozitívnymi (7). Na prvý pohľad ju to vykresľuje ako negatívny vzor, v tomto prípade však
negatívne vlastnosti nie sú zásadné, často sa ešte v danej epizóde z chýb poučí. Zdôrazňuje
sa najmä jej detinskosť, nesamostatnosť, panovačnosť, urážlivosť, sebeckosť a škodoradosť.
Svoje negatíva kompenzuje a snaží sa ich odstrániť odhodlaním a odvahou, ktorú vkladá do
nových výziev. Je schopná prejaviť ľútosť, je starostlivá a najmä citlivá.
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Ross Geller zaznamenal najväčší výskyt

vlastností (21 pozitívnych a

14

negatívnych), čo ovplyvňuje aj náhodný výber epizód, v ktorých je výraznou súčasťou deja.
Väčšina konfliktov sa zakladá na jeho nešikovnosti, žiarlivosti a detinskosti. Okrem toho je v
prejave miestami ironický, cynický a dopúšťa sa netaktnosti. Na druhej strane je citlivý,
galantný a srdečný vo vzťahu k ženám alebo ku kamarátom. V otázkach práce a vzťahov
ukazuje morálku, rozvážnosť, poctivosť a zásadovosť.
Chandler Bing. Na základe sledovanej vzorky sme v jeho správaní identifikovali 15
pozitívnych a 13 negatívnych prejavov v správaní. Najčastejšie sa ukazuje jeho cynickosť,
tvrdohlavosť a podráždenosť. Je schopný klamať (aj keď nie zákerne) a v konfliktoch

je

nerozhodný. Miestami sa dostáva do depresívnych stavov a ani jeho neobišla detinskosť a
škodoradosť. Pozitívnym vzorom sa môže stať najmä v oblasti priateľstva. Úprimnosť, pokora,
ľútosť, srdečnosť, taktnosť, podpora, obetavosť a žičlivosť sú vlastnosti, ktoré sú dôležité nielen
vo vzťahu s kamarátmi.
Pheobe Bufetová sa ako postava vo vybranej vzorke mediálnych obsahov prejavuje
najmenej. Vo väčšine prípadov je akýmsi tichým pozorovateľom, ktorý nenápadne zasahuje do
deja. Zaznamenali sme 8 pozitívnych a 6 negatívnych prejavov správania. Záporná je jej
nemiestna drzosť, tvrdohlavosť a sebeckosť. V niektorých situáciách sa správa nezodpovedne
alebo nemá dostatočnú trpezlivosť. V pozitívnom smere sa prejavuje svojou srdečnosťou,
úprimnosťou a chápavosťou. Je človekom, u ktorého kamarát vždy nájde podporu.
Celkový pomer identifikovaných vlastností na vzorke mediálnej produkcie Priatelia sme
vyhodnotili ako 72 negatívnych a 68 pozitívnych vlastností správania.
Zobrazenie rodiny: V kódovacích jednotkách je zobrazovanie rodinných väzieb
minimálne, čo zodpovedá označeniu 2 (zobrazenie rodiny/rodinného života je iba
povrchné, implicitné alebo veľmi zjednodušene prezentované) alebo 3 (v epizóde nie je
rodina/rodinný život vôbec prezentovaný/zobrazený). Konkrétne sme 7-krát priradili
kódovacím jednotkám hodnotu 3 a 3-krát hodnotu 2, z toho dvakrát v pozitívnom kontexte a
jedenkrát v negatívnom kontexte. Zobrazovanie rodiny v seriály nastáva iba vo chvíli, keď
do deja vstupujú rodičia jednotlivých hlavných postáv alebo v prípade, že predmetom deja je
súrodenecký vzťah Moniky a Rossa.
Prezentácia a výskyt povolaní: Povolania, ktoré sa vyskytujú v seriály, sú povolania
jednotlivých hlavných postáv. Na ich príklade sa dá poukázať na to, aký nastáva posun vo
vývoji ich profesie, pretože každá z nich si v priebehu desiatich sérií zvyšuje svoj sociálny
status. Rachel do mesta prichádza bez zamestnania a najskôr začína pracovať a ko čašníčka
(zobrazené skôr

negatívne). Vždy však mala vzťah k móde, takže v kaviarni dáva
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výpoveď a získava miesto ako asistentka predaja (neutrálne). Postupne sa vypracuje,
dostáva vlastnú kanceláriu a na konci jej ponúkajú pracovnú pozíciu v meste módy v
Paríži. Monika je vášnivá kuchárka, jej povolanie je jej koníčkom. Aj keď neuváženým
krokom prácu najskôr stratí, svojou húževnatosťou a usilovnosťou nakoniec získa
vytúžené miesto šéfkuchárky (pozitívne). Ross začínapracovať v múzeu ako paleontológ
(pozitívne), neskôr dostáva ponuku stať sa vysokoškolským profesorom (negatívne).
Chandlerove pôvodné zamestnanie je pre všetkých
prezentované

ako

veľmi komplikované,

je

nudné a nezáživné, klasická kancelárska práca (negatívne) a

zber údajov. Aj on naberie odvahu dáva výpoveď a po istej dobe si nájde prácu v reklamnej
agentúre ako kreatívec (pozitívne). Joey svoje povolanie herca (negatívne) nemení, to
však nevylučuje jeho kariérny postup. Zo zapadnutých mestských divadiel a účinkovania
v nevkusných reklamných spotoch sa dočká aj veľkej hereckej úlohy vo filme. Najmenší
posun zaznamenáva Pheobe. Hovorí sa o jej povolaní masérky (neutrálne) a príležitostnej
barovej speváčke (negatívne), svoje povolanie však ďalej nerozvíja. Okrem toho sa počas
desiatich epizód vyskytlo povolanie spisovateľka (neutrálne) a majiteľ reštaurácie
(negatívne).

4.3

Analýza a interpretácia seriálu Simpsonovci

IP21: Simsonovci: S05E03 - Homer ide študovať
Popis epizódy: Do elektrárne, kde Homer pracuje, prichádza pracovná inšpekcia. Ukáže sa,
že Homer nie je dostatočne kvalifikovaný, a tak dostane ultimátum, buď sa vráti na vysokú
školu, alebo dostane výpoveď. Rozhodne sa do školy nastúpiť. Jeho prístup k učeniu
a zodpovednosti je však nulový. Dekan fakulty mu v snahe pomôcť dohadzuje doučovanie
u troch ,,bifľošov“.
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Tabuľka č. 23: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
AP1
AP2
AP3
AP4

AP5
AP6

AP7
AP8
AP9
AP10

práca, škola
pracovné, školské, medziľudské
Homer
Burns
Marge
hlúposť, lajdáctvo
klamstvo
podpora
nešikovnosť, nespoľahlivosť
zákernosť
spravodlivosť
nevychovanosť, čestnosť
agresívnosť
zásadovosť
ľútosť, nemorálnosť
- Homer prehovorí troch ,,bifľošov“, aby ukradli maskota školy. Dekan ich vyhodí.
- Homer nespraví záverečné skúšky.
- negatívnom: Homer to chce napraviť, ale rozhodne sa pre zlý spôsob, zrazí pri tom dekana autom.
Dekan však nakoniec bifľošov prijíma naspäť do školy.
- negatívnom: Bifľoši sfalšujú výsledky v počítači, aby mal Homer dobrú známku.
robotník v
šéf
inšpektori právnici
dekan
profesor
elektrárni
elektrárne
práce
vysokej
školy
2 negatívne 2
1
2
2
2
negatívne
pozitívne
negatívne
pozitívne
neutrálne
2
- pozitívnom: Marge podporuje svojho muža, aj keď to s ním nemá ľahké.

IP22: Simsonovci: S05E22 - Tajomstvo úspešného manželstva
Popis epizódy: Homer chce dokázať, že nie je úplne spomalený a hlúpy a chce si získať
rešpekt. Rozhodne sa, že pôjde prednášať do večernej školy a učiť ostatných, ako dosiahnuť
úspešné manželstvo.
Tabuľka č. 24: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci

AP8

manželstvo
manželské, rodinné
Homer
Marge
Líza
Bart
hlúposť
taktnosť
šikovnosť
nevychovanosť
odhodlanie
podpora
rozvážnosť
netaktnosť
trpezlivosť
podpora
agresívnosť
veľkodušnosť
nesamostatnosť
ľútosť
- Homer začne na hodine rozprávať veci z jeho manželského súkromného života, čo sa Marge vôbec
nepáči. Homer sľúbi, že prestane, ale sľub nedodrží.
pozitívnym: Homer oľutuje svoje správanie a Marge mu nakoniec odpustí.
robotník v
učiteľ
policajti
predavač
kňaz
elektrárni
3
1
2
2
2
negatívne
negatívne
neutrálne
neutrálne

AP9
AP10

1
pozitívnom: Marge odpustí manželovi jeho prehrešky, keď oľutuje.

AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7

IP23: Simsonovci: S07E15 - Udavač Bárt
Popis epizódy: Každý z členov rodiny Simpsonovcov zdedí po tete sto dolárov, k sume
však pristupujú rozdielne. Bart sa rozhodne získať podpis obľúbeného klauna Krustyho.
Obetuje zaň peniaze, dočká sa však len pečiatky.
176

Tabuľka č. 25: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

peniaze, média
medziľudské, rodinné
Homer
Bart
hlúposť
márnivosť
samostatnosť
ľútosť
odhodlanie
vynaliezavosť

Krusty
klamstvo
zbabelosť
hrubosť
arogantnosť
depresívnosť
chamtivosť
vypočítavosť
- Bart sa sťažuje, že nedostal požadovaný podpis, pri tom sa príde na klaunove finančné podvody,
stráca prácu a narafičí vlastnú smrť.
- negatívnym: Bart zistí, že je klaun živý, nájde ho a prehovorí ho, aby sa vrátil do showbiznisu. On
nechce byť na mizine, preto narafičí smrť svojej novej identity, a tak získa peniaze z poistky.
robotník v
elektrárni
3

Líza
šetrnosť
rozvážnosť
podpora

klaun

moderátor

doktor

notár

policajt

2
negatívne

2
negatívne

2
neutrálne

2
negatívne

2
negatívne

1
negatívnom: Homer sa snaží syna upokojiť, ale iba ho vyplaší.
pozitívnom: Sestra bratovi pomáha.

