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Ke! sa konajú ve"ké #portové udalosti, novinové titulky mnoh$ch z nás 
zarazia svojim nacionalistick$m (príp. xenofóbnym) nádychom. Pri prí-
le%itosti Svetového pohára v hokeji v roku 2004 sa v Blesku objavili na-
príklad tieto: „Bratwurst“ rozkousl a! Jágr (29. 4., &R porazila Nemecko), 
"eské vízo: samé jedni#ky (4. 5., &R porazila Kanadu), Chlapi, rozpra$-
te je! (5. 5., pred zápasom &R - USA) a Kana%ané v Evrop& b&sní. Pro#? 
(5. 5.). Mohla by som samozrejme siahnu' aj po príkladoch z in$ch 
krajín, napríklad v Británii po(as futbalov$ch majstrovstiev Euro96 obdr-
%ala Komisia pre s'a%nosti oh"adne tla(e (Press Complaints Commission) 
rekordn$ch 306 s'a%ností vo vz'ahu k rasistickému mediálnemu pokrytiu 
nemeckého futbalového dru%stva, ktoré nasledovalo po vylosovaní Ne-
mecka ako protihrá(a Anglicka. Takéto pokrytie je (astej#ie v bulvárnej 
tla(i, napriek tomu v#ak vyvoláva otázky, ktoré súvisia so %urnalistick$m 
diskurzom ako tak$m. Mô%ete nám najskôr vysvetli', (o vlastne (medi-
álny) diskurz je? A ako ho mô%eme skúma'?
Mediálny diskurz tvorí iba jednu (aj ke! v"znamnú) #as$ v%e-
obecného obehu vedomostí. Podobne ako diskurz vo v%eobec-
nosti, aj toto diskurzívne pradeno  – alebo ak sa vám pá#i viac 
ni$ – je spletené z reprezentácií udalostí a hodnôt, ktoré s nimi 
asociujeme. Ke! reportá& popisuje ví$azstvo národného, regio-
nálneho #i miestneho %portového tímu v novinách, ktoré majú 
vysok" náklad v danom %táte, regióne #i meste, #asto – mo&no 
dokonca v&dy –  implicitne alebo explicitne vyjadruje názor, &e 
je dobré, &e sme vyhrali my. Tak"to názor v sebe nesie hodnoto-
vú orientáciu: „je v&dy dobré vyhra$“. Na%e vlastné poní&enie #i 
poní&enie „in"ch“ mô&eme vníma$ podobne. Z toho, #o som 
povedal, je zrejmé, &e hodnoty sú vyjadrené vo forme tvrdenia, 
ktoré v"skumník extrahuje. T"mto spôsobom odkryjeme a ana-
lyzujeme ideologickú maticu daného média. 

Predpokladajme teda, %e na#a anal$za pokrytia #portovej udalosti v ur-
(itom periodiku potvrdila, %e sa skuto(ne jedná o nacionalistické (i do-
konca rasistické pokrytie. Mô%eme následne urobi' nie(o iné ne% napísa' 
odbornú sta' (i poda' s'a%nos' na relevantnom mieste? Ani jedna 
z t$chto mo%ností sa mi toti% nejaví ako ve"mi ú(inná.
Napriek príkladom, ktoré som uviedol, nemô&eme v%etky nacio-
nalistické ideológie hádza$ do jedného vreca. Nacionalizmus 
toti& nemusíme nutne vníma$ ako ideológiu, ale ako súbor socio-

