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Obsah na#ej publikácie vychádza 
z$dlhoro!nej skúsenosti autorov so 
zobrazovaním globálnych tém v$me-
diálnom prostredí v rámci iniciatívy 
Svet medzi riadkami, ako aj$%al#ích 
&udí z$tímov oddelenia Globálneho 
vzdelávania slovenskej neziskovej 
organizácie )lovek v!ohrození a$od-
delenia Program migrace vzdelávacej 
sekcie Varianty !eskej organizácie 
)lov*k v!tísni. Príru!ka by v#ak ne-
mohla vzniknú' bez úzkej spolupráce 
a$podpory mnoh(ch %al#ích &udí 
a$in#titúcií, ktor(m by sme na tomto 
mieste radi venovali na#e po%akovanie.
Ve&mi si vá)ime spoluprácu s$Katedrou 
)urnalistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského, ktorá nám 
umo)nila v$rámci svojho kurikula 
otvori' predmety Globálne v"zvy  
(nielen) pre #urnalistov a$Globálna 
rozvojová #urnalistika. Na#e %akujem 
patrí najmä vedúcemu katedry  
doktorovi Jánovi Hacekovi. 
Na#e %akujem taktie) patrí novinár-
kam a$novinárom, ktorí sa zú!astnili 
v(skumn(ch rozhovorov a$!iasto!ne 
nám tak umo)nili nahliadnu' za opo-
nu ich práce – ich v(povede boli pre 
nás cenn(m materiálom pri v(skume 
mediálneho pokr(vania migrácie 
a$mô)u poslú)i' !itate&kám a$!itate-
&om tejto publikácie ku komplexnej-
#iemu nahliadaniu na túto tému.

Takisto ve&mi %akujeme novinárkam  
a novinárom, odborní!kam a odbor- 
níkom na najrôznej#ie globálne témy 
a súvislosti spojené nielen s migráciou 
a integráciou, ale aj %al#ími súvisiacimi 
globálnymi témami a v(zvami, ako je 
napríklad zmena klímy, &udské práva 
!i globálna nespravodlivos'. Obzvlá#' 
radi by sme po%akovali novinárkam 
Stanislave Luppovej a Stanislave  
Harkotovej, ktoré na#ej v(u!be pridá-
vajú punc praxe, právni!kám Barbore 
Me##ovej a Kataríne Fajnorovej z or-
ganizácie Liga za (udské práva, ktoré 
nám pomohli pri príprave novinárskej 
cesty do slovensko-ukrajinského 
pohrani!ia ako aj s konzultáciami tém 
spojen(ch s migráciou a azylov(mi 
procesmi. 
Na#e zvlá#tne po%akovanie patrí  
najmä Tomovi Lawovi z organizácie 
Ethical Journalism Network za jeho 
odborné konzultácie a$recenzentkám 
a konzultantkám Bohuslave Krí)ovej, 
Elene Gallovej Kriglerovej a Frédérique 
Halászovej za ich podnetné pripo-
mienky.
A napokon sa chceme po%akova' aj 
na#im donorom – Európskej komisii  
a programu SlovakAid za finan!nú 
podporu, v%aka ktorej sme mohli 
túto príru!ku vyda' a$realizova' kurz 
pre #tudentky a$#tudentov )urnalistiky. 

Po!akovanie      
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Analyti!ka !eskej mimovládnej  
organizácie "lov*k v$tísni a$vedecká 
pracovní!ka Fakulty sociálnych vied 
Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe, 
ktorá sa zameriava na #túdium viet-
namskej men#iny v$"eskej republike. 
Doktorát získala v$odbore sociálna 
geografia a$regionálny rozvoj na  
Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Karlovej. Po!as #túdií strávila po  
jednom semestri aj na Université$ 
Sorbonne IV v$Parí)i a$na Vietnam  
National University – University of 
Social Science v$Hanoji. Po!as svojej 
vedeckej praxe realizovala v(skumy 
v$nieko&k(ch krajinách vrátane Slo-
venska, Vietnamu, Ukrajiny, Po&ska 
!i Nemecka. Jej v(skumy sa venovali 
rie#eniu otázok migra!n(ch tendencií, 

rozhodovaniu migrova', transnacio-
nálnym väzbám, remitenciám, druhej 
generácii migrantov a migrantiek  
!i neregulérnej migrácii, a$to predo-
v#etk(m v$kontexte migrácie z$Viet-
namu a$Ukrajiny. V$knihe Vietnamci 
v!)esku a ve sv*t*: migra$ní a adap-
ta$ní tendence (SLON, 2014) skúmala 
vplyv fázy migrácie na vnímanie 
rodnej a$imigra!nej krajiny a$násled-
nej migra!nej stratégie Vietnamcov. 
Vyu!uje predmety Noviná+ a men-
&inová témata: Média a migrace na 
FSV UK a Migrace v!jihov"chodní Asii 
na Metropolitnej univerzite Praha. 
Ako hos'ujúca lektorka predná#a tie) 
na Univerzite Komenského a$Ekono-
mickej univerzite v$Bratislave.

Tereza Freidingerová    

O autorkách 
a autorovi      
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Peter Ivani"    Pavl ína Chalupková    
"len a$programov( mana)ér mediálnej 
iniciatívy Svet medzi riadkami, ktorej 
cie&om je prinies' viac komplexnej#ích, 
rôznorodej#ích, vyvá)enej#ích a pres- 
nej#ích informácií o globálnych 
otázkach do mediálneho diskurzu 
na Slovensku a prispie' k$celkovému 
roz#íreniu globálneho náh&adu na 
dianie okolo nás a teda rozvoju tzv. 
globálnej )urnalistiky. Ako extern( 
vyu!ujúci vedie dva predmety na  
Katedre )urnalistiky Univerzity  
Komenského v$Bratislave – Globálne 
v"zvy (nielen) pre #urnalistov a$Glo-
bálna rozvojová #urnalistika. Okrem 
toho je spoluautorom a$lektorom 
novinárskeho online tréningu Media, 
Migration and Minorities z$dielne 
Minority Rights Group International, 
analytikom globálnych otázok  
v$súvislosti so )urnalistikou a príle-
)itostn(m komentátorom spolo!en-
ského diania, obvykle s globálnym 
presahom. Je tie) spoluautorom 
#túdie o mediálnom pokr(vaní migrá-
cie v$"eskej republike, Estónsku a na 
Slovensku. +tudoval politológiu na 
Univerzite Komenského v$Bratislave 
a$aktuálne si roz#iruje poznanie  
o historickú sociológiu na Univerzite 
Karlovej v$Prahe. 

Projektová mana)érka novinársko- 
vzdelávacích projektov v organizácii 
"lovek v ohrození a !lenka mediálnej 
iniciatívy Svet medzi riadkami. V$sú-
!asnosti je aj externou redaktorkou  
a editorkou #pecializovanej spravo-
dajskej sekcie HN Globálne v$Hospo-
dárskych novinách. +tudovala )urna-
listiku, mediálne #túdiá a politológiu 
na Masarykovej univerzite v$Brne. 
Po!as #túdia strávila dva semestre 
na Viedenskej univerzite, kde sa 
venovala #túdiu globálnej politickej 
ekonómie a autokratick(ch re)imov. 
Je tie) spoluautorkou #túdie o me-
diálnom pokr(vaní migrácie v$"eskej 
republike, Estónsku a na Slovensku. 

O autorkách a autorovi
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Ako )urnalistky a )urnalisti si uvedo-
mujeme, )e skuto!nos', o ktorej hovorí 
Walter Lippmann, klasik mediálnej 
teórie, sa t(ka aj nás samotn(ch. 
Svet, v ktorom )ijeme, je príli# ve&k(, 
príli# komplexn(, slovami sociológa 
Zygmunta Baumana (2004) príli#  
tekut" na to, aby sme ho dokázali 
plne pochopi' !i popísa'.
Zárove, sme si vedomí nielen spolo-
!enskej zodpovednosti, ktorú nesieme, 
ale aj svojej povinnosti sna"i# sa  
priná$a# ná$mu publiku !o najkom- 
plexnej$ie, najnuansovanej$ie, 
najpresnej$ie a najvyvá"anej$ie 
informácie o svete okolo nás. Také, 
aby na#im !itate&om, posluchá!om 
!i divákom umo)nili !ini' tie najlep#ie 
mo)né informované rozhodnutia  
o v%zvach, ktor%m ako obyvatelia 
rôznych krajín a&celej planéty !elíme.
Aby sme to dokázali, musíme za!a# 
od seba. Iba ak zlo)itosti sú!asného 
sveta sami !o najlep#ie porozumieme, 
mô)eme neskôr jeho obraz tlmo!i' 
publiku. Nazrie' medzi riadky by vám, 
na#im !itate&kám a !itate&om, mohla 
pomôc' aj táto príru!ka. Pri jej tvorbe 
sme sa mnohé nau!ili i my, ktorí sme 
ju napísali. 

Nosnou témou publikácie !udia  
medzi riadkami je síce migrácia  
a otázky s 'ou spojené, no mo"no 
sa jej prostredníctvom viac ne"  
o tomto fenoméne spolo!ne  
dozvieme !osi o sebe. 
Aj my ako autorsk( tím sme sa pri  
jej písaní mnohokrát p(tali: 
Kto sme my sami a ako to súvisí  
s na#ím vnímaním témy migrácie? 
Pre!o ju vlastne vnímame tak, ako ju 
vnímame? My, novinári-jednotlivci- 
&udia, ako aj novinári-sú!as' spolo!-
nosti? Ako a pre!o si o migrantoch 
(pre túto chví&u si e#te pod t(mto 
pojmom predstavme kohoko&vek) 
myslíme, )e sú takí !i onakí, ale ur!ite 
nie takí ako „my“?
Akú rolu (v pozitívnom aj negatívnom 
zmysle slova) pri tvorbe mediálnych 
v(stupov o migrácii, pri v(bere ich 
obsahu aj formy, hrajú samotné  
médiá a akú my, &udia pracujúci  
v nich? Aké majú na#e neraz neuve-
domované rozhodnutia, t(kajúce sa 
informovania o témach spojen(ch  
s migráciou, dopady na verejnú mienku 
a verejnú politiku v krajine? Aké má 
verejná mienka a politická diskusia 
dopady na nás a na#u )urnalistickú 

Predhovor      

,udia #ijú v tom istom svete, ale 
myslia a cítia v rôznych svetoch. 

Walter Lippmann
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prácu? A !o z toho v#etkého vypl(va 
pre nás, novinárov a novinárky?
Príru!ku ,udia medzi riadkami sme 
napísali preto, aby sme ponúkli  
odpovede aspo, na niektoré z t(chto 
otázok. Veríme, )e nám v#etk(m po-
mô)e lep#ie porozumie' základn(m 
premenn(m a v(chodiskám, ktoré 
determinujú reprezentácie témy 
migrácie. A potom doká)eme hlb#ie 
porozumie' vlastnej role a$pozícii 
v$procese informovania o tomto 
fenoméne.  

Takéto porozumenie, prístup k uva-
)ovaniu o realite okolo nás pou)ite&n( 
pri mediálnom pokr(vaní migrácie, 
mô)eme aplikova' aj na rôzne iné 
skupiny v rámci spolo!ensk(ch vz'a-
hov. Obzvlá#' ak ide o &udí, ktor(ch 
vnímame ako t(ch „in(ch“. Pod „in(-
mi“ pritom mô)eme rozumie' rôzne 
sociálne skupiny, ku ktor(m sa sami 
nehlásime, preto)e sú za hranicou 
toho, !o pova)ujeme za „my“. Zah-,a 
to v#etk(ch, od migrantov po povedz- 
me predstavite&ov %al#ích men#ín. 

Na ukotvenie nadobudnutého poro-
zumenia a nov(ch poznatkov spoje-
n(ch s témou migrácie ponúkame  
v jednotliv(ch kapitolách paletu  
príkladov, prípadov(ch #túdií, otázok 
na zamyslenie !i cvi!ení s rôznou 
mierou interaktivity. 

V neposlednom rade chceme prostred- 
níctvom tejto publikácie zdôrazni' 
fakt, na ktor( u) pred sto rokmi upo-
zornil novinár, filozof a mediálny kritik 
Walter Lippmann, citovan( v úvode 
predhovoru.

Média a (udia, ktorí v nich pôsobia, 
majú ohromnú spolo!enskú zodpo- 
vednos#. Nemali by sme na ,u zabú- 
da', ale naopak, musíme si jej by' 
vedomí pri ka)dom slove !i obraze, 
ktor( pri na#ej práci vytvoríme a po-
sunieme smerom k ná#mu publiku.

Preto by sme chceli nielen #tudentky 
a #tudentov rôznych odborov, ale 
predov#etk(m budúcich aj aktívnych 
novinárov a novinárky motivova', aby 
!ítali medzi riadkami. Aby sa pokú-
#ali vystupova' zo svojho sveta, aby 
nazerali na svet okolo seba z poh&adu 
„in(ch“, a za!ali tak vníma' realitu (!i 
reality?) o !osi komplexnej#ie a zá-
rove, zodpovednej#ie, so zvlá#tnym 
analyticko-kritick(m dôrazom na t(ch 
slab#ích, prehliadan(ch a prepo!ut(ch. 

O v!etkom  
treba pochybova"
A napokon, na záver predhovoru uvá-
dzame to, !ím sme mo)no mali tento 
text za!a', teda upozornenie:
Ni! nám neverte! Ste predsa novinári 
a novinárky. V#etko, !o si na nasledu-
júcich stranách pre!ítate, si overte. 
P(tajte sa, re#er#ujte, h&adajte iné 
uhly poh&adu a vysvetlenia, ch(bajúce 
premenné a fakty. Nazerajte na na#e 
slová v súlade so zásadami kritického 
myslenia a zdvorilého spochyb,ova-
nia, s potrebnou dávkou descartov-
skej metodickej skepsy: De omnibus 
dubitandum, teda: O v&etkom treba 
pochybova%. 
Pochybova!nos' nie je len základom 
racionalizmu, poznávania a modernej 
vedy ako takej, ale aj kvalitnej )urna-
listiky.

Prajeme vám príjemné !ítanie  
a u!enie sa.

Predhovor
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Publikácia sa venuje téme migrácie z rôznych perspektív:
V prvej a druhej kapitole sa venujeme teórii potrebnej na porozumenie témy, o ktorej 
publikácia hovorí. H!adáme odpove" na otázku, ako vzniká predstava a reprezentácia 
migrácie v kontexte médií a ako na ne vpl#va to, kto sme.
V tretej kapitole sa detailnej$ie pozeráme na samotn# fenomén migrácie. Oboznámime 
sa pritom s dôle%it#mi pojmami, tvrd#mi dátami aj mäk$ími poznatkami. 
Vo $tvrtej kapitole sa presunieme z teoretickej roviny do praxe. Skúmame $pecifiká 
pokr#vania migrácie na Slovensku v komparatívnej perspektíve s rôznymi krajinami. 
Na konci príru&ky ponúkame na$imi $tudentmi to!ko %iadané praktikum vo forme 
samostatn#ch kapitol s názvami Ideme do terénu a Pracujeme so zdrojmi. V piatej  
a $iestej kapitole preto uvádzame praktické tipy a postupy pri reportérskej práci.

Ako !íta" príru!ku? 
Pri vo!be $truktúry a vzdelávacieho postupu sme siahli po metodológii evokácia –  
uvedomenie – reflexia (evocation – understanding – reflection, EUR). 
To znamená, %e predkladané poznatky sa najprv sna%íme v &itate!och evokova', vyvola' 
v ich mysli predstavu o danej téme. Následne vo fáze uvedomenia evokovanú predstavu 
podkladáme faktmi a jasne a odborne definovan#mi pojmami. Vo fáze reflexie potom 
dané poznatky, podopreté faktmi a zadefinovan#mi pojmami, vztiahneme k sebe,  
aby sme mohli identifikova', &o nás s témou spája a ako by sme na (u mohli uvá%ene  
a informovane reagova'.
V#ber metodológie pritom nie je samoú&eln#. Mala by prispie' k lep$iemu uchopeniu nasle-
dujúcich kapitol a ich obsahu, aby z nich mohli na$i &itatelia a &itate!ky vy'a%i' &o najviac.
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AP
API
BIP
BSP
EHP
EJN
EJO
EK
EMN
EU
FDI
IDP
IOM
ODA
OECD

OSN
PICUM
ZSSR
UNHCR

The Associated Press
American Press Institute
dr!ite" medzinárodnej ochrany (beneficiary of international protection) 
dr!ite" doplnkovej ochrany (beneficiary of subsidiary protection)
Európsky hospodársky priestor
Ethical Journalism Network
European Journalism Observatory
Európska komisia
Európska migra#ná sie$ (European Migration Network)
Európska únia
priame zahrani#né investície (foreign direct investment)
vnútorne presídlené osoby (internally displaced persons)
Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration)
oficiálna rozvojová spolupráca (Official development assistance)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-Operation 
and Development)
Organizácia Spojen%ch národov
The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Zväz sovietskych socialistick%ch republík
Vysok% komisár OSN pre ute#encov (The United Nations High Commissioner for Refugees)

Skratky      

Skratky



12 Kapitola 1

1. krok: téma 
2. krok: aká téma je / 

pozitívna charakteristika 
(dve prídavné mená) 

3. krok: &o pozitívne téma 
robí/&o sa s (ou deje  
(tri slovesá) 

4. krok: veta so $tyrmi 
slovami o téme v pozitívnej 
rovine ($tyri slová) 

5. krok: opak vety zo 4. kroku
6. krok: opak slovies  

z 3. kroku
7. krok: opak prídavn#ch  

mien z 2. kroku 
8. krok: opak slova z 1. kroku

Cvi!enie 1.1.
Diamant na tému !URNALISTIKA

)URNALISTIKA

5 minút 

V  k r í z e  p o z ná # 
méd i á  

Kapitola 1
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Pí#e sa rok 2015 a Európa sa zviecha 
z naj'a)#ej finan!nej krízy od 

druhej svetovej vojny. Socioekono-
mické dôsledky s ,ou spojené sa na 
európskych spolo!nostiach e#te ani 
nestihli prejavi' – z histórie vieme, 
)e dozvuky podobn(ch ruptúr mô)u 
odznieva' celé roky a) desa'ro!ia –  
a na obzore sa u) objavila nová, 
ve&kou !as'ou európskej verejnosti 
nepoznaná, a napriek dlhodobo zná-
mym fundamentom vlastne neo!aká-
vaná v(zva, spojená s migráciou.
Do Európy sa odrazu1 v jedno leto 
vybrali státisíce &udí, naraz, v dlh(ch 
zástupoch. Ve&ké mno)stvo &udí na 
stanici v Budape#ti a pozd.) celej tzv. 
balkánskej trasy, rady &udí krá!ajú-
cich popri európskych dia&niciach  
v srdci kontinentu, ute!enecké tábo-
ry v schengenskom priestore. Scény 
známe skôr z humanitárnych kríz,  
aké sa v mysliach vä!#iny Európanov 
odohrávali kdesi tam, %aleko, na  
nejakom pre nich neznámom talian- 
skom ostrove, sa odrazu za!ali odo-
hráva' tu. 
Svet sa nás dotkol a téma migrácie 
sa ocitla v stredobode záujmu.  
Médiá a publikum na 'u museli 
reagova#. 
Tzv. ute!enecká !i migra!ná kríza2 
sa stala nielen témou pre médiá, ale 
aj predmetom v(skumov a anal(z, 
ktoré sa za!ali zobrazovaním migra!-
n(ch tém v európskom mediálnom 
priestore zaobera' vo vy##ej miere 
ne) dovtedy. Anal(zy realizované 
po roku 2015 poukázali na nieko&ko 
zaujímav(ch javov. 
Prv(m bol paradox, )e hoci sa migrácia 
stávala pre médiá stále aktuálnej#ou 
témou, záujem o ,u vo verejnom 
priestore – z poh&adu publika –  
s !asov(m odstupom od roku 2015  
postupne klesal. Druh(m zásadn(m 
poznatkom bola skuto!nos', )e 

príbehy priná#ané médiámi publiku 
naprie! Európou sa lí#ili a lí#ia, a to 
podobne, no nie nutne rovnako3, ako 
sa lí#i verejn( diskurz a politická dis-
kusia v rôznych krajinách Európskej 
únie (Fengler, Kreutler, 2020, s. 4). 
Médiá na Západe kladú vä!#í dôraz 
na situáciu migrantov a ute!encov  
a otvárajú tému pomoci a/alebo soli-
darity. Médiá v strednej a v(chodnej 
Európe sa vo vy##ej miere zameriava-
jú na problémy spojené s migráciou, 
migrantmi a ute!encami a na protes-
ty proti nim. Uvádza to anal(za z diel-
ne European Journalism Observatory 
a nemeckej nadácie Otto Brenner 
Stiftung (ibid, 2020). 
Pre!o médiá a novinári v rôznych kra-
jinách pokr(vajú túto tému tak odli#ne? 

1 Odrazu len z poh#adu $ir$ieho verejného  
diskurzu, pre t%ch, ktorí agendu sledovali, 
nebol tento v%voj prekvapením. 

2 Pod migra!nou krízou, známou aj ako ute!e-
necká kríza, rozumieme obdobie, ktoré sa  
za!alo rokom 2015 a vo vä!$ej miere skon!ilo 
v nasledujúcom roku, t%ka sa primárne  
Európskej únie a krajín v jej susedstve  
(Srbsko, Macedónsko !i Bosna a Hercego-
vina). Toto obdobie krízy je charakteristické 
prudk%m nárastom po!tu #udí prichádzajú-
cich do Európy naprie! Stredozemn%m mo-
rom a po zemi smerom z Blízkeho v%chodu.  
V danom období Európa do!asne nedoká-
zala zaisti& nepriechodnos& svojich hraníc 
a zárove' zabezpe!i& dosta!ujúce humani-
tárne podmienky pre #udí, ktorí sa pokú$ali 
dosta& za jej hranice. (asto sa spomína ako 
„takzvaná“, lebo jej definícia ako migra!nej 
krízy je diskutabilná, kritika obvykle smeruje  
k faktu, "e skôr ako o migra!nej kríze mô-
"eme hovori& o kríze politickej, podmienenej 
vzrastajúcimi migra!n%mi pohybmi #udí.

3 Napríklad anal%za EXPOSED: Media 
coverage of migration in Czech Republic, 
Estonia and Slovakia (Posp)ch, Jure!ková et 
al., 2019) nazna!ila, "e hoci je v krajinách ako 
Slovensko a (esko verejn% diskurz t%kajúci 
sa témy migrácie podobn%, médiá na 'u 
reagujú odli$ne.
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Tu je na mieste polo)i' si otázku, !o je 
)urnalistika a !o (alebo kto) sú vlast-
ne tie médiá, ktoré sa témam spoje-
n(m s migráciou venujú. Kto sme my, 
novinári a novinárky v nich? Aká je 
rola )urnalistiky a &udí pracujúcich  
v médiách v súvislosti s v(zvami, ako 

je migrácia? Ak(m v(zvam !elia novi-
nári pri svojej práci (strata kredibility, 
médiá ako nástroj zábavy)? Kto tvorí 
na#e publikum? Ako sa správa a ako 
sa mení s dobou? Akou mocou dispo-
nujeme a !o mô)eme spravi',  
aby sme ju vyu)ívali zodpovedne? 

 1.1. $o je %urnalistika a kto sme my,    
 novinári a novinárky?      

Ak si do vyh&adáva!a zadáme otázku, 
 !o je )urnalistika, ponúkne nám 

hne% nieko&ko definícií4. Ich spolo!n(m 
menovate&om je v#ak zber, spracova-
nie a #írenie noviniek a informácií vo 
viac !i menej deklarovanom verejnom 
záujme (infobox 1.1.).
Podstatou novinár!iny teda je, )e 
pracuje s komunikátmi, ktoré nás – 
ako publikum – informujú o udalos-
tiach a javoch, ktoré sa neustále dejú 
okolo nás. V dne#nej dobe sa síce 
mô)e do popredia dostáva' aj zábav-
ná funkcia )urnalistiky, no tá predsa 
len stojí v úzadí za jej schopnos'ou 
umo)ni' publiku porozumie' okolitému 
svetu.
„Cie(om novinár$iny je teda posky-
tova% ob$anom informácie, ktoré 
potrebujú k tomu, aby dokázali robi% 

tie najlep&ie mo#né rozhodnutia  
o svojich #ivotoch, o svojich komu- 
nitách, o svojich spolo$nostiach  
a o svojich vládach.“ (API, nedatované). 

Infobox 1.1. Funkcie #urnalistiky 
(nevy!erpávajúci v$ber)

Priná$a nám informácie.
Vzdeláva, $íri osvetu.
Interpretuje dianie okolo nás.
Pomáha formova' názory.
Umo%(uje existenciu demokratic-
k#ch rozhodovacích procesov.5

Umo%(uje meni' svet okolo nás.
Poskytuje nám zábavu.

Si reportér, nie hviezda. Slú#i& (u'om, nevládne&. H(adá& 
poznanie, nie si jeho strá#com. Pozná& (udí, ale nie si 

priate(om v&etk"ch. Si tu, ale neviden", v tieni. Si prítomn", ale 
nie si predmetom správ, ani t"m, komu sa nie$o deje. Nie si 
protagonistom novinárskych $lánkov. Venuje& sa profesii, je to 
be#ná práca. Si profesionál, pod(a ktorého informácií si vä$&ina  
z nás utvára svetonázor.

Aino Suhola, Seppo Turunen a Markku Varis, 
2005 (In mediaguide.fi, 2015)
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Typ média ako tak( pritom nehrá rolu. 
Ako uvádzajú Kovach a$Rosenstiel 
(2014), „#urnalistika nie je definovaná 
technológiou ani #urnalistami, ani 
postupmi, ktoré pou#íva, ale $ímsi 
základnej&ím: funkciou, ktorú médiá  
a informácie hrajú v #ivote (udí.“ A to 
sa nezmenilo ani v dobe internetu. 
)o sa zmenilo, sme my, novinári  
a novinárky, a to, kto sme (!i nie sme).
Ako upozor,uje Aidan White, niekdaj#í 
riadite& Ethical Journalism Network, 
donedávna bola pozícia novinára 
pomerne jasne vymedzená. Pova)o-
vali za neho niekoho, kto pracoval pre 
ur!ité médium, kto mal na to papier, 
napríklad vysoko#kolsk( diplom, alebo 
bol !lenom organizácie zdru)ujúcej 
novinárov. To u" dnes neplatí a so 
zadefinovaním novinára je to o poz- 
nanie zlo"itej$ie (White, 2015).
Je preto dôle)ité nájs' in% spolo!n% 
menovate(, ktor% by definoval, kto 
je a kto nie je novinár. White (2015) 
v tejto súvislosti zdôraz,uje v(znam 
novinárskych #tandardov, ako ich sta-
novujú rôzne etické kódexy a definície. 
Pravdivos', nestrannos', nezávislos' 
od komer!n(ch !i politick(ch záujmov, 
ruka v ruke so zodpovednos'ou (viac 
napríklad na Mediaguide.fi, 2016), !i 
presnos', vyvá)enos', nestrannos'  
a nezaujatos' (viac napríklad v$príru!ke 
Reuters). Presné zaslovnenie sa lí#i, 
podstata je rovnaká.
Práve tieto $tandardy a ich dodr-
"iavanie mô"u by# t%m, !o nás ako 
novinárov spája. A zárove' odli$uje 
od t%ch, ktorí síce, slovami Aidana 
Whita (2015), "inia novinár"inu (do 
commit acts of journalism), a teda 
zbierajú, spracúvajú a $íria informá-
cie neraz v úprimnom presved!ení  
o nap*'aní verejného záujmu, ale 
novinárske $tandardy, princípy  
a hodnoty pre nich ostávajú ve(kou 
neznámou. 