IP24: Simsonovci: S09E09 - Marge predáva nehnuteľnosti
Popis epizódy: Marge je nespokojná s nudným životom v domácnosti. Keď jej realitný
agent ponúkne prácu v ich firme, ponuku prijíma.
Tabuľka č. 26: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

práca,
pracovné, susedské
Homer
Marge
Flanders
Líza
hlúposť
odhodlanie, usilovnosť
dôverčivosť
podpora
lenivosť
pracovitosť, úprimnosť vynaliezavosť srdečnosť
nezodpovednosť
emancipovanosť
veľkodušnosť
márnivosť, sebeckosť
morálnosť
- Marge má susedovi Flandersovi predať dom, ak sa jej to nepodarí, dostane výpoveď.
- pozitívnym: Najskôr pod hrozbou výpovede zatají kupujúcim dôležité skutočnosti o dome, ale nakoniec
jej to morálka nedovolí a úprimne povie susedom pravdu.
robotník v
realitní agenti policajt
úradníčka
elektrárni
3
1
2
2
negatívne
negatívne
neutrálne
1
negatívnom: Homer manželku nepodporil.
pozitívnom: Deti mamu podporili.

IP25: Simsonovci: S14E03 - Bart vs. Líza v 3. A.
Popis epizódy: Rodinka Simpsonovcov si kúpi satelit a Bart potom namiesto prípravy na
test pozerá televíziu. Test nezvládne a prepadne do tretej triedy. Naopak, Líza študuje
svedomito a z druhej triedy ju presunú do tretej. Súrodenci sa ocitnú v jednej triede, kde
majú možnosť porovnať svoje schopnosti.
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Tabuľka č. 26: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6

AP7
AP8
AP9
AP10

média, škola, rodina
školské, rodinné
Homer
Marge
lenivosť
starostlivosť
submisívnosť

Bart
lenivosť
závisť
detinskosť
škodoradosť
zlomyseľnosť
podpora
Keď sa ukazuje, že Líza ešte na tretiu triedu nemá a Bartovi to ide lepšie, začnú sa ešte viac
hádať.
- pozitívne: Vo vyhrotenej situácii (keď sa na triednom výlete stratia) sa uzmieria a riaditeľ ich nakoniec
vráti do pôvodných tried.
robotník v
učiteľka
elektrárni
3
1 negatívne

Líza
usilovnosť
svedomitosť
detinskosť
vystatovačnosť
cieľavedomosť

riaditeľ
školy
2
negatívne

politici
2 negatívne

1
Pozitívny: aj keď je prítomná súrodenecká hašterivosť, v dôležitej chvíli sa podržia.

IP26: Simsonovci: S18E19 - Horí
Tabuľka č. 28: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
Popis epizódy: Marge sa snaží malú Maggie odnaučiť od cumľa, Maggie však celé noci
plače. Homer nemôže spávať, tak siaha po uspávacích tabletkách. Tie spôsobia jeho
námesačnosť a s pričinením Barta autom nabúra do hasičskej stanice a zmasakruje celý
hasičský zbor. Aby si odľahčil svedomie, prihlási sa ako dobrovoľný hasič.
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

rodina, práca
pracovné, rodinné, medziľudské,
Homer
Marge
chamtivosť
starostlivosť
nemorálnosť
podpora
ľútosť

Líza
podpora

Bart
zlomyseľnosť
škodoradosť

- Dobrovoľní hasiči začnú za pomoc ľuďom brať úplatky.
- pozitívnym: Homer najskôr berie úplatky, ale keď vidí sklamanie v očiach detí, skoncuje
s chamtivosťou a nakradnuté veci daruje chudobným.
robotník v
smetiar
hasič
moderátor starosta
herec
elektrárni
3
2
1
2
2
2
neutrálne
negatívne
neutrálne
negatívne
negatívne
1
Pozitívne: Láska k deťom donútila Homera prestať kradnúť, našiel v rodine oporu a zdroj sily potlačiť
svoje negatívne správanie.

IP27: Simsonovci: S19E13 - Nie je dymu bez tanca.
Tabuľka č. 29: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
Popis epizódy: Do mesta Springfield prichádza učiteľ baletu. Marge neodolá a aj vo
svojom veku sa prihlási do jeho súboru. Učiteľ však potenciál vidí v malej Líze. Marge
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podporí jeho myšlienku a dcére dopraje svoj sen. Líza však nezvláda náročné cviky a od
ostatných tanečníc sa naučí fajčiť.
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

voľný čas, deti, spoločenské otázky
rodinné, medziľudské
Homer
Marge
Líza
hlúposť
starostlivosť
submisívnosť
starostlivosť
žičlivosť
emancipovanosť
podpora
- Líza nezvláda náročné cviky a od ostatných tanečníc sa naučí fajčiť.
- pozitívnym: Líza nakoniec z tancom skončí a fajčenie odsúdi.
robotník v tanečnice
elektrárni
3
1 negatívne
1
pozitívne: Homer zakáže dcére fajčiť, matka podporuje dcéru v tanci.

IP28: Simsonovci: S20E16- Kráska cez internet
Tabuľka č. 30: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
Popis epizódy: Homer trávi málo času s Maggie. Marge ho vyzve, aby sa viac snažil.
Homer si síce dieťa zoberie na starosť, ale namiesto toho, aby sa jej venoval, celý deň sedí
v krčme a Maggie nechá samú na pieskovisku. Barman Očko, kde Homer trávi celé dni, je
osamelý, a tak na zoznámenie so ženou využíva služby internetu. Dohodne si stretnutie,
čaká ho však prekvapenie.
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska, rodina, média
partnerské, rodinné
Homer
Marge
hlúposť
starostlivosť
nezodpovednosť

Očko
úprimnosť, srdečnosť
tolerantnosť, vtipnosť

- Marge tuší problém, preto nainštaluje Maggie do mašle kameru, aby manžela sledovala.
- Na stretnutie s Očkom príde trpasličia žena.
- negatívnym: Marge odhalí Homera, vidí Maggie samú na pieskovisku, ale keď k nej Homer príde,
prejavuje jej lásku, preto sa naňho nehnevá.
- pozitívnym: Očko ju neodsúdi na základe zovňajšku a páči sa mu.
robotník v
barman
Doktor1
Doktor 2
elektrárni
3
2 neutrálne
2 pozitívne
2 negatívne
1
negatívne: Homer nechal celý deň malú Maggie na pieskovisku bez dozoru a pozeral sa na ňu len cez
okno krčmy.

IP29: Simsonovci: S21E05- Diabol nenosí Pradu
Tabuľka č. 31: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
Popis epizódy: Spolok žien zo Springfieldu sa rozhodne nafotiť charitatívny kalendár.
Marge sa pri fotografovaní opije a na fotkách sa odhalí viac, ako by chcela. Bojí sa toho,
ako to príjme

okolie, ale

keď

zo

všetkých strán
179

prichádzajú komplimenty,

stúpne jej sebavedomie. Okamžite túži viac po svojom manželovi a snaží sa ho zviesť.
Ten však práve prežíva zmeny v práci. Jeho kamaráta povýšili a on sa stal jeho novým
asistentom. Je vyťažený a na milostný život s manželkou nedokáže ani pomyslieť.
Situácia sa skomplikuje, keď odchádza na pracovnú cestu do Paríža.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

Manželstvo, práca, vzhľad
Manželské, pracovné, medziľudské
Homer
Marge
ľahostajnosť
nezodpovednosť
usilovnosť
vernosť
pracovitosť
mravnosť
nemravnosť
pijanstvo

Flanders
hľaduplnosť
srdečnosť
submisívnosť

Počas Homerovej neprítomnosti sa Marge dostáva do pokušenia so susedom Nedom.
Pozitívnym: Marge odolá pokušeniu a ostáva verná manželovi.
robotník v
elektrárni
2
negatívne
1
Pozitívne: Marge ostala manželovi verná, aj keď bola v pokušení.

IP30: Simsonovci: S22E10- Matky, ktoré nestoja za hriech
Tabuľka č. 32: Kvantitatívna analýza seriálu Simpsonovci
Popis epizódy: Bart pri telocviku zistí, že má na ruke rovnakú jazvu v tvare meča ako jeden
z piatakov. Ani jednému sa na ňu neviažu žiadne spomienky, a tak sa Bart opýta mamy. Tá
mu prezradí, že kedysi bola v spolku troch matiek, ktoré mali troch synov a boli výborne
kamarátky. Po istom incidente však spolok opustila, p retože chlapci mali na Barta zlý
vplyv.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

deti, rodina
rodinné, kamarátske,
Homer
Marge
Bart
submisívnosť,
sebeckosť,
submisívnisť,
hlúposť,
ľahostajnosť
citlivosť,
obetavosť,
vynaliezavosť
starostlivosť,
pijanstvo,
Marge sa vráti do spolku matiek, začne vytesňova rodinu a užívať si s nmispoločenský život.
pozitívnym (matky označia za pôvodcu zla Barta, Marge si ho zastane, uvedomí si, že zanedbáva
rodinu a vzdá sa nočných výjazdov)
robotník v
školník
riaditeľ
elektrárni
školy
3
2 negatívne
2 negatívne
1
pozitívnom (Marge uprednostní rodinu pred spoločenským životom.)
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4.3.1 Interpretácia seriálu Simpsonovci
Simpsonovci svoju premiéru v USA zaznamenali už v roku 1987 a práve tento rok
oslavujú svoje 25. výročie. Spomedzi výskumnej vzorky sú jediným animovaným seriálom,
takže tvorcovia si môžu dovoliť popustiť uzdu fantázii a scény exponovať podľa potreby.
Paradoxné je, že stavajú práve na prvkoch reality a vytvárajú akúsi satiru na dnešnú
konzumnú spoločnosť.
Témy a vzťahy: Nevyhýbajú sa žiadnym témam. Odkazujú na iné filmy a seriály,
parodujú politiku, stav ekonomiky, otvárajú mediálne témy, akými sú postavenie televízie
alebo internetu v našom živote. Okrem toho však neopomínajú ani témy, ktoré sú
predmetom nášho výskumu, teda rodinu, mládež a povolania. Výskyt tém je veľmi
rôznorodý, najčastejšie sa opakuje rodina, deti, škola, manželstvo, média a práca. Vzťahy
sa logicky riešia najmä rodinné, ale aj medziľudské, pracovné, školské či manželské.
V nastoľovaní a riešení konfliktu nie je seriál jednoznačný, na jednej strane chce
diváka poučiť a ukázať, ako sa dá problém riešiť, na druhej strane postavy niekedy úplne
rezignujú alebo prezentujú negatívne vzory správania. Tie negatívne sa viažu najmä na
postavu Homera Simpsona. Príčinou je hlavne jeho hlúposť a nezmyselné riešenia, ktoré
vznikajú v jeho hlave. Vzorom pre recipienta tak v žiadnom prípade nesmie byť nevedomé
ublíženie na zdraví alebo nedostatočná starostlivosť o dieťa. K pozitívnemu vzoru v
ukončení príbehu dochádza v prípade keď, postava odoláva pokušeniu a ostáva partnerovi
verná, keď postava neodsúdi o pačné pohlavie na základe vzhľadu, keď dieťa vyskúša
fajčenie, ale potom ho jednoznačne verejne odsúdi, keď si postavy odpustia a prestanú sa
hádať alebo nepodľahnú tlaku okolia a ich túžbu po úspechu prekoná úprimnosť a solidarita
k blížnemu.
Škála postáv v seriály je veľmi bohatá, okrem rodiny Simpsonovcov sa v mestečku
Spriengfield