-politick"ch projektov, ktoré majú spolo#n" jedin" rys – nároku-
jú politickú suverenitu pre politickú komunitu, ktorú charakteri-
zujú ako národ. Existuje samozrejme ve'ké mno&stvo 
nacionalistick"ch projektov, ktoré sú xenofóbne alebo dokonca 
rasistické, neplatí to v%ak o v%etk"ch tak"ch projektoch. To som 
ale trochu odbo#il, vrá$me sa k va%ej otázke. Áno, priznajme si, 
akademické state nie sú príli% efektívne, ak je na%im cie'om po-
merne r"chla zmena &urnalistického diskurzu. Napriek tomu 
v%ak mô&u ovplyvni$ %tudentov, z ktor"ch budú jedného d(a 
novinári. )tudenti, ktorí si pre#ítali akademické state, budú mo&-
no pri svojej práci &urnalistov lep%ie pripravení na to, aby rozu-
meli kritike z akademického prostredia a následne ju prijali. 
Úradná s$a&nos$ mô&e, ale nemusí, by$ efektívna a mô&e ma$ 
dokonca opa#n" ú#inok ne& sme zam"%'ali. Mohla by by$ ú#in-
ná v prípade, ke! existujú pozitívne predpoklady, napríklad 
v redakcii panuje antirasistická atmosféra, existuje právomoc 
pokutova$ média at!. Celú vec v%ak mô&eme postavi$ aj inak. 
Predstavme si, &e v na%ej spolo#nosti fungujú sebarefl exívne 
médiá, ich zamestnanci sú vynikajúci novinári, azda najlep%í na 
svete a niekto na nich podá s$a&nos$. Aká asi bude reakcia novi-
nárov? „Aha, tak&e vy nám chcete diktova$, ako máme robi$ 
svoju prácu – tak to sná! nie!“ A to som pou&il jemnú formuláciu. 
Reakcia bude zrejme podobná, ak je s$a&nos$ formulovaná ne-
zdvoril"m spôsobom, #o je #asto pochopite'né, ale nie nutné. 
Pokia' je nacionalistick" diskurz charakteristick" pre médium 
ako také – a nielen pre ur#itého novinára – a dokonca by také 
médium existovalo v nerasistickom sociálnom prostredí, tak je 
málo pravdepodobné, &e zmení svoje jednanie. *o robi$ v takom-
to prípade? Vo v%eobecnosti by sa mali zvá&i$ v%etky mo&né 
opatrenia – bojkot, „propaganda“ zameraná na zadávate'ov re-
klamy v danom médiu, k tak"mto médiam a ich predstavite'om 
mô&eme by$ ve'mi zdvorilí, pozvime ich napríklad na ve#eru 
s imigrantmi. Musíme si v%ak by$ vedomí toho, &e niektoré opa-
trenia #i skutky – #asto práve tie agresívne – majú nezriedka 
opa#n" ú#inok. 

Z va#ich slov je zrejmé, %e %urnalistick$ diskurz je ve"mi komplexnou 
zále%itos'ou, odvíja sa od pracovn$ch návykov, politicko-ekonomickej 
základne daného média a tie% od #irokého socio-politického kontextu. 
Nazna(ili ste zásadn$ vplyv vzdelávania %urnalistov. Vzdelávate budúcich 
%urnalistov na Universitat Autonoma de Barcelona, pracujete na projek-
toch vzdelávania praktikujúcich novinárov. Va#a v$uka a v$skum nám 
odkr$vajú dôle%itos' %urnalistického diskurzu a tie% mo%ností jeho zmeny. 
Osobne ponímam va#u prácu ako ve"mi v$znamnú, mám v#ak pocit, %e 
diskurzívna anal$za sa v rámci prípravy budúcich %urnalistov na vysok$ch 
#kolách podce)uje a %e sami novinári si málokedy uvedomujú moc %ur-
nalistického diskurzu. Máte podobn$ pocit?
V rámci v"uky &urnalistiky sa dlhodobo presadzujú dva tábory, 
dve koncepcie v"uky. Na jednej strane by malo %túdium &urna-
listiky by$ predov%etk"m profesijnou prípravou, &urnalistike sa 
#lovek najlep%ie nau#í v praxi. Takéto vzdelávanie sa vä#%inou 
odohrávalo mimo akademickú obec a bolo maximálne prispôso-
bené potrebám mediálneho priemyslu. Na druhej strane existujú 
a existovali mediálne %túdiá, plné kurzov, ktoré sa zaoberajú 
kritikou existujúcich &urnalistick"ch postupov, kvantami teórií, 
ktoré ale majú ve'mi málo spolo#ného s profesijn"m vzdeláva-
ním. Nedostatky obidvoch prístupov bijú do o#í. Musím v%ak 
prizna$, &e v skuto#nosti tieto prístupy neexistujú v #istej podobe, 
e%te aj dnes v%ak nájdeme vplyvn"ch jednotlivcov, ktorí obhaju-
jú jeden #i druh" prístup. V kontexte reálne existujúcich a kon-
fl iktn"ch spolo#ností tieto dva prístupy vyústili do rôznych 
kombinácií a predstáv o tom, ak"m spôsobom majú by$ &urna-
listi vzdelávaní a aké majú by$ kurikulá vysoko%kolsk"ch odbo-
rov &urnalistiky príp. mediálnych %túdií. Okrem v"nimiek sa oba 
prístupy navzájom v"razne ovplyvnili. Ve'mi #asto sa stáva, &e 
mlad" #lovek za#ne na univerzite %tudova$ &urnalistiku, preto&e 
si predstavuje, &e novinár#ina v podstate znamená cestovanie 
z jedného miesta na druhé – ktoré so sebou ob#as nesie riziko – 
a popísanie toho, #o novinár práve vidí. V priebehu %túdia si v%ak 
(aspo( niektorí) uvedomia dôle&itos$ diskurzu a uvedomia si tie&, 
&e &urnalistická práca so sebou nesie obrovskú dávku zodpoved-
nosti, pre niektor"ch to nie je upokojujúci pocit. Vyhnú$ sa kri-
tickému prístupu k &urnalistike je dnes u& takmer nemo&né,  sa-
mozrejme tomu napomohlo roz%írenie kulturálnych %túdií a tie& 
fakt, &e mnohí b"valí „profesionálni pedagógovia“ si uvedomili, 
&e &urnalistika a politika majú ve'mi ve'a spolo#ného. 