Len )urnalistky a )urnalisti, ktorí si 
ctia tieto #tandardy, a tak napríklad 
doká)u svoje názory a komentáre 
odde&ova' od spravodajstva, mô)u 
prispie' aj k nap.,aniu %al#ej funkcie 
!i role novinárov a$novinár!iny, kto-
rou je podpora a udr)iavanie dôvery 
verejnosti v rozhodovacie procesy  
v rámci správy vecí verejn(ch (Media-
guide.fi, 2016). V$ideálnom prípade  
k nej prispievajú presn(m a spo&ahli-
v(m informovaním ob!anov.
Je treba doda', )e tento atribút defi-
nície novinára !i novinárky by nemal 
by' vymedzujúci, ale naopak, inkluzív-
ny. Ako sme spomenuli, !ini' novinár-
!inu dnes u) mô)e skoro ka)d(. No  
a rovnako tak mô)e ka)d( dodr)iava' 
#tandardy a princípy, ktoré z neho !i 
z nej urobia )urnalistu. 
To zárove, mô)e by' aj jednou z odpo- 
vedí na otázku, ako si mô)u )urnalisti 
udr)a' kredibilitu v záplave „tie))ur-
nalistov“ a „tie))urnalistiky“. Práve 
t(m, )e sa budú o to dôslednej#ie 
dr)a' jasne a hoci aj verejne artiku-
lovan(ch novinárskych #tandardov 
a spolupracova' s médiami, ktoré 
takéto #tandardy nielen majú a verej-
ne deklarujú, ale aj striktne vy)adujú. 
Tak, aby aj publikum – alebo aspo, 
jeho !as' – dokázalo vníma' rozdiel.

4 K obdobn%m záverom by sme pri$li aj pri 
poh#ade do odbornej literatúry.

5 Platí priama úmera medzi mierou demokra-
cie a mno"stvom mediálnych v%stupov  
v rámci daného systému. V%nimku tvorí na-
príklad ma*arsk% model, kde tamoj$í premiér 
Viktor Orbán pri budovaní autoritárskeho 
re"imu médiá – a teda mno"stvo mediálnych 
v%stupov – neobmedzil, ale naopak vyu"il  
k nasto#ovaniu po"adovanej agendy.
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Presu,me sa v#ak do praktickej#ej 
roviny a skúsme poprem(#&a', aká 

je úloha novinár!iny a &udí pracujúcich 
v médiách pri pokr(vaní spolo!ensk(ch 
fenoménov. Pomô)eme si pritom typo- 
lógiou vplyvov na novinársku prácu, 
ako ich popísala mediálna teoreti!ka 
Pamela J. Shoemakerová s mediálnym 
teoretikom Timom P. Vosom (Miku#ová 
a Halászová, 2019, s. 20). 
Novinár !i novinárka je len !lovek, 
z$!oho vypl(va, )e má svoje slabé 
a$silné stránky, záujmy, presved!enia, 
(ne)znalosti a predstavy o svete  
(infobox 1.2.). Na %al#ej úrovni sú 
v#etci &udia pracujúci v médiách 
vystavení !omusi, !o Shoemakerová 
s Vosom nazvali úrov'ou mediálnych 
rutín, kedy skrátka nemajú kapacity 
zaobera' sa v#etk(mi informáciami, 
ktoré sa k nim dostávajú. Zárove, sú 
sú!as#ou ur!itej organizácie – mé-
dia samotného, aj s jeho vnútornou 
kultúrou !i svetonázorov(m zame-
raním, prípadne záujmami majite&ov. 
A napokon sú sú!as#ou spolo!nosti 
(na úrovni in$titúcií a aj $ir$ieho sys-
tému !i kultúry) a vytvárajú obsah 
pre publikum, ktoré tvorí jej v%sek. 
Toto publikum má pritom takisto ur-
!ité o!akávania a predstavy o$svete. 
+udia – novinárov a novinárky nevy-
nímajúc – majú tendenciu genera-
lizova# skuto!nosti o in%ch (u,och 
na základe ur!it%ch zau"ívan%ch 

predstáv. Na$e zau"ívané predstavy 
a ich vznik súvisia okrem iného  
s t%m, kto sme, odkia( pochádzame 
a podobne. To sa t(ka aj vnímania 
a uva)ovania o téme migrácie. Sme 
toti) lep#ie vybavení k tomu, aby sme 
verili vopred vytvoren(m obrazom vo 
svojich hlavách, ne) aby sme prichá-
dzali k úsudkom na základe kritického 
myslenia (Wikipedia – Walter Lippmann). 
Ide o v(znamné tendencie, preto sa 
budeme tejto rovine venova' viac  
v nasledujúcej kapitole. 
)o iné, praktickej$ie, vstupuje do 
rozhodovania novinárov pri tvorbe 
obsahu? Na osobnej úrovni, na úrovni 
redakcií !i na úrovni spolo!nosti? 
Faktorov je celá paleta. 
+túdie nazna!ujú, )e to mô)e by' 
napríklad snaha o vy$$iu !ítanos# 
(po!et klikov), ktorá sa neraz mô)e 
prejavi' vo vy##ej v(plate; nedosta-
tok expertízy v redakciách !i nedo-
statok zdrojov na to, aby redakcie 
mohli priná$a# príbehy o danej téme 
v celej ich komplexnosti. Zárove, 
sú redakcie a&ich novinári vystavení 
najrôznej$ím spolo!ensk%m  
a politick%m tlakom, manipuláciám 
a nenávistn%m prejavom. V snahe 
nepohneva' si publikum neraz na-
miesto vyvá)eného a podlo)eného 
pokrytia témy rad#ej podliezajú 
o!akávania publika, ktoré v mnoh(ch 
prípadoch hrani!ia a) s dezinformáciami 

1.2. Rola a pozícia %urnalistiky     
 a novinárov pri pokr&vaní tém spojen&ch   
 s migráciou; v&zvy, ktor&m "elia      
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Infobox 1.2. Na%a myse& má svoje muchy (experiment)

Pri reflexii o role a pozícii novinárov pri informovaní o migrácii by sme mali za&a' od seba. A to 
uvedomením si, %e sme iba !udia a %e na$e mysle majú svoje prirodzené limity. Tie by sme si mali 
pri zbieraní, spracovávaní a $írení informácií uvedomova' a neustále pripomína'. Limity na$ej 
mysle sa vypuklej$ie prejavujú práve pri polarizujúcich témach, resp. pri témach, ktoré sú nám 
t#m &i on#m spôsobom vzdialené alebo blízke (geograficky, kultúrne, spolo&ensky a pod.).
Limity na$ej mysle si mô%eme ilustrova' na nie&om, &o so %urnalistikou zdanlivo nesúvisí. 
Optické klamy nám doká%u názorne poukáza' na nedostatky ná$ho vnímania a uva%ovania  
o svete okolo nás. To u% s novinár&inou vo v$eobecnosti a s vnímaním a zobrazovaním príbe-
hov spojen#ch s &ímsi neznámym úzko súvisí.

Ako to súvisí s novinár&inou? Na$a neschopnos' zisti', %e sú obe polí&ka sfarbené rovnako, 
súvisí aj s t#m, %e na$a myse! neuva%uje o ak#chsi nekonkrétnych, navzájom nesúvisiacich po-
lí&kach, ale automaticky prem#$!a o $achovnici, ktorá má ur&itú, nám známu $truktúru. Myse! 
tak usporadúva prichádzajúce údaje do nám známeho kontextu, ktorého interpretácia spolu  
s in#mi vplyvmi (valec a jeho tie() nemusí by' nutne správna.
A teraz si predstavme, %e by sme takto uva%ovali o téme, ktorú spracovávame. Hoci sú oba 
tieto príklady len abstrakciou, nie je 'a%ké si predstavi' podobné mechanizmy pri komplexnej-
$ích témach. Nehovoriac o príbehoch, ktoré sú nám t#m &i on#m spôsobom vzdialené. Patria 
medzi ne aj témy spojené s migráciou.
Aj pri nich by nám preto mala zablika' v hlave kontrolka, a upriami' tak na$u pozornos' na 
limity, ktoré máme dané u% priamo v sebe.

Ide o tzv. Mueller-Lyerovu ilúziu. Obe &iary 
sú, samozrejme, toto%né. Problém je, %e ich 
vnímame ako rozdielne, aj ke" vieme, %e 
také nie sú. S na$imi o&ami to ni& nemá, 
klame nás mozog.

Ktorá z !iar je dlh%ia?

Správnou odpove"ou je, %e tmav$ie polí&-
ko sme ozna&ili písmenom A. Alebo %eby 
nie? Hoci to ná$ mozog neberie do úvahy, 
v skuto&nosti sú obe polí&ka sfarbené 
rovnako. Neveríte? Pozrite si uká%ku  
v YouTube videu: bit.ly/tienova-iluzia.

Ktoré polí!ko je tmav%ie? A !i B?

Autor: Edward Adelson

https://www.youtube.com/watch?v=0i8ZKTyIaQc&feature=youtu.be&t=2
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(Posp*ch, Jure!ková et al., 2019; 
ICMPD, 2017). Svoju rolu pritom zo-
hrávajú aj sociálne siete s ich schop-
nos#ou katalyzova# nenávis#.
Odoláva' t(mto v(zvam a tlakom je 
v(zvou samou o sebe, a nie v)dy sa 
to médiám darí. Aj pod&a spomína-
n(ch anal(z sa vo v(sledku ukazuje, 
)e mediálne pokrytie migrácie je 
!asto predpojaté, povrchné, zjedno-
du$ujúce, nedostato!ne !i vylo"ene 
zle zazdrojované, prípadne nie je 

zazdrojované vôbec, ve(mi !asto 
len kopírujúce dominujúci naratív, 
komunikovan% napríklad politick%mi 
elitami a o!akávan% publikom. 
Migrácia je tak médiami dominantne 
prezentovaná a rámcovaná ako  
problém, namiesto toho, aby sa  
v redakciách na tému pozerali celostne 
a vnímali ju ako globálny fenomén, 
ktor( so sebou nesie rovnako riziká, 
ako aj príle)itosti.

1.3. Kto tvorí na#e publikum?  
Ako sa správa a ako sa mení s dobou?      

„Video killed the radio star.“  The Buggles, 1979
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Vplyvom digitálnych technológií sa  
hranica medzi novinármi a ich 

publikom zu)uje. Technológie narú- 
#ajú niekdaj#í monopol médií a novi-
nárov na zber, spracovanie a #írenie 
informácií, a $ini% novinár$inu (nie by' 
novinárom) dnes mô)e v%aka webu 
2.06 de facto hocikto. Zmenil sa 
nielen spôsob, ak%m sa publikum 
k informáciám dostáva, ale aj to, 
v akej je pozícii vo vz#ahu k t%mto 
informáciám.
Sociálne siete sa stali novou titulkou, 
ktorú si publikum (s nevy)iadanou 
podporou skryt(ch algoritmov) namie-
#ava samo pre seba. Siete umo),ujú 
u)ívate&om a u)ívate&kám jednoduch( 
prístup k správam a informáciám. Zá-
rove, im poskytujú mo)nos' aktívnej 
ú!asti na tvorbe správ, a to prostred-
níctvom komentovania, zdie&ania, 
postovania. Mediálnu logiku obrátili  
na svoj sie'ov( obraz.
Zatia& !o tradi!né médiá produkova-
li obsah pre masové publikum bez 
jeho mo)nosti podie&a' sa na mediál-
nom obsahu (komunikácia t(m bola 
#trukturovaná primárne na top-down 
a one-to-many princípoch), v ére 
sociálnych sietí sa publikum stáva 
nielen prijímate&om, ale zárove, je aj 
v interakcii so samotn(m mediálnym 
obsahom, na ktorého produkcii sa 
navy#e mô)e aj priamo podie&a' a 
zdie&a' ho (horizontal a many-to-many 
princípy) (Holton et al., 2015, s. 2527, 
McNair, 2018, s. 22).
Pred nástupom sociálnych sietí sme 
toti) v súvislosti s !innos'ou médií 
a novinárskou prácou hovorili o uplat- 
,ovaní tzv. mediálnej logiky. Tá hovo-
rila o tom, )e médiá a &udia pracujúci 
v nich boli t(mi, ktorí vyberali a$spra-
covávali informácie vhodné na pub-
likovanie. Nie politici. V$tej súvislosti 
hovorí teória politickej komunikácie 
o$„ví'azstve“ mediálnej logiky nad 

logikou politickou. Médiá pred desa'- 
ro!iami prestali by' len hlasn(mi trú-
bami politick(ch strán a za!ali kona' 
autonómne. S nástupom sociálnych 
sietí v#ak dochádza k$opätovnej 
defenzíve tradi!n(ch médií a za!ína 
sa hovori' o tzv. sie'ovej mediálnej 
logike (network media logic). Tá sa  
s niekdaj#ou mediálnou logikou 
prekr(va, no v mnoh(ch oblastiach 
sú jej pravidlá a procesy odli#né (Klin-
ger, Svensson, 2015, s. 1245 – 1246). 
Ak by sme v tomto momente apli- 
kovali teóriu o nasto&ovaní agendy  
a princíp gatekeepingu (infobox 1.3.), 
mô)eme poveda', )e publikum  
a sociálne médiá prebrali !as# moci 
novinárom, klasické, tradi!né médiá 
stratili publika!né privilégium. Doba, 
kedy diváci !akali na ve!erné správy, 
aby im vybrané udalosti posledného 
d,a vylo)ili hlásatelia ich ob&úbenej 
televízie, je skrátka pre!. Dnes sme sa 
stali skôr informa!n(mi v#e)ravcami, 
ktorí prijímajú informácie kedyko&vek 
po!as d,a (Thorson, Wells, 2015, s. 5). 
To následne mô"e vies# k&tomu, "e 
publikum si nastavuje !as# agendy 
samo sebe a zárove' sa do ur!itej 
miery stáva vlastn%m gatekeepe- 
rom (infobox 1.3.). S rizikom, )e 
sa v%aka vlastn(m preferenciám 
(prostredníctvom pá!ikov !i lajkov 
dan(ch zdrojom, ktoré sleduje, resp. 
v%aka postom virtuálnych priate-
&ov vo feede) a bli)#ie neur!en(m 
algoritmom7 vyhne informáciám, 
ktoré sa mu nehodia do predstavy 

6 Web 2.0 je „termín vytvoren% za ú!elom odlí-
$enia World Wide Webu v ére po internetovej 
horú!ke, ktor% je viac zameran% na sociálne 
siete, na obsah vytváran% u"ívate#mi a na 
cloud computing, od toho, ak% bol kedysi.“ 
(Britannica.com, https://www.britannica.com/
topic/Web-20). 

https://www.britannica.com/topic/Web-20
https://www.britannica.com/topic/Web-20
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o svete. Do!íta sa len to, !o sa chce 
do!íta', bez nutnosti vystavova' sa 
protichodn(m my#lienkam, !ím sa 
stáva potenciálnou obe'ou tzv. kon-
firma!ného skreslenia (confirmation 
bias8). To, ak(m informáciám sú &udia 
vystavení, do zna!nej miery závisí od 
záujmov a správania t(ch, s ktor(-
mi sa &udia spoja na sociálnej sieti 
(Thorson, Wells, 2015, s. 11; Klinger, 
Svensson, 2018, s. 4657). Pri témach, 
ktoré polarizujú a ktoré by si viac 
ne" povrchnú "urnalistiku vy"ado-
vali celostn% prístup, to mô"e vies# 
k uzatváraniu sa do názorov%ch 
bublín (!i get?). 
To neznamená, "e tradi!né médiá 
(v zmysle t%ch, ktoré zamestnávajú 
profesionálnych "urnalistov) na,alej 
neprodukujú vä!$inu mediálnych 
komunikátov, ktoré sa k publiku do-
stanú aj prostredníctvom sociálnych 
sietí (Domingo et al., 2015, s. 53). 
Rozdiel je v tom, )e médiá u) nedo-
ká)u spo&ahlivo predikova' a ovplyv-
,ova' dosah svojich v(stupov, a tieto 
komunikáty dnes nemusia skon!i' 
pasívnym prijatím publikom.
Prechod do online priestoru a na 
sociálne siete je pritom obzvlá$#  
v%znamn% u mlad%ch (udí. Digital 
News Report 2019 od Reuters Insti-
tute poukazuje na fakt, )e vä!$ina 
z t%ch najmlad$ích (medzi 18 a" 24 
rokmi) mieri automaticky na sociálne 
siete, priamo do nimi a algoritmami 
sociálnych sietí prednastaveného 
prostredia, obchádzajúc weby  
samotn(ch médií (2019, s. 55). 
Médiá tak nielen)e majú problém  
si !itate&ov/divákov/posluchá!ov –  
a zvlá#' t(ch najmlad#ích – podchyti' 
a podpori' tak udr)ate&nos' svojho 
hospodárenia, ale návyky publika sa 
dajú pova"ova# aj za v%zvu pre sa-
motnú realizáciu "urnalistiky a vô-
bec demokracie ako takej (Elvestad 

(ed), 2014, s. 1; Min, 2010, s. 25 / 26). 
Platí tie), )e najmä mladí tendujú viac 
k nov(m formátom, ako sú podcasty 
!i videá, namiesto k písanému textu.
Prechod do online prostredia a na 
sociálne siete nie je jedin(m príznakom 
zmeny. -al$ou zmenou, ktorou 
publikum pre$lo, je nárast tlaku na 
zábavnos# a neochota za správy 
plati#. Dnes u) &udia vnímajú správy 
inak ako kedysi. Neraz pre nich pred-
stavujú skôr zdroj zábavy ne) zdroj  
osvety a serióznych informácií. A vy-
berajú si tak, aby sa nenudili. Médiá  
na tieto po)iadavky reagujú, a mô)eme  
preto pozorova' posun od funkcie 
médií „len0 informova' k funkcii spája' 
toto informovanie so zábavou. Tento 
posun naz(vame infotainment  
(z angl. information a entertainment, 
Wikipedia). 
Ako sa prejavuje? Star#í z nás si 
mo)no spomenú na !asy, kedy boli 
správy v televízii !i rozhlase !ímsi 
vá)nym, ak(msi ve!ern(m rituálom 
absorbovania informácií. A) odrazu 
pri#iel moment, kedy sa do spravo-
dajstva mnoh(ch médií prepa#ovali 
rôzne zaja!iky !i ma!i!ky na konci 
správ a médiá akosi za!ali stráca' 
svoj niekdaj#í kredit. In(m príkladom 
je skuto!nos', )e redakcie majú na-
príklad dáta o nedo!ítanosti !lánkov 
a mnohé ich rad#ej rovno skracujú, 
preto)e ich &udia aj tak nedo!ítajú. 
Mnohokrát toti) len o!ami prebehnú 
titulok, perex, fotky alebo videá.  
A ak sa !lánok nedostane na sociálnu 
sie', akoby ani nebol. Niektorí odbor-
níci upozor,ujú, )e tieto komer!né 
imperatívy (negatívne) ovplyvnili 
profesionalitu médií (vi% napr. Klinger, 
Svensson, 2015, s. 27).
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Majú pod&a vás novinári moc?  
Odborníci, ako je napr. Teun A. 

van Dijk (1995, s. 10), uznávan( ling-
vista, ktor( sa venuje kritickej anal(ze 
diskurzu, jednozna!ne tvrdia, )e áno. 
Novinári a novinárky majú moc,  
ktorá je skôr na úrovni symbolov  
a presvied!ania, médiá majú do 
istej miery potenciál kontrolova# 
mysle svojich !itate(ov a divákov, 
ale nie priamo ich konanie.
Ako novinári a novinárky by sme si 
mali vlastnú mocenskú pozíciu uve-
domova# a kriticky9 nad 'ou uva"o-
va# (infobox 1.3.). To znamená, )e by  
sme si mali uvedomova' jej existenciu  
a pracova' s ,ou zodpovedne. V kon- 
texte médií a novinárov ide o h&adanie, 
uvedomovanie a reflexiu o nerovno-
vá)nych vz'ahoch v spolo!nosti, zis'o-
vanie, kto má vplyv a kto je ovplyv,o- 
van(, kto je dr)ite&om moci v tom  
naj#ir#om zmysle slova, kto je jej prí-
padnou obe'ou a ako sa ,ou stáva.
Disponujeme toti) jedn(m z aktívnych 
nástrojov mocensk(ch vz'ahov, ktoré 
ur!ujú a ovplyv,ujú podstatu toho, 
ako vnímame a „myslíme“ svet.  
Teun van Dijk sa pri nazeraní na moc 
novinárov odporú!a zameriava# 
na h(adanie dominancie. Od tej sa 
pod&a neho treba odrazi'. Sociálna 
realita toti) v)dy stojí na hierarchii, 
na podriaden(ch a na nadraden(ch, 
hierarchia je v#ade.

7 Hoci algoritmus nie je bli"$ie ur!en%, odbor-
níci sa dnes u" zhodnú, "e nie je neutrálny 
!i dokonca objektívny, ako sa kedysi verilo. 
Naopak, tieto algoritmy sú cielene nadizaj-
nované a programované. Na jednej strane tu 
máme t%ch, ktorí zbierajú dáta o u"ívate#och 
za ú!elom marketingu najrôznej$ieho druhu,  
na druhej strane u"ívate#ov, ktorí "ijú v 
domnienke, "e cie#om sociálnych sietí je 
zosta& v spojení s priate#mi a rodinou. U"íva-
te#ov síce nemô"eme vníma& ako kone!n%ch 
pasívnych prijímate#ov, ke*"e sa na tvorbe 
obsahu na sociálnych sie&ach podie#ajú, av$ak 
Klinger a Svensson upozor'ujú, "e vz&ah 
medzi t%mi pred a za obrazovkou nie je ani 
z*aleka rovnocenn% (2018, s. 4657, 4665).

8 Koncept konfirma!ného skreslenia (con-
firmation bias) patrí do teórie tzv. motiva-
ted reasoning, s ktorou pracuje sociálna 
psychológia. Ide o teóriu, ktorá popisuje, 
ak%m spôsobom prijímame a spracovávame 
informácie. Jednak preferujeme vyh#adáva& 
tak% obsah, ktor% potvrdí na$e doteraj$ie 
presved!enie (confirmation bias), jednak 
máme tendenciu pova"ova& dôkazy, ktoré 
potvrdili ná$ doteraj$í názor, za silnej$ie 
oproti t%m, ktoré ná$ názor spochyb'ujú. Na 
tie nahliadame ako na slab$ie (prior attitude 
effect). Navy$e platí, "e vynalo"íme ove#a 
viac úsilia na nájdenie protiargumentov pre 
tvrdenie, ktoré narú$a na$e doteraj$ie pre-
sved!enie, namiesto toho, aby sme pristúpili 
k falzifikácii tohto presved!enia (disconfir-
mation bias) (Druckman et al., 2013, s. 59). 

9 Existuje viacero v%znamov pojmu kriticky !i 
kritick%. Laicky chápeme ako kritiku napríklad 
negatívne hodnotenie ná$ho nového ú!esu. 
Tento v%znam v$ak v tomto prípade na mysli 
nemáme.

1.4. Akou mocou disponujeme ako  
novinári? $o mô%eme spravi',  
aby sme ju vyu%ívali zodpovedne?      
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Ak teda chceme spozna' ur!it( prob-
lém !i jav, musíme sa najprv zamyslie', 
kto je kto, a zvlá#' kto sme my, a zaria-
di' sa tak, aby nám tieto vz'ahy a z nich 
vypl(vajúce vplyvy negatívne neovplyv-
,ovali vytváran( novinársky obsah.
Z perspektívy médií t(m „nadrade- 
n(m“ toti) mô)e by' napríklad aj no-
vinár, ktor( o svete nevedomky uva-
)uje z nadradenej pozície bohatého 
Európana v #táte blahobytu, neberúc 
do úvahy perspektívu miliárd &udí 
)ijúcich v chudobe rádovo vä!#ej  
ne) pozná tunaj#ia majorita. 
Van Dijk pritom vychádza z toho, )e 
elity ako predstavitelia nadradenej 
sociálnej entity majú vä!$ie $ance 
ovplyv'ova# verejnú myse( (1993,  
s. 109). Elitami mô"eme rozumie#  
v u"$om zmysle slova práve aj novi- 
nárov, ke%)e sú v pozícii t(ch, ktorí 
majú mo)nos' vpl(va' na verejnú 
mienku.
Neskôr u) van Dijk pí#e menej ab-
straktne, ke% svoju teóriu aplikuje  

na men#inovo-vä!#inové vz'ahy  
s dôrazom na tzv. nové men#iny, teda 
na &udí s migra!n(m pozadím. Médiá 
sú pod&a neho celkom prirodzene  
v rukách vä!#iny. To je tá hierarchia,  
o ktorej sme u) v tejto kapitole písali.
Vä!$ina ur!uje obraz reprezentovan% 
napríklad správami v novinách. Ur!uje, 
ako budeme men#iny vidie', nie aké 
v skuto!nosti sú. Ukazuje ich toti" 
len do tej miery, ako ich sama vidí, !i 
ako ich chce vidie#. Vzniknut( obraz 
potom, prostredníctvom zdie&an(ch 
predstáv (reprezentácií) dominantnej 
skupiny o danej sociálnej skupine 
a vz'ahoch medzi nimi, ovplyv,uje 
#truktúru dominancie vä!#iny.
In(mi slovami, „vä"#inu toho, "o  
majority vedia a "omu veria o men- 
#inách, získavajú cez diskurz a ko-
munikáciu,“ (Van Dijk, 1993, s. 113)  
a pod(a toho sa aj správajú. Neme-
nej dôle)it(m je fakt, )e sociálne sku-
piny mimo tej svojej „chce“ vä!#ina 
v)dy vidie' negatívne, a naopak, seba 

Infobox 1.3. V ak$ch procesoch sa prejavuje moc v kontexte médií  
informujúcich o „in$ch“?

Reprezentácia – to, ako vidíme svet.
Interpretácia – médiá prostredníctvom reprezentácií, ktoré $íria, ponúkajú prijímate!om 
obsahu vysvetlenia, u&ia nás ako dáva' zmysel svetu, in#m !u"om a nám samotn#m.
Hodnotenie (evaluácia) – popri interpretovaní médiá neustále uprednost(ujú niektoré témy 
a identity pred in#mi, zatia! &o in#m prisudzujú ni%$iu hodnotu. T#m pride!ujú informáciám  
o svete, ktoré sa k nám dostávajú, ur&it# úsudok.
'írenie informácie – mediálne obsahy dne$ka sa $íria globálne, sta&í ma' prístup na internet, 
ktor# má dnes &oraz viac !udí na celej planéte. Mediálna interakcia dosahuje kvalitatívne 
celkom nov#ch úrovní.
Gatekeeping (proces v$beru informácií vpú%"an$ch do médií) – proces kontroly nad t#m, 
kto a &o je zahrnuté do podávan#ch informácií a &ie hlasy sú pritom po&u'.
Nasto&ovanie agendy – proces, pri ktorom médiá predostierajú témy, t. j. agendu, na ktoré  
sa sústredia a ktoré následne publikum vníma ako dôle%ité. 