do

deja

zapája množstvo dôležitých epizódnych postáv. Uvádzame ich

výrazné vlastnosti správania, interpretujeme však najmä ústredné postavy rodiny.
Homer Simpson je čarovná postavička, a k sa naňho pozeráte cez televízne
obrazovky. V reálnom živote by ste ho však neznášali. Dokazuje to aj jeho 26 negatívnych
a 8 pozitívnych identifikovaných vlastností. Na najvyššom stupni je už spomínaná
zadubenosť a hlúposť, ktorá ho večne privádza do problémov. Hneď za ňou je lenivosť,
lajdáctvo,

nešikovnosť a nesamostatnosť. Bez manželky nie je schopný samostatne

fungovať a úspešne riešiť situácie. V jeho podaní to končí katastrofou. Ak sa dostane k
peniazom, je márnivý, ak je vedľa dominantnej postavy, je ľahko ovplyvniteľný.
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Často dokazuje svoju nešikovnosť, nespoľahlivosť a nevychovanosť. Aj keď niekedy pod
vplyvom dobre myslených rád okolia urobí správne rozhodnutie, predchádza mu správanie
nemorálne, chamtivé či sebecké. Jeho najsilnejšou pozitívnou stránkou je ľútosť. Dalo by
sa však uvažovať o tom, či je vždy úprimná. Ďalej sme mu v analýze prisúdili čestnosť,
odhodlanie a paradoxne v jednej epizóde aj pracovitosť a usilovnosť.
Marge Simpsonová je ženou v domácnosti, ale ako sme naznačili, hranice seriálu nie
sú pevné, a tak si občas vyskúša aj nejaké povolanie (v analyzovaných jednotkách si
vyskúšala povolanie realitnej agentky). Jej prejavy v správaní sa však odvíjajú práve od jej
postavenia ženy, ktorá nepracuje a stará sa o chod rodiny. Kvantitatívne jej prisudzujeme
22 pozitívnych a 6 negatívnych vlastností. Z pozitívnych sa najviac opakuje starostlivosť,
obetavosť a veľkodušnosť. Manžel a deti u nej nachádzajú podporu, snaží sa byť
spravodlivá, zásadová a taktná. Má nekonečnú trpezlivosť nielen s deťmi, ale hlavne s
manželom. Prejavuje sa u nej odhodlanie, pracovitosť a usilovnosť a znaky emancipácie.
Manželovi je verná, aj keď čelí morálnym dilemám. Ani ona však nie je stavaná do
pozície neomylnej vzornej matky a manželky. Na misky v áh staviame mravné správanie.
Za normálnych okolností je prísne mravná, avšak v analyzovaných častiach dvakrát
došlo k situácii, že po požití alkoholu stráca zábrany. V niektorých momentoch ukazuje
sebeckosť, nezodpovednosť a ľahostajnosť, po zamyslení sa si však vyberá c estu dobra.
Zobrazenie detí a mládeže. Zaujímavým fenoménom Simpsonovcov je fakt, že deti
za 25 rokov trvania seriálu vôbec nestarnú. Malá Maggie je stále batoľa, Líza navštevuje
druhú triedu základnej školy a Bárt je štvrták. Najviditeľnejšie sa ukazuje vzťah detí ku
škole. Bart Simpson k školským povinnostiam pristupuje maximálne nezodpovedne. Je
lenivý a vôbec sa nesnaží. Jeho správanie najlepšie vystihuje nevychovanosť, škodoradosť
a zlomyseľnosť. Na jednej strane manipuluje s povahovo slabším Millhousom, na druhej
strane sa on sám stáva submisívnym, keď do deja vstupujú staršie a silnejšie deti. Oceniť sa
dá jeho vynaliezavosť (nie vždy použitá na dobrú vec), odhodlanie a schopnosť vedieť
jeho zlé skutky oľutovať. Naopak, jeho sestra Líza Simpsonová je prototypom vzornej
študentky, bojovníčky za spravodlivosť s pevnými zásadami. Je šikovná, rozvážna
a svedomitá. Aj napriek jej nízkemu veku dokáže každého člena rodiny v potrebnej chvíli
podporiť. Je na nej vidieť, že by chcela rýchlo dosiahnuť svet dospelých, čo dokazuje jej
túžba po emancipovanosti.
Dôležité epizódne postavy, ktorých vlastnosti sme započítali do celkového
pomeru negatívnych a pozitívnych prejavov správania sú: Klaun Krusty: klamstvo,
zbabelosť, hrubosť, arogantnosť, depresívnosť, chamtivosť, vypočítavosť. Sused Ned
Flanders: dôverčivosť, 2-krát srdečnosť, veľkodušnosť, ohľaduplnosť, submisívnosť.
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Barman Očko: úprimnosť,

srdečnosť,

Burns: klamstvo, zákernosť,

tolerantnosť.

Šéf

elektrárne

Mongomery

agresívnosť. Celkový počet negatívnych vlastností je

56 a pozitívnych vlastností 58.
Zobrazenie rodiny: Z obsahovej analýzy sme vyhodnotili, že 9-krát sú rodinné
väzby zobrazené pozitívne (manželka podporuje svojho muža, odpúšťa mu jeho
prehrešky, keď prejaví ľútosť a prosí o odpustenie, sestra pomôže bratovi, deti podporia
mamu v jej snoch, príkladná starostlivosť o deti, uprednostnenie rodiny pred vlastnými
záujmami, vernosť partnerovi, opora v rodine). Medzi 3 negatívne prejavy zaraďujeme
nevhodný prístup k deťom, nedostatočná podpora pre partnera alebo zlá starostlivosť o
dieťa.
Prezentácia a výskyt povolaní: Východiskovým povolaním pre každú analyzovanú
epizódu je zamestnanie Homera ako robotníka v miestne elektrárni. Samotná pozícia nie je
vykreslená v negatívnom svetle, negatívnou ju robí Homer svojou neschopnosťou a
hlúposťou. V analyzovaných jednotkách sa ďalej vyskytujú tieto povolania prezentované v
kontexte uvedenom v zátvorke: šéf elektrárne (negatívne), inšpektori práce (pozitívne),
právnici (negatívne), dekan vysokej školy (pozitívne), profesor vysokej školy (neutrálne),
barman (neutrálne), doktor (pozitívne, neutrálne, negatívne),

klaun (negatívne),

moderátor (negatívne, neutrálne), notár (negatívne), policajt (3-krát negatívne), učiteľ
(2-krát negatívne), predavač (neutrálne), kňaz (neutrálne), realitní agenti (negatívne),
úradníčka (neutrálne), riaditeľ školy (2-krát negatívne), politici (negatívne), smetiar
(neutrálne), hasič (negatívne), starosta (negatívne), herec
(negatívne), školník (negatívne).
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(negatívne), tanečnice

4.4 Analýza a interpretácia seriálu Krok za krokom
IP31: Krok za krokom: S01E16 – Súťaž krásy
Tabuľka č. 33: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: V klube Káčerov, ktorého je Frank členom, sa koná súťaž krásy matiek a
dcér. Karen prehovorí matku (Carol), aby sa prihlásili.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

vzhľad, rodina
rodinné, medziľudské
Carol
Karen
Dana
mravnosť
márnivosť
emancipovanosť
zásadovosť
narcizmus
ironickosť
sebaúcta
povrchnosť
obetavosť
mravnosť
vernosť
zásadovosť
sebaúcta
pravdovravnosť
poctivosť
Návrh jedného z porotcov, že bude hlasovať za Carol, ak sa mu ukáže nahá.
pozitívnym: Karen mala možnosť zvíťaziť podvodom, lebo aj ona dostala návrh, ale dala prednosť
ľudskej dôstojnosti a sebaúcte, konfrontovala podvodníkov.
stavbár
kaderníčka
3
3
1
Pozitívne: Matka sa obetuje a ide súťažiť s dcérou, Frank sa zastane manželky.

IP32: Krok za krokom: S01E17 – Sami doma
Tabuľka č. 34: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Rodičia odchádzajú na romantický víkend a deti nechávajú doma bez
dozoru.
AP1
AP2
AP3
AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

voľný čas, rodina
rodinné
Dana
J.T.
ironickosť
nezodpovednosť
zodpovednosť ironickosť
nespoľahlivosť

Karen
nezodpovednosť
nespoľahlivosť

Dana nechce párty, ale dovolí každému priviesť si dvoch kamarátov. Neodhadne dôsledky a zvrhne sa
to na veľký žúr.
pozitívnym vzorom: Ukázalo sa, že sa neoplatí porušovať pravidlá, rodičia na to prišli a vyvodili
dôsledky.
stavbár
kaderníčka
3
3
1
Pozitívne: Rodičia dôverujú deťom, keď ich sklamú, k trestu pristupujú zodpovedne.
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IP33: Krok za krokom: S02E11 – Ako ušetriť
Tabuľka č. 35: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Carol prichádza domov z videopožičovne a je zhrozená z toho, akú veľkú
pokutu musela zaplatiť za videokazety, ktoré si požičali deti, najmä najmladší Brandon.
Rozhodne sa nastoliť tvrdý režim a zvoláva rodinnú poradu.
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

peniaze
rodinné
Carol
Frank
Cody
Dana
Brandon
Karen
zásadovosť
rozvážnosť
citlivosť
lajdáctvo
vypočítavosť
márnivosť
spravodlivosť spravodlivosť
vynaliezavosť rozmaznanosť
rozmaznanosť
ľútosť
šetrnosť
vynaliezavosť
netaktnosť
netaktnosť
obetavosť
Carol zatrhne deťom všetko od vreckového až po televíziu. Deti za všetko obvinia najmladšieho
Brandona, ktorý sa rozhodne utiecť z domu.
Pozitívnym: Aj rodičia priznajú chybu, uistia Brendona, že celý problém nestojí na ňom a
ostatným deťom stanovia nové pravidlá.
stavbár
kaderníčka
3
3
1
Pozitívne: Rodičia si priznajú chybu a hľadajú riešenia vzniknutých problémov.