„Je dobré, !e sme vyhrali… tak"to názor 
v sebe v!dy zah#$a hodnotovú orientáciu“                
rozhovor s Xavierom Giròom

Stru(ne ste spomenuli, %e záujmy mediálneho priemyslu a akadémie sú 
vo vz'ahu k %urnalistike zna(ne odli#né. Som si istá, %e máte #tudentov, 
pre ktor$ch je 'a%ké presadi' „kritick$“ %urnalistick$ diskurz, o ktorom sa 
u(ili na univerzite, v reálnych podmienkach ka%dodennej práce v médiu. 
&o im radíte? 
Na popísanie mo&ností praktikovania kritickej &urnalistiky 
v mainstreamov"ch médiach sme rozvinuli jeden koncept. Vä#-
%ina diskurzu „ve'k"ch médií“ nie je kritická vo#i establi%mentu, 
zjednodu%ene povedané nekritizuje sú#asn" stav vecí. Tento 
diskurz v%ak nie je ani jednoliaty, ani rigidn" a dokonca ani ho-
mogénny, práve naopak, je elastick", rôznorod", heterogénny. 
A je tak" práve kvôli tomu, &e média musia medzi sebou sú$a&i$, 
musia by$ ziskové a zárove( musia by$ tie& zaviazané k tomu, 
&e budú popisova$ to, #o sa naozaj vo svete deje (aj ke! tento 
svoj záväzok #asto poru%ujú). Elastickos$ diskurzu alebo %trbiny 
#i trhliny v diskurze (súvisiace so &urnalistick"mi postupmi, 
sú$a&ou a záväzkom vo#i verejnosti) ponúkajú %ancu na prakti-
kovanie kritickej &urnalistiky. Samozrejme, h+bka %trbín #i miera 
elastickosti sa lí%i, zále&í na mno&stve spolo#ensk"ch a in"ch 
faktorov. Niekedy sú %trbiny úzke, inokedy sú takmer dierami 
a v niektor"ch prípadoch vôbec neexistujú. Skúsme teda %trbiny 
zvä#%i$, nerobme to ale za cenu vlastného vy#erpania, zachovaj-
me si dos$ energie na to, aby sme z daného média odi%li pokia' 
sa nám na%a existencia v (om javí ne'udskou a nájdime iné mies-
ta, kde mô&eme pôsobi$ ako &urnalisti, napr. v alternatívnych 
médiach.  

Mô%ete nám na záver priblí%i', ako ste sa dostali k #túdiu mediálneho 
diskurzu?  
Pracoval som ako novinár u& nieko'ko rokov, ke! som si uvedo-
mil, &e noviny, ktoré ma zamestnávali, boli v skuto#nosti politic-
k"m #inite'om. Mnohé média – dokonca sná! v%etky – sa zavä-
zujú, &e budú úzko previazané s verejnos$ou, &e s (ou budú 
spolupracova$. Zriedka je to ale pravda. Ide skôr o dominantn" 
vz$ah, dominantn" práve kvôli diskurzu, na maskovanie tohto 
vz$ahu pou&ívajú média rétoriku. Jedného d(a som takpovediac 
náhodou natrafi l na diskurzívnu anal"zu a zistil som, &e je to 
nástroj, ktor"m mô&eme odhali$ – ak chcete dekon%truova$ – 
tento mocensk" vz$ah.

P$tala sa Monika Metyková

Profesor Xavier Girò pôsobí na Autonómnej univerzite v Barcelone (Universitat Autonoma de Barcelona), kde predná-
#a politickú %urnalistiku. Medzi jeho hlavné v$skumné záujmy patrí #túdium mediálneho diskurzu vo vz'ahu k men#inám 
a imigrácii, komunikácia po(as konfliktu a v mieri (tzv. konfliktná a mierová %urnalistika), publikoval tie% knihu o dej-
inách katalánskej televízie. Momentálne pripravuje #túdiu o mediálnom diskurze vo vz'ahu k mierovému procesu 
v severnom Írsku. Vo svojej práci profesor Girò vyu%íva akademické aj praktické skúsenosti, pred nástupom na akade-
mickú dráhu toti% pracoval v tla(en$ch a elektronick$ch médiach. 
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