(O’Shaughnessyho a Stadlera, 2008, adaptované)



23V kríze pozná! médiá

pozitívne (Bauman, 2004, s. 47).  
V sociológii toti) platí akási kon-
#tanta, )e máme tendenciu vidie' 
iné skupiny jednoliatej#ie a zárove, 
negatívnej#ie, zatia& !o vlastnú skupinu 
vnímame ako rôznorodú a skôr kladnú.
V praxi to mô)eme vidie' na v(bere 
tém a spôsobe, ak(m sú prezento-
vané. Van Dijk ako príklad uvádza 
udalosti na americk(ch predmestiach 
vyvolávané Afroameri!anmi, prípad-
ne v Parí)i moslimami. B(vajú prezen-
tované ako rasové nepokoje, nie ako 
formy protestu !i odporu, zdôraz,o-
vané b(va iracionálne násilie, teda 
stereotyp, ktor( vä!#ina od „nich“ 
o!akáva. Zárove, b(vajú zaml!iavané 
hlb#ie súvislosti, ktoré s témou súvi-
sia, ako chudoba, nerovnos', diskri-
minácia, policajná #ikana a podobne 
(1993, s. 118). 
Na podobné vzorce narazíme aj pri 
informovaní o migrácii, migrantoch 
a ute!encoch. Pri spravodajstve zo-
brazujúcom migrujúcich (udí !asto 
vynechávame pozadie, ktoré pri 
informovaní o vä!$inovej populácii 
nech%ba. Ak sa napríklad hovorí  
o nepokojoch na parí)skych pred-
mestiach, tak sa hovorí o etnicite,  
viere a násilí, a zaml!iavajú sa  
nelichotivé socioekonomické uka-
zovatele !i geografická a sociálna 
vylú!enos' komunít. To by sa pri 
informovaní o vä!#ine nestalo. 
Ako sa s na$ou mocou zodpovedne 
vysporiada#? Treba k nej pristupo-
va# s rozvahou a anal%zou. Pri vytvá-
raní na#ich novinárskych v(stupov na 
tému migrácia, ale aj pri mno)stve 
in(ch tém si mô)eme polo)i' nasle-
dujúce otázky. Tie nám pomô)u zvá-
)i' rôzne poh&ady na predmet v(stu-
pu. Mô)eme ich pou)i' ako pomôcku 
pri vedomej práci s na#imi stereo- 
typmi, s predsudkami, s postojmi  
a s mocou, ktorou disponujeme.

Ambíciou ná#ho autorského tímu nie 
je ponúknu' vám manuál !i návod. 
Odpovede na nasledujúce otázky 
poslú)ia skôr ako opora pri uva)ovaní 
o náro!nej#ích témach a o tom, kto 
sme. Pomô)u nám pracova' efektív-
nej#ie a priná#a' publiku komplexnej-
#í a vyvá)enej#í obraz tém, ktoré ako 
novinári a novinárky pokr(vame.
A. V#ímame si na#u vlastnú autorskú 

pozíciu !loveka s ur!it(m socio- 
ekonomick(m zázemím, so sveto-
názorom, s rodom a zrejme aj  
s príslu#nos'ou k majorite?

B. Pou)ívame dostato!ne inkluzívny 
jazyk? Kedy a ako pou)ívame 
v rôznych obmenách slová ako 
„my“, „nás“, „oni“, „im“? Ako t(mito 
slovami ozna!ujeme &udí, o ktor(ch 
pí#eme?

C. Ako sa staviame k témam a prí-
spevkom, ktor(m nerozumieme?

D. Vyu)ívame zdroje, ktoré dosta-
to!ne reflektujú rozmanité kultú-
ry, názory a perspektívy?

E. Uva)ujeme nad t(m, !i nepristu- 
pujeme k migrantom a ute!encom 
ako k jednej entite a k majorite 
alebo k Slovensku ako k ich proti- 
kladu?

F. Vyu)ívame rôznorodé zdroje – 
napríklad t(kajúce sa in(ch kultúr- 
nych a sociálnych kontextov  
a poh&adov – v rovnakej miere 
ako zdroje, ktoré prezentujú „ná#“ 
(osobn(, slovensk(, vä!#inov() 
poh&ad? 

G.  Vyh(bame sa kon#trukciám, ktoré 
ponúkajú „správny“ alebo „nesprávny“ 
obraz o in(ch kultúrach? Nesme- 
rujeme náhodou publikum k ur!i- 
tému obrazu, s ktor(m by sa malo 
stoto)ni'?

H.  Ponúkame autentické hlasy t(ch, 
o ktor(ch pí#eme? Poznáme kon-
text, v ktorom sa pohybujú?
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I.  Zam(#&ame sa nad t(m, !ie hlasy 
sú v texte prítomné a !ie nie? Pri-
ná#ame aj poh&ad zobrazovan(ch 
skupín? Je im poskytnut( dosta-
to!n( priestor? A ako sú osoby  
v na#om obsahu predstavované, 
resp. opisované? Sú v spojení  
s nejakou kolektívnou identitou 
alebo kolektívnym ozna!ením? 

J. V#ímame si, ak(m spôsobom na#e 
v(stupy rámcujeme? Aké fotografie 
vyberáme, po ak(ch nadpisoch  
a medzititulkoch siahame, ak(ch 
respondentov oslovujeme? Aká 
je tonalita – zafarbenie, resp. tón 
ná#ho v(stupu?

K. Skú#ame h&ada' nevypovedané 
premenné skôr, ako pristúpime 
na vysvetlenia vychádzajúce  
z na#ich zau)ívan(ch predstáv 
o svete? Napríklad ch(bajúce 
premenné socioekonomického !i 
sociohistorického charakteru vs. 
predstavy o genetickej predispo-
zícii k lenivosti a podobne.

L. Nereplikujeme pri vytváraní obsahu 
len zau)ívané pravdy? Nesadne 
nám obsah toho, !o vytvárame, a) 
príli# do na#ich predstáv o danej 
sociálnej skupine, t.j. migrantoch 
!i ute!encoch?

(Návojsk( a Ivani!, 2017, adaptované)

Pred médiami stojí v súvislosti s infor-
movaním o najrôznej#ích „in(ch“ – od 
migrantov po predstavite&ov men#ín 
– ne&ahká úloha. Musia nájs# rovno-
váhu medzi potrebou detoxikova# 
inak ve(mi toxickú verejnú diskusiu 
(napríklad t(m, )e sa aktívne vyh(ba-
jú rasizmu a neposkytujú priestor na 
vyjadrenie extrémistom) a nutnos#ou 
vyhnú# sa nechcenej !i neuvedomo-
vanej bagatelizácii obáv a strachu 
verejnosti, !o by potenciálne mohlo 
vies' k zni)ovaniu ich kredibility.

V$etci, ktorí sa potenciálne v%bu$-
n%mi témami zaoberajú a ktorí majú 
moc vpl%va# na verejnú diskusiu, 
teda nielen novinári, ale z v%znam-
nej !asti aj politici a ,al$í aktéri, by 
sa mali vyhnú# hrám s akouko(vek 
odno"ou politick%ch kariet (tie sa 
naprie! Európou rôznia, ale obvykle 
sú spojené práve s men#inami a/alebo 
migrantmi a ute!encami10). Nemali by 
stava' na strachu a neistote &udí. Nao-
pak, mali by sa vyvarova' konfronta!-
ného a nepriate&ského jazyka a skôr 
nabáda' k otvorenému celospolo!en-
skému dialógu. Jednoducho, mali by 
svoju moc vyu)íva' zodpovedne.
Ako napísal Steven Pinker, kognitívny 
psychológ a lingvista z amerického 
Harvardu vo svojej eseji na portáli 
Wall Street Journal (Pinker, 2018),  
nemáme veci ukazova' hor#ie, !i  
lep#ie, ale !o najpresnej#ie. 
Musíme si by' vedomí utrpenia  
a nespravodlivosti, ke% sa dejú, ale 
takisto si musíme uvedomova' aj to, 
ako sa dá toto utrpenie a nespravod-
livos' zmen#i'. Opa!n( prístup mô)e 
vies' a) k volaniu po radikálnych, 
extrémnych „rie#eniach“. A to by sme 
ako novinári a novinárky zaiste pod- 
porova' nemali.
V nasledujúcej kapitole sa posunieme 
o krok %alej – od jednotlivca k #ir#ím 
celospolo!ensk(m vplyvom, ktoré 
majú dosah na na#u prácu a pokr(va-
nie tém spojen(ch s migráciou.

10 Príkladom pou"itia migra!nej karty je komu-
nikát opísan% v texte dostupnom na tomto 
odkaze: bit.ly/migracna-karta. Autori analyzo-
van%ch textov nesúvisiacou zmienkou o po-
pulácii cudzincov vo $védskom Malmö nielen 
nasmerovali publikum k ur!itému vysvetleniu, 
a teda situáciu nejako zarámcovali, ale zárove' 
postupovali neeticky. Stavali na strachu  
a namiesto spravodajstva, teda nestranného, 
nezaujatého informovania o dianí, robili politiku.

https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
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Kapitola 2

S i l a  a  moc  méd i í  

„Ke! o tom pí"em, je to skôr nie#o, #o mi zadajú editori (1). A tí mi zadajú krimi. 
Ako S$r#an zabil, okradol, znásilnil (2). Záujem je skrátka o to, #o sa bude #íta%, #o 
t$ch &udí najviac dvihne zo stoli#ky (3). Predsa pí"eme pre #itate&skú obec, ktorú 
poznáme, tak pí"eme to, #o chcú po#u% (4).“

Redaktor/redaktorka online média (Posp*ch, Jure&ková et al., 2019)

Postup: Uveden# citát je v#rokom jedného z ú&astníkov alebo ú&astní&ok v#skumu, 
ktor# sa zaoberal spôsobom, ak#m pokr#vajú &eskí, slovenskí a estónski novinári tému 
migrácie (viac vi" Posp*ch, Jure&ková et al., 2019). Znovu si ho pre&ítajte a pokúste sa 
pomenova' jednotlivé javy alebo prístupy k práci (ozna&ené v citáte &íslami) nasledu-
júcimi pojmami, ktor#m sa v druhej kapitole venujeme: 

bulvarizácia a clickbait,
rámcovanie,
snaha by' v súlade s dominantn#m diskurzom,
nasto!ovanie agendy.

Popri práci na tomto cvi&ení porozm#$!ajte nad nasledujúcimi otázkami. Pokia! 
cvi&enie robíte v skupine, diskutujte o nich spolo&ne. Rie$enie nájdete ni%$ie. 

Akú rolu pri tvorbe správ, pri v#bere ich obsahu a formy, zohrávajú  médiá, ich typ 
a charakter, a akú rolu zohrávame my, ako !udia pracujúci v nich? Od jednotliv#ch 
redaktorov &i reportérov po editorov a vedenie redakcií?
Aké majú na$e &astokrát nevedomé rozhodnutia, t#kajúce sa napríklad informovania  
o témach spojen#ch s migráciou, dopady na verejnú mienku a verejnú politiku v meste, 
v krajine &i na kontinente?

Rie$enie cvi&enia: 1) nasto!ovanie agendy, 2) rámcovanie, 3) bulvarizácia a clickbait, 
4) snaha by' v súlade s dominantn#m diskurzom.

Cvi!enie 2.1.
Vyberáme si témy 15 minút 
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Prvé my&lienky, to sú tie oby$ajné, ka#dodenné. Tie má 
ka#d". Druhé my&lienky sú my&lienky, v ktor"ch sa zaoberáte 

t"m, ako a o $om prem"&(ate. Také myslenie majú v&etci, ktorí 
myslia radi.

Terry Pratchett

Ke% sa pred nieko&k(mi rokmi 
rozhlasová redaktorka a vysoko-

#kolská pedagogi!ka Trina Creighton 
spolu s tímom z Nebraskej univerzity 
pozrela na mediálne pokrytie krimi-
nality v závislosti od etnicity, pri#la  
k pozoruhodn(m záverom.
Zistila, )e v Nebraske, v #táte ame-
rického stredozápadu známom skôr 
kovbojmi a kukuricou ne) multikultúr-
nou populáciou1, sa 60 % obsahu te-
levíznych správ z Omahy, najvä!#ieho 
tamoj#ieho mesta, t(kalo kriminality. 
Na tom by e#te nebolo ni! zvlá#tne. 
Viac ne) dve tretiny z t(chto 60 % 
krimi orientovan(ch novinárskych v(-
stupov sa v#ak zaoberali kriminalitou 
afroamerick(ch mu)ov. A to aj na-
priek tomu, )e spomedzi zatknut(ch 
v Omahe tvorili Afroameri!ania menej 
ne) tretinu (Creighton et al. 2014).
Hoci sa príklad z Nebrasky net(ka 
priamo migrácie, úzko s ,ou súvisí 
in(m spôsobom. Otvára toti) otáz-
ku, ako vlastne dochádza k tak(mto 
skresleniam a nevyvá)enému infor-
movaniu verejnosti. Okrem úvahy, 
ako by podobn( v(skum dopadol  
u nás v súvislosti s tunaj#ími men-
#inami2, by mohli na#u pozornos' 
zauja' aj iné, hlb#ie otázky: 

 Pre!o sa to vlastne deje? 
 Akú rolu (v pozitívnom aj v nega-

tívnom zmysle slova) pri tvorbe 
v(stupov, pri v(bere ich obsahu  
a formy, zohrávajú  médiá, ich typ 
a charakter, a akú rolu zohrávame 
my ako &udia pracujúci v nich? Od 
jednotliv(ch redaktorov !i reporté-
rov po editorov a vedenie redakcií?

 Aké majú na#e neraz neuvedo-
mované rozhodnutia, t(kajúce sa 
napríklad informovania o témach 
spojen(ch s migráciou, dopady na 
verejnú mienku a verejné politiky  
v meste, v krajine !i na kontinente?

 Aké má verejná mienka a politická 
diskusia, naopak, dopady na nás  
a na#u )urnalistickú prácu? 

 A !o z toho v#etkého vypl(va pre 
nás, novinárov a novinárky?

V druhej kapitole nadväzujeme na tú 
predo#lú a vysvet&ujeme, !o je to na-
sto&ovanie agendy (agenda-setting), 
ako s na#ou prácou súvisia pojmy 
diskurz !i rámcovanie a akú moc má 
jazyk a spôsob, ak(m ho pou)ívame.
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Opísa', ako a pre!o médiá informujú 
práve o ist(ch a nie in(ch príbe-

hoch, udalostiach, javoch !i skuto!-
nostiach, a aké to má dôsledky, sa 
sna)í teória tzv. nasto&ovania agendy, 
teda agenda-settingu (infobox 2.1.).
Práve v tejto súvislosti sme predho-
vor na#ej publikácie otvorili citátom 
Waltera Lippmanna z jeho takmer 
storo!ie starej knihy Public Opinion 
(Verejná mienka, 1922). Tento ame-
rick( mediálny teoretik v nej toti) u) 
vtedy, krátko po prvej svetovej vojne 
a dávno pred televíziou !i internetom, 
pomenoval podstatu procesu nasto-
&ovania agendy médiami. Vystihol ju, 
hoci dané slovné spojenie nepou)il3 
(Lippmann, 1922/1998).
Walter Lippmann, ktor( okrem iného 
ako vôbec prv( pou)il slovo stereotyp 
vo v(zname, ak( mu v súvislosti  
s médiami prikladáme dnes (Kleg, 
1993, s. 135 – 137), pri#iel aj s tvrde-
ním, )e médiá sú ak%msi hlavn%m 
medzi!lánkom medzi javmi a dianím 
vo svete okolo nás na jednej strane 
a obrazmi t%chto javov a diania  
v mysliach – alebo jeho slovami  

v hlavách – publika na strane druhej 
(Lippmann, 1922/1998). Odtia& u)  
k samotnej my#lienke nasto&ovania 
agendy médiami nebolo %aleko.

2.1. O ak&ch príbehoch informujeme  
a pre"o?      

1 V celom $táte "ije 4,8 % Afroameri!anov,  
v najvä!$om meste Omaha "ije 13,7 % 
Afroameri!anov.

2 Ako poukazuje napríklad kampa' Syndróm 
Róm, vä!$ina z nás si neuvedomuje, "e  
priemerní Rómovia a Rómky "ijú podobne  
ako vä!$ina, rozpt%lení medzi majoritou.  
To sa odrá"a napr. aj na mediálnej reprezen-
tácii, kedy vä!$ina príspevkov o rómskom 
obyvate#stve, v ktor%ch bolo identifikovate#né 
bydlisko respondentov, hovorila o Rómoch  
v osadách (Romano kher – Rómsky dom  
a SGI, 2017). V osadách – a teda segrego-
vane mimo obcí – pritom v skuto!nosti "ije 
„len“ pribli"ne 18 % rómskej populácie na 
Slovensku. V absolútnych !íslach ide  
o pribli"ne 74 000 #udí.

3 Téme sa venuje v prvej kapitole knihy  
The World Outside and the Pictures in Our 
Heads.

Novinám sa mo#no nie v#dy darí hovori% (u'om, $o si majú 
myslie%, ale a# neuverite(ne sa im darí hovori% im, ako  

o tom majú prem"&(a%. Svet sa rôznym (u'om javí rôznym spôsobom 
pod(a toho, akú mapu im nakreslili redaktori, editori a vydavatelia  
v novinách, ktoré $ítajú.

Bernard Cohen, 1963  
(In: Johnson-Cartee, 2005, s. 17)
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Infobox 2.1. Teória nasto&ovania agendy

Teória nasto&ovania agendy popisuje schopnos" médií ovplyvni" v$znam kladen$ na 
témy v rámci verejnej diskusie. Teória tvrdí, %e médiá majú v#znamn# vplyv na ich publikum 
t#m, %e mu v$tepujú, &o by si myslie' malo, namiesto toho, &o si myslí. To znamená, #e ak je 
nejaká informácia mediálne pokr$vaná !astej%ie a v prominentnej%om priestore (napr. 
v lep%om vysielacom !ase, lep%ím umiestnením na webportáli alebo v tla!i, pozn. aut.), 
publikum bude túto informáciu pova#ova" za dôle#itej%iu.
Vä&$ina v#skumov na túto tému vychádza z dvoch základn#ch predpokladov:
1. Tla! a médiá realitu nielen reflektujú, ale ju aj filtrujú a vytvárajú.
2. Koncentrovanie sa médií len na nieko&ko otázok a predmetov správ vedie publikum k tomu, 

aby dané témy vnímalo ako dôle#itej%ie ne# iné (tie, na ktoré sa médiá nekoncentrujú).
(Wikipedia, anglická verzia, adaptované)

De facto tak ide o nachádzanie korelácie (súvz"a#nosti) medzi t$m, ako médiá informujú 
o ur!itej udalosti, jave !i dianí, a t$m, !i publikum túto udalos", jav alebo dianie pova#uje 
za dôle#ité. Tí, ktorí poskytujú informácie – a nie sú to len novinári, ale povedzme aj politici 
a politi&ky – nasto!ujú agendu. In#mi slovami ur!ujú, !o je a !o nie je v$znamné a dôle#ité. 
Mali by sme si túto schopnos" uvedomova" a naklada" s (ou zodpovedne vo!i spolo!nosti.

Av#ak koncept, ktor( hovorí o scho- 
pnosti médií v(znamne (v zmysle me-
rate&ne) ovplyvni' v(znam prikladan( 
tej-ktorej téme v rámci verejnej disku-
sie, po prv(krát empiricky otestovala 
a pomenovala a) dvojica teoretikov 
Maxwell McCombs a Donald Shaw 
v kvantitatívnej #túdii o americk(ch 
prezidentsk(ch vo&bách publikovanej 
o pol storo!ia neskôr (1972). 
Tí, testujúc spomínanú Lippmannovu 
tézu o obrazoch v na&ich hlavách, 
na$li silnú koreláciu medzi v%berom 
tém médiami a tematick%mi prefe- 
renciami pomenovan%mi nerozhod- 
nut%mi voli!mi spomedzi ich res-
pondentov (1972). Zistili, )e „ur$ité 
témy zdôraz-ované médiami mô#u 
by% prenesené do mysle verejnosti“ 
(Vu, Guo a McCombs, 2014, s. 670). 
Ako prví tak na základe dát demon-
$trovali – a zárove' aj zmerali – moc 
médií a ich vplyv na verejnú mienku 
a verejnú politiku.

Teóriu neskôr empiricky testovali 
stovky %al#ích v(skumníkov a v(skum- 
ní!ok v rôznych krajinách sveta  
a v najrôznej#ích kontextoch. Dodnes 
ju nik nedokázal falzifikova'. Samotn( 
McCombs v !lánku v magazíne Jour-
nalism Studies z roku 2005 pí#e, )e 
bolo ve&mi povzbudzujúcou a inte- 
lektuálne stimulujúcou skúsenos'ou 
vidie', )e ich teória sa ukázala by' 
empiricky platnou v t(ch najrôznej#ích 
kontextoch (McCombs, 2005, s. 555).
To v#etko McCombsa viedlo k pomerne 
kategorickému tvrdeniu, )e „novinári 
a novinárky v$znamne ovplyv%ujú, 
ako ich publikum vidí svet“ (McCombs, 
2004, s. 19). Jedn(m dychom v#ak 
dodáva, )e vo vä!$ine prípadov ide 
skôr o praktickú stránku veci –  
o neodvrátite(n% ved(aj$í produkt 
potreby médií zameriava# sa v jeden 
de' len na ur!it% v%ber tém (2004, s. 19). 
Skrátka, fyzicky by toho novinári viac 
nestihli, v prípade médií v dobách 
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Infobox 2.2. Koncept mediálnej predpojatosti

Pí$u médiá o ur&it#ch udalostiach, osobách a in$titúciách predpojato &i nevyvá%ene? Touto otáz-
kou sa zaoberá koncept tzv. mediálnej predpojatosti. Existuje viacero definícií tohto konceptu 
aj samotnej predpojatosti. Ide o to, %e hoci mô%eme poci'ova', %e ur&ité médium je predpojaté, 
neznamená to, %e také naozaj je. Je napríklad mo%né, %e sme neuvedomene predpojatí my sami. 
Preto je dôle%ité podlo%i' svoje dojmy analyticky.

Jednu z definícií priniesol americk# mediálny teoretik Tim Groeling. Mediálnu predpojatos' defi-
nuje ako zobrazovanie reality, ktorá je signifikantne a systematicky (teda nie náhodne) pokrivo-
vaná (2013, s. 133). K pokrivenému zobrazovaniu reality pritom mô%e dôjs' pri v#bere správ (ak 
napr. médium ml&í o &omsi relevantnom, vtedy ide o tzv. selek&nú predpojatos'), ako aj pri ich 
samotnej prezentácii (ak ur&ité informácie prezentujeme vo v#razne lep$om svetle nezodpove-
dajúcom realite, vtedy ide o tzv. prezenta&nú predpojatos').

pred internetom by viac obsahu do 
vymedzeného priestoru doslova ani 
nezmestili.
Napriek tejto praktickej v(hrade v#ak 
#túdie poukazujú aj na fakt, )e to, !o 
sa médiá rozhodnú zverejni', koreluje 
s ich vlastn(m videním politiky, hos-
podárskej politiky !i kultúry. Na túto 

skuto!nos' sa zameriavajú v(skumy, 
ktoré pracujú s konceptom tzv. me- 
diálnej predpojatosti, teda media bias 
(vi% infobox 2.2.). Takisto platí a je 
celkom o!ividné, )e krajiny s vy##ím 
geopolitick(m v(tlakom sú mediálne 
viac pokr(vané (McCombs, 2004,  
s. 19 – 20).

Slovami legendárnej #túdie Bad News 
od Glasgow Media Group, novinári sú 
„strá"cami“ obsahu, ktorí zaradia do 
média len to, !o uznajú za vhodné.  
A teda rozhodujú, o !om sa publikum 
dozvie (Giddens, 2013, s. 686). Av#ak 
tu treba zdôrazni' fakt, )e potenciál 
daného vplyvu sa mení spolu  
s technológiami. Dnes sa tak v(razne 
do popredia dostávajú otázky t(ka-
júce sa vz'ahu a vplyvu tradi!n(ch 
médií a virtuálneho sveta (Aruguete, 
2017, s. 36), s celkom nov(mi vz'ahmi, 
#truktúrami a príle)itos'ami k tvorbe, 
#íreniu a „vyklikaniu“ obsahu aj  
samotn(m publikom (infobox 2.3.). 
Iné v(skumy na túto tému sa zao-
berajú %al#ími rozmermi nasto&ova-
nia agendy médiami, napríklad ich 
schopnos'ou vytvára' v mysliach 
publika nielen obrazy, ale aj asociácie  

medzi jednotliv(mi témami a podobne 
(Vu, Guo a McCombs, 2014, s. 670 – 671), 
!ím e#te detailnej#ie rozpracúvajú 
pôvodn( koncept obrazov v hlavách, 
s ktor(m pred storo!ím pri#iel  
Lippmann. 
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Infobox 2.3. Vyklikávací mechanizmus  

Tento proces predstavuje &iasto&n# posun v de!be moci medzi novinárom a publikom, kedy 
publikum doká%e prostredníctvom tzv. vyklikávacieho mechanizmu niektoré témy rôznymi spô-
sobmi – napríklad zdie!aním na sociálnych sie'ach – vyklika' a% na hlavnú stránku, resp. zv#$i' 
roz$írenie obsahu aj bez aktívneho vkladu redakcie (pokia! sa napríklad stane virálnym). T#m sa 
mô%u niektoré informácie vo svojom dôsledku sta' „dôle%itej$ími“ ne% iné. 

Konkrétny v#ber predkladan#ch informácií, ktoré je vôbec mo%né vyklika', má v$ak aj na"alej  
v rukách novinár. +al$ou novinkou je vplyv webu 2.0, ktor# umo%(uje vytvori' si vlastn# obsah aj 
„nenovinárom“ a „nemédiám“. Ten je $írite!n# prostredníctvom sociálnych sietí, v"aka &omu sa 
do diskurzu dostávajú aj také mediálne obsahy, ktoré nevytvorili novinári &i médiá, ale predstavi-
telia a predstavite!ky viac &i menej zainteresovanej verejnosti. 
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2.2. Moc diskurzu    
a mediálnych rámcov      

Postup: Vyberte si z t#chto dvoch mo%ností:
a) Kri$tof Kolumbus,
b) Vikingovia.

Odpove"? Taká, ktorú „vieme“ automaticky.

Ako uvádza metodik a odborník na globálne súvislosti Andrej Návojsk#, „na základn$ch 
a stredn$ch "kolách sa u#íme, 'e Kri"tof Kolumbus objavil Ameriku. Tento v$klad  
dejín nespochyb(ujeme, je v"eobecne akceptovan$. Rovnako ako fakt, 'e pre západnú 
civilizáciu je Kolumbus symbolom odvá'neho objavite&a, ktorého objav zmenil obraz 
vtedaj"ej Európy.“ (Návojsk#, 2017)
No je táto skuto&nos' skuto&ne v$eobecne akceptovaná? A je to aj „pravda“?  
To závisí od uhlu poh!adu. A vôbec, ponúkli sme vám v kvíze dostatok odpovedí?