IP34: Krok za krokom: S02E02 – Byť či nebyť
Tabuľka č. 36: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Je začiatok školského roka, J. T. dostáva novú učiteľku angličtiny, zhodou
okolností tú istú, ktorá kedysi učila aj Carol. J. T. sa sťažuje, že si naňho zasadla. Carol
tomu nechce veriť, preto sa rozhodne svoju obľúbenú učiteľku navštíviť a zistiť, kde je
problém.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

škola, rodina
školské, rodinné
J. T.
lajdáctvo
ľahostajnosť
nedochvíľnosť
usilovnosť

Carol
starostlivosť
spravodlivosť
ráznosť

Frank
obetavosť
starostlivosť
lenivosť
spravodlivosť
trpezlivosť
J. T. má písať test z Hamleta, na ktorý sa naučí, napriek tomu u učiteľky neobstojí.
pozitívnym: Carol sa postaví za syna, ide za učiteľkou, aby zistila, prečo známkovala nespravodlivo.
Ona sa uvedomí a oznámkuje spravodlivo.
stavbár
kaderníčka
učiteľka
3
3
1
negatívne
1
Pozitívne: Rodičia sa zastanú syna, keďže vedia, že na test sa pripravoval.
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IP35: Krok za krokom: S03E09 – Manželská kríza
Tabuľka č. 37: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Carol kúpi knihu – Desať minút pre lepšie manželstvo, aby s Frankom
budovali svoj vzťah. Frank nie je nadšený, ale nakoniec s Carolinim nápadom súhlasí.

AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska
manželské
Carol
srdečnosť
citlivosť
úprimnosť
nedôvera
pokora

Frank
trpezlivosť
úprimnosť
pokrytectvo

Carol v cvičení úprimnosti (podľa knihy) povie Frankovi, že má tajné bankové konto.
pozitívnym: Vysvitne, že aj Frank si nechal nejaké resty z minulosti a obaja si navzájom odpustia.
stavbár
kaderníčka
3
3
1
Pozitívne: Po manželskej hádke prichádza ľútosť, odpustenie a uzmierenie.

IP36: Krok za krokom: S04E14 – Vek hrá rolu
Tabuľka č. 38: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Devätnásťročná Dana si nájde staršieho frajera, pretože hľadá partnera,
ktorý je vyspelý. Tvrdí, že vek nie je podstatný a s tridsaťšesť ročným mužom si
rozumie. Carol tvrdí niečo iné.
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

láska
partnerské
Carol
Frank
Dana
starostlivosť
obetavosť
tvrdohlavosť
tolerantnosť
emancipovanosť úprimnosť
galantnosť
chápavosť
Stretnutie Dany s partnerovými ešte staršími priateľmi a napokon aj deťmi z prvého manželstva.
Pozitívnym: Dana pochopí, že vekový rozdiel je veľký a zo vzťahu vycúva, zachová sa rozumne.
stavbár
kaderníčka
učiteľ
3
3
2
neutrálne
1
Pozitívne: Matka podporuje dcéru, má o ňu starosť.
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IP37: Krok za krokom: S04E21 – Neslušný návrh
Tabuľka č. 39: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: J. T. dostane výbornú známku. Lepšiu ako Dana. Tej to nejde do hlavy
a vzápätí sa dozvedá, že známka bola protekčná. Učiteľka chce J. Tího zviesť.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

sex
školské, milenecké rodinné
J.T.
Dana
narcizmus
poctivosť
nadutosť
citlivosť
hrdosť
mravnosť
mravnosť
starostlivosť
zásadovosť
Učiteľka pozve J. Tího k sebe domov. On aj napriek rady od Dany, aby odmietol, pozvanie prijíma.
Pozitívnym: J. T. nepodľahne návrhom, aj keď je to v jeho veku veľmi ťažké a zachová sa mravne.
stavbár
kaderníčka
učiteľ
3
3
2
negatívne
1
Pozitívne: Sestra má starosť o brata, snaží sa mu poradiť.

IP38: Krok za krokom: S05E22 – Rovnoprávnosť
Tabuľka č. 40: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Dana bojuje za to, aby v jednej reštaurácii nenútili dievčatá obsluhovať
v krátkych šortkách a obtiahnutých tričkách. J. T. a Rich majú ako chlapci iný názor.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

spoločenské otázky
medziľudské
Dana
J.T.
emancipovanosť šovinizmus
povrchnosť
hrdosť
mravnosť

Rich
šovinizmus
povrchnosť
hrdosť
mravnosť

Dana vybojuje kompromis zo strany reštaurácie. Rovnaké pravidlá budú platiť aj pre chlapcov. J. T.
a Rich sa zamestnajú v reštaurácii, aby si vychutnali pohľady žien.
Pozitívnym: Chlapci pochopia, že nie je príjemné byť iba sexuálnym objektom a dajú výpoveď.
stavbár
kaderníčka
čašník
3
3
2
pozitívne
2
-
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IP39: Krok za krokom: S06E20 – Zvodné pery
Tabuľka č. 41: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Karen sa chystá na rande s idolom školy. Aj keď si dá na výzore veľmi
záležať, rande sa nevydarí a chlapec dá prednosť inej. Karen preto podnikne kroky. Mark
sa tiež chystá na rande. Má veľké reči a očakávania, možno však nie je úplne pripravený.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

vzhľad, láska
partnerské, školské
Dana
Karen
úprimnosť
povrchnosť
panovačnosť
narcizmus
tvrdohlavosť
hlúposť

Frank
Carol
Mark
starostlivosť starostlivosť
citlivosť
chápavosť
chápavosť
uzavretosť
podpora
podpora
odvaha
zásadovosť
vystatovačnosť
galantnosť
- Aby Karen zapôsobila na chlapca, dá si zväčšiť pery.
- Mark na rande nezvládne situáciu, keď ho spolužiačka začne zvádzať, v panike uteká preč.
- neutrálnym: Karen síce pochopí, že to asi robiť nemala, ale aj napriek tomu nezmenila postoj ku kráse.
- neutrálnym: Mark sa v škole vystatuje s polovičnou pravdou, dotyčná spolužiačka to však uvedie
na pravú mieru a on vyzerá ako zbabelec. V očiach inej spolužiačky je však odvážny.
stavbár
kaderníčka
3
3
Al
starostlivosť
taktnosť

1
pozitívne: Členovia rodiny sa navzájom podržia, aj keď si robia spočiatku naprieky.

IP40: Krok za krokom: S06E21 – Dôkaz lásky
Tabuľka č. 42: Kvantitatívna analýza seriálu Krok za krokom
Popis epizódy: Dievčatá rozoberajú chlapčenské idoly. V kategórii najkrajší hlas pre Al
vyhráva chlapec Drew, ktorý berie objednávky na pizzu. Rozhodne sa pozvať ho na
rande.
AP1
AP2
AP3

AP4

AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10

vzhľad, láska
partnerské
Al
Karen
taktnosť
povrchnosť
úprimnosť
pohŕdanie
srdečnosť
spoločenskosť
citlivosť
Ukáže sa, že za sexy hlasom je chlapec pri sebe, ktorý nie je všeobecným idolom krásy.
Pozitívnym: Al ukáže, že nie je povrchná a neodsudzuje ľudí podľa vzhľadu.
stavbár
kaderníčka
3
3
2
pozitívne: Členovia rodiny sa navzájom podržia, aj keď si robia spočiatku naprieky.
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4.4.1 Interpretácia seriálu Krok za krokom
Aj keď posledná premiérová časť seriálu Krok za krokom bola nakrútená ešte v roku
1998, popularita seriálu v našich podmienkach úplne nezhasla. Dokazuje to aj náš
prieskum, v ktorom ho za svoj obľúbený seriál označilo viac ako 20 % stredoškolákov. Od
predchádzajúcich troch analyzovaných výskumných vzoriek sa dosť zásadne líši, pretože v
ňom badať priamy výchovný zámer. Konkrétne dôkazy o edukatívnom charaktere prináša
aj naša kvantitatívna analýza a interpretácia.
Témy a vzťahy: Medzi najčastejšie témy seriálu patria rodina, láska a vzhľad. Ďalej
sa vyskytujú témy o peniazoch, sexe, škole či voľnom čase. Tieto témy súvisia s
konfliktom, v ktorom figuruje najmä mladšia časť domácnosti, teda mládež. To všetko sa
odráža najmä v rodinných, partnerských, medziľudských a školských vzťahoch.
V analýze sme sa ďalej sústredili na nastolenie konfliktu a jeho ukončenie. Okrem
dvoch neutrálnych ukončení boli všetky ostatné pozitívne. Vzorom pre diváka tak môže
byť konanie postavy, ktorá odmietne neslušný návrh a protekciu, čím si zachová česť
a dôstojnosť. Prezentuje sa modelová situácia, v ktorej sú deti spravodlivo potrestané
za porušenie pravidiel. V ďalšej situácii rodičia priznajú chybu, keď zistia, že sa mýlili
alebo sa zastanú dieťaťa, ak veria v jeho práva. Vedia si odpustiť, odolať nemravným
pokušeniam, postaviť sa rozumne k spoločenským otázkam, akou je rovnoprávnosť alebo
neodsudzovať ľudí podľa vzhľadu.
Pomocou identifikátorov vlastností správania sme vyhodnotili

pomer pozitívnych

a negatívnych vlastností hlavných postáv.
Frankovi Lambertovi ako hlave rodiny sú v obsahovej analýze prisúdené dva
negatívne prejavy správania – lenivosť a pokrytectvo. Ostatné vlastnosti sa radia do
kategórie pozitívnych. V dôležitých momentoch preukazuje rozvážnosť a spravodlivosť. Aj
keď propaguje skôr štýl voľnejšej výchovy, nedá sa mu uprieť starostlivosť, obetavosť
a trpezlivosť. Žene je verný

a po tom, ako si uvedomí dôsledky svojich činov, je aj

úprimný. Ak nie, používa svoju vynaliezavosť. Snaží sa ženu a deti vždy podporiť, byť jej
oporou a chápať ich, keď je to potrebné.
Carol Lambertová-Fostrová sa do svadby s Frankom vrhla bezhlavo, čo úplne
vyvracia jej systematickosť a zmysel pre plánovanie. Nikdy však tento krok neoľutovala
a spolu s manželom sa snaží zabezpečiť chod domácnosti. Negatívne sa v analýze
prejavila iba občasnou nedôverou vo vzťahu. V ostatných prípadoch sa správa ako vzorná
matka a manželka. Starostlivá (i keď niekedy až prehnane), zásadová a obetavá, so