Pozrite si video na tomto odkaze: bit.ly/kristof-kolumbus a pouva%ujte nad nasledujúcimi 
otázkami: 

Otázky: 
 Na &o poukazovalo toto video?
 Aká odpove" v kvíze ch#bala? 
 Pre&o sa v$eobecne akceptovaná pravda o historickej udalosti, ktorú poznajú na$inci, 

nato!ko lí$i od tej, o ktorej hovorili predstavitelia pôvodn#ch obyvate!ov Ameriky? 
 Ktorá z odpovedí je tá „pravdivá“?
 Mohli by sme takúto reflexiu o role historickej postavy aplikova' aj na mediálnu  

prezentáciu tém spojen#ch s migráciou?
Ak sa na „objavenie“ Ameriky pozrieme in#m, kritick#m poh!adom, ktor# narú$a naratívy 
hrdinu a objavite!a, obraz v na$ej hlave sa mô%e zmeni'. A uká%e sa in# poh!ad – naprí-
klad tak#, %e udalosti spojené s cestami Kri$tofa Kolumba sa dajú vyklada' rôzne. 
Napríklad aj tak, %e svojimi v#pravami zapo&al brutálny spôsob zaobchádzania s pôvod-
n#m obyvate!stvom, ich vyvra%"ovanie a uvrhnutie do otroctva. Podie!al sa na krivdách, 
ktoré tamoj$í pôvodní obyvatelia poci'ujú dodnes.

Cvi!enie 2.2.
Kto objavil Ameriku? 15 minút 

https://www.youtube.com/watch?v=L-d6A0GdS40
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"o z videa v cvi!ení 2.2. vypl(va? To, 
)e ur!ité javy !i udalosti mô"eme 

interpretova# rôzne v závislosti od 
toho, z ktorej strany sa na ne poze-
ráme, resp. v akej pozícii sa nachá-
dzame. Zjednodu#ene povedané. 
Uva)ova' tak(m spôsobom neraz zna-
mená vybo!i' zo zau)ívan(ch pred-
stáv o svete okolo nás, !o nie je v)dy 
jednoduché. Aby sa nám to podarilo, 

musíme sa na príbehy, ktoré pokr(va-
me, sna)i' pozera# aj o!ami druh%ch 
a zvlá$# t%ch, ktorí sú v danom príbe-
hu slab$í a disponujú men$ou alebo 
"iadnou mocou. Nie ich zv(hod,ova', 
len da' im hlas, ktor( im ako subjek-
tom (mediálnej) informácie prinále)í.  
A práve o tomto nazeraní in(mi o!ami 
a h&adaní in(ch poh&adov pí#eme viac 
v nasledujúcich riadkoch.

To, ako vnímame svet okolo nás, je 
v%slednicou mno"stva rôznorod%ch 
vplyvov. Po!núc t(m, z akej pochá- 
dzame kultúry (v tom naj#ir#om 
zmysle slova), po socioekonomické 
pozadie, z ktorého sme vzi#li a v kto- 
rom dnes )ijeme, a) po konkrétnu 
)ivotnú situáciu, v ktorej sa práve 
nachádzame. Svoj vplyv majú aj 
predsudky a predpojatos' („pravdy“, 
ktoré sú vopred dané). To nám pomá-
ha vytvára' si rámce a príbehy, ktoré 
nám pomáhajú dáva' zmysel svetu 
okolo nás. 

Na na#e vnímanie sveta vpl(va na#e 
nadobudnuté vzdelanie, na#a viera !i 
iné presved!enie, rod, na#e kontakty 
s &u%mi z in(ch kultúr !i na#e spolo-
!enské zázemie (v naj#ir#om zmysle 
slova; napríklad vrátane politického 
usporiadania a vôbec, spôsobu politi-
ky okolo nás, vplyvu tradi!n(ch alebo 
modern(ch in#titúcií a podobne).  
A napokon, na na$e vnímanie do tej 
!i onej miery vpl%vajú práve aj  
médiá, ktor%ch sme zárove' my 
sami sú!as#ou.

Priamka, ktorú prehlásil za svoje krá(ovstvo a v ktorom 
plynul jeho #ivot, tvorí nielen cel" Svet, ale aj Priestor. 

Nako(ko sa nemohol pohybova% inak ne# v jednej línii ani vidie% mimo 
nej, nedokázal si predstavi% ni$, $o by ju presahovalo...

Krá(: Predve'te mi, prosím, to z(ava doprava.

Ja: Bohu#ia(, nemô#em, museli by ste celkom vystúpi% z Priamky.

Krá(: Vystúpi% z Priamky? Zo Sveta? Z Priestoru?

Ja: Nu# áno. Z vá&ho sveta. Z vá&ho priestoru. Vá& priestor toti# nie 
je skuto$n". Skuto$n"m Priestorom je Plocha, kde#to vá& priestor je 
len Priamka.

Edwin A. Abbott, 2013 
(1884), s. 75 ! 76, 83 

Diskurz a jeho moc   
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Mô)eme tak, aj na základe poznania 
teórie o nasto&ovaní agendy (infobox 
2.1.), bez obáv poveda', )e (udia si 
svoju predstavu o svete (s dôrazom 
na slovo predstava) do zna!nej 
miery formujú na základe informácií, 
ktoré sa k nim dostanú z médií, teda 
od novinárov a novinárok. Spôsob 
rámcovania informácie médiami tak 
mô)e celkom zmeni' to, ako spolo!-
nos' vníma ur!itú tému !i príbeh.
Ako sme si povedali v predo#lej kapi-
tole, netreba zabúda', )e aj novinári 
a novinárky sú len (udia. A tak nás 
nemô)e prekvapi', )e v#etky spomí-
nané vplyvy – vrátane médií, ktor(ch 
sme sami sú!as'ou – vpl(vajú aj na 
na#u vlastnú predstavu o svete.  
A !ím viac sme si vedomí toho, ako 
na#e predstavy vznikajú a )e vôbec 
existujú, t(m viac doká)eme s touto 
dôle)itou informáciou pracova'. 
Ok&ukou sa tak dostávame k tomu, 
!o by sme vychádzajúc zo sociológie 
mohli nazva# diskurzom, teda  
ak%msi ur!ujúcim rozmerom, ktor% 
ur!uje podstatu na$ej predstavy  
o svete. Pod&a Giddensa, diskurzy 
„vyty$ujú okolo subjektov hranice, 
ktoré limitujú to, $o o subjektoch 
mô#e by% rozumne (pod$iarknuté  
a zdôraznené autorsk"m tímom, pozn.) 
povedané“ (Giddens, 2013, s. 685). 
Diskurz teda vopred ur!uje $truktú-
ru a okraje debaty, ur!uje podmien-
ky a pravidlá vytvárania a vnímania 
pravdy. Dalo by sa tak dokonca po-
veda', )e ur!uje, !o si vôbec smieme 
myslie'.
Diskurz, v ktorom "ijeme a myslíme, 
tak tvorí akési „okuliare“, ktoré viac 
nevedome ne" vedome pou"ívame 
pri nazeraní na svet. "i u) sú to 
napríklad „okuliare“ vä!#inového oby-
vate&a krajiny pri poh&ade na cudzin-
cov !i predstavite&ov men#iny, alebo 
povedzme „okuliare“ predstavite&a 

strednej vrstvy pri poh&ade na vylú!e-
né komunity a &udí v nich, „okuliare“  
!loveka z vidieka pri stretnutí s !love-
kom z mesta, „okuliare“ veriaceho  
a neveriaceho.
Problémom je, "e sa diskurz, teda 
okuliare, ktoré pou"ívame pri naze-
raní na svet, mô"e (ahko sta# domi- 
nantn%m a akceptovan%m, „bez  
otázok“. Automaticky, postojom:  
Ve' to vie predsa ka#d"! Nie je pritom  
náhodou, )e dominantn%mi sa  
obvykle stávajú tie „okuliare“, ktoré  
reprezentujú vnímanie (a záujmy) (udí 
a skupín (udí, disponujúcich v rámci 
spolo!nosti vy$$ou mierou moci.  
V na#om prípade to mô)e by' vä!#i-
nová spolo!nos' vs. cudzinci prichá-
dzajúci do krajiny. In(m príkladom je 
vnímanie men#iny vä!#inou, vnímanie 
&udí trpiacich chudobou predstavite&mi 
strednej !i vy##ej vrstvy a podobne.
Z poznatkov z teórie o nasto&ovaní 
agendy pritom vieme, )e novinári  
a novinárky doká"u ovplyv'ova#  
postoje a názory publika, teda to,  
!o si o nie!om myslí a ako si to inter-
pretuje, de facto to, v akom diskurze 
)ije a „myslí“ svet okolo seba. Z toho 
mô)e vyplynú' $pecifická vlastnos# 
diskurzov, a to, "e nie sú len !írym 
odrazom reality, $írením poznania, 
my$lienok !i obrazov, ktoré ur!ujú, 
ako vnímame svet, ale zárove' sú aj 
formujúcimi nástrojmi, ktoré realitu – 
napríklad vo forme politick%ch 
rozhodnutí – aj samé kon$truujú 
(infobox 2.4.).
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Infobox 2.4. Sila bezpe!nostného a/alebo administratívneho diskurzu 

Na Slovensku mohol tzv. bezpe&nostn# diskurz, spojen# s udalos'ami v rokoch 2015 a 2016 
(zu%ovanie témy na otázky bezpe&nosti, ochrany hraníc, terorizmu &i ohrozenia, ktor# $írili pri-
márne predstavitelia vtedaj$ej vládnej strany Smer-SD, ale aj iné subjekty), prispie' k tomu, 
aby parlament po vo!bách v roku 2016 dokázal bez odporu verejnosti prija' tzv. protiteroris-
tick# balí&ek. Ten dal viac kompetencií polícii a "al$ím zlo%kám a vystavil riziku poru$ovania 
práv nielen migrantov %ijúcich na Slovensku, ale aj v$etk#ch obyvate!ov krajiny (Kriglerová  
a Chud%íková, 2016, s. 5).

Na rozdiel od Slovenska sa ma"arskej vláde podarilo získa' podporu vä&$ej &asti médií. 
Provládne médiá, na ktoré má vládna strana priamy vplyv (v roku 2019 tvorili a% $tyri pätiny 
tamoj$ieho mediálneho trhu), okrem iného dostali manuál, ako pokr#va' tému migrácie, ak# 
slovník &i aké fotografie pou%íva', ako správy rámcova'. T#m, %e médiá ute&encov a migrantov 
vo svojich v#stupoch – na %elanie vlády – prezentovali ako nebezpe&enstvo &i ohrozenie,  
mohli prispie' k ví'azstvu Viktora Orbána vo vo!bách v roku 2018 (Nolan, Walker, 2018).

+al$ím príkladom je Ve!ká Británia. Tamoj$í politici – vrátane ministra práce a dôchodkov – pri 
obhajobe $krtov v sociálnej oblasti operovali v#razom „vyciciava&i sociálnych dávok“ (benefit 
scroungers). Ten pojem sa pritom do verejného diskurzu dostal z kontroverznej reality show 
Benefit Street (Price, 2014). 

Takéto „okuliare“, ur!itú #ablónu, cez 
ktorú „myslíme“ svet, máme v)dy. 
Zákonite "ijeme v ur!itom diskurze. 
Ide tak skôr o to, aby sme si ho za-
!ali uvedomova# a bra# ho do úvahy. 
Uvedomova# si spôsob, ak%m a pre!o 
„myslíme“ svet, a ako to ovplyv'uje 
ná$ prístup k príbehom a udalostiam, 
o ktor%ch informujeme na$e publikum.
Platí toti), )e médiá aj my, novinári  
a novinárky v nich, máme prirodzenú 
tendenciu svoje v(stupy stava' na 
spomínan(ch ustálen(ch predstavách 
o svete, a t(m ich %alej podporova'.  
A to nie na základe hlb#ieho analytic-
kého úsudku, ale skrátka preto, lebo 
to tak „je“.
De facto tak !asto nevedomky $írime 
informácie vystavané na ur!itom vní-
maní sveta a len málokedy sa tomu 
sna"íme vedome a systematicky 
vzdorova#. Zlo)i' si „okuliare“ a h&ada' 
iné perspektívy. Migrácia a jej mediálna 

prezentácia je pritom oblas', pri ktorej 
sa absencia schopnosti „sklada' si 
okuliare z o!í“ prejavuje ve&mi vypuklo.
Je preto dôle)ité porozumie', ako  
a pre!o sú informácie rámcované tak, 
a nie inak, a na akom diskurze a moci 
rámce stoja. A treba si uvedomi', ako 
sa to t(ka nás, ktorí pracujeme v mé-
diách. Ak sa nám to podarí, mô"eme 
sa nau!i# rámcova# informácie s roz-
vahou tak, aby sme ná$mu publiku 
dokázali priná$a# komplexn%, presn%, 
nuansovan% a vyvá"en% mediálny  
obsah, ktor% mu umo"ní podlo"enej$ie 
informované rozhodnutia o v%zvach, 
ktor%m ako obyvatelia na$ich krajín 
a celej planéty !elíme.
Na#'astie, snaha vedome pracova' 
s na#imi zau)ívan(mi predstavami 
o svete je zábavná a intelektuálne 
stimulujúca. Mô)e !loveka bavi'. A je 
pritom prakticky jedno, !i túto na-
dobudnutú schopnos' pou)ijeme pri 
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informovaní o migrácii !i in(ch glo-
bálnych v(zvach a vôbec, pri svojej 
novinárskej práci, alebo ju aplikujeme 
pri myslení vo v#eobecnosti. 
Zamyslime sa teda spolo!ne nad 
otázkami:
 Je problém, ak nejak( diskurz  

dominuje verejnej diskusii?
 S akou reakciou by sme sa poten-

ciálne stretli, ak by sme vo svojich 
v(stupoch vybo!ili z dominantného 
diskurzu? Mô)u negatívne reakcie vies' 
k sebaregulácii a) k autocenzúre?

 Nesieme ako novinári a novinárky 
zodpovednos' za #írenie ur!itého 
dominantného diskurzu? Ak áno, 
mali by sme s t(m nie!o urobi'?

Literárnej$í poh!ad na obrazy v na$ich hlavách a na diskurz, v ktorom %ijeme a „myslíme“ 
svet, sprostredkuje video nigérijskej spisovate!ky Chimamandy Ngozy Adichie, v ktorom 
upozor(uje na tzv. nebezpe&enstvo jedného príbehu. Pre na$u tému je najdôle%itej$ích 
prv#ch osem a pol minúty, ale oplatí sa ho vidie' celé: bit.ly/danger-of-single-story-en.

Otázky:
 Ak# diskurz o Afrike pod!a autorky dominuje? 
 Ak# obraz Afriky máme u nás na Slovensku? 
 Ako sa to t#ka na$ej práce?

Cvi!enie 2.3.
Obrazy v na"ich hlavách 15 minút 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en
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Postup:

Krok I. Pozrite sa na fotografiu a na tieto alternatívne popisky:
1. Boda, Kampala, Uganda.
2. Be%n# de( v Kampale, Uganda.

Odpovedzte na nasledujúce otázky: ,o ste sa z t#chto popisiek dozvedeli? Bola infor-
mácia v nich dostato&ná? Ako orámcovala situáciu? ,o by ste si mysleli na základe 
druhej popisky? Ako by reflektovala &i menila sú&asn# obraz, stereotyp o leniv#ch  
a le%érnych Afri&anoch? Nezapadala by teda do ur&itého dominantného diskurzu  
o ur&it#ch !u"och a krajinách?

Krok II. Teraz si pozrite tretiu popisku a uva%ujte o otázke uvedenej na konci cvi&enia: 
3. ,akanie na klientov. Vodi& dopravného prostriedku boda, ktoré slú%i ako miestny 

taxík. Kampala, Uganda.

Odpovedzte na nasledujúcu otázku: Zmenil sa vá$ poh!ad na danú situáciu?  
V &om je rozdiel?

(Návojsk#, 2014, adaptované)

Cvi!enie 2.4.
Kontext a kritika 15 minút 

Autor fotografie: Michael Hafner
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S diskurzom ako rozmerom, ktor( 
predur!uje na#u predstavu o svete, 
úzko súvisí takzvané diskurzívne 
rámcovanie, prípadne len rámcova-
nie, mediálne rámcovanie a podobne. 
Takéto diskurzívne rámcovanie je 
toti) sú!as'ou ka)dej komunikácie,  
a teda prirodzene aj mediálnej  
prezentácie. Dalo by sa poveda',  
)e prepája diskurz s médiami.
O !o ide? Ide o zasadenie diskurzu 
a jeho prvkov do ur!itého kontextu 
pojmov a symbolov postaven%ch na 
tom, !omu (udia rozumejú, !o im je 
jasné akoby samo od seba. Naprí-
klad, Afri!ania sú leniví a le)érni (to 
vie ka)d(, nie?) a migranti sú skrátka 
takí a nie iní, od prírody rozhodnutí 
!erpa' sociálne dávky a zárove, pri-
pravení bra' nám prácu.
Spome,me si na teóriu o nasto&ovaní 
agendy. Teóriu rámcovania (framingu) 
mô)eme zaradi' do tzv. druhej úrovne 
teórie nasto&ovania agendy (second- 
level agenda setting theory), o ktorej 
McCombs hovoril ako o schopnosti 
vytvára' v mysliach &udí nielen ob-
razy, ale aj asociácie. A tak zatia& !o 
nasto&ovanie agendy na prvej úrovni 
spájame s témami, ktoré médiá !i 
novinári preferujú a selektujú, rámco-
vanie ide o úrove, %alej a popisuje, 
ako a pre!o médiá vybrané témy po-
pri selekcii informácií t(mto v(berom 
rámcov aj interpretujú, a t(m nám  
v podstate „pred)úvajú“ spôsob, 
ak(m na danú udalos' !i tému nahlia-
da' (Hurtíková, 2017, s. 153).
Sociológ Erwing Go1man pritom 
poukázal na dva aspekty rámcova-
nia. Prv(m z nich je princíp, ktor( 
vyjadruje citát: „Pozorovatelia aktívne 

premietajú svoje referen$né rámce 
na svet v ich bezprostrednom okolí.“ 
(Go1man, 1986, s. 39). Na existujúci 
svet si premietame svoje predstavy 
o 'om.
Príkladom takéhoto premietania 
predstavy na existujúci svet je na#a 
predstava Orientu. Brilantne to po-
písal Edward Said v klasickej #túdii 
Covering Islam zameranej na anal(zu 
mediálnej reprezentácie islamu, 
islamského sveta a &udí v ,om. Obraz, 
ktor( o Oriente máme, sme si vytvo-
rili sami (sami v zmysle spolo!nosti, 
v ktorej )ijeme). Aladin, príbehy tisíc 
a jednej noci, vodné fajky a háremy, 
svet úplne opa!n( ako ten ná# v Eu-
rópe, éterick(, tajomn(, no zaostal( 
a nespo&ahliv(, zo svojej orientálnej 
prapodstaty nevhodn( na demokraciu 
ani na uplat,ovanie &udsk(ch práv. 
V(sledkom ná#ho vnímania Orientu je 
rozprávka !i tragédia, ktorá nezodpo- 
vedá realite. Tento nesúlad s realitou 
nám v#ak pri podávaní správ o Blízkom 
v(chode nevadí, ke% bez problémov 
vychádzame z práve tak orámcovan(ch 
v(chodísk. Podobne pristupujeme aj  
k rámcovaniu in(ch !astí sveta.  
Go1man pomenoval aj %al#í dôle)it( 
aspekt pri rámcovaní. Podobne ako 
samotn% diskurz, neb%vajú rámce 
vyu"ívané vedome. Ak v nich )ijeme, 
ani si ich neuvedomujeme. Fungu-
je to presne tak, ako pri rámcovaní 
Orientu, dejov a príbehov spojen(ch 
s migráciou !i s domnelo leniv(mi Afri-
!anmi, ako sme si ukázali na cvi!ení 2.4.
Ide o automatizované zasadzovanie 
situácií do konkrétnych rámcov na 
základe ná#ho presved!enia, skúse-
ností, znalostí, postojov !i názorov. 

Rámce ako v&pl( diskurzu   
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Teda do diskurzu, v ktorom )ijeme  
a „myslíme“ svet. Fakt, )e nejde  
o nutne objektívne skuto!nosti,  
pritom nehrá rolu.
Pod&a Roberta Entmana rámcovanie 
znamená „vybera% aspekty vnímanej 
reality a robi% ich tak v rámci komuni- 
kovaného textu (textom nie je myslen" 
len písan" text, pozn. aut.) vidite(nej&ími, 
a t"m podpori% ur$ité zadefinovanie 
problému, jeho kauzálnu interpretáciu, 
morálnu evalváciu a/alebo zva#ovanie 
odporú$aní spojen"ch s opisovanou 
otázkou.“ (Entman, 1993, s. 52). 
Ide teda o v(ber ur!it(ch aspektov, 
ktoré v rámci komunikácie zdôraz-
níme, v%aka !omu kon#truujeme 
vybran( v(sek reality (infobox 2.5.). 

Napríklad pri mediálnom pokrytí uda-
lostí z roku 2015, kedy sa Európou 
presúvali státisíce &udí, bolo zvykom 
ich prezentova' ako administratívnu 
zá'a), v(zvu pre políciu alebo ako 
samotnú krízu. Zárove, boli prehlia-
dané prí!iny migrácie v krajinách 
pôvodu – to mohlo vyvola' vo verej-
nosti dojem, )e ute!enci sú vlastne 
prí!inou, nie dôsledkom migra!nej 
krízy. (Tkaczyk et al., 20154). 

In(mi slovami, vedome !i nevedome 
nasmerujeme pozornos# publika 
k ur!it%m prvkom príbehov a k ich 
ur!itej konkrétnej interpretácii, !o 
naj,alej od mo"n%ch alternatívnych 
interpretácií. Vidíte v tom novinársku 
prácu? Dobre robíte.

Infobox 2.5. Rámce, rámce, samé rámce 

Svoje pri rámcovaní zohráva napríklad v#ber respondentov. Ak si vyberáme cielene policajtov, 
bezpe&nostn#ch analytikov &i ministra vnútra, tak situáciu zarámcujeme celkom inak (bezpe&-
nos'ou v rámci bezpe&nostného alebo aj sekuritiza&ného diskurzu), ne% ke" polo%íme otázky 
odborníkom a odborní&kam zaoberajúcim sa podstatou a prí&inou dan#ch javov – v tomto 
prípade sociológom, humánnym geografom, sociálnym pracovníkom, humanitárnym pracovní-
kom &i odborníkom na !udské práva (sociálny, humanitárny diskurz).

Informáciu mô#eme taktie# rámcova" aj zvolen$m jazykom, v#berom metafor, prirovnaní,  
synon#m, v#berom podstatn#ch mien a ich prívlastkov &i prídavn#ch mien, pou%ívaním &inného 
vs. trpného rodu a podobne. 

Rámcova" mô#eme aj celkov$ podávan$ naratív5 – napríklad naratív postaven# na ví'azoch 
a porazen#ch, naratív postaven# na odha!ovaní neprávostí a podobne (Project for Excellence 
in Journalism a Pew Research Centre, 1998), &o nasmeruje publikum k ur&itému spôsobu 
uva%ovania o predmete informácie.

Skrátka, mo#ností rámcovania je viacero a nie v%etky mô#eme pozna". Práve preto je 
dôle#ité si jeho existenciu uvedomova" a vypestova" si na( citlivos". To sa nám, #ia&,  
nie v#dy darí.
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4 V%skumn% tím pod vedením Jakuba Maceka 
na Masarykovej univerzite v Brne realizoval 
v%skum mediálneho pokrytia ute!eneckej 
krízy. Okrem iného pri$iel k v%sledku, "e 
prichádzajúci #udia zvyknú by& prezentovaní 
ako administratívna zá&a", v%zva pre políciu !i 
kríza samotná, zatia# !o sú prí!iny v krajinách 
pôvodu prehliadané. To mô"e v divákoch 
vyvoláva& dojem, "e ute!enci sú vlastne 
prí!inou, nie dôsledkom – z viac ne" 500 
televíznych reportá"í sa primárne prí!inami 
nezaoberala ani jedna (Tkaczyk et al., 2015).

5 Naratívom je mienené „rozprávanie, príbeh 
(individuálny, skupinov%, národn%, historick% 
a pod.), v ktorom sa fakty a ich interpretácia 
podria*ujú istému zámeru.“ (Slovník sú!as-
ného slovenského jazyka, 2015).

Postup: Pozrite si dve nasledujúce twitterové správy doplnené fotografiami, ktoré vydali 
na svojich profiloch dve ve!ké tla&ové agentúry (AP a AFP) po&as hurikánu Katrina  
v americkom New Orleans v roku 2005. Odpovedzte na otázky na konci cvi&enia. 

Dvaja obyvatelia New Orleans sa brodia 
v hlbokej vode potom, ako NA-LI chlieb 
a vodu z miestnych potravín. (AFP)

Mladík sa brodí hlbokou vodou potom, 
ako VYRABOVAL potraviny v New 
Orleans. (AP)

Otázky:

 Skúste si sami pre seba poveda', v &om sa tieto dva obrázky a ich popisky lí$ia, 
ak#m spôsobom rámcujú podávané príbehy?

 Aké prvky zdôraz(ujú? Aké prvky naopak zaml&iavajú? 
 Pre&o sa novinári rozhodli popísa' tie situácie tak, ako to urobili? 
 Spravili to vedome, alebo nie? 

Cvi!enie 2.5.
V#sek reality 15 minút 
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Médiá a &udia pracujúci v nich hrajú 
prostredníctvom procesov nasto&ovania 
agendy a gatekeepingu v(znamnú 
rolu pri ovplyv,ovaní diskurzu a toho, 
aké rámce tento diskurz vyp.,ajú. 
Nane#'astie, pokia& ide o migráciu, 
!asto preva)ujú negatívne rámce  
a naratívy nad t(mi vyvá)en(mi. 
V)dy, ke% ako novinári vytvoríme 
nejak( obsah, vyberáme si (!i u) 
vedome, alebo nevedome), ako ho 
rámcova'. Sme to my, kto v men$ej 
!i vä!$ej miere definuje realitu  
v%berom interpretácií javov a uda-
lostí t%m a nie in%m spôsobom,  
a tak smeruje publikum ur!it%m  
a nie tak%m smerom, ktor% by mohol 
by# v rozpore s na$ou hoci aj neuve-
domovanou predstavou o svete,  
s na#ím diskurzom, v ktorom a ktor(m 
reflektujeme svet. To je ve&ká zodpo-
vednos', ktorú si treba uvedomi'  
a pracova' s ,ou, napríklad prostred-
níctvom vedomej snahy o vyvá)enos' 
a v%aka uvedomeniu si vlastnej pozície 
v spolo!nosti.
V kone!nom dôsledku tak premie-
tame svoj vlastn% obraz sveta na 
realitu okolo nás, a to nezávisle od 
toho, !i je jeho odrazom, alebo len 
na$ou viac !i menej presnou pred-
stavou tohto odrazu. Zdie(ame ho  
s na$ím publikom, ktorému tak po-
máhame formova# to, ako vidí svet.
Nechápte nás pritom zle. Nesna)íme 
sa poveda', )e rámcovanie nie je 
prirodzené !i )iaduce. Naopak. Ke% 
napríklad pí#eme !lánok !i vytvára-
me in( komunikát, ten nepozostáva  
z neutrálnych viet a faktov, ale  
jednotlivé vety na seba nadväzujú  
a dovedna predstavujú ur!itú inter-
pretáciu dan(ch informácií.
Mediálna teoreti!ka Hana Hurtíková 
upozor,uje, )e rámcovanie nemo)no 
vníma' apriori negatívne. Ak by sme 
vo svojich v(stupoch neinterpretovali, 

publikum by sa v mno)stve komplex-
n(ch informácií &ahko stratilo a !asom 
by rad#ej pre#lo k inému médiu. 
Takému, ktoré by sa interpretovaniu 
nebránilo. Aj v%aka rámcovaniu tak 
mô)e publikum pokr(vanej veci lep#ie 
porozumie', a to aj napriek tomu, )e 
niektoré !asti z celostného obrazu 
ch(bajú (2017, s. 154).
Aj to má v#ak svoje medze. Upozor-
,uje na ne napríklad známy filozof, 
esejista a odborník na pravdepodob-
nos' Nassim Nicholas Taleb v knihe 
)ierna labu% (Taleb, 2011). 2udia pod&a 
neho trpia obsesiou #truktúrova' 
informácie do ur!itého radu – do  
ur!itého diskurzu – a h&ada' v nimi 
#truktúrovanej skrumá)i informácií 
kauzalitu. Nevedomky, av#ak na 
základe ur!it(ch sociokultúrnych 
v(chodísk, tak pod&a Taleba tvoríme 
tzv. naratívne #truktúry (!i diskurzy?), 
ktoré nám umo),ujú redukova'  
rozmery reality.
Následkom toho máme pocit, )e sme 
informácii porozumeli o !osi viac. Na 
rozdiel od Hurtíkovej tak Taleb tvrdí, 
)e prostredníctvom redukcie kom-
plexnosti informácií o udalosti nie 
sme nutne zorientovaní lep#ie, len 
nadobúdame tento dojem. Hoci je 
snaha redukova' rozmer pokr(vanej 
reality prirodzená, mô)e nás dovies'  
k chybn(m záverom a myln(m inter- 
pretáciám okolitého sveta. Taleb  
na túto redukciu upozor,uje aj  
v súvislosti s médiami – tie sa pod&a 
neho síce usilujú priná#a' fakty, ale 
ich vplietaním do naratívnych #truk-
túr mô)u interpretova' kauzalitu 
nesprávne a realitu t(m skres&ova' 
(2011, s. 85 / 88, 92 / 93).
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Postup: Predstavte si, %e pí$ete &lánok o integra&nej politike cudzincov. Koho by ste 
oslovili? Ak#ch respondentov a pre&o? Aké $túdie by ste citovali? Nemusíte h!ada' 
konkrétne mená &i $túdie, sta&í si ich ur&i' typologicky. Svoj postup porovnajte  
s &lánkom, ktor# nájdete na tomto odkaze: bit.ly/integracia-cudzincov. 

Otázky: 
 Ak#ch respondentov zvolila autorka &lánku? A ak#ch vy? 
 Akú atmosféru získal jej &lánok v"aka v#beru respondentov? Kam to &lánok  

(a jeho publikum) nasmerovalo? 
 Aké slová autorka volila? 
 Ako na vás pôsobia rozdielne „reality“ v oboch textoch – vo va$om hypotetickom 

texte a v texte uvedenom ako príklad? 
 Ako inak by mohol &lánok vyzera', keby si autorka vybrala in#ch respondentov  

a iné zaslovnenie?

Cvi!enie 2.6.
Ako (ne)rámcova$ I 20 minút 

Infobox 2.6. Rámcovanie informácií o migrácii

Rámcovaním informácií o migrácií (ale aj fake news) sa zaoberá aj John Oliver vo svojej show 
Last Week Tonight. Podstatné z poh!adu rámcovania sú prvé tri a% $tyri minúty, no je tam toho 
na pozretie viac. Video nájdete na tomto odkaze: bit.ly/framing-video. Pozrite si ho a pokúste 
sa odpoveda' na nasledujúce otázky.

 Aké pojmy na ozna&enie migrujúcich !udí pou%ívali médiá vo va$ej krajine v rokoch  2015 a% 
2016? Aké pou%ívajú dnes? 

 Ak# dopad na publikum a vnímanie migrácie má, ak médiá, ale aj politici pou%ívajú na ozna-
&enie migrujúcich !udí slová ako je roj (swarm), prípadne záplava a podobne?

 Viete pomenova' "al$ie slová a slovné spojenia, ktoré sú pou%ívané v médiách vo va$ej 
krajine? A akú tonalitu tieto slová majú?

Rámcovanie migrácie a migrantov slovami spojen#mi so %iveln#mi pohromami (záplava, vlna, 
cunami) &i %ivo&í$nou rí$ou (svorka, húf) t#chto !udí nielen%e dehumanizuje, ale zárove( posúva 
pozornos' publika od ur&it#ch vysvetlení, vnucuje mu predstavu, %e samotní migrujúci !udia 
sú prí&inou problémov, a nezameriava pozornos' na skuto&né problémy, ak#mi sú chudoba &i 
konflikty.

https://slovensko.hnonline.sk/818852-slovensko-cudzincom-integraciu-neumoznuje-samo-tym-straca
https://www.youtube.com/watch?v=umqvYhb3wf4
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Na "o si da' pozor pri rámcovaní  
migra"n&ch tém?   
 Na jazyk, ktor% pou"ívame (lexiku, 

v%razové a $tylistické prostriedky  
a pod.) – je v(znamnou sú!as'ou 
mocensk(ch vz'ahov vä!#iny  
a men#iny, resp. predstavite&ov 
„in(ch“, medzi ktor(ch mô)eme 
zaradi' aj migrujúcich &udí. Preto 
nikdy neberme v(ber slov na &ahkú 
váhu. Príkladom je v(ber slov  
ozna!ujúci skupinu cudzincov  
a cudziniek, ktor( v sebe nesie 
ur!it( náboj. Vyvarujme sa preto 
napríklad pojmom spojen(m so 
zvieracou rí#ou !i )iveln(mi pohro-
mami. Pojmy spojené so zvieracou 
rí#ou toti) dehumanizujú t(ch, ku 
ktor(m sa vz'ahujú a )ivelné po-
hromy vzbudzujú strach a obavy. 
(viac v 4. kapitole).

 Na správnu terminológiu – naz(-
vajme javy, skuto!nosti, skupiny 
&udí aj jednotlivcov správnymi 
názvami. Neznalos' spôsobuje  
terminologick( chaos a potenciálne 
prispieva k myln(m interpretáciám 
a záverom (zvlá#' v súvislosti  
s nasledujúcim bodom).

 Na $tatistiky – interpretácia !ísel 
pri témach spojen(ch s migráciou 
mô)e by' e#te zradnej#ia ne) pri 
be)nej populácii. Treba napríklad 
dôsledne rozoznáva', kto je kto 
(migrant, ute!enec, )iadate& o azyl 
at%.), aby sme porovnávali porov-
nate&né.

 Nerobi# zo subjektov objekty –  
o migrantoch a ute!encoch by 
sme nemali písa' bez migrantov  
a ute!encov. To v#ak neznamená, 
)e posta!í, ak si za respondenta 

zvolíme napríklad !loveka, ktor( 
sa nachádza v ute!eneckom 
tábore, prípadne )iadate&a o azyl. 
Naopak, t(m by sme mohli prispie' 
k rámcovaniu t(chto sociálnych 
skupín ur!it(m a nie in(m spôso-
bom. Oslovi' by sme preto mali 
pod&a mo)ností relevantn(ch 
odborníkov a odborní!ky s migra!-
n(m pozadím (t. j. tak(ch, !o majú 
osobnú skúsenos' s migráciou), 
!ím prispejeme k vyvá)enej#iemu 
rámcovaniu.

 Na fotografie a ,al$ie ilustra!né 
prvky – nemali by sme vybera' 
také, aké o!akáva na#e publikum, 
ale také, ktoré reflektujú realitu. 
Napríklad pri informovaní z Grécka 
by sme nemali cielene vybera' 
zábery nahnevan(ch mlad(ch 
mu)ov, ke% vieme, )e na gréckych 
ostrovoch tvoria )eny a deti a) dve 
tretiny obyvate&stva ute!eneck(ch 
táborov. Podobn(m pre#&apom je 
pou)ívanie ilustra!n(ch záberov  
z in(ch oblastí alebo z iného obdobia 
!i kontextu. Takisto by sme mali 
bra' do úvahy &udskú dôstojnos' 
zobrazovan(ch a p(ta' sa sami 
seba, !i by sme zverejnili podob-
nú fotografiu, ak by zachytávala 
niekoho z ná#ho okolia !i z na#ej 
sociálnej skupiny. Nie? Tak pre!o 
to robíme in(m?

 Mali by sme si uvedomi', )e stereo- 
typy a boj proti nim pripomínajú 
chôdzu po tenkom (ade – niekedy 
mô)e aj na#a úprimná snaha proti 
nim bojova' nechcene podpori' ich 
%al#ie #írenie.



Sila a moc médií 43

Postup: 

Krok I. Pozrite si video na tomto odkaze: bit.ly/utecenci_v_madarsku. 

Krok II. Odpovedzte na sériu nasledujúcich otázok. Pomô%u vám identifikova' diskurz, 
na ktorom autor stavia, a rámce, ktoré pou%íva:

1) Kto je autor, odkia! je a smerom ku komu hovorí? Hovorí to, &o prijímate! obsahu 
o&akáva? Vychádza z dominujúceho diskurzu v krajine?

2) )o hovorí? S !ím by sa mal divák stoto%ni'? K !omu nás autor smeruje?  
Ako vyberal zábery, ako ich popisoval, s ak#mi respondentmi nás zoznámil? 

3) A !o, naopak, nehovorí?

4) Ako autor hovorí? Analyzujte jazykové kategórie: ak# jazyk pou%íva, ak#m tónom 
popisuje k!ú&ové postavy a udalosti? 

5) Aká je pozícia autora a jeho posolstva v %ir%om kontexte, napr. v domácom &i  
v európskom?

6) Spomína autor kontext? Prí&iny? Súvislosti?

Krok III. Reflexia

Autor publikum smeroval jedn#m smerom, neposkytoval mu alternatívne a predo-
v$etk#m podlo%enej$ie vysvetlenia.

Celkom vynechal kontext, nevenoval sa prí&inám ani súvislostiam, iba zo svojej pozície 
(moci novinára) na realitu projektoval vlastnú predstavu o zobrazovanej realite.

Vybral si pritom ur&ité prvky príbehov, zatia! &o iné vynechal. Pou%íval jednostrann# 
a nevyvá%en# jazyk, postavy a ich &innos' popisoval a priori negatívne, napríklad 
kúrenie karimatkami prezentuje, akoby t#m !u"om nemohlo by' zima a nemali inú 
mo%nos'.

Jeho v#pove" zapadla do konkrétneho dominantného diskurzu v ,eskej republike, 
tamoj$ie publikum dostalo to, &o o&akávalo. Viac ako informáciou o danom mieste  
a !u"och bol jeho v#stup uká%kou vopred $truktúrovanej a limitovanej, ur&it#m  
spôsobom orámcovanej predstavy o danej situácii.

Cvi!enie 2.7.
Identifikujme diskurz a rámcovanie 20 minút 

https://video.aktualne.cz/svet-na-hrane/sibik-uprchlici-prekracuji-srbsko-madarskou-hranici-jak-chte/r~81c017c0589711e5974b0025900fea04/?redirected=1522693766
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2.3. Zákonné normy a novinárska  
etika v súvislosti s pokr&vaním 
migra"n&ch tém      

Závery z rôznych $astí sveta sú si a# prekvapivo podobné: 
novinárska práca je pod tlakom slabnúcej ekonomiky médií, 

agenda správ sa riadi politick"m vplyvom a oportunizmom, rastie 
nebezpe$enstvo prejavov nenávisti, stereotypizácie a vylú$enie 
ute$encov a migrantov zo spolo$nosti. Zárove- sme sa ale stretli 
aj s in&piratívnymi príkladmi dôkladnej, citlivej a etickej #urnalistiky, 
ktorá preukázala schopnos% sa do obetí vcíti%.“

Ethical Journalism Network, 2016

Práve in#pirujúce príklady z citátu 
sú t(m, na !o by sme sa mali ako 

novinári a novinárky pozera'. Ich re-
alizácia stojí na uplat,ovaní novinár-
skej etiky a zákazu diskriminácie. Ten 
je oblas'ou, kam mô)eme v rámci 
novinárskej etiky zaradi' aj otázky 
spojené s mediálnym pokr(vaním 
migrácie.

Novinárska etika je v jednotliv(ch 
krajinách a ich právnych a/alebo 
novinárskych stavovsk(ch systémoch 
ukotvená na viacer(ch úrovniach, od 
medzinárodnej po osobnú úrove, 
novinára !i novinárky.
Princíp antidiskriminácie (v tom 
naj#ir#om zmysle slova) je sú!as'ou 
medzinárodn(ch dokumentov, ak(mi 

sú V&eobecná deklarácia (udsk"ch 
práv, Charta základn"ch práv Európ-
skej únie !i Dohovor OSN o ochrane 
(udsk"ch práv a základn"ch slobôd. 
Osobitne sa etike v )urnalistike veno-
vala aj Deklarácia UNESCO o mas-
médiách (1978) a Parí#ska deklarácia 
(1983). Tieto dokumenty, za ktor(mi 
stáli viaceré novinárske asociácie  

Od dohovorov OSN po na#u klávesnicu   
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a ktoré stáli na základoch medziná-
rodného práva, demokracie a nezávis-
losti, pomohli zadefinova' v(chodiská 
novinárskej etiky e#te presnej#ie. 
Na princípy obsiahnuté v medziná-
rodn(ch dokumentoch sa následne, 
v rámci hierarchie právnych noriem, 
odvolávajú ústavy, resp. ústavné  
poriadky, jednotliv(ch krajín, ktoré  
v sebe mávajú obsiahnuté aj pasá)e 
venované antidiskriminácii. Tie sa 
síce mô)u v prvom rade t(ka' men-
#ín – dokumenty zvyknú men#inám 
garantova' prinajmen#om to, )e u) 
samotná príslu#nos' k ich skupine 
nesmie by' ich !lenom na ujmu –, ale 
v na#om kontexte sú aplikovate&né aj 
na migrantov !i ute!encov.
Právnu úrove, uzatvára takzvaná 
antidiskrimina!ná legislatíva, ktorá 
je v prípade krajín Európskej únie 
sú!as'ou tzv. acquis communautaire, 
teda súboru európskych právnych 
noriem, ktoré !lenské krajiny museli 
prija' do svojej legislatívy. Ten priamo 
a konkrétne definuje a zakazuje dis-
krimináciu, okrem iného na základe 
etnickej príslu#nosti, viery !i pôvodu,  
a umo),uje sa jej bráni'. Zákaz diskri-
minácie platí aj pre médiá a novinárov.
Z právnej dimenzie sa potom dostá- 
vame o úrove, ni)#ie, na úrove, sta- 
vovsk(ch organizácií, resp. samotn(ch 
médií. V ich prípade sa stretávame 
s tzv. etick(mi kódexmi. Tie neraz 
okrem zákazu diskriminujúcej novi-
nár!iny obsahujú aj rôzne návody, 
ako sa vyhnú' pou)ívaniu poni)ujúceho 
a nenávistného jazyka, ako citlivo  
pristupova' k respondentom a respon- 
dentkám v rozhovoroch, ako pracova' 
s obrazov(mi materiálmi a ich popis-
kami, ako priná#a' vyvá)en( obsah  
a podobne. 
Obvykle sa kódexy nezaoberajú expli- 
citne migráciou, ale ako dokladá  
nasledujúci v(ber !lánkov z roku 

2015, existujú aj v(nimky. Debatu 
vtedy v hektickom období tzv. ute!e-
neckej alebo migra!nej krízy otvorila 
katarská televízia Al Jazeera, ktorá 
sa rozhodla o &u%och neregulovane 
migrujúcich Stredomorím hovori' 
v(lu!ne ako o ute!encoch. K diskusii 
sa následne pridali viaceré v(znamné 
mediálne domy a e#te o !osi neskôr 
aj odborná komunita. Chronológiu 
diskusie si mô)ete pozrie' v nasledu-
júcich textoch – ide o v(ber naj!as-
tej#ie doh&adate&n(ch zdrojov: 

1. Al Jazeera – Why Al Jazeera will 
not say Mediterranean ‚migrants‘ 
– Malone, B. (20. 8. 2015): bit.ly/
migration-aljazeera.

2. The Washington Post – It is time to 
ditch the word ‚migrant‘ – Taylor, A. 
(24. 8. 2015): bit.ly/migration-wp.

3. The New York Times – Migrant or 
Refugee? There Is a Di.erence, 
With Legal Implications – Sengupta, 
S. (27. 8. 2015): bit.ly/migration-nyt. 

4. BBC News – The battle over the 
words used to descri be migrants 
– Ruz, C. (28. 8. 2015): bit.ly/migra-
tion-bbc. 

5. The Guardian – We deride them as 
‘migrants’. Why not call them people?  
– Marsh, D. (28. 8. 2015): bit.ly/
migration-guardian.

6. Faculty of Law of Oxford University 
– Refugees are Also Migrants. And 
All Migrants Matter – Carling, J.  
(4. 9. 2015): bit.ly/migration-oxford. 

7. The Conversation – Migrant or 
refugee? Why it matters which 
word you choose – Taylor, Ch. 
(14.9.2015): bit.ly/migration-the-
conversation.

8. Language on the move – Who is 
a real refugee? – Bodis, A. (23. 9. 
2015): bit.ly/migration-language. 

https://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html
https://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/24/is-it-time-to-ditch-the-word-migrant/
https://www.nytimes.com/2015/08/28/world/migrants-refugees-europe-syria.html?_r=0
https://www.bbc.com/news/magazine-34061097
https://www.bbc.com/news/magazine-34061097
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/28/migrants-people-refugees-humanity
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/28/migrants-people-refugees-humanity
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2015/09/refugees-are-also
https://theconversation.com/migrant-or-refugee-why-it-matters-which-word-you-choose-47227
https://theconversation.com/migrant-or-refugee-why-it-matters-which-word-you-choose-47227
https://www.languageonthemove.com/who-is-a-real-refugee/
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Postup: Pre&ítajte si postupne texty z uveden#ch odkazov a zamyslite sa nad nasle-
dujúcimi otázkami.

Text I. Text televízie Al Jazeera – Why Al Jazeera will not say Mediterranean ‚migrants‘,  
dostupn# na: bit.ly/migrace-aljazeera.

 ,o vás na postoji Al Jazeery zaujalo?

 S &ím súhlasíte a s &ím, naopak, nie? Pre&o?

Text II. Text verejnoprávnej stanice BBC – The battle over the words used to describe 
migrants, dostupn# na: bit.ly/bbc-migrace.

 ,o vás zaujalo na postoji BBC? 

 ,ím sa lí$i od Al Jazeery? 

Text III. Text Právnickej fakulty Univerzity v Oxforde – Refugees are Also Migrants. 
And All Migrants Matter, dostupn# na: bit.ly/migrace-oxford.

 Ktor# prístup pri etickom pokr#vaní témy vám dáva zmysel? 

 Priná$a silnej$í argument Al Jazeera alebo New York Times?

 Existujú vo va$om jazyku podobné otázky, ako sú v angli&tine? Pod!a zistení anal#zy 
mediálneho rámcovania migrácie v ,eskej republike, v Estónsku a na Slovensku 
(Posp*ch, Jure&ková et al., 2019) sa napríklad v#znamy pojmov ute&enec a migrant 
v#znamne zmenili a získali iné konotácie. V Ma"arsku je napríklad mo%né pod!a 
jednoduchého porovnania v#skytu t#chto slov zisti', &i ide o médiá pod priamym 
vplyvom vlády (a% $tyri pätiny médií v krajine) alebo o niektoré z nezávisl#ch médií, 
preto%e tie pod vplyvom vlády majú zakázané pou%íva' pojem ute&enec.

 Zaoberali ste sa touto témou v $kole, v práci &i medzi priate!mi, novinármi? Pokr#va 
túto tému kódex va$ej redakcie?

Cvi!enie 2.8.
Ako (ne)rámcova$ II 15 minút 

https://www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-jazeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html
https://www.bbc.com/news/magazine-34061097
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2015/09/refugees-are-also
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V#etky spomínané normy, od globálnej 
úrovne OSN po etické kódexy jednotli- 
v(ch médií, v#ak kon!ia na jednom 
mieste – pri nás, novinároch a novinár-
kach. My sme tou poslednou in#tan-
ciou, ktorá mô)e zasiahnu' a v rámci 
na#ej osobnej profesionálnej integrity 
neinformova' neeticky, v nesúlade  
s novinárskymi #tandardmi obsiahnu-
t(mi v kódexoch a právnych normách.
To súvisí s uvedomením si mnohého 
spomínaného v tejto a v predo#lej 

kapitole, obzvlá#' v podkapitolách  
o rámcovaní a sile slova. A tie) s na#ou 
mocou a pozíciou nielen ako novinárov, 
ale aj ako predstavite&ov dominujúcej 
sociálnej skupiny. V tejto súvislosti 
existuje mno)stvo hodnotn(ch zdrojov, 
od ktor(ch sa mô)eme pri svojej práci 
odrazi'. Jedn(m z nich je pomerne jed-
noduch(, ale hutn( checklist z dielne 
Ethical Journalism Network s názvom 
Five Point Guide for Migration Repor-
ting. Citujeme ho v plnom znení.

Na na#ej klávesnici    

Infobox 2.7. Pä" zásad informovania o migrácii 

1. Fakty namiesto predsudkov a skreslení
Sme presní a bolo na$e spravodajstvo nestranné, nevylú!ili sme nikoho a dr%ali sme sa faktov? 
Konáme nezávisle od naratívov, ktoré prichádzajú z prostredia politiky a nestaviame emócie 
pred fakty? Priná$ame férové a transparentné informácie o vplyve migrácie na komunity?

2. Majme jasno v právnych otázkach
)iadate! o azyl? Ekonomická migrantka? Ute&enec? Obe' obchodovania s !u"mi? Rozumieme 
pojmom a pou%ívame ich správne? Informujeme svoje publikum o národn$ch a medzinárodn$ch 
právach migrantov?

3. Uká#me &udskos"
.udskos' je jedn#m zo základov #urnalistickej etiky. Musíme v$ak udr#a" svoje emócie na 
uzde, vyhnú' sa vytváraniu obrazov obetí, príli$nému zjednodu$ovaniu a rámcovaniu spravodaj-
stva do príli$ úzkeho humanitárneho rámca, ktor# ignoruje $ir$iu perspektívu.

4. Rozprávajme za v%etk$ch
Nech#ba nám v &lánku hlas migrantov a migrantiek? Na!úvame komunitám, cez ktoré 
prechádzajú alebo ku ktor#m sa s'ahujú? P#tajme sa sami seba, do akej miery sú samozvaní 
hovorcovia komunít i migrantov reprezentatívni.

5. Postavme sa nenávisti
Vyhli sme sa extrémizmu? Zamysleli sme sa nad t#m, &i %tvavé v$roky o migrantoch  
a migrantkách alebo tí, ktorí sa sna%ia migráciu obmedzova', nepodnecujú k nenávisti?  
K v#razom ako „vlna“, „príval“ alebo „záplava“ by sme mali pristupova' obozretne, rovnako  
ako k náhodnému pou%ívaniu pojmov „rasizmus“ &i „xenofóbia“.

(Ethical Journalism Network, nedatované)
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Kde sa kon!í sloboda prejavu a za!í-
najú sa nenávistné prejavy? Je nutné 
tieto prejavy obmedzova'? To je jedna 
z otázok, ktorou sa dnes musia médiá 
a odborná verejnos' zaobera'.
Téme sa na najvy##ej úrovni venuje 
aj Organizácia Spojen(ch národov. 
Generálny tajomník OSN António 
Guterres vo februári 2019 potvrdil 
odhodlanie bojova' proti nenávistn(m 
prejavom aj v kontexte slobody prejavu:
„Dvíha sa aj vlna xenofóbie, rasizmu  
a netolerancie, vrátane narastajúceho 
antisemitizmu a islamofóbie. Prejavy 
nenávisti sú hrozbou pre demokra-
tické hodnoty, spolo$enskú stabilitu 
a mier. /íria sa ako po#iar sociálnymi 
sie%ami, internetom a kon&pira$n"mi 
teóriami. Sú podnecované verejn"m 
diskurzom, ktor" stigmatizuje #eny, 
men&iny, migrantov, ute$encov  
a 'al&ích takzvan"ch ‚in"ch‘. Nenávis% 
sa tak presúva do mainstreamu, a to 
rovnako v liberálnych demokraciách, 
ako aj v autoritárskych systémoch.“ 
(Guterres, 2019)
Snahy bojova' proti nenávistn(m 
prejavom v#ak vyvolávajú u !asti 
verejnosti obavy. Nie je snaha bojova' 
proti nenávistn(m prejavom potlá-
!aním slobody prejavu? A kde sú tie 
hranice? – mô)eme sa p(ta'.
Sloboda prejavu a nenávistné prejavy 
(hate speech) sú skuto!ne previazané, 
no nie sú t(m ist(m. Zjednodu#ene 
mo)no poveda', )e sloboda prejavu nám 
garantuje právo poveda' si, !o chceme, 
celkom nezávisle od faktickej správnosti 
!i objektivity ná#ho prejavu. Kde je po-
tom jej hranica s nenávistn(mi prejavmi? 
Tam, kde dochádza k obmedzovaniu  
prejavu alebo ak oberá o slobodu in(ch.

Neexistuje ustálená definícia nená-
vistného prejavu, mô)eme si preto 
pomôc' definíciou OSN, ktorá tzv. 
hate speech definuje ako „ak"ko(vek 
druh hovorenej a písanej komunikácie 
alebo správania, ktoré na niekoho 
úto$í alebo ktoré pou#íva hanliv" $i 
diskriminujúci jazyk o nejakej osobe 
alebo o skupine (udí na základe toho, 
kto sú, in"mi slovami na základe ich 
nábo#enstva, etnickej príslu&nosti, 
národnosti, rasy, farby pleti, pôvodu, 
rodu alebo na základe in"ch prvkov 
ich identity.“ (United Nations, 2019, s. 2)
V prípade nás, novinárov a noviná-
rok, pritom nejde len o ná# vlastn( 
potenciálny nenávistn( prejav, ale aj 
o #írenie tak(chto prejavov napríklad 
politick(ch predstavite&ov. Mali by 
novinári umo"'ova# politikom $íri# 
takéto prejavy v éteri? A ak nie, ako 
by si mali zachova# svoju povahu 
poskytovate(ov verejnej slu"by  
a vyvá"ene a presne informova#? 
Mo)nú odpove% ponúkol v anal(ze 
mediálneho pokrytia migrácie realizo-
vanej v roku 2019 v "eskej republike, 
v Estónsku a na Slovensku (Posp*ch, 
Jure!ková et al. 2019) jeden z respon-
dentov. Ten uviedol, )e by nepubli- 
kovali vyjadrenia #íriace nenávis'  
a nere#pektujúce &udskú dôstojnos' 
migrantov, nech by ich povedal hoci 
aj v(znamn( politik. V rámci vyvá)enej 
)urnalistiky by na to v prípade potreby 
reagoval napríklad komentárom.  
Informáciu by teda neignoroval, ale 
zvolil by proaktívny prístup a neu-
mo)nil by jej #írenie bez adekvátnej 
reflexie o jej nenávistnej povahe.
V tomto momente u) nará)ame na 
klasick( Popperov paradox tolerancie, 
ktor( hovorí: „Bezhrani$ná tolerancia 

Sloboda prejavu verzus nenávistné prejavy   
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nevyhnutne vedie k vymiznutiu tole-
rancie ako takej. Ak zahrnieme bezhra-
ni$nou toleranciou aj netolerantn"ch, 
ak nie sme pripravení bráni% tolerantnú 
spolo$nos% vo$i tej netolerantnej, spo-
lu s tolerantnou spolo$nos%ou prídeme 
aj o toleranciu.“ (Popper, 2013) 
Ur!i' presnú hranicu medzi tole-
ranciou a netoleranciou nie je v)dy 
jednoduché a etické kódexy to za 
nás nevyrie#ia. V prvom rade preto 
musíme za!a' od seba, uvedomova' 

si svoju spolo!enskú zodpovednos'  
a p(ta' sa, !i nami vytváran( obsah 
náhodou, hoci aj nevedomky, nepri-
spieva k #íreniu nenávistn(ch re!í 
(ako vieme z predo#l(ch !astí publi-
kácie, napríklad rámcovanie !i mys-
lenie v ur!itom diskurze sú obvykle 
neuvedomované).
V praxi nám mô)u pomôc' série  
otázok zamerané na nás, na#u moc  
a pozíciu ako novinárov, ktoré nájdete 
v prvej kapitole.