189

zmyslom pre spravodlivosť. Prekypuje srdečnosťou a snaží sa v každej situácii svoje deti
a manžela podporiť. V rozhodujúcich chvíľach je úprimná a chápavá.
Zobrazovanie detí a mládeže: Spomedzi všetkých seriálov je Krok za krokom
najvhodnejšou vzorkou na odpozorovanie prezentácie mládeže v obsahu. Autori zámerne
stavajú konflikty na situáciách, v ktorých sa deti a mládež rozhodujú, ako sa zachovať
v zlomových momentoch a ako sa vyrovnávať s problémami, ktoré im prináša práve
obdobie dospievania. Negatívne vlastnosti, ktoré analýza neodhalila u rodičov, sa prejavujú
v správaní ich detí.
Dana Fostrová, najstaršie dieťa rodiny, je hrdá najmä na svoju emancipovanosť,
zodpovednosť a úprimnosť. Ku škole sa stavia maximálne svedomito a rada dáva najavo
svoju inteligenciu a uštipačnosť. Tú niekedy zneužíva vo vzťahu k nevlastným
súrodencom, najmä k provokácii nevlastného brata J. Tího. Medzi nimi totiž práve
dochádza k najostrejším výmenám názorov. Vtedy ukazuje svoju tvrdohlavosť, ironickosť,
rozmaznanosť a netaktnosť. Keď je však potrebné zaujať naozaj dôležité stanovisko,
pristupuje aj k nevlastnej časti rodiny citlivo a stará sa o to, aby všetko dobre dopadlo.
J. T. Lambert je najstarší chlapec v rodine, vyrovnáva sa preto aj s takými
otázkami, ako sú prvé lásky a sex. V tomto smere sa prejavujú jeho pozitívne vlastnosti
správania, keď sa v zlomových situáciách zachová mravne, zásadovo a chráni si svoju
hrdosť. K opačnému pohlaviu sa však často nespráva vzorovo a prezentuje aj šovinizmus,
narcizmus, povrchnosť a nadutosť. Vo vzťahu k škole je nezodpovedný a ľahostajný
lajdák. Zaznamenali sme však aj snahu o usilovnosť. Ďalšou oblasťou, kde sa prejavujú
jeho negatívne vlastnosti, je vzťah k nevlastným súrodencom. Ironickosť či uštipačnosť je
prítomná neustále, aj on však dokáže v určitých chvíľach členov rodiny podporiť.
Karen Fostrová od začiatku dokonca bojuje so svojou márnivosťou, povrchnosťou
a narcizmom. Tieto jej negatívne vlastnosti sú zápletkou každého jej príbehu. Aj keď v
rámci ponaučenia tieto prejavy potláča, v ďalšej časti opäť začína svoj boj znovu. Stáva
sa, že na základe vzhľadu pohŕda ľuďmi, správa sa rozmaznane a tvrdohlavo. V opačnom
prípade, zväčša po rozhovore s matkou Carol, si uvedomí svoje nedostatky a preukáže
aj svoju svetlú stránku, ktorú charakterizuje mravnosť, poctivosť a pravdovravnosť.
Zvyšok členov domácnosti nemalo v analyzovaných jednotkách dostatočné
zastúpenie. Celkový výpočet pozitívnych a negatívnych vlastností sme vyhodnotili ako 71
a 37 v prospech pozitívnych.
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Zobrazenie rodiny je základným stavebným prvkom celého seriálu. Tu analýza
potvrdila výchovný rozmer, pretože aj keď počas príbehu dochádza k hádkam,
konfliktom a problémom, v konečnom dôsledku je prezentácia rodiny a rodinných
väzieb zobrazená vždy pozitívne, s viditeľným ponaučením. Preukazuje sa tu napríklad
obetavosť matky pre radosť dcéry, rodičovská dôvera, spravodlivé potrestanie za
porušenie pravidiel, priznanie chyby zo strany rodičov aj zo strany detí, vzájomná
podpora a starosť o druhého alebo vzorový model ľútosti, odpustenia a uzmierenia.
Od začiatku prvej série na svojich vzťahoch pracujú a postupne sa s cudzích ľudí stáva
rodina.
Prezentácia a výskyt povolaní je v seriály vykreslený veľmi povrchne. Krok za
krokom potvrdzuje predpoklad klasického amerického sitkomu, ktorý zobrazuje rodinu
strednej vrstvy (middle class). O tom svedčí aj Frankovo povolanie stavbára a Caroline
povolanie kaderníčky. V našej analýze ich zamestnanie nie je predmetom konfliktu a
nie je viditeľná prezentácia pracovných postupov. Z kontextu celého seriálu však
vyplýva, že obaja sa snažia poctivo uživiť svoju rodinu a povolanie stavbára aj
kaderníčky je vykreslené neutrálne. V analýze sa ďalej 3-krát vyskytuje povolanie
učiteľa, 2-krát vo veľmi negatívnom svetle a 1-krát neutrálne a povolanie čašníka, 1-krát
pozitívne.
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Príloha 4
Kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza časopisov

Spracovala: Mgr. Iveta Šedíková

1 Zistenia výskumu
Na základe ankety sme zisťovali, aké časopisy mládež preferuje. Na portály iankety.sk
sme zisťovali preferencie adolescentov pri voľbe periodík, domácich a zahraničných seriálov,
filmov a ostatných médií. Anketa obsahovala päť otázok. Keďže sa v tejto práci zaoberáme
vplyvom časopisových mediálnych komunikátov, podstatná bola pre nás štvrtá otázka so
zadaním: „Napíšte názvy aspoň troch časopisov, ktoré vy osobne považujete za
najobľúbenejšie a aspoň občas ich čítate. Môžete napísať aj viac ako tri časopisy.“
Dopytovaní boli výlučne stredoškoláci vo veku 15 – 19 rokov. Dokopy anketu vyplnilo 276
respondentov, z toho 179 dievčat a 97 chlapcov. Po jej vyhodnotení sme dospeli
k nasledujúcim výsledkom.

Obrázok 1: Podiel periodík podľa preferencií mládeže
V ankete sme zaznamenali 127 druhov periodík, z ktorých niektoré nespĺňali podmienku
časopisov, ale objavili sa medzi nimi aj noviny. Ich názvy a počet bodov, ktoré v ankete
získali, si môžete pozrieť v obrázku 1. Do grafu sme vybrali celkovo sedem najčítanejších
u chlapcov aj dievčat. Na prvom mieste sa umiestnil Kamarát (23 %), po ňom nasledovali
Emma a Eva s rovnakým percentuálnym zastúpením 22 %. Eva girl (bývalé IN) získala 19 %.
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Po päť percent dostali Playboy a Nový čas a nakoniec Plus 7 dní s podielom 4 %. Vyhodnotili
sme zvlášť chlapcov a dievčatá. Pri dievčatách, ktoré predstavovali dominujúcu časť
respondentov, sa na prvej priečke umiestnil Kamarát, druhá bola Emma a tretia Eva.
U chlapcov boli závery odlišné, pretože na prvom mieste skončil Playboy, na druhom Nový
čas a na treťom Plus 7 dní. My sme si za vzorku pre obsahovú analýzu určili prvé štyri
periodiká z celkového počtu dopytujúcich (čiže chlapci a dievčatá spolu).
V časovom rozpätí troch mesiacov sme analyzovali spolu štyri časopisy: Emmu, Evu,
Evu girl (bývale IN) a Kamaráta. Predmetom tejto práce bolo identifikovať, aké vzory
ponúkajú printové médiá mládeži. Zamerali sme sa na štyri základné oblasti, odkiaľ môžu
mladí ľudia čerpať svoje vzory: povolanie, rodina, mládež a celebrity. Za toto krátke časové
obdobie v periodikách spomenuli spolu 3547 pojmov, ktoré spadali do jedného z týchto
okruhov a mohli sa aj opakovať. Ako vyplýva z grafu, najviac priestoru časopisy ponúkli
celebritám a mediálne známym osobnostiam, ktoré sa v týchto médiách objavili dohromady
1575-krát (44 %). Druhou najfrekventovanejšou oblasťou boli zamestnania, ktoré sme
zachytili spolu 853-krát (24 %). Za nimi nasledoval okruh rodiny, ktorý sa vyskytol
v periodikách 619-krát (18 %). Najmenej poskytnutého priestoru mal kontext mládeže, ktorý
sme objavili 500-krát (14 %).

Obrázok 2: podiel jednotlivých kontextov v časopisoch

1.1 Kontext povolania/zamestnania
V priebehu troch mesiacov sme dohromady v štyroch periodikách zaznamenali
kontext povolaní v 838 článkoch – ako hlavnú alebo vedľajšiu tému. Treba podotknúť, že
tieto zamestnania sme nespájali do žiadnych podskupín, ale presne sme ich konkretizovali
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tak, ako sa v periodikách spomínali. Do kódovacej knihy sme zapisovali všetky názvy
povolaní, ktoré sa v článku vyskytli. Ako môžeme vidieť v tabuľke, najčastejšie boli
prezentovaní hercov a herečky (20 %), druhé miesto obsadili speváci a speváčky (17 %), na
treťom mieste boli modeli s modelkami a lekári s lekárkami (10 %), na štvrtom sa umiestnili
producenti a producentky (8 %), ktorí mali rovnaké zastúpenie ako návrhári s návrhárkami
a psychológovia s psychologičkami. Prvú päťku uzatvorili učitelia a učiteľky (7 %), ktorí mali
percentuálne rovnaké zastúpenie ako fotografi s fotografkami a tanečníci s tanečníčkami.

Obrázok 3: kontext povolaní

1.1.1 Kontext povolania ako hlavná a vedľajšia téma
Článkov,

v ktorých

zamestnania

zohrávali

hlavnú

tému,

bolo

spolu

73.

Najpreferovanejším povolaním v štyroch periodikách sa stali modeli a modelky (25 %). Po
nich nasledovali herci a herečky (18 %). Tretie miesto obsadili dizajnéri s dizajnérkami (12 %),
po nich nasledovali fotografi s fotografkami (9 %). Ostatní, konkrétne producenti
s producentkami, moderátori s moderátorkami, muzikanti s muzikantkami, manažéri
s manažérkami, kaderníci s kaderníčkami a DJ-ovia s DJ-kami dosiahli rovnaké percento (6 %)
a tvoria prvú desiatku najfrekventovanejších povolaní, ktoré boli hlavnou témou príspevkov.
Povolania vo vedľajšom kontexte sa spomínali omnoho častejšie. Počas troch
mesiacov sme ich zaznamenali v 784 príspevkoch. Najfrekventovanejšou profesiou boli herci
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s herečkami (18 %), po nich nasledovali speváci so speváčkami (15 %), tesne za nimi skončili
modeli a modelky (14 %). Po nich nasledovali lekári a lekárky (11 %), psychológovia
a psychologičky (8 %), ktorí získali rovnaké percentuálne zastúpenie ako producenti
a producentky. O percento menej mali dizajnéri s dizajnérkami a učitelia s učiteľkami. Na
posledných priečkach z prvej desiatky zamestnaní sa umiestnili fotografi s fotografkami
a policajti s policajtkami.