Infobox 2.8. Dopl(ujúce zdroje k téme novinárskej etiky

Accountable Journalism / najvä&$ia zbierka etick#ch kódexov naprie& planétou, dostupná na: 
www.accountablejournalism.org.

BBC / The BBC’s Editorial Values and Standards, dostupné na: bit.ly/bbc-code.

Reuters / Standards and Values ) Reuters Handbook of Journalism, dostupné na:  
bit.ly/reuters-code.

BOND, 2019. Putting the People in the Pictures First – Ethical guidelines for the collection  
and use of content (images and stories), dostupné na: bit.ly/bond-ethical-code.

Ethical Journalism Network, 2015. Moving Stories ) International Review of How Media Cover 
Migration, dostupné na: bit.ly/moving-stories-ejn. 

International Centre for Migration Policy Development, 2016 / Study: How does the media  
on both sides of the Mediterranean report on Migration?, dostupné na:  
bit.ly/migration-coverage-analysis. 

Media Diversity Institute, 2004 / Reporting Diversity Manual, dostupné na:  
bit.ly/diversity-coverage.

www.accountablejournalism.org
https://www.bbc.com/editorialguidelines/
http://handbook.reuters.com/index.php?title=Standards_and_Values
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/bond-ethical-guidelines-for-collection-and-use-of-content.pdf
https://ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/moving-stories-ejn.pdf
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-iv/migration-narrative-study/
https://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/A%20Guides/MDI%20Reporting%20Diversity%20manual/Reporting%20Diversity%20Manual%20-%20Caucasus%20%5BEN%5D.pdf
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Kapitola 3

Mig r á c i a  a ko 
n a #a  t éma  

Postup: Vezmite si ceruzku a papier a na pä' minút sa pustite do prem#$!ania nad 
témou medzinárodnej migrácie technikou vo!ného písania. Od momentu, kedy sa va$a 
ceruzka dotkne papiera, dodr%ujte nasledujúce pravidlá:

Pí$te po&as celej doby cvi&enia, to znamená cel#ch 5 minút. Pokia! vám ni& nena-
padá, neprestávajte písa'. Napí$te skrátka to, %e vám ni& nenapadá (napr.: „Teraz 
mi nenapadá, neviem, &o napísa'.“) – hlavne neprestávajte písa'.
Pí$te súvisl# text, nielen jednotlivé heslá formou odrá%ok. Text musí pozostáva' z viet.
Nevracajte sa k napísanému, neopravujte, nevylep$ujte, &o ste u% napísali. 
Neprem#$!ajte nad gramatickou a $tylistickou stránkou, nenechajte sa nimi 
zdr%iava'.

Po skon&ení písania sa zamyslite nad nasledujúcimi otázkami. Pokia! s vami cvi&enie 
robili e$te "al$ie osoby, mô%ete si va$e my$lienky porovna' a diskutova' o tom, &o vás 
viedlo k prem#$!aniu o téme t#m &i on#m spôsobom. 

Otázky:
Písali ste o téme po cel# vymedzen# &as? 
Dr%ali ste sa témy, alebo vám text odbo&il in#m smerom? Pokia! áno, pre&o sa to 
stalo?
,o nové k téme vám po&as vo!ného písania napadlo?

Cvi!enie 3.1.
Vo%né písanie na tému medzinárodnej migrácie 5 minút 



Migrácia ako na!a téma 51

V%aka technike vo&ného písania na 
tému medzinárodnej migrácie sa 
mô)eme dopracova' k nie celkom 
prekvapiv(m zisteniam. Vä!#ina &udí 
obvykle uvádza vety ako „medziná-
rodná migrácia je pres'ahovanie sa 
z jedného #tátu do druhého“ alebo 
„migrácia je stará ako &udstvo samo“. 
Podvedome máme v#etci ur!itú 
predstavu o tom, kto a pre!o migruje 
a aké prínosy a riziká sú s migráciou 
spojené. 
Ke% sa ale za!neme témou zaobera' 
hlb#ie, spravidla zistíme, )e ni! nie je 
také jednozna!né, ako sa mô)e zda' 
na prv( poh&ad. Uvedomíme si, )e 
na#e predstavy zvy!ajne vychádzajú 
z kus(ch informácií, ktoré k nám prú-
dia z rôznych smerov, a )e nezried-
ka tému sledujeme z ve&kej dia&ky. 

Rovnako, ako ke% !ítame o autone-
hodách a sme vnútorne presved!ení, 
)e nás sa net(kajú. 
V$tretej kapitole sa preto pozrieme 
na &udskú !innos' známu ako medzi-
národná migrácia v #ir#om globál-
nom i osobnom kontexte. Zameriame 
sa na trendy v jej v(voji v modernej 
histórii &udstva, oboznámime sa so 
základn(mi pojmami spojen(mi  
s migráciou a tie) sa zamyslíme nad 
jej vnímanou „fenomenalitou“. 
Nasledujúci text nemá ambíciu za-
stúpi' odborné publikácie z$oblasti 
migra!n(ch #túdií, a preto ka)dého, 
koho téma zaujíma, najmä ak ju chce 
mediálne pokr(va', vyz(vame, aby 
túto kapitolu vnímal skôr ako odrazo-
v( mostík k %al#ím informáciám.

Profesor Russel King zo Sussexskej 
univerzity zhrnul )ivot !loveka na 

zemi v(sti)n(m popisom: „,udská 
migrácia je históriou sveta a sú$as-
nos% je odrazom tejto histórie.“ Tvrdí 
tie#, #e „v istom zmysle slova sú (udia 
rodení migranti, na&a evolúcia je od  
po$iatku spätá s migrovaním, s pohy- 
bom z miesta na miesto a s adaptá-
ciou na nové prostredie.“ (King, 2007), 
a minulé skúsenosti mu dávajú za 
pravdu. Kronika ná#ho rodu Homo 
sapiens, ktorú sme za!ali pozvo&na 
písa' niekedy pred 300 000 a) 400 
000 rokmi vo v(chodnej Afrike, je od 
samého po!iatku spätá s h&adaním  
a prenikaním na miesta, ktoré doká)u 
nas(ti' vä!#inu na#ich momentálnych 
potrieb. 

Paleontologické, antropologické  
a genetické poznatky dokladajú, )e 
sa na#i predkovia pokúsili, hoci bez 
vä!#ieho úspechu, opusti' Afriku u) 
pred 125 000 rokmi. A) o 35 000 rokov 
neskôr definitívne a úspe#ne zdolali 
"ervené more, odkia& sa vydali v#et-
k(mi smermi osíd&ova' Zem. Pribli)ne 
pred 90 000 rokmi dorazili na územie 
dne#nej "íny, pred 40 000 rokmi ko-
lonizovali Austráliu, o 5 000 rokov ne-
skôr Európu a o %al#ích 15 000 rokov 
sa im podarilo prejs' do Ameriky. A ani 
v 21. storo!í, 9 500 rokov po osídlení 
najju)nej#ieho bodu Ameriky, nepre-
stal !lovek migrova' (ibid, 2007).

U) #tyristo generácií je !lovek doslova 
globálnym tvorom. Ale a) od 15. storo!ia 

3.1. Migrácia – história )udstva      
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za!ína pozvo&na pre#liapava' cestu 
ku skuto!ne globalizovanej povahe 
svojho putovania, ktoré naberá na 
obrátkach od 19. storo!ia, ruka  
v ruke s technologick(m rozvojom  
a následnou premenou spolo!nosti. 
Dnes u) kultová kniha známych 
odborníkov na tému medzinárodnej 
migrácie, autorov Stephena Castlesa 
a Marka Millera, The Age of Migration. 
International Population Movements 
in the Modern World, ktorá prv(krát 
vy#la v roku 1993 a v decembri 2013 
sa do!kala svojho piateho vydania, 
vniesla nielen do odborného diskurzu 
ozna!enie konca 20. a po!iatku 21. 
storo!ia ako „veku migrácie“. 
Pod&a Castlesa a Millera za!ala povaha 
súdobej epochy globálnych &udsk(ch 
pohybov na konci 80. a za!iatku  
90. rokov minulého storo!ia ako  
odpove% na ekonomické, sociálne  
a politické zmeny v postmodernej 
spolo!nosti v období po skon!ení 
studenej vojny. Castles s Millerom 
uvádzajú predov#etk(m pád ZSSR  
a s ním spojené bipolárne videnie 
sveta spojencov a nepriate&ov, 
ukon!enie apartheidu v Juhoafrickej 
republike, vojnu v Perzskom zálive, 
vojny, hladomory a krízy prechádza-
júce naprie! celou Afrikou, r(chly 
ekonomick( rast a rozvoj Ázie, posun 
od diktátorsk(ch re)imov k nesta-
biln(m a dlhmi su)ovan(m demok-
raciám v Latinskej Amerike a rastúci 
v(znam ekonomickej a politickej 
integrácie Európy (Castles, De Haas, 
Miller, 2014). 
Pod&a autorov mali v#etky tieto udalosti 
jeden spolo!n( menovate& – spájali 
sa s masov(mi pohybmi &udí. Av#ak 
migrácia na#ej doby nie je v(nimo!ná 
len masovos'ou presunov. Ako autori 
slávnej knihy podot(kajú, skôr ne" 
po!tom (udí v pohybe sú ,aleko 
unikátnej$ími a doposia( nevídan%mi 

okolnosti, za ak%ch migrácia v sú-
!asnosti prebieha, a koho sa dot%ka.
K hromadn(m presunom &udí z jedného 
konca sveta na druh( dochádzalo  
i v minulosti. Dokonca sa presúvali 
celé kmene !i národy, a !o do po!tu 
osôb v pohybe k celkovej populácii 
sveta sú dne#né !ísla, v porovnaní  
s niektor(mi obdobiami &udskej histó-
rie, skôr úsmevné. Z hodín dejepisu 
poznáme putovanie Izraelitov z Egypta 
do zeme zas&úbenej, storo!ia s'a-
hovania národov, vojnové 'a)enia 
Alexandra Ve&kého, mongolsk(ch hôrd 
alebo Maurov, conquistadorské v(-
pravy Európanov do krajín Afriky, Ázie  
a Ameriky !i neslávne známy trans- 
atlantick( obchod s otrokmi, kedy 
boli milióny Afri!anov a Afri!aniek 
násilím presunuté z jedného konti-
nentu na druh(. Z novodobej histórie 
je to napr. vyhnanie arménskeho 
obyvate&stva z Turecka alebo takmer 
exodus Európanov do Nového sveta, 
kedy napr. Írsko skoro zmizlo z mapy 
sveta v dôsledku masového odchodu 
svojich obyvate&ov, ktorí utekali pred 
hladomorom. 
Predov$etk%m transatlantická 
migrácia obyvate(stva európskych 
$tátov (Írska, Spojeného krá&ovstva, 
Rakúsko-Uhorska, #kandinávskych 
krajín, +panielska, Portugalska,  
Talianska, Nemecka a Ruska) do 
krajín amerického kontinentu (USA, 
Kanady, Brazílie, Argentíny) v rokoch 
1870 a" 1915 dosahovala v kontexte 
dne$n%ch migra!n%ch trendov neví-
dané rozmery. V tomto období odi#lo 
z Európy pribli)ne 37 miliónov &udí. 
Najviac sa ich usadilo v USA (odhadom 
25 miliónov), z ktor(ch sa preva)ná 
vä!#ina do Európy u) nevrátila. Pre 
predstavu, pod&a dostupn(ch údajov 
narástla populácia USA medzi rokmi 
1860 a) 1921 o 250 %, z toho o 125 % 
migráciou. Po!et obyvate&ov Kanady  
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v rovnakom období stúpol o 200 %,  
z toho migráciou takmer o 150 % 
(Nugent, 1992).
Vzostup migrácie na konci 19. sto- 
ro!ia bol priamou odpove,ou  
na spolo!enské zmeny, spojené  
s industrializáciou a s intenzifikáciou 
po(nohospodárstva, a na v$eobecn% 
rozvoj, predov$etk%m na rozvoj parnej 
dopravy vrátane námornej osobnej 
dopravy, ale bol tie" odrazom mini-
málnych právnych a administratív-
nych bariér obmedzujúcich migráciu. 

Transatlantická migrácia, ktorá 
znamenala emigráciu Európanov do 
krajín západnej pologule, vyústila do 
vzniku modern(ch migra!n(ch politík 
prijímajúcich #tátov, ktoré za!ali 
rie#i' reguláciu migrácie zavádzaním 
cestovn(ch dokumentov, víz a kvót, 
a tie) do formulovania prv(ch politík 
dnes známych ako tzv. integra!né 
politiky, ktor(ch predmetom je adap-
tácia migrantov a prijímajúcej spolo!-
nosti na novú situáciu.

A) do 50. rokov 20. storo!ia bola 
medzinárodná migrácia viac-me-

nej obmedzená na vnútroeurópske 
pohyby a na v(menu obyvate&stva 
medzi Európou a Amerikami, v ktorej 
t(m stratov(m územím bol star( 
kontinent. Respektíve &udia migrovali 
aj v %al#ích !astiach planéty, ale tieto 
pohyby stáli mimo záujmu vedeckej 
komunity a vedy zaoberajúcej sa 
problematikou migrácie, ktorá bola  
v tej dobe e#te v plienkach. Zlom  
nastal s koncom druhej svetovej  
vojny. Ten doslova rozh(bal Európu  
a následne cel( svet.
Samotné ukon!enie bojov na#tar-
tovalo presun miliónov &udí, ktorí sa 
vracali domov, alebo boli nedobro-
vo&ne presunutí, naprie! európskym 
kontinentom. Medzi po!etne naj-
v(znamnej#ie pohyby tej doby patril 
odsun asi 11,5 miliónov nemecky 
hovoriaceho obyvate&stva zo #tátov 
strednej ("eskoslovensko, Ma%ar-
sko, Po&sko) a v(chodnej Európy 

(Rumunsko, ZSSR at%.) do Nemecka 
a Rakúska a nútené pres'ahovanie 
asi 2 miliónov Poliakov z v(chodnej 
!asti Po&ska, anektovanej Sovietskym 
zväzom, na územie v(chodn(ch !astí 
Pomoranska a Sliezska, ktoré Po&sku 
pripadli. 3alej tie) návrat pribli)ne  
2 miliónov sovietskych ob!anov  
z území okupovan(ch Spojencami, 
deportácie asi pol milióna Ukrajincov, 
Bielorusov a %al#ích z Po&ska do ZSSR 
a návrat státisícov robotníkov, nútene 
nasaden(ch v Nemeckej rí#i, domov. 
Nezanedbate&né bolo aj oslobodenie 
desa'tisícov pre)iv#ích holokaust  
a nacistické koncentra!né tábory, 
ktorí h&adali bezpe!né úto!isko po 
tom, !o zistili, )e ich domovy sú za-
brané (Wasserstein, 2011). Zárove, 
desa'tisíce obyvate&ov v(chodnej  
a strednej Európy reagovali na nové 
povojnové rozlo)enie síl a posil,o-
vanie komunistickej moci v regióne 
útekom na Západ s tú)bou dosta' 
sa %alej, predov#etk(m do Severnej 

3.2. Povojnová Európa v pohybe      
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Ameriky. Práve toto dianie prispelo  
k prijatiu tzv. 4enevskej konvencie  
a celkovej snahe o právne ukotvenie 
postavenia ute!encov vo svete.
Povojnová obnova popula!ne aj  
materiálne zdecimovan(ch krajín  
a následné obnovenie a o)ivenie 
priemyslu, po&nohospodárstva  
a medzinárodného obchodu otvorili 
novú kapitolu dejín &udskej migrácie. 
Nedostatok pracovnej sily v r(chlo sa 
zotavujúcej západnej Európe a Sever- 
nej Amerike vyústil do aktívnych 
náborov(ch kampaní na získavanie 
zahrani!n(ch robotníkov, niekedy 
ozna!ovan(ch ako gastarbeiteri.  
Najskôr najímali krajiny západnej  
Európy pracovníkov z blízkych nízko- 
príjmov(ch krajín (#táty v okrajov(ch 
!astiach Európy, najmä +panielsko, 
Taliansko a Juhoslávia), v prípade 
b(val(ch koloniálnych mocností  
z území ich d-)av. 
S rastúcou )ivotnou úrov,ou #tátov 
ju)nej Európy sa potom za!ali obze- 
ra' po pracovníkoch v regiónoch,  
s ktor(mi do tej doby nemali )iadne, 
alebo iba minimálne historické väzby. 

Náborové kampane doslova polo)ili 
základy migra!n(m mostom medzi 
zdrojov(mi a cie&ov(mi krajinami  
a nastolili hlavné migra!né smery  
medzi ekonomicky siln(mi regiónmi  
a ich sú!asn(mi v(znamn(mi zdrojo-
v(mi krajinami (napr. Nemecko –  
Turecko, USA – Mexiko), ktoré sú  
navzdory pôvodnému plánu )ivé 
dodnes (Castles, De Haas, Miller, 2014).
Architekti politiky do!asnej alebo 
cirkulárnej pracovnej migrácie, tzv. 
gastarbeiter systému, predpokladali, 
)e sa pracovníci a pracovní!ky vrátia 
do svojich krajín, ke% sa stanú nepo-
trebn(mi. Dnes u) legendárne kon-
#tatovanie #vaj!iarskeho spisovate&a 
Maxa Frisha – „Pozvali sme si pracovnú 
silu a namiesto toho pri&li (udia.“ – v#ak 
v(sti)ne demon#trovalo, )e to tak nie 
je, a najskôr ani nebude. Pôvodne eko-
nomickí migranti sa nielen)e nevrátili, 
ale naopak, pozvali k sebe svoje rodiny 
a stali sa z nich usadení obyvatelia 
migrantského pôvodu. A to i napriek 
ich postaveniu cudzincov a 'a)kej eko-
nomickej situácii, do ktorej ich uvrhla 
celosvetová ropná kríza v roku 1973.

Infobox 3.1. Migrant, euroob!an a ob!an tretej krajiny

V#raz migrant &i migrantka nie je v európskom prostredí právnym termínom a legislatíva ho ne-
pozná. Ide teda skôr o pojem antropologick#, sociologick#, geografick#, psychologick#, politick# 
&i etnologick#. Odkazuje k migra&nej skúsenosti ur&itej osoby, ktorá mô%e, ale nemusí by' nutne 
cudzincom alebo cudzinkou. Termín iba hovorí, %e daná osoba sa narodila alebo dlhodobo %ila  
v inej krajine ne% v tej, v ktorej %ije aktuálne. De facto je migrantom i navrátilec, ktor# %il roky  
v zahrani&í a rozhodol sa imigrova' spä' do svojej rodnej krajiny. 
Rovnako tak deti migrantov (tzv. druhá &i tretia migra&ná generácia) nie sú migrantmi1, a to ani 
v prípade, ak majú právne postavenie cudzinca. V tomto momente dochádza k $tatistickému 
skresleniu, preto%e vä&$ina $tátov eviduje iba po&et cudzincov (t. j. osôb, ktoré majú inú $tátnu 
príslu$nos' ne% tú, v ktorej $táte %ijú), ale u% nerozli$uje, &i osoba do krajiny pri$la, alebo sa  
v nej narodila. Napríklad oficiálne $tatistiky Eurostatu ponúkajú po&ty cudzincov pob#vajúcich  
v &lensk#ch $tátoch Európskej únie dlh$ie ako rok, pri&om rozli$ujú medzi ob&anmi tretích krajín 
a euroob&anmi, ale u% nerozli$ujú, o ktorú migra&nú generáciu cudzinca ide. 
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Pod!a OSN je migrantom ka%dá osoba, bez oh!adu na $tátnu príslu$nos', ktorá opustí svoju  
obvyklú krajinu pobytu (spravidla tú, v ktorej sa narodila) na dobu dlh$iu ako jeden rok, so záme-
rom nejak#m spôsobom zmeni' svoj %ivot. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – jedna 
z agentúr OSN – dop0(a, %e tento pohyb mô%e by' dobrovo!n# alebo núten# v prípade ute&encov 
(OSN). Dôvody ute&eneckej migrácie vymedzuje Dohovor o právnom postavení ute&encov z roku 
1951. Ide napríklad o obavy z prenasledovania z rasov#ch &i z nábo%ensk#ch dôvodov, z dôvodu 
príslu$nosti k ur&it#m spolo&ensk#m vrstvám a podobne. 
V európskom práve sú tieto dôvody roz$írené e$te o nieko!ko "al$ích Kvalifika&nou smernicou 
2011/95/EU (infobox 3.3.). To znamená, %e napríklad migrácia kvôli neúrode, hladomoru &i prírod-
nej katastrofe je v zásade vnímaná ako migrácia dobrovo!ná, preto%e danej osobe v prípade  
návratu nehrozí od domovského $tátu a jeho in$titúcií bezprostredné nebezpe&enstvo. Pod!a 
tejto logiky sa teda migrant, na rozdiel od ute&enca, mô%e kedyko!vek slobodne vráti' bez toho, 
aby riskoval prenasledovanie &i perzekúciu. V rámci roz$irujúcich sa diskusií o zmene klímy 
existuje tlak, aby klimatické dôvody mohli !udí kvalifikova' pre po%iadanie o azyl. 
Na rozdiel od ute&eneckého práva, v rámci ktorého Európska únia (EÚ) ur&uje tzv. minimálny 
$tandard2, pravidlá pobytu a vstupu migrantov (najmä cudzincov) si ur&uje ka%d# $tát EÚ viac- 
menej sám. Európske právo v$ak rozli$uje medzi vnútroúniovou migráciou tzv. euroob!anov 
a ob&anov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a migráciou tzv. ob!anov &i !tátnych 
príslu!níkov tretích krajín. 
Prv# typ sa riadi princípom vo!ného pohybu osôb. Migrácii euroob&anov v rámci EÚ nie sú kladené 
takmer %iadne preká%ky. Druh# re%im sa t#ka ob&anov krajín mimo EÚ a EHP a podlieha prísnym 
imigra&n#m pravidlám (tzv. tretích krajín). A% na v#nimky niektor#ch &iastkov#ch pravidiel  
v prípade niektor#ch $tátov (napr. Írska &i 
Dánska), sú v rámci EÚ v zásade toto%né  
základné princípy ude!ovania trvalého pobytu, 
postupy vybavovania %iadostí o povolenie  
k pobytu a k práci na území &lenského $tátu 
a súbory práv pracovníkov, postupy pri 
zlu&ovaní rodín s ob&anmi tretích krajín  
i euroob&anmi.
Pokia! zlu&ovaná osoba (pri vy$$ie spomína-
nom zlu&ovaní rodín) nie je ob&anom EÚ,  
panuje zjednotenie princípov naprie& &len-
sk#mi $tátmi aj v integrácii ob&anov tretích 
krajín, a tie% v minimálnych normách pre 
sankcie a opatrenia vo&i zamestnávate!om 
$tátnych príslu$níkov tretích krajín, ktorí 
neoprávnene pob#vajú v ur&itej krajine, tzv. 
neregulárnych migrantov (viac infobox 3.2.).
Pre viac informácií o názvosloví spojenom 
s témou migrácie mô%ete nazrie' do publi-
kácie s názvom Media Friendly Glossary for 
Migration z dielne United Nations Alliance 
of Civilizations (UNAOC, 2014).

1 Z h#adiska definície migrantmi nie sú. To v$ak 
neznamená, "e nemô"u !eli& $pecifickej  
situácii, hoci sa aj narodili v danej krajine.  
Preto sa !asto vnímajú ako #udia s migra!-
n%m pozadím !i pôvodom, z analytického  
aj novinárskeho h#adiska ich toti" nemo"no  
úplne oddeli& od témy migrácie. Zárove' to 
v$ak neznamená, "e ten pôvod treba zdôraz-
'ova&, ak si to nevy"aduje pokr%vaná téma.

2 Minimálny $tandard vychádza zo spolo!ného 
európskeho azylového právneho rámca, pod 
ktor% spadajú viaceré smernice. Nájdete ich 
na stránke Ministerstva vnútra SR (www.
minv.sk/?azyl-migracia). Pod#a odborníkov  
na azylové právo mô"eme kon$tatova&,  
"e Slovenská republika tieto minimálne $tan-
dardy dodr"iava. Na Slovensku je skôr ve#mi 
prísna rozhodovacia prax (napr. pri rozhodnu-
tiach o udelení azylu !i inej formy medziná-
rodnej ochrany), !o v$ak z právneho h#adiska 
nemo"no kvalifikova& ako nedodr"iavanie 
minimálnych $tandardov. Viac informácií  
o spolo!nom európskom azylovom právnom 
rámci vyh#adáte pod slovn%m spojením EU 
asylum acquis.

https://www.minv.sk/?azyl-migracia
https://www.minv.sk/?azyl-migracia
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"ím to teda je, )e medzinárodnú 
migráciu od prelomu 80. a 90. rokov 

20. storo!ia vnímame ako nie!o 
v(nimo!né a bezprecedentné, hoci 
história ukazuje, )e svet za)il i po-
!etnej#ie presuny? V !om sa súdobá 
migrácia lí#i od tej z minul(ch dekád, 
storo!í i cel(ch vekov? Pri poh&ade 
na odhady po!tu medzinárodn(ch 
migrantov, ktoré ka)doro!ne zverej-
,ujú Organizácia Spojen(ch národov 
(OSN) a Medzinárodná organizácia 
pre migráciu (IOM), je zjavné, )e po-
!et migrantov rastie (graf 3.1.), av#ak 
priamo úmerne k rastu celosvetovej 
populácie. To znamená, )e podiel 
po!tu medzinárodn(ch migrantov na 
celkovej populácii dlhodobo osciluje 
okolo hodnoty 3 %. 
Av#ak je dôle)ité si uvedomi', kto je, 
resp. nie je do t(chto odhadov zahrnut(.  

Oficiálna definícia OSN (infobox 3.1.) 
pova)uje za migrantov iba osoby, ktoré 
)ijú mimo krajiny svojho obvyklého  
pobytu aspo, jeden rok. Tak(to 
poh&ad v zásade vylu!uje po!etne 
ve&mi v(znamnú sezónnu migráciu !i 
stá)e, napr. po!as v Európe ob&úbené-
ho programu #tudentsk(ch pobytov 
Erasmus. 
Zárove, definícia zo svojej podstaty 
zoh(ad'uje iba medzinárodné pohyby 
a nezaoberá sa vnútro$tátnou mig- 
ráciou, ktorá vo svojom dôsledku 
predstavuje najpo!etnej$iu migrá-
ciu na planéte vôbec. Napríklad  
v "íne, ktorá je svojou rozlohou len  
o nie!o men#ia ne) Európa, je dohro-
mady omnoho viac vnútro#tátnych 
migrantov ne) na celom svete t(ch 
medzinárodn(ch (King 2007).