1.1.2 Kontext povolania ako príspevky s príbehom a bez
príbehu
V tejto podkapitole nastali menšie zmeny, pretože prvýkrát sa stretávame s tým, že
na vedúcich miestach nie sú len medializované profesie. Článkov s príbehmi, ktoré
prezentovali nejaké zamestnanie bolo spolu 212. Prvé miesto obsadili učiteľ s učiteľkou
a model s modelkou (15 %). Za nimi skončil futbalista (13 %), ďalej čašník s čašníčkou (11 %).
Speváci so speváčkami sa umiestnili až za nimi (10 %). Textári s textárkami, tanečníci
s tanečnicami a umelci s umelkyňami sa so svojimi ôsmimi percentami delili o rovnakú
priečku. Posledné dve miesta so 6 % patrili gitaristovi a kontrabasistovi.
V porovnaní s príspevkami, v ktorých bolo povolanie súčasťou príbehu, články bez
príbehu prezentovali povolania oveľa pravidelnejšie. Najčastejšie spomínali modelov
s modelkami (16 %), po nich lekárov s lekárkami so 14 %. O rovnaký percentuálny podiel sa
delili herci s herečkami a pedagógovia s pedagogičkami (11 %). V tesnom závese boli
manažéri s manažérkami (10 %), po nich nasledovali gitaristi (9 %), u ktorých sme
zaznamenali rovnaký výskyt ako u producentoch a producentkách. S ôsmimi percentami sa
umiestnili čašníci a čašníčky a poslednú desiatku zamestnaní uzatvorili tanečníci a tanečníčky
spolu so spevákmi a speváčkami (6 %).

1.1.3 Pozitívny, negatívny a neutrálny kontext povolania
V tejto podkapitole nastali opäť zmeny. Povolanie, ktoré sa najčastejšie objavili
v pozitívnom kontexte, bolo učiteľstvo (23 %). Za nimi nasledovali vedci s vedkyňami (12 %),
policajti s policajtkami (11 %) a režiséri s režisérkami (10 %). S rovnakým percentuálnym
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podielom (8 %) skončili animátori s animátorkami, maliari s maliarkami, grafickí dizajnéri s
dizajnérkami spolu so spisovateľmi a spisovateľkami. Na poslednom mieste spomedzi desať
najpreferovanejších povolaní v pozitívnom zmysle skončili prekvapivo kuchári a kuchárky
s predsedom vlády (6 %).
Najmenej obľúbenou profesiou bolo novinárstvo, ktoré získalo až 18 %. Za ním
skončili lekári a lekárky (14 %). S rovnakým počtom negatívnych vyobrazení skončili
rehabilitačné sestry a bratia, modeli a modelky a herci s herečkami (9 %). Po nich spomenuli
ostatné

povolania

v negatívnom

spisovatelia/spisovateľky,
návrhári/módne

jeden

speváci/speváčky,

návrhárky,

fotografi/fotografky,

svetle

fitneska,

(5

%):

tanečníci/tanečníčky,

dizajnéri/dizajnérky,

zamestnanci/zamestnankyne

animátori/animátorky,

spisovatelia/spisovateľky,

raz

štátnej

šoféri/šoférky,

šéfredaktori/šéfredaktorky,

módni

umelci/umelkyne,

správy,

vedci/vedkyne,
tréner

boxu,

scenáristi/scenáristky, psychológovia/psychologičky, podnikatelia/podnikateľky, predseda
vlády,

technici,

gynekológovia/gynekologičky,

exekútori/exekútorky,

kariérny

poradcovia/poradkyne, šperkári/šperkárky, recenzenti/recenzentky, riaditelia/riaditeľky,
dizajnéri/dizajnérky, športovci/športovkyne, producenti/producentky, módni kritici/kritičky,
atléti/atlétky, kuchári/kuchárky, manažéri/manažérky, bubeníci/bubeníčky, drevorubači,
muzikanti/muzikantky, blogeri/blogerky, výrobcovia pneumatík, veterinári/veterinárky,
architekti/architektky, tlmočníci/tlmočníčky, cukrári/cukrárky, delegáti/delegátky, raperi,
dietológovia/dietologičky, šoubiznisoví kritici/kritičky, komici, koordinátori/koordinátorky,
obrazový

redaktori/redaktorky,

poľovníci,

prezident,

manažéri/manažérky

salónu,

obchodníci/obchodníčky, stomatológovia/stomatologičky.
Najviac zobrazovali v neutrálnom zmysle modelov a modelky (15 %). Po nich
nasledovali herci a herečky s 13 %. Na treťom mieste sa umiestnili lekári a lekárky s 12 %.
Štvrtí skončili speváci a speváčky (11 %). Prvú päťku uzatvorili upratovači a upratovačky (10
%). Rovnaký počet percent (9 %) dosiahli výskumníci a výskumníčky spolu s fotografmi
a fotografkami. Sedem percent získali agenti/agentky FBI, manažéri s manažérkami a politici
s političkami.
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1.1.4 Kontext povolania EMMA+EVA verzus EVA girl+KAMARÁT
Emma s Evou zverejnili počas trojmesačného obdobia spolu 648 článkov, kde
spomenuli kontext povolania ako hlavnú alebo vedľajšiu tému. Eva girl s Kamarátom ich
zverejnili len 209, čo je o 439 príspevkov menej. Číselné údaje predstavovali počet článkov.
Celkovo najviac priestoru ponúkli mesačníky pre ženy hercom/herečkám (41),
spevákom/speváčkam (39), dizajnérom/dizajnérkam (23), producentom/producentkám
a modelom/modelkám

(21),

fotografom/fotografkám

a psychológom/psychologičkám

(18).

Najčastejším

(19),

objektom

lekárom/lekárkam
hlavnej

témy

boli

speváci/speváčky (5), herci/herečky a dizajnéri/dizajnérky (4), fotografi/fotografky (3),
producenti/producentky,

moderátori/moderátorky,

manažéri/manažérky

a kaderníci/kaderníčky (2). Ako súčasť vedľajších tém zostupne prezentovali hercov/herečky
(37),

spevákov/speváčky

(35),

dizajnérov/dizajnérky

(19),

lekárov/lekárky

a psychológov/psychologičky (18), fotografov/fotografky (16), učiteľov/učiteľky (10).
Najpozitívnejšie vykresľovali zamestnania učiteľov/učiteliek (8), policajtov/policajtiek,
vedcov/vedkýň

a režisérov/režisérok

(5),

maliarov/maliarok,

animátorov/animátoriek

a grafických dizajnérov/dizajnérok a kuchárov/kuchárok (4). V zlom svetle spomínali
novinárov/novinárky (4), rehabilitačné sestry/bratov a výskumníkov/výskumníčky (2).
Ostatné profesie (70) sme zachytili len jeden raz a môžete si ich pozrieť v prílohe na CD
nosiči.

V neutrálnom

fotografov/fotografky

svetle
(16),

najviac

opisovali

spevákov/speváčky

(14),

návrhárov/návrhárky

(18),

doktorov/doktorky

(13),

upratovačov/upratovačky a hercov/herečky (11) a producentov/producentky (10).
V periodikách určených pre mládež sme dohromady zaznamenali najčastejšie
povolania modeli/modelky (23), herci/herečky (12), lekári/lekárky (10), učitelia/učiteľky (8),
čašníci/čašníčky (7) a speváci/speváčky (6). Viac ako jeden raz boli hlavnou témou
modeli/modelky (7), návrhári/návrhárky a herci/herečky (2). Ostatné zamestnania
prezentovali ako hlavnú tému v článkoch len jeden raz. Vo vedľajšej téme sa najčastejšie
objavili modeli/modelky (16), lekári/lekárky a herci/herečky (10), učitelia/učiteľky (8)
a speváci/speváčky (6). Najviac pozitívnych príspevkov sme zachytili pri povolaniach
učitelia/učiteľky

(4),

predseda

vlády

(3),

blogeri/blogerky,

výtvarníci/výtvarníčky

a spisovatelia/spisovateľky (2). V nelichotivej situácii vykreslili spolu 69 profesií, ktoré si
môžete pozrieť v prílohe na CD nosiči. Neutrálne sa najčastejšie v článkoch vyskytovali
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modeli/modelky (12), herci/herečky (10), čašníci/čašníčky (8), tréneri boxu (6), lekári/lekárky
a kuchári/kuchárky (4).

1.2 Rodinný kontext
Počas trojmesačného obdobia sme zachytili v časopisoch dohromady 619 pojmov,
ktoré patrili do rodinného kontextu. Zaznamenávali sme nielen pokrvných príslušníkov, ale aj
tých, ktorí sa stali súčasťou rodiny prostredníctvom svadby, adopcie alebo privlastnenia.
Najčastejšie prezentovali matku (20 %). 15 % dosiahli deti – ako jedináčikovia alebo viacerí
súrodenci. Na treťom mieste sa umiestnil otec, ktorý mal rovnaký percentuálny podiel ako
rodičia (12 %). Prvú päťku uzatvorila rodina (10 %). S deviatimi percentami sa umiestnila
dcéra na šiestom mieste. Za ňou sa o rovnaké miesto podelili sestra s manželom (6 %). Na
poslednej priečke skončil brat so synom s percentuálnym podielom 5 %.

Obrázok 4: rodinný kontext

1.2.1 Kontext rodiny ako hlavná a vedľajšia téma
Člen rodiny bol predmetom hlavnej témy spolu 28-krát. Najprezentovanejšou sa stala
opäť matka, ktorá získala 37 %. Druhým najpreferovanejším rodinným príslušníkom bola
dcéra (21 %). Na treťom mieste skončil otec (16 %), za ním nasledovala babka s deťmi (10 %).
V tesnom závese bola sestra (9 %) a ostatní členovia rodiny predstavovali 5%. Konkrétne to
boli: brat, manžel, manželka, dedko, syn dvojčatá a nevesta.
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Kontext rodiny bol spomenutý vo vedľajšej téme výrazne častejšie ako v hlavnej.
Spolu sa vyskytol v 591 článkoch. Najdôležitejšiu úlohu tu zohrala znova matka (21 %), za ňou
nasledovali deti (18 %). Na treťom mieste skončil otec (13 %), za ktorým skončila rodina (11
%). Prvú päťku ukončila dcéra s deviatimi percentami. Za ňou pokračovala sestra, ktorá
zdieľala rovnaké percentuálne zastúpenie spolu s manželom a bratom (6 %). Syn
s manželkou získali rovnako po päť percent, a tým uzatvorili desiatku najfrekventovanejších
rodinných príslušníkov ako predmety vedľajších tém.