3.3. Je migrácia novodob&m 
fenoménom?      
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Graf 3.1. Odhadované po!ty medzinárodn$ch migrantov vo svete (1990–2019)
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Atribúty, ktoré mô)u súdobej migrácii 
prisúdi' prívlastok fenoménu, teda 
nie sú po!ty migrujúcich osôb, ale 
okolnosti, ktoré migráciu podnecujú, 
u&ah!ujú, usmer,ujú, !i ju dokonca 
zastavujú. Zásadn( vplyv na dne#né 
dianie majú globalizácia, zvy#ujúce sa 
nerovnosti a #trukturálne zmeny post- 
modernej doby. V%aka globalizácii 
trhov, rozvoju dopravnej infra#truktúry 
a prenosu informácií, tovaru, slu)ieb 
a kapitálu do#lo k prepojeniu celého 
sveta i roztvoreniu pomyseln(ch no)-
níc medzi bohat(mi a chudobn(mi. 
Paradoxom je, )e hlavn(m motorom 
migrácie sa stal ekonomick( rozvoj, 
ktor( stimuluje migráciu hne% na 
nieko&k(ch úrovniach: 

zvy#uje efektivitu práce a príjem 
obyvate&ov hospodársky siln(ch 
#tátov, v$dôsledku !oho vzniká tzv. 
segmentovan( trh práce, na kto-
rom sa objavujú pracovné pozície 
neatraktívne pre domácu pracovnú 
silu; v$záujme udr)ania !i zvy#ova-
nia konkurencieschopnosti a %al-
#ieho ekonomického rastu vzniká 
dopyt po lacnej pracovnej sile;
zni)uje ekonomické a logistické 
bariéry obmedzujúce migráciu, 
predov#etk(m v%aka mo)nosti 
získania finan!n(ch prostriedkov 
na cestu (napr. zástavou majetku) 
a v%aka asistencii pri presídlení, 
ktorú ponúkajú sprostredkovatelia, 
pracovné agentúry !i pa#eráci; 
zvy#uje tzv. relatívnu depriváciu 
a pocit relatívnej chudoby u &udí, 
ktorí v%aka sprostredkovanému 
kontaktu (televízia, internet) !i 
osobnej skúsenosti (úspe#ní suse-
dia s príjmom zo zahrani!ia) mô)u 
uva)ova' o migrácii ako o alter-
natívnej osobnej alebo rodinnej 
ekonomickej stratégii. 

In%mi slovami, ekonomick% rozvoj je 
"ivnou pôdou pre migráciu a zárove' 

ju robí dostupnej$ou. Súdobá „ma-
sovos'“ migrácie teda nie je daná 
po!tom presunut(ch &udí z jedného 
miesta na druhé, ale skuto!nos'ou, 
)e sa mo)nos' migrova' roz#írila do 
v#etk(ch kútov sveta a bola sprístup-
nená #ir#iemu okruhu &udí. Pre sú!as-
nú migráciu sú prízna!né tieto hlavné 
trendy (Castles, De Haas, Miller 2014; 
De Haas et al. 2019):

globalizácia, v%aka ktorej migrácia 
ovplyv,uje stále viac krajín;
zr(chlenie migrácie a relativizácia 
geografickej vzdialenosti, kedy 
&udia migrujú na krátke i na stále 
vä!#ie vzdialenosti;
rozmanitos' dôvodov k migrácii, 
ktoré sa ve&akrát prelínajú jeden 
do druhého; naj!astej#ími dôvod-
mi k migrácii dlhodobo zostávajú 
ekonomické dôvody3 (viac v pod-
kapitole 3.4.) a zlú!enie rodiny, ale 
predpokladá sa, )e bude narasta' 
najmä v(znam environmentálnych 
prí!in (po!uli ste u) o tzv. klimatic-
k(ch ute!encoch?);
feminizácia migrácie, ktorá v#ak 
nie je daná rastom podielu )ien na 
migrácii (ten je dlhodobo rovnak( 
a pohybuje sa okolo 47 %), ale ich 
premenou z pasívnych nasledova- 
teliek svojich partnerov na aktívne 
migrantky, nap.,ajúce vlastn( 
migra!n( projekt (napr. z dôvodu 
dopytu po pracovní!kach v domác- 
nosti a opatrovate&kách v rozvinu-
t(ch krajinách);

3 Pri ekonomick%ch dôvodoch a ich anal%ze  
by sme mali by& obozretní. Hoci formálne  
a zvlá$& z poh#adu $tatistiky ide o ekono-
mické dôvody, „s%ti&“ ich mô"u aj iné, mäk$ie 
faktory, ktoré sa do nich skryjú. Ide napríklad 
o "ivotné podmienky v imigra!nej krajine, 
mo"nosti rozvoja, miera rovnováhy pracovného 
a súkromné "ivota a podobne.
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transnacionalizácia migrácie  
(viac infobox 3.2.), kedy migranti 
a migrantky stále intenzívnej#ie 
)ijú medzi dvoma a viac krajinami 
v geografickom i v kybernetickom 
priestore, v%aka !omu mô)u by'  
v kontakte s &u%mi !i dianím v tej  
!i onej krajine v reálnom !ase;
politizácia migrácie, kedy sa migrá-
cia dostáva bu% do roviny pre'aho-
vania sa pomyseln(ch dob(van(ch 

(pevnos' Európa, americk( sen 
at%.) a pomyseln(ch dob(vajúcich 
(zástupy migrantov, vlny ute!encov), 
alebo do roviny pomyselného boja 
o vysoko kvalifikovan(ch pracov-
níkov a pracovní!ky na medziná-
rodnom trhu práce v duchu boja 
za ekonomickú konkurencieschop-
nos' – tzv. koncepty odlivu mozgov 
(brain drain) a získavania mozgov 
(brain gain).

Infobox 3.2. Transnacionálna migrácia

Osobitn#m druhom migrácie dne$ka je tzv. transnacionálna migrácia. Jej prvopo&iatky v$ak 
mô%eme h!ada' u% v 19. storo&í, kedy migráciu na globálnej úrovni podnietili lep$ie podmienky 
na cestovanie. Konskú silu vystriedala para, z ko&ov sme prestúpili do vlakov, neskôr do áut a do 
lietadiel. Svojím dielom k zr#chleniu migrácie neskôr prispeli aj stále lep$ie a lep$ie komunika&né 
mo%nosti. Ve" kedysi trvalo listu nieko!ko t#%d(ov, k#m dorazil do Ameriky, dnes sa tam ná$ hlas 
prená$a v reálnom &ase. A zadarmo.
Technológie dnes dosiahli takú úrove(, %e !u"om umo%(ujú nielen sa ve!mi r#chlo presunú' 
prakticky na ktoréko!vek miesto sveta, ale zárove( nepreru$i' kontakt s domovom. Nové komu-
nika&né a informa&né technológie tak zjednodu$ujú migráciu ako takú, a navy$e pomáhajú  
a umo%(ujú rozvíja' a udr%iava' sociálne väzby naprie& národn#mi hranicami, &ím dávajú migrácii 
nov#, transnacionálny rozmer.
Transnacionálni migranti sa cítia ako doma v tzv. transnárodnom alebo nadnárodnom priestore – 
v priestore, ktor# prekra&uje národné hranice. Pracujú vo Viedni, b#vajú v ma"arskej Rajke  
a zabáva' sa chodia do Bratislavy, &i pendlujú medzi Bruselom, Prahou a Bratislavou, a nevidia 
na tom ni& zvlá$tne.
Témou sa zaoberal aj nemeck# sociológ Ludger Pries (2007), ktor# skúmal príbehy mexick#ch 
migrantov v Amerike. Jeho $túdie pri$li s prekvapiv#m zistením – cezhrani&n#ch pohybov  
v porovnaní s dovtedy be%ne vnímanou migráciou toti% s pribúdajúcimi generáciami neubúdalo.
Pries pí$e o mexick#ch Ameri&anoch, ktorí sa narodili v americkej Tampe, majú teda americké 
ob&ianstvo, no $tudovali v Mexiku, a dnes trávia &as striedavo v oboch krajinách. Cez hranicu sa 
presúvajú hore-dolu, akoby to bolo korzo. ,as' ich identity je mexická, &as' americká a nevidia 
dôvod si vybra' len jednu z nich.
Sociálne siete a priestor, v ktorom sa pohybujú, nie sú nevyhnutne vymedzené zemepisom, 
ktorého v#znam v"aka technológiám a dostupn#m dopravn#m mo%nostiam prestáva by' v ich 
vnímaní dôle%it#.

(Kriglerová, 2017)



Migrácia ako na!a téma 59

Infobox 3.3. Pre!o nepou#íva" v$raz nelegálny migrant?

Nielen na akademickej pôde prebieha v posledn#ch rokoch diskusia o problematickom pou%í-
vaní v#razu nelegálny (i)migrant, resp. nelegálna (i)migrantka. Tá sa pozvo!na preniesla aj do 
mediálneho prostredia a najv#raznej$ie sa prejavuje predov$etk#m v anglofónnych médiách. 
V debatách sa predov$etk#m zdôraz(uje skuto&nos', %e %iadny &lovek sám o sebe nemô%e 
by' nelegálny, a preto je slovné spojenie nelegálny (i)migrant v#znamovo zavádzajúce. Len 
&innos', ktorú osoba vykonáva alebo sa jej dopú$'a, mô%e by' ozna&ená za nelegálnu &i nezá-
konnú. Nelegálnym je samotn# &in prekro&enia hraníc cez zelenú hranicu (na Slovensku ide  
o priestupok, nie trestn# &in), nie dan# &lovek, ktor# tú hranicu nelegálne prekro&il.
Na základe tejto logiky v apríli 2013 oznámila americká tla&ová agentúra The Associated 
Press (AP), %e celkom upú$'a od pou%ívania v#razu nelegálny imigrant, resp. nelegálna 
imigrantka (illegal immigrant). Vo svojom prehlásení AP uviedla: „S v$nimkou priamych citácií 
pôvodn$ch príbehov budeme pojem ‚nelegálny‘ pou'íva% len v situáciách, kedy bude odkazo-
va% na #innos%, nie na osobu, teda na nelegálnu imigráciu, nie v"ak na nelegálneho imigranta 
alebo imigrantku.“ 
Svoje rozhodnutie agentúra zdôvodnila predov$etk#m skuto&nos'ou, %e v#raz illegal migrant 
(nelegálny migrant), &i dokonca an illegal (ilegál), vedie k nálepkovaniu a stigmatizácii osôb, 
ktor#ch sa pobyt bez oprávnenia t#ka. Vtedaj$ia hlavná editorka Kathleen Carroll vo vyhlásení 
pripustila, %e nov# prístup bude pre autorov a autorky spo&iatku náro&nej$í, zárove( v$ak 
dodala, %e na rozdiel od zjednodu$ujúceho nálepkovania nebude nepresn# a zavádzajúci.
Od apríla 2013 nájdeme v stylebooku agentúry AP nasledujúce in$trukcie k práci s pojmom 
nelegálny v kontexte migrácie: „nelegálna migrácia: vstup do krajiny alebo pobyt v nej  
v rozpore s ob#ianskym alebo trestn$m právom. S v$nimkou priamych citácií pôvodn$ch 
zdrojov vyu'ívajte v$raz ‚nelegálny’ len v situáciách odkazujúcich na #innos%, nie na osobu: 

Pod&a Russela Kinga (2007) je súdobá 
migrácia nosite&om nieko&k(ch para-
doxov:

napriek technologickému pokroku 
majú &udia men#iu slobodu migro-
va' z jedného miesta na druhé ako 
pred sto rokmi; 
medzinárodn( vo&n( pohyb tovaru, 
kapitálu i západn(ch kultúrnych 
hodnôt v dne#nom globalizovanom 
svete nie je sprevádzan( neobme-
dzenou mobilitou;
napriek neustále sa sprís,ujúcim 
opatreniam, ktoré majú regulova' 
migráciu predov#etk(m z chudob-
n(ch krajín do vyspelej#ích ekono-
mík, rastie po!et &udí, ktorí nachá-

dzajú spôsob, ako tieto bariéry 
prekona' (tzv. neregulárni migranti, 
vi% infobox 3.3.); dlhodobo sa uka-
zuje, )e prísnej#ie pravidlá nevedú  
k zastaveniu migrácie, ale skôr pod-
porujú rast neregulovanej migrácie;
vlády imigra!n(ch krajín (cie&ov(ch 
krajín) stále viac sprís,ujú pravidlá 
príchodu cudzincov, zárove, ale 
privierajú o!i pred nezákonn(mi 
vstupmi do krajiny, preto)e nízke 
platy migrantov zvy#ujú konkuren-
cieschopnos' podnikov a firiem, 
kde pracujú (táto prax sa vyskytuje 
napríklad v USA a v Kanade po!as 
obdobia zberu úrody).
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‚nelegálna migrácia’, nie v"ak ‚nelegálny imigrant’. Prijate&né varianty mô'u zah*(a% ‚'ijúci v’ 
#i ,vstupujúci do krajiny nelegálne’ alebo ‚bez zákonného povolenia’. 
Okrem priamych citácií nepou'ívajte v$razy ‚nelegálny cudzinec’, ‚ilegál’ #i ‚bez papierov’. 
Nepopisujte &udí poru"ujúcich imigra#né zákony bez kontextu. Kedyko&vek je to mo'né, uve!te, 
ako daná osoba vstúpila do krajiny a odkia&. Prekro#ila hranice? Prepadlo jej vízum? Akého je 
"tátneho ob#ianstva? +udia, ktorí boli do krajiny privedení ako deti, by nemali by% popisovaní ako 
niekto, kto imigroval nelegálne. V prípade t$ch, ktor$m bolo udelené právo do#asného pobytu  
v USA (...), pou'ívajte v$raz ‚do#asn$ pobytov$ status’ s detailn$m popisom programu.“ 
Po rozhodnutí agentúry AP nasledovali vyhlásenia "al$ích americk#ch médií. Na konci apríla 
2013 sa pred budovou The New York Times konala protestná akcia proti pou%ívaniu v#razu 
illegal migrant v danom médiu. Organizátori protestu dokonca vedeniu Timesov odovzdali 
petíciu so 70 000 podpismi vyz#vajúcu redakciu, aby u&inila obdobné kroky ako agentúra AP. 
Redakcia pod t#mto tlakom prehodnotila svoju $tylistickú politiku, ale od pou%ívania v#razu 
illegal migrant celkom neustúpila. Vo svojom $tylistickom manuále na"alej umo%(uje pou%í-
vanie v#razu illegal migrant na ozna&enie niekoho, „kto prichádza, 'ije alebo pracuje na území 
USA bez patri#ného zákonného povolenia.“ Na druhej strane ale redakcia vyzvala svojich 
redaktorov a editorov, aby v%dy zvá%ili vyu%itie alternatívnych v#razov, ktoré vhodne vysvetlia 
$pecifické okolnosti prípadu danej osoby, alebo aby sa zamerali skôr na jej &innos'.
+al$ími americk#mi médiami, ktoré prestali pou%íva' pojem nelegálny migrant, boli napríklad 
ABC, The Huffington Post, NY1 a "al$ie. Na Slovensku zatia! obdobn# krok v redak&nej politike 
%iadne médium verejne neu&inilo.
V EÚ sa otázkou problematickosti v#razu nelegálny migrant zaoberá organizácia The Platform 
for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), ktorá zdru%uje viac ne% 
160 organizácií (neziskov#ch organizácií, univerzít, odborov a "al$ích) z viac ne% tridsiatich 
krajín EÚ a pri!ahl#ch regiónov, a to vrátane Slovenska. V roku 2014 vydala organizácia  
v rámci kampane #WordsMatter odporú&ania, ako s pojmom pracova' a ak#mi alternatívnymi 
v#razmi ho nahradi'. Ako hlavn# argument proti pou%ívaniu pojmu vo verejnom, mediálnom aj 
politickom diskurze organizácia uviedla: „By$ osobou bez oprávnenia k pobytu vo vä#%ine 
krajín neznamená, &e sa daná osoba dopustila trestného #inu (na Slovensku takisto 
nejde o trestn! #in, len o priestupok, pozn. aut.). Ke'&e pobyt bez oprávnenia nepredsta-
vuje previnenie vo#i osobám, majetku ani národnej bezpe#nosti, spadá táto #innos$ pod 
správne, a nie trestné právo. Av"ak aj v krajinách, kde poru"enie imigra#n$ch zákonov pred-
stavuje trestn$ #in, samotné spáchanie trestného #inu z nikoho nerobí ‚nelegálneho’ #loveka.“
PICUM "alej dodáva, %e „prívlastok ‚nelegálny’ opisuje migrantov a migrantky ako ne#est-
n$ch zlo#incov nezasluhujúcich oh&ady, ktorí predstavujú hrozbu pre verejné blaho. Tento 
poh&ad legitimizuje pou'ívanie represívnych opatrení, donucovacích prostriedkov a trestov, 
ktoré majú migrantov bez oprávnenia k pobytu odradi% od vstupu na územie. To podporuje 
policajn$ doh&ad nad migrantmi a legitimizuje systematické vyu'ívanie detencií, pút a !al"ích 
opatrení obmedzujúcich migra#né procesy.“
Dopl(ujúcim argumentom proti pou%ívaniu prívlastku nelegálny je tie% fakt, %e pod!a &l. 13 
V"eobecnej deklarácie &udsk$ch práv má ka'd$ #lovek právo sa sta% migrantom, resp. „ka'd$ 
má právo opusti% ktorúko&vek krajinu, aj svoju vlastnú, a vráti' sa do svojej krajiny“. Z toho 
v$etkého vypl#va, %e nie je mo%né poveda', kto je oprávnen#m migrantom a kto nie.
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V slovenskom prostredí neexistuje jednotn# názor na to, ak# pojem by mal spojenie nelegálny 
migrant nahradi'. Otázkou sa v$ak zaoberajú aj v susednej ,eskej republike. Tamoj$í odborník na 
medzinárodnú migráciu Du$an Drbohlav z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 
si v$íma hendikepu a ur&itej neohybnosti &e$tiny: „Zatia& #o angli#tina vyu'íva k odlí"eniu  
rôznych typov ilegality mnoho pojmov ako napr.  ‚illegal‘, ‚irregular‘, ‚undocumented‘, 
‚unauthorised‘, ‚clandestine‘, ‚spontaneous‘, #e"tina v tomto zmysle "tandardne pou'íva  
jeden pojem – nelegálna migrácia/nelegálny migrant.“ 
Drbohlav dodává, %e hoci sú zjavné snahy o h!adanie v#sti%nej$ieho v#razu, ako je napríklad 
neregulárny migrant/neregulárna migrácia, z poh!adu &eského jazyka ich vníma ako tak trochu 
umelé (Drbohlav 2008). Situácia na Slovensku a so sloven&inou je tej &eskej ve!mi podobná.
Ponúka sa právny pojem osoba/cudzinec bez oprávnenia k pobytu alebo neoprávnene sa 
zdr'ujúca osoba/jedinec. Mô%eme namieta', %e ide krkolomné a príli$ dlhé slovné spojenia,  
pre novinár&inu nevhodné. Na druhej strane o !u"och, ktorí sa dopustia dopravnej nehody  
a nemajú vodi&sk# preukaz, taktie% médiá nereferujú ako o nelegálnych $oféroch, ale ako  
o osobách bez vodi&ského oprávnenia. PICUM preto v slovenskom prostredí odporú&a 
namiesto prívlastku nelegálny migrant pou%íva' slovné spojenie pris%ahovalec bez dokladov, 
neregistrovan$, prípadne neregulárny migrant. Z poh!adu novinár&iny si mo%no predstavi' 
napr. aj cudzinec/cudzinka bez povolenia k pobytu a pod.
Pojem neregulárny migrant (resp. neregulárna migrantka) ako preklad anglického irregular 
migrant odporú&a aj slovník Európskej migra&nej siete Európskej komisie (European Migra-
tion Network, EMN), a teda aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pod ktoré slovenská 
pobo&ka EMN spadá. Namiesto slovného spojenia nelegálna migrácia je mo%né pou%i' omno-
ho v#sti%nej$ie slovné spojenie neoprávnená migrácia alebo neregulárna migrácia, poprípade 
vyu%i' právny popisn# slovník pobyt bez oprávnenia alebo vstup na územie bez oprávnenia.
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3.4. Push a pull faktory alebo 
pre"o )udia (ne)migrujú?      

1. !as": Faktory, ktoré stimulujú migráciu

Postup: Na papier na&rtnite tzv. T-graf pod!a vzoru. Do !avej &asti tabu!ky napí$te 
v$etky faktory, ktoré pod!a vás !udí „vytlá&ajú“ z ich domovskej krajiny. Do pravej 
polovice vymenujte faktory, ktoré pod!a vás !udí „pri'ahujú“ na nové miesta. 

Tzv. push faktory – pre&o !udia 
odchádzajú z miesta, kde %ijú; 
&o ich „vytlá&a“

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tzv. pull faktory – pre&o !udia 
prichádzajú na iné miesto; 
&o ich „pri'ahuje“

Cvi!enie 3.2.
T-graf push a pull faktorov 20 minút 
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2. !as": Faktory, ktoré obmedzujú migráciu 

Postup: Na&rtnite e$te jeden T-graf pod!a vzoru, ale tentokrát do !avej &asti tabu!ky 
napí$te v$etky faktory, ktoré pod!a vás !udí pri'ahujú k domovskej krajine. Do pravej 
&asti tie faktory, ktoré pod!a vás !udí odrádzajú od toho, aby migrovali do zahrani&ia. 
Pre lep$iu predstavu si mô%ete namiesto potenciálneho migranta alebo migrantky 
dosadi' vás samotn#ch. 
Po dokon&ení porovnajte oba T-grafy a diskutujte o otázkach na konci cvi&enia. Pokia! 
cvi&enie robili aj "al$ie osoby, po ukon&ení porovnajte svoje T-grafy, identifikujte 
dôvody, ktoré napadli v$etk#m a tie, ktoré napadli len niekomu. Zamyslite sa nad t#m, 
v &om sa va$e v#&ty push a pull faktorov lí$ili.

Otázky:
Je migrácia viac racionálnym kalkulom alebo emóciami ovplyvnen#m rozhodnutím?
Hrajú niektoré faktory vä&$iu úlohu ne% iné?

Tzv. push faktory – pre&o !udia 
odchádzajú z miesta, kde %ijú; 
&o ich „vytlá&a“

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tzv. pull faktory – pre&o !udia 
prichádzajú na iné miesto; 
&o ich „pri'ahuje“
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Aj ke% prí!iny, ktoré rozhodnú o tom, 
!i sa !lovek (ne)stane migrantom, 

sú základn(m kame,om medziná-
rodnej migrácie, médiá im vä!#inou 
nevenujú pozornos', alebo ich len 
stroho generalizujú na prívlastky, ako 
sú ekonomick" migrant !i vojnov"  
ute$enec. Av#ak dôvody k migrácii 
b(vajú ve&mi komplexné a mnohokrát 
sami migrujúci &udia nedoká)u na 
zdanlivo banálnu otázku, pre!o migrujú, 
rovnako jednoducho odpoveda'.
Dôvody k migrácii nevedia zachyti' 
ani #tatistiky. Registre cudzincov 
sledujú iba ú!el pobytu, ku ktorému 
je povolenie k pobytu vydané. V prí-
pade euroob!anov-migrantov nie je 
ú!el evidovan( vôbec. Vä!#ina krajín 
rozli#uje ú!ely ako zlú!enie rodiny, 
zamestnanie, podnikanie, #túdium, 
vedeck( v(skum !i diplomatické 
misie, a tie) re)im medzinárodnej 
ochrany (infobox 3.3.). Av#ak ide o ad-
ministratívne kategórie, ktoré nedo-
ká)u úplne zachyti', aké boli osobné 
pohnútky migrantov a migrantiek  
k odchodu a k v(beru cie&ovej krajiny. 
Otázku prí!in a dôvodov k migrácii je 
mo)né zodpoveda' iba pomocou v(-
skumu zameraného na proces rozho-
dovania sa o migrácii, ktor( zoh&ad-
,uje ako makroúrove, (objektívne 
vplyvy, napr. miera nezamestnanosti, 
v(#ka platov at%.), tak i individuálnu 
rovinu (subjektívne dôvody, napr. 
tú)ba po inom podnebí, partnerské 
vz'ahy, nuda at%.).
Pod&a ú!elu pobytu dlhodobo prichá-
dza do rozvinut(ch krajín najviac &udí 
kvôli zlú!eniu s príbuzn(mi. V roku 
2017 !inili rodinné dôvody okolo 40 % 
z celkovej migrácie do #tátov OECD, 
z ktorej 43 % boli migranti smerujúci 
do USA (OECD, 2019). Spojené #táty 
americké patria medzi krajiny s naj-
vy##ím podielom migrácie za ú!elom 
zlú!enia rodiny na celkovej imigrácii, 

ktor( sa dlhodobo pohybuje okolo  
65 % (Kandel, 2018). 
V roku 2018 bolo zo v#etk(ch povo- 
lení, prv(krát vydan(ch k pobytu 
ob!anom a ob!iankam tretích krajín 
prichádzajúcich do Európskej únie,  
a) 28,4 % za ú!elom zlú!enia rodiny,  
27,5 % za ú!elom ekonomickej aktivity 
a 20 % za ú!elom #túdia. Slovensko, 
ale aj iné krajiny regiónu strednej  
a v(chodnej Európy do tejto rovnice 
nezapadajú. Na Slovensku to bolo  
13,8 % za ú!elom zlú!enia rodiny, 11,1 % 
za ú!elom #túdia a a) 66,7 % za ú!elom 
ekonomickej aktivity – najviac z krajín 
Vi#ehrádskej #tvorky (Eurostat, 2019).
Ú!el pobytu sa ale nemusí zhodova' 
so skuto!n(mi dôvodmi migrácie. 
Napríklad !lovek prichádzajúci za 
ú!elom zlú!enia rodiny mô)e by' mo-
tivovan( ekonomicky, ale i naopak. 
Vysvet&ujúcou uká)kou je situácia 
dospelého !loveka, ktor( vo svojej 
krajine nemá u) )iadneho príbuzného 
a jedinou blízkou osobou je súrodenec 
)ijúci v zahrani!í, ku ktorému by sa rád 
pripojil. Av#ak povolenie k pobytu za 
ú!elom spolu)itia s rodinou sa na do-
spel(ch súrodencov nevz'ahuje, preto 
musí h&ada' iné spôsoby, napríklad  
získa' povolenie za ú!elom podnikania.
Dôvodov, pre!o &udia migrujú, alebo, 
naopak, zostávajú, je nespo!et  
a !asto sa navzájom prelínajú. Na  
jednej strane stoja tzv. push faktory 
(tie, ktoré !loveka z krajiny „vytlá!a-
jú“, napr. nízke platy, nevyhovujúce 
)ivotné prostredie, osamelos'), na 
strane druhej tzv. pull faktory (tie, 
ktoré ho „'ahajú“ do inej krajiny, napr. 
kvalitn( vzdelávací systém, prítom-
nos' diaspóry krajanov, pracovná 
ponuka, láska).Medzi pull a push 
faktormi je mno)stvo in(ch preká)ok 
!i príle)itostí, ktoré usmer,ujú rozho-
dovanie o migrácii, v(ber destinácie, 
spôsob cesty, migráciu samotnú i to, 
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ako sa v novom prostredí migrant 
adaptuje. Preká)kami mô)u by' napr. 
víza, kultúrna odli#nos', jazyková 
bariéra !i obavy.
Migrácia je ve&mi zlo)itá a náro!ná po 
fyzickej i psychickej stránke. Je v(-
zvou aj pre sociálne vz'ahy migranta 
!i migrantky, a preto nie ka)d( !lovek 
doká)e zmeni' svoj )ivot tak(mto 
radikálnym spôsobom. Aby sme doká- 
zali lep#ie pochopi' motiváciu k mig- 
rácii, nesmieme zabúda' ani na motívy 
vedúce k zotrvaniu, k (ne)migrácii, 
najmä na silu komunitn(ch vz'ahov, 
na obavy z neznámeho, z jazykovej  
a kultúrnej bariéry alebo zo straty 
spolo!enského postavenia. Potreba  
sociálnych a citov(ch väzieb v mieste 
bydliska je toti) mnohokrát ove&a 
silnej#ia ne) napr. tú)ba po ekono- 
mickom zisku, ktor( by mohol z migrá- 
cie plynú'. Z tohto dôvodu preva)nej 
vä!#ine &udí na planéte ani nenapadne, 
)e by mohli prípadnú nespokojnos' 
 s rôznymi aspektmi svojich )ivotov 
rie#i' odchodom do zahrani!ia.
Po!as rozhodovania o migrácii !lovek 
zva)uje mno)stvo otázok. "i odís',  
!i zosta', kam ís', na ako dlho, s k(m, 
!o tam bude robi', kde bude b(va', 
ko&ko to bude stá', aké doklady 
potrebuje, kto by mohol pomôc' at%. 
Faktory !i dôvody ovplyv,ujúce roz-
hodovanie o migrácii mô)eme v naj-
v#eobecnej#ej rovine rozdeli' na tzv. 
#trukturálne (makroúrov,ové alebo 
vonkaj#ie) a osobné (úrove, jedinca 
!i rodiny, resp. domácnosti).
.trukturálne (vonkaj$ie) faktory  
vyjadrujú celkové usporiadanie daného 
#tátu. Ide napríklad o nasledujúce 
faktory: 

politick( re)im a politická situácia 
v$krajine (mier/vojna, demokracia/
diktatúra, prístup k$moci a rozho-
dovacím procesom, byrokratick( 
aparát, medzinárodné väzby at%.);

celkov( blahobyt a bohatstvo 
spolo!nosti (v(#ka príjmov, miera 
nezamestnanosti, rozdiel medzi 
bohat(mi a chudobn(mi, sociálne 
zabezpe!enie, prístup k základn(m 
potrebám !i luxusnému tovaru, 
prístup ku kapitálu napr. formou 
pô)i!iek, prístup k poisteniu at%.);
vymo)ite&nos' práva, najmä &udsk(ch 
práv;
postavenie jednotliv(ch skupín  
v spolo!nosti (s oh&adom na rod, 
vek, etnicitu, nábo)enstvo, sexuálnu 
orientáciu, politické názory at%.);
úrove, zdravotníctva a prístup  
k zdravotnej starostlivosti;
úrove, #kolstva, prístup k vzdela-
niu a uplatnenie na trhu práce;
celkov( nábo)ensko-kultúrny  
kontext spole!nosti;
kvalita základnej infra#truktúry  
v meste i na vidieku (prístup  
k pitnej vode, elektrina, kanalizácia, 
spracovanie odpadov, dopravná 
infra#truktúra at%.);
hustota za&udnenia, miera pôrod-
nosti a úmrtnosti;
kvalita a dostupnos' potravín;
podnebie a extrémnos' po!asia;
kvalita pôdy, vody, ovzdu#ia a cel-
kov( stav )ivotného prostredia;
a mnoho %al#ích.