1.2.2 Kontext rodiny ako príspevky s príbehom a bez príbehu
Rodinní príslušníci sa vyskytli v článkoch ako súčasť príbehu spolu 250-krát. Prvé
miesto získala matka (20 %), na druhom mieste sa umiestnilo dieťa (14 %). Tretie miesto si
rozdelili rodičia s otcom s identickým podielom 13 %. Za nimi nasledovala rodina (10 %)
a dcéra (8 %). Rovnaké zastúpenie zdieľali sestra a manžel (6 %), a tiež manželka s bratom (5
%).
Výskyt členov rodiny v príspevkoch bez príbehu sme zaznamenali spolu 371-krát.
Matka získala identický percentuálny podiel, čiže 20 %. Dieťa skončilo opäť na druhom
mieste, no tentoraz s vyšším podielom 18 %. Tretiu priečku si znova rozdelili rodičia s otcom
(12 %). Po nich nasledovala rodina, ktorá sa objavila v 29 článkoch (11 %). V porovnaní
s príspevkami s príbehom na tomto mieste nastala zmena, pretože piate miesto obsadila
sestra (6 %). Totožný percentuálny prídel získali aj brat s manželom. S piatimi percentami
skončila sestra a na konci bola manželka (4 %).

1.2.3 Pozitívny, negatívny a neutrálny kontext rodiny
Článkov, kde bola rodina zobrazená v pozitívnom kontexte bolo spolu 120. Na čele
pozitívneho vykreslenia príslušníkov rodiny v časopisových mediálnych komunikátoch stála
matka (22 %). Otec bol zachytený v pozitívnom zmysle spolu 14-krát, čo predstavuje 15 %.
Treťou pozitívne vykresľovanou bola dcéra s trinástimi percentami. Len o jeden príspevok
menej mala rodina, čím si získala 12 %. Za ňou nasledoval manžel (9 %), potom dieťa (8 %).
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Brat s rodičmi získali rovnaké podielové zastúpenie 7 %. Na predposlednom mieste prvej
desiatky skončila sestra (4 %) a tesne za ňou manželka (3 %).
Negatívnych zobrazení, v ktorých sa objavil niekto z členov rodiny, bolo dohromady
82. Na prvom mieste sa prekvapivo umiestnila opäť matka s 28 %. Za ňou skončili rodičia,
ktorí získali 20 %. Tretím najčastejšie zobrazovaným v negatívnom svetle bol otec (14 %). Na
štvrtom mieste sa umiestnil manžel s percentuálnym zastúpením 10 %. Sestra, rodina, brat,
manželka a dcéra získali rovnako po piatich percentách. S dvomi článkami sa na konci
umiestnilo dieťa (3 %).
Najväčšie zastúpenie rodín bolo v neutrálnom kontexte. Vyskytli sa spolu v 426
článkoch. Na prvom mieste nastala po prvýkrát zmena, pretože nepatrilo matke, ale práve
dieťaťu, ktoré získalo 20 %. Na druhom mieste sa umiestnila favoritka matka (17 %). Rodičov
spomenuli v štyridsiatich článkoch, čo predstavovalo 12 %. Za nimi sa umiestnil otec spolu
s rodinou s podielom 11 %. Osem percent získala dcéra a tesne za ňou skončila sestra (7 %).
Po päť percent získali brat a manželka a nakoniec sa umiestnil manžel so štyrmi percentami.

1.2.4 Rodinný kontext EMMA+EVA verzus EVA girl+KAMARÁT
Mesačníky, ktorých cieľovou skupinou boli ženy, napísali spolu 347 článkov, v ktorých
spomenuli rodinný kontext. V porovnaní s nimi periodiká určené pre mládež vyčlenili rodine
len 272 príspevkov, čo je o 75 príspevkoch menej v porovnaní so ženskými časopismi.
Z rodinného prostredia sa najviac článkov objavilo o matke (45), dcére (40), dieťati
alebo deťoch (31), sestre (24) a manželovi (23). Hlavnou témou príspevkov boli v rámci tohto
kontextu najčastejšie matka (6), dcéra (4), babka, otec a sestra (2). V kontexte témy sa
najfrekventovanejšie objavovali matka (39), dcéra (36), deti a dieťa (31), sestra a manžel
(22). V pozitívnom duchu sa najviac článkov vyskytlo o matke (17), dedkovi (10), bratovi (8),
babke a manželovi (6) a dvojčatách (4). V zlom svetle sa písalo najmä o dcére (8), matke a
sestre (6), manželovi (4), babke a dieťati (3). Neutrálnych článkov sme najviac zaregistrovali
o dcére (34), matke (28), sestre (23), synovi (22), a manželovi (20).
Všeobecne v Eve girl a Kamarátovi najviac spomínali rodičov (49), matku (48), deti
(43), otca (38) a rodinu (35). Hlavnou témou boli deti (2) a jeden raz matka. Vo vedľajšej
téme o nich písali omnoho frekventovanejšie. Na prvom mieste skončili rodičia (49) a po nich
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mama (47), deti (41), otec (38) a rodina (35). Najviac pozitívnych článkov napísali o deťoch
(8), matke (6), rodičoch (5), rodine (4) a otcovi (3). Na protiľahlej strane boli negatívne
príspevky, v ktorých zohrávali úlohu deti (7) matka a rodina (6), rodičia (4) a brat (2).
V neutrálnom svetle vykresľovali hlavne deti (26), rodinu (24), rodičov (20), matku (16) a otca
(15).

1.3 Kontext mládeže
Mládež sa vo vybraných periodikách objavila (ako hlavná téma alebo v jej kontexte)
spolu v 500 príspevkoch. Pojmy sme zapisovali presne tak, ako boli v článkoch napísané. Pri
vyhodnocovaní sme však všetky synonymá a slangové pomenovania zoradili do jednej
skupiny. Napríklad pod podstatným menom kamarátka sme zarátali aj pomenovania ako
kamoška, kamka a pod. Najviac priestoru časopisy poskytli kamarátom (18 %). Rovnaké
percento však získali aj priateľ s priateľkou. Na treťom mieste skončila kamarátka (15 %). Po
nej nasledovali baby (10 %) a o dve percentá menej mali chalani. Identický podiel získali
aj frajeri s frajerkami. V dvadsiatichtroch článkoch, čo predstavovalo sedem percent, sa
objavil pojem dievča. Chalani a najlepšia priateľka získali šesť percent a na poslednom mieste
skončili teenageri.

Obrázok 5: kontext mládeže
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1.3.1 Kontext mládeže ako hlavná a vedľajšia téma
Mladí ľudia boli hlavnou témou článkov len v 35-tich prípadoch. Najviac priestoru
dostali chalani s výrazným náskokom a podielom 25 %. Takmer o polovicu menej percent
získalo dievča (13 %), u ktorého sme zaznamenali rovnakú frekvenciu ako u chalanov
a najlepšej priateľky. S ôsmimi percentami skončili priateľ s priateľkou, dievčatá a kamarátka.
Poslednú desiatku kontextu mládeže uzatvorili kamarát, spolužiak a partnerka, ktorí získali
identicky 4 %.
Článkov, v ktorých sa mládež spomenula vo vedľajšej téme, bolo výrazne viac.
Dohromady 465. Najčastejší výskyt zobrazení sme zaznamenali u kamarátov (19 %). Pod nimi
sa o jednu priečku delili kamarátky a priateľ s priateľkou (15 %). Dievčatá získali percentuálny
podiel 10 %. V ich tesnom závese boli chalani a frajer s frajerkou (9 %). Chalan a dievča mali
taktiež identický podiel, a to 7 %. Na predposlednom mieste sa umiestnila najlepšia
kamarátka (5 %) a rebríček uzatvorili teenageri (4 %).

1.3.2 Kontext mládeže ako príspevky s príbehom a bez príbehu
Článkov s príbehom, v rámci ktorého bol spomenutý aj kontext mládeže, bolo spolu
203. Podobne ako v predchádzajúcej stati sa na prvom mieste umiestnili kamaráti (21 %). Na
druhom mieste s počtom článkov 25 skončila kamarátka (19 %). O desať článkov menej mali
priateľ s priateľkov a chalan (11 %). Prvú päťku adolescentov uzatvorila najlepšia kamarátka
(9 %). Jedenásť článkov sme zaznamenali v prípade dievčaťa a dievčat (8 %). Po nich
pokračovali frajer s frajerkou s percentuálnym podielom 6 %. Chalani získali len o percento
menej a na konci skončili teenageri s dvomi percentami.
Kontext mládeže sa vyskytoval častejšie v príspevkoch bez príbehu. Spolu ich bolo
298.

V porovnaní

s predchádzajúcou

premennou

v článkoch

bez

príbehu

zohrali

najdôležitejšiu úlohu priateľ s priateľkou 16 %. V ich tesnom závese boli kamaráti, ktorí
získali len o jedno percento menej. Na treťom mieste skončila kamarátka (13 %). Chalanov
spomenuli v dvadsiatichštyroch článkoch, čo predstavuje 12 %. Za nimi sa umiestnili dievčatá
(11 %), ktoré predbehli frajera s frajerkou len o jedno percento. Dievča získalo osem
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percentný podiel, za ňou nasledoval chalan (7 %). Predposlední skončili teenageri (5 %)
a skupinu uzatvorila najlepšia kamarátka (3 %).

1.3.3 Pozitívny, negatívny a neutrálny kontext mládeže
Článkov s pozitívnym kontextom mládeže bolo 138. Najviac pozitívnych zobrazení
mali kamaráti, ktorí sa vyskytli v dvadsiatich troch článkoch (24 %). Po nich nasledovala
kamarátka, ktorá dosiahla 19 %. S percentuálnym podielom 14 skončil priateľ s priateľkou.
Na štvrtom mieste sa umiestnil chalan (10 %). Len o jedno percento menej získala najlepšia
kamarátka. O ďalšie miesto sa podelili frajer s frajerkou a dievčaťom (8 %). V šiestich
článkoch sa objavili dievčatá (6 %) a chalani spolu s teenagermi získali identicky po jednom
percente.
Príspevkov, v ktorých boli mladí prezentovaní v negatívnom kontexte bolo
dohromady 73. Najviac kritizovanými sa stali priateľ s priateľkov, ktorí sa vyskytli v desiatich
článkoch, čo predstavovalo 19 %. O dva články pozadu boli frajer s frajerkou, čím si vyslúžili
15 %. Rovnako ako frajer s frajerkou na tom boli aj dievčatá, ktoré spomenuli v identickom
počte príspevkov. Chalan získal 13 %. Po ňom nasledovalo dievča (10 %). Druhú polovicu
desiatky otvorila najlepšia kamarátka (8 %). O dve percentá menej získala kamarátka.
Kamaráti a chalani získali percentuálny podiel 6. Na konci sa s dvomi percentami umiestnili
spolužiaci.
Neutrálne ladených článkov, kde spomenuli kontext mládeže, bolo spolu 305. Prvé
miesto obsadili opäť kamaráti (17 %). Druhá skončila kamarátka (15 %). Na treťom mieste sa
umiestnili chalani (14 %). O percento menej získali priateľ s priateľkou. Prvú päťku uzatvorili
dievčatá s percentuálnym podielom desať. Za nimi pokračovalo dievča (8 %). Rovnaký počet
percent (7) získali frajer s frajerkou a chalan. Nasledovali teenageri so šiestimi percentami
a desiatku uzatvorila najlepšia kamarátka (3 %).
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1.3.4 Kontext mládeže EMMA+EVA verzus EVA girl +KAMARÁT
V tomto kontexte prišla po prvý raz zmena, pretože väčší priestor pre mládež vyčlenili
periodiká Eva girl a Kamarát, konkrétne 292 príspevkov. Emma a Eva ich zverejnili len 208, čo
je o 84 článkov menej ako v prípade periodík určených pre mladých.
Celkovo sa v ženských časopisoch najviac objavovali z kontextu mládeže kamarátka
a priateľ/priateľka (24), kamaráti/kamarátky (21), dievča a dievčatá (12), frajer (7)
a teenageri (5). V hlavnej téme boli dva razy spomenuté milenka a dievča. Po jednom článku
sme zachytili o priateľovi, dievčatách, mladej žene, študentke a partnerke. V kontexte
mládeže

boli

najčastejšie

spomínaní

kamarátka

(24),

priateľ/priateľka

(23),

kamaráti/kamarátky (21), dievčatá (11) a dievča (10). Pozitívne vykresľovali hlavne
priateľa/priateľku (12), kamarátku (10), kamaráta (6), frajera (4) a dievča (3). Negatívne
ohlasy sme zaznamenali u priateľa/priateľky (6), dievčat (3) a chalana (2). V neutrálnom
svetle prezentovali najmä kamarátku (14), kamarátov/kamarátky(11), dievča (8), dievčatá(7)
a teenagerov (4).
V mládežníckych

periodikách

najčastejšie

prezentovali

kamarátov

(54),

priateľa/priateľku (30), kamarátku (29), chalana (26), chalanov (25) a frajera/frajerku (20).
Hlavnou témou článkov boli najmä chalan (6), najlepšia kamarátka a chalani (3), kamarátka,
priateľ/priateľka, baba a spolužiak (2). Vo vedľajšej téme najviac dominovali kamaráti (53),
priateľ/priateľka (28), kamarátka (27), chalani (22), frajer/frajerka a chalan (20). Pozitívne
príspevky najčastejšie písali o kamarátoch/kamarátkach (20), kamarátke (9), najlepšej
priateľke a chalanovi (8), dievčati (5) a frajerovi/frajerke (4). V negatívnom svetle vykresľovali
priateľa/priateľku, frajera/frajerku (6), kamaráta/kamarátky, najlepšiu kamarátku a dievča
(4) babu a baby (3). V neutrálnej rovine sme najviac zaznamenali kamarátov (30), chalanov
(22), priateľa/priateľku (19), kamarátku (18), chalana (13) a frajera/frajerku (11).

1.4 Kontext celebrít
Kontext celebrít zo všetkých štyroch kontextov najčastejšie spomínali a periodiká mu
poskytli najviac priestoru. Zapisovali sme všetky osoby spomenuté v článkoch aj tie, ktoré nie
sú mediálne známe. Celkovo sme zaznamenali 1575 príspevkov. Najpreferovanejšou
celebritou sa stal Justin Bieber, ktorý získal 16 %. Na druhom mieste skončila jeho priateľka
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Selena Gomez so 14-timi percentami. Za ňou sa umiestnila Rihana (13 %). V pätnástich
príspevkoch sa objavila Lady Gaga, čo prestavovalo 10 %. S rovnakým podielom skončila aj
Britney Spears. Len o jedno percento menej mala Katty Perry spolu s Miley Cyrus. So
siedmimi percentami skončila Nicki Minaj a Kristen Steward spolu s Taylorom Launtnerom
uzatvorili prvú desiatku najprezentovanejších celebrít a získali 6 %.

Obrázok 6: kontext celebrít

1.4.1 Kontext celebrít ako hlavná a vedľajšia téma
Celebrity boli hlavnou témou v 154 článkoch. Najviac prezentovali Justina Biebera
a Selenu Gomez, ktorí získali 19 %. 11 % získali Ian Somerhalder a Robert Pattinson. Za nimi
nasledovala Miley Cyrus s ôsmimi percentami. Kristen Steward, Taylor Launtner, Rihana
a Nina Dobrev dosiahli rovnaký podiel – sedem percent. Ostatné celebrity (122) boli
predmetom hlavnej témy iba raz, čím si vyslúžili podiel 7 %.
V kontexte témy sa známe osobnosti spomínali omnoho častejšie, čo potvrdzuje aj
počet príspevkov 1422. Na prvom mieste sa umiestnil opäť Justin Bieber, ktorý mal totožný
percentuálny podiel ako Riahana (14 %). Treťou skončila Selena Gomez, ktorá získala 12 %.
O jedno percento menej dosiahli Britney Spears a Lady Gaga. Šiesta sa umiestnila Katty Perry
s jej desiatimi percentami. V tesnom závese pokračovala Miley Cyrus (9 %). Nicki Minaj
spomenuli v deviatich článkoch, čo predstavuje 7 %. O jeden článok menej mala Demi
Lovato, čím si vyslúžila 6 % rovnako, ako Kristen Steward.
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1.4.2 Kontext celebrít ako príspevky s príbehom a bez príbehu
Článkov s príbehom, v ktorých spomenuli kontext celebrít bolo celkom 94. V štyroch
sa objavila Kate Moss, čím si vyslúžila prvé miesto s percentuálnym podielom 45. O Katty
Perry a Justinovi Bieberovi napísali dva články, obaja tak získali 22 %. Ostatné známe
osobnosti (84) mali o jeden článok menej a skončili s jedenástimi percentami.
Príspevkov bez príbehu, kde sa objavili aj celebrity, sme zachytili 1483. Prvé miesto
s pätnástimi percentami obsadil Justin Bieber. O percento menej získala Selena Gomez. Za
ňou opäť s jednopercentným rozdielom skončila Rihana. Štvrté miesto obsadila Britney
Spears. Lady Gaga sme označili v pätnástich prípadoch, čím získala desať percent. Miley
Cyrus získala rovnaký podiel ako Katty Perry (9 %). Tak isto Kristen Steward a Nicki Minaj
zdieľali identické percentuálne zastúpenie (7 %). O jedno percento menej mala Demi Lovato.

1.4.3 Pozitívny, negatívny a neutrálny kontext celebrít
V pozitívnom kontexte spomenuli celebrity dohromady v 555-tich článkoch. Prvú
priečku obsadil Justin Bieber (16 %). Na druhej sa umiestnila Selena Gomez s deviatimi
príspevkami, čo jej prinieslo 14 %, rovnako ako Rihane. Štvrtá skončila Beyoncé
a percentuálnym podielom desať. Tesne za ňou boli Miley Cyrus a Jennifer Lopez s deviatimi
percentami. Na ďalšom mieste sa umiestnil po prvý raz Michael Jackson, ktorý získal osem
percent spolu s Ianom Somerhalderom. Desiatku celebrít uzatvorili Lady Gaga a Katty Perry
so šiestimi percentami.
Najviac kritizovali Britney Spears, ktorá si vyslúžila 19 %. Na druhom mieste skončil
Justin Bieber so šestnástimi percentami. Tretiu priečku obsadili Miley Cyrus a Katty Perry,
ktoré mali identický percentuálny podiel – jedenásť. Po osem percent získali Rihana, Victoria
Beckham, Christina Aquilera a Beyoncé. Predposledná skončila Lady Gaga (6 %) a posledné
miesto uzavrela Demi Lovato s percentuálnym podielom päť.
V neutrálnom kontexte uverejnili najviac článkov v spojitosti so Selenou Gomez
a Lady Gaga, ktoré získali rovnako po 16 %. Na treťom mieste skončil Justin Bieber, o ktorom
zverejnili osem článkov (11 %). Len o percento menej získali Katty Perry s Kristen Steward
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a Rihanou. Šesť článkov sme zaznamenali o Taylorovi Launtnerovi, čím si vyslúžil 8 %. So 7 %
sa na predposlednom mieste umiestnila Nicki Minaj a so 6 % skončili Miley Cyrus a Demi
Lovato.

1.4.4 Kontext celebrít EMMA+EVA verzus EVA girl+KAMARÁT
Súhrnne sme v Emme a Eve zachytili 727 článkov, ktoré prezentovali nejakú známu
osobnosť. V Eve girl a Kamarátovi celebritám ponúkli omnoho väčší priestor, konkrétne 848
článkov, čo je rozdiel 121 príspevkov.
V ženských periodikách sa najčastejšie objavili osobnosti Marc Jacobs (5), Taylor
Launtner, Kate Moss a Marilyn Monroe (4), Heidi Klum, Arnold Schwanceneger a Britney
Spears (3) a Robert Pattinson (2). Hlavné témy veľmi obmieňali, pretože ani o jednej
celebrite za tri mesiace nenapísali viac ako jeden článok. Z toho nám vyplýva, že v sekcii
vedľajšia téma bolo poradie totožné s celkovým poradím. Najpozitívnejšie vykresľovali
Jennifer Lopez, Adama Levina, Megan Fox, Beyoncé, Iana Somerhladera, o ktorých napísali
dva články. Ostatných spomenuli len raz a ich zoznam si môžete pozrieť v prílohe na CD
nosiči. Nelichotivo sa vyjadrovali o Christine Aquilere, Katty Perry, Brietney Spears, Lindsay
Lohan a Willow Smith (2). V neutrálnom kontexte sme najčastejšie zachytili Taylora
Launtnera, Marca Jacobsa, Heidi Klum, Demi Lovato a Chorda Overstreeta (3).
V časopisoch pre mládež najviac pretriasali Justina Biebera (23), Selenu Gomez (20),
Rihanu (17), Miley Cyrus (14), Britney Spears (12), Katty Perry (9) a Lady Gaga (8). Súčasťou
hlavnej témy boli najčastejšie Justin Bieber (5), Selena Gomez (4), Ian Somerhalder (3),
Rihana a Robert Pattinson (2). V kontexte témy sme najviac článkov zachytili o Justinovi
Bieberovi (18), Selene Gomez (16), Rihane (15), Britney Spears a Miley Cyrus (12), Katty Perry
a Lady Gaga (8). Kladne vykresľovali najmä Justina Biebera (9), Selenu Gomez a Rihanu (8),
Miley Cyrus (6), Katty Perry a Iana Somerhaldera (3). Negatívne opisovali Justina Biebera (6),
Britney Spears (5), Miley Cyrus (4), Roberta Pattinsona, Nicki Minaj, Beyoncé a Angelinu Jolie
(2). Najviac článkov v neutrálnom kontexte napísali o Selene Gomez (11), Justinovi Bieberovi
(8), Rihane, Britney Spears a Lady Gaga (6) a Katty Perry (5).
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