Osobn%ch (vnútorn%ch) dôvodov 
k migrácii, k zotrvaniu !i k návratu 
mô)e by' e#te viac, napr. potreba 
spolo!enského uznania, dostatku 
vo&ného !asu, pohodlného b(vania, 
zábavy. Prianie robi' nové veci, stre- 
táva' nov(ch &udí, by' slobodn( vo 
svojich tú)bach, ma' súkromie, by' 
sám sebou, by' sú!as'ou komuni-
ty, ma' mo)nos' praktizova' svoje 
nábo)enstvo, vystavova' deti dobré-
mu vplyvu, potreba )i' v komunite so 
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)iaducim morálnym ovzdu#ím !i  
v bezpe!nom prostredí. 
Rovnako ako #trukturálne faktory, 
aj osobné dôvody mô)u vytvára' 
predpoklady na migráciu, ale sami 
o sebe k nej nemusia automaticky 
vies'. Uva)ovanie o migrácii nie je 
rozhodnutím o migrácii. Rovnako ako 
rozhodnutie o migrácii nie je migrá-
ciou samotnou.

Infobox 3.4. Nedobrovo&ná migrácia (ute!enci, IDPs a medzinárodná ochrana)

Tzv. nedobrovo&ná &i nútená migrácia (forced migration) je taká migrácia, kedy &lovek proti 
svojej vôli opustí svoj domov alebo je zavle&en# do zahrani&ia. Naj&astej$ie !udí vyhá(ajú 
ozbrojené konflikty, utlá&anie alebo prenasledovanie na základe rasy, nábo%enstva, etnickej 
príslu$nosti, politického názoru, pohlavia &i sexuálnej orientácie, potom tie% humanitárne krízy 
vyvolané prírodn#mi katastrofami alebo !udskou &innos'ou (napr. v#buch jadrovej elektrárne). 
Zavle&enie do cudziny sa spája s tzv. obchodovaním s !u"mi (human trafficking) a novodob#m 
otroctvom (modern slavery), ktoré sa naj&astej$ie t#kajú pracovnej migrácie a sexuálneho 
otroctva. Smutné prvenstvo v tejto kategórii má ju%ná a juhov#chodná Ázia.
.udia utekajúci pred bezprostredn#m ohrozením obvykle h!adajú úto&isko v najbli%$ej bez-
pe&nej destinácii. Vä&$ina t#chto osôb sa preto stále nachádza bu" vo svojich domovsk#ch 
krajinách, v takomto prípade hovoríme o tzv. vnútorne vysídlen$ch osobách (internally 
displaced persons, IDPs), alebo v susedn#ch $tátoch. Do vzdialenej$ích krajín odchádza iba 
zlomok, vä&$inou tí najbohat$í alebo tí, ktorí tam majú príbuzn#ch. Pri nedobrovo!nej migrácii 
spôsobenej náhlou krízou v$ak !udia zvy&ajne dúfajú v skor# návrat, preto sa sna%ia dr%a' &o 
najbli%$ie k svojmu domovu (80 % v$etk#ch ute&encov a ute&eniek %ije v susedn#ch krajinách 
– UNHCR, 2019). 
O medzinárodn#ch nedobrovo!n#ch migrantoch sa hovorí ako o ute&encoch. Av$ak nie ka%d#, 
kto je proti svojej vôli vypuden# zo svojej krajiny, je ute&encom v zmysle definície stanovenej 
Dohovorom o právnom postavení ute#encov (tzv. )enevská konvencia) z roku 1951 a jej roz$i-
rujúceho Protokolu z roku 1967, ku ktorému pristúpili v$etky $táty Európskej únie. 
Pod!a Dohovoru sa „pojem ‚ute#enec‘ vz%ahuje na ktorúko&vek osobu, ktorá (...) sa nachádza 
mimo svoju vlas% a má oprávnené obavy z prenasledovania z dôvodov rasov$ch, nábo'ensk$ch 
alebo národnostn$ch, alebo z dôvodov príslu"nosti k ur#it$m spolo#ensk$m vrstvám alebo pre 
zastávanie ur#it$ch politick$ch názorov, je neschopná prija% alebo, vzh&adom k vy""ie uveden$m 
obavám, odmieta ochranu svojej vlasti; to isté platí pre osobu bez "tátnej príslu"nosti nachádza-
júcu sa mimo krajinu svojho doteraj"ieho pobytu následkom vy""ie zmienen$ch udalostí, a ktorá 
sa tam vzh&adom k vy""ie uveden$m obavám nechce alebo nemô'e vráti%“ (Dohovor, &l. 1).
Ute&enec spadá pod patronát Vysokého komisára OSN pre ute&encov (UNHCR) a vz'ahuje 
sa na neho princíp non-refoulement alebo zákaz vyhostenia &i navrátenia „na hranice krajín, 
v ktor$ch by jeho 'ivot #i osobná sloboda boli ohrozené na základe jeho rasy, nábo'enstva, 
národnosti, príslu"nosti k ur#itej spolo#enskej vrstve #i politického presved#enia“ (Dohovor, 
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&l. 33). Zmluvné $táty sa zárove( na základe &l. 31 Dohovoru zaviazali, %e nebudú ute&encov 
stíha' za nezákonn# vstup &i za ich prítomnos' na svojom území bez povolení. 
Ute&enec alebo osoba nachádzajúca sa v podobnej situácii (prenasledovaná z dôvodov, ktoré 
Dohovor neupravuje, napr. rod, sexuálna orientácia, ale i ob&ianska vojna) mô%e po%iada' $tát, 
do ktorého sa uch#lila, o tzv. medzinárodnú ochranu. Tá sa v EÚ delí na rôzne typy azylu 
(najvy$$ia forma ochrany) a na tzv. doplnkovú ochranu, ktorá sa ude!uje v situáciách, kedy je 
osoba ohrozená, ale nesp0(a definíciu ute&enca pod!a Dohovoru (napr. civilné obyvate!stvo 
v$eobecne utekajúce pred ob&ianskou vojnou). Po dobu vybavovania %iadosti je daná osoba 
tzv. %iadate!om o medzinárodnú ochranu (asylum seeker). Po udelení ochrany sa osoba stáva 
dr%ite!om medzinárodnej ochrany (beneficiary of international protection, BIPs), a pod!a 
typu ochrany bu" azylantom (refugee), alebo dr%ite!om doplnkovej ochrany (beneficiary of 
subsidiary protection, BSPs).
V rámci EÚ existuje jednotn# azylov# systém, ktor# stanovuje dôvody udelenia medzinárodnej 
ochrany, minimálne $tandardy azylového procesu, a tie% miestnu príslu$nos' &lenského $tátu 
k vybaveniu %iadosti. Ide o tzv. Dublinské nariadenie, pod!a ktorého je za vybavenie %iadosti 
zodpovedn# prv# $tát vstupu %iadate!a. O tom, &i má %iadate! alebo %iadate!ka na medziná-
rodnú ochranu nárok, rozhoduje $tát, ktor# je k tomuto úkonu oprávnen#. Vybavenie %iadosti 
vrátane prípadn#ch opravn#ch prostriedkov sa riadi miestnou právnou úpravou. Preká%kami 
pre uznanie medzinárodnej ochrany nesmie by' neregulárnos' vstupu a pobytu %iadate!a  
(&l. 31 Dohovoru) ani trestné stíhanie %iadate!a, ktoré naopak mô%e by' dôvodom pre udelenie 
medzinárodnej ochrany (napr. v moslimsk#ch krajinách mô%e by' &lovek odsúden# za spácha-
nie trestného &inu homosexuality, v diktátorsk#ch re%imoch za proti$tátnu &innos' at".). 
V sú&asnosti stojí pred medzinárodn#m spolo&enstvom celkom nová v#zva, ktorou je klima-
tická kríza a jej dôsledky. Environmentálne prí&iny vyhá(ajú z domovov stále vä&$í po&et !udí. 
Pre tento typ nedobrovo!n#ch migrantov sa v%ilo ozna&enie environmentálni &i klimatickí 
ute!enci. Medzinárodné ute&enecké právo v$ak environmentálne dôvody nepozná. Ale UNHCR 
dlhodobo upozor(uje na skuto&nos', %e prejavy klimatickej krízy a prírodn#ch katastrof mô%u 
ma' na utekajúcich !udí rovnaké dopady ako konflikty, s ktor#mi sú navy$e prejavy klimatickej 
krízy &asto previazané. Aj v t#chto prípadoch by sa preto malo na dotknut#ch !udí vz'ahova' 
právo na ochranu. 
V januári 2020 vydal V#bor pre !udské práva OSN prehlásenie4, v ktorom plne podporuje 
túto interpretáciu práva na ochranu, a vyzval $táty, aby bylo ctené právo na %ivot a aby !udia, 
ktorí utekajú pred ohrozením spôsoben#m environmentálnymi prí&inami cez hranice, neboli 
vracaní, pokia! by tak do$lo k ohrozeniu ich zdravia a %ivota. Toto prehlásenie je v$ak zatia! 
skôr vo forme odporú&ania a zále%í na jednotliv#ch $tátoch, ako sa k novej situácii postavia. 
Predov$etk#m v kontexte toho, %e ch#ba akáko!vek právna definícia klimatického &i environ-
mentálneho ute&enca. 

4 https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/ 
1/5e2ab8ae4/un-human-rights-committee-
decision-climate-change-wake-up-call- 
unhcr.html
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Pod!a údajov UNHCR po&et osôb pod jeho ochranou od roku 2003 kon$tantne narastá. Zatia! 
&o v roku 2014 i$lo o 54,96 mil. !udí, v roku 2018 u% to bolo 74,78 mil. osôb. Dlhodobo je 
najviac vnútorne vysídlen$ch osôb (32,3 mil. v roku 2014; 41,4 mil. v roku 2018), ktoré 
sú najmä v S$rii, v Iraku, v Demokratickej republike Kongo a v Kolumbii. Av$ak pod patro- 
nátom UNHCR sú zahrnuté iba tie, ktor#m hrozia perzekúcie z vy$$ie uveden#ch dôvodov 
vz'ahujúcich sa na ute&encov. To znamená, %e napríklad osoby vnútorne vysídlené z dôvodu 
zemetrasenia &i tajfúnu do administratívnej kategórie IDPs pod!a UNHCR nespadajú.
Druhou najpo&etnej$ou skupinou sú ute&enci (14,4 mil. v roku 2014; 20,36 mil. v roku 2018). 
Najviac ute!encov a ute!eniek je pritom zo S$rie, z Afganistanu a z Ju#ného Sudánu. 
Tre'ou najpo&etnej$ou kategóriou sú 'iadatelia o medzinárodnú ochranu, ktorí &akajú na vy-
bavenie svojej %iadosti (1,8 mil. v roku 2014; 3,5 mil. v roku 2018). Ostatné osoby predstavujú 
!udia bez $tátnej príslu$nosti &i navrátilci.
Nedobrovo!ná migrácia sa &asto spája s pa$eráctvom a obchodovaním s !u"mi. Pre viac informácií 
o t#chto fenoménoch vo vz'ahu k médiám odporú&ame nazrie' do publikácie  z dielne Ethical 
Journalism Network s názvom Media and Trafficking in Human Beings Guidelines (EJN, 2017).

3.5. Migrácia ako ekonomická stratégia      

+tatistiky udávajú, )e naj!astej#ím 
ú!elom pobytu migrantov a mig-

rantiek, prichádzajúcich do vysokopríj- 
mov(ch #tátov OECD, je zlú!enie rodiny 
(OECD, 2019). Dominantnou hnacou 
silou migrácie je v$ak skôr potreba !i 
tú"ba nejak%m spôsobom zmeni# !i 
zlep$i# svoju prítomnos#, a potom bu-
dúcnos#. Filipínska aupairka v Nórsku, 
slovensk( #tudent v Spojenom krá&ov-
stve, ukrajinsk( robotník v +panielsku, 
francúzsky mana)ér v "esku, tí v#etci 
sú motivovaní predstavou okam)itého 
alebo budúceho ú)itku z investície do 
migrácie. Rozdiel medzi nimi je len  
v tom, )e zatia& !o migranti pochádza-
júci z rozvinut(ch ekonomík obvykle 
migrujú sami za seba na základe svojho 
rozhodnutia, migranti z nízkopríjmov(ch 
#tátov spravidla migrujú ako vyslanci 
rodiny, ktorá im zabezpe!uje nevy-

hnutnú podporu (poskytnutie zdrojov 
potrebn(ch na cestu, zaistenie staro- 
stlivosti o deti vyslan(ch migrantov 
at%.). Tak(to migrant sa potom o zisky 
z migrácie delí s rodinou.
V takejto situácii hrajú k&ú!ovú úlohu tzv. 
remitencie (remittances), teda v#etko to, 
!o migrant !i migrantka posiela spä' do 
krajiny svojho pôvodu. Naj!astej#ie ide 
o peniaze a materiálny tovar, ale mô)e 
ís' napríklad aj o slu)by. Pre posielanie 
pe,azí migranti vyu)ívajú oficiálne cesty 
(bankové prevody a nebankové firmy 
zamerané na transfer pe,azí ako Wes-
tern Union, MoneyGram, WorldRemit, 
Transferwise a %al#ie)5 aj cel( rad nefor-
málnych spôsobov (financie vozia sami 
alebo po)iadajú známych; v prípade 
pozemného spojenia medzi zdrojovou 
a cie&ovou krajinou vyu)ívajú k prevozu 
pe,azí vodi!ov autobusov at%.). 
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So stúpajúcim po!tom medzinárod-
n(ch migrantov narastá i celkov( 
objem finan!n(ch remitencií. V roku 
2008 bolo pod(a odhadov Svetovej 
banky formálnymi i neformálnymi 
cestami remitovan%ch 405,99 mld. 
dolárov, v roku 2018 to bolo u" 
624,45 mld. americk%ch dolárov.6 
V makromeradle predstavujú remiten-
cie pre krajinu vysielajúcu migrantov 
v(znamn( zdroj príjmov. Na rozdiel od 
priamych zahrani!n(ch investícií (FDI)  
a oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) nie 
sú za'a)ené administratívou, sú stabilné 
i v dobách krízy (kedy FDI a ODA klesajú) 
a nekoncentrujú sa len do nieko&k(ch 
vybran(ch miest, ale sú viac-menej roz- 
trúsené naprie! celou krajinou a mno- 
h(mi domácnos'ami. Do akej miery  
remitencie skuto!ne prispievajú k rozvo-
ju jednotliv(ch krajín, v#ak jasné nie je. 
Odborníci a odborní!ky sa zhodujú, )e 
remitencie mô)u vo v#eobecnosti vies' 
k rozvoju domácnosti, ktorá príjmom 
zo zahrani!ia vyrovnáva napríklad ne-
funk!n( systém sociálneho zabezpe-
!enia v krajine pôvodu. Zárove, slú)ia 
ako diverzifikácia zdrojov a finan!ná 
záchrana v prípade straty príjmov %al-
#ích !lenov domácnosti v krajine pô-
vodu. Remitencie umo),ujú rodinám 
zlep#i' b(vanie, stravovanie, vzdelanie 
a zdravotnú starostlivos'. Mô)u tie) 
nepriamo prispieva' k lokálnemu eko-
nomickému rastu t(m, )e !as' svojich 
zahrani!n(ch príjmov sprostredkujú  
i miestnym podnikate&om. 
Remitencie teda mô)u by' vyu)ívané 
k investovaniu, vytváraniu trhov(ch 
vz'ahov, inováciám a podnikaniu. 
Skúsenos' je v#ak taká, )e vä!#ina 
remitencií ide skôr do spotreby ako 
do investícií  – na obstaranie základ-
n(ch potrieb, spotrebného tovaru !i 
liekov. A v neposlednom rade tie) na 
splácanie dlhov, najmä t(ch spojen(ch 
s migráciou. Pod&a skeptikov mô)e 

navy#e konzumné správanie rodín 
prijímajúcich remitencie vies' k rastu 
inflácie a zdra)eniu tovaru a slu)ieb 
aj pre t(ch, ktorí príjmy zo zahrani!ia 
nemajú. Zasielanie remitencií mô)e  
u príjemcov vies' tie) k spoliehaniu sa 
na peniaze zo zahrani!ia, k pasivite,  
k zní)eniu vlastnej aktivity a produktivity 
práce a k deformácii vnímania hodnoty 
pe,azí a práce, ktorá za nimi stojí.
Odborníci na migráciu Peggy Levitt  
a Deepak Lamba-Nieves (2011) rozli- 
#ujú aj tzv. sociálne alebo kultúrne 
remitencie. Pova)ujú za ne schopnosti, 
zru!nosti, jazykové !i kultúrne kompe-
tencie a %al#ie mäkké zru!nosti, ktoré 
sa migrant v zahrani!í nau!il a privá)a 
si ich so sebou spä' do krajiny pôvodu. 
Zvlá#tnou formou remitencií sú tzv. 
obrátené remitencie (reverse remit-
tances), ktoré predstavujú v#etko, !o 
migrantovi za#lú &udia z krajiny pôvodu. 
Naj!astej#ie ide o #peciálne pochutiny 
(korenie, gastronomické #peciality)  
a predmety nábo)enského !i kultúrneho 
v(znamu, skrátka predmety pripomí- 
najúce domov. V dobe globálnej 
ekonomickej recesie, ktorá vä!#inu 
krajín zastihla na prelome rokov 2008 
a) 2009, boli zaznamenané aj toky ob-
ráten(ch remitencií v podobe financií 
zasielan(ch z domovsk(ch krajín mig-
rantom a migrantkám. Rodiny sa tak 
sna)ili podpori' svojich „vyslancov“, aby 
mohli pre!ka' 'a)ké obdobie, a najmä 
aby si udr)ali legálny pobytov( status.

5 Aktuálne náklady na prevod financií zo $tátov 
s po!etnou skupinou obyvate#ov migrantského 
pôvodu do zdrojov%ch krajín nájdete na 
stránkach Svetovej banky: https://remittan-
ceprices.worldbank.org/en.

6 V%voj objemu svetov%ch remitencií nájdete 
na webov%ch stránkach Svetovej banky: 
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.
PWKR.CD.DT.

https://remittanceprices.worldbank.org/en
https://remittanceprices.worldbank.org/en
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT


Kapitola 370

Cvi!enie 3.3.
Môj migra&n# príbeh 10 minút 

A

Miesto, kde 
teraz %ijem

1

2

3

4

5

6

B

Do 50 km 
od miesta 
môjho 
pobytu

C

Medzi 50 
a 150 km 
od miesta 
môjho 
pobytu, ale 
v rovnakej 
krajine

D

Nad 150 km 
od miesta 
môjho 
pobytu, ale 
v rovnakej 
krajine

E

V zahrani&í, 
ale v Európe

F

Miesto, kde 
teraz %ijem
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Postup pre samostatnú prácu: Do tabu!ky Môj migra&n# príbeh zapí$te na jednotlivé 
riadky údaje pod!a nasledujúceho zoznamu:

riadok &. 1,  kde sa narodili v$etci va$i prarodi&ia  (napr. matkina matka – st0pec D, 
otcov otec – st0pec C at".);
&. 2, kde sa narodili va$i rodi&ia (napr. matka – st0pec D; otec – st0pec C);
&. 3, kde ste sa narodili;
&. 4, kam ste chodili na základnú $kolu;
&. 5, kam ste chodili na strednú $kolu;
&. 6, kam chodíte na vysokú $kolu.

Po vyplnení sa zamyslite nad otázkami na konci cvi&enia.

Postup pre skupinovú prácu: Na osobitné listy papiera prepí$te údaje A a% F z tabu!ky 
Môj migra&n# príbeh. Dohromady budete ma' 6 listov papiera, ktoré rozlo%te po 
miestnosti (jeden koniec miestnosti symbolizuje miesto, kde teraz %ijete, opa&n# 
koniec zahrani&ie mimo Európy). Ka%d# &len alebo &lenka skupiny sa postaví k tomu 
listu papiera, ktor# zodpovedá na tieto otázky: 

Odkia! pochádza ten z va$ich prarodi&ov, ktor# sa narodil naj"alej od vá$ho 
sú&asného miesta pobytu?
Kde sa narodil/a partner/ka tohto prarodi&a?
Kde sa narodila va$a matka?
Kde sa narodil vá$ otec?
Kde ste sa narodili?
Kam ste chodili na základnú $kolu?
Kam ste chodili na strednú $kolu?
Kam chodíte na vysokú $kolu?

Po zmapovaní rodinn#ch migra&n#ch príbehov va$ej skupiny sa zamyslite nad 
otázkami na konci cvi&enia.

Otázky:
Narodil sa niekto z va$ich prarodi&ov alebo rodi&ov v zahrani&í, príp. "aleko od 
miesta, kde ste sa narodili vy? Pokia! áno, aké okolnosti viedli k tomu, %e sa dostal 
do krajiny, kde dnes %ijete? Aké okolnosti viedli k tomu, %e v novej krajine zotrval?
Narodili ste sa inde ako v mieste vá$ho sú&asného $túdia? Pokia! áno, aké dôvody 
vás viedli k tomu, %e ste i$li $tudova' práve do tohto mesta, a nie inam? Uva%ovali 
ste aj o in#ch destináciách doma a v zahrani&í? Pokia! áno, pre&o ste o nich 
uva%ovali, ale nakoniec ste si vybrali va$e sú&asné miesto pobytu? Pokia! nie,  
&o bolo dôvodom?
Sú push a pull faktory, ktoré ste identifikovali v migra&nom príbehu va$ej rodiny, 
uvedené vo va$om T-grafe? Pokia! nie, zamyslite sa nad t#m, pre&o sa to stalo,  
a T-graf si dopl(te.
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Kapitola 4

Ako vyvá% i'  a neznevá% i'?  
Pokr&vanie migrácie slovensk&mi médiami  

Postup: V rámci v#skumn#ch rozhovorov s novinármi a novinárkami, v ktor#ch sme 
zis'ovali ich postoje k téme migrácie, zaznel aj nasledujúci v#rok. Pre&ítajte si ho  
a odpovedzte na otázky ni%$ie.
„Ja som sa stretla u nás v redakcii s tak$m nie#im, 'e ke! som pri"la vyslovene 
s tak$m pozitívnym príbehom (respondentka opisuje pozitívny príbeh o úspechu 
migrantky v"aka jej konkrétnemu talentu – pozn. aut.), zo strany vedúceho, 'e … v"ak 
v"etci migranti nie sú super (...), tak nebudeme teraz poukazova%, aká je ona super 
(...), lebo to ako keby sme poukazovali na to, 'e nám za hranicami stojí horda ‚super-
talentov‘, 'e aj to sa mu zdalo, 'e to je taká ... téma, 'e preto by sme sa tomu nemali 
venova%.“ (Respondentka v slovenskej &asti v#skumu zameraného na pokr#vanie 
migrácie1) (Chalupková, Horná&ková et al., 2019)

Otázky:
Súhlasíte s vedúcim respondentky? Ak áno, pre&o? Ak nie, pre&o?
Ako by ste proti jeho názoru argumentovali? 
Ako si predstavujete vyvá%ené informovanie o migrácii? 
Autorka tohto v#roku tie% uviedla: „No ve! dával sa priestor ve&k$, v"ak povedzme, 
no, mo'no nie priamo Kotlebovi (predseda krajne pravicovej strany – pozn. aut.), ale 
Borisovi Kollárovi (predseda xenofóbno-populistickej strany – pozn. aut.), ktor$ je 
v$razne anti.“ – Ako sa k migrácii vyjadruje Boris Kollár, resp. populistickí politici, 
príp. politici krajnej pravice? Je vyvá%ené, ak poskytneme priestor tak#m protistranám, 
ktoré svoje „antipostoje“ vyjadrujú na základe nepravdiv#ch tvrdení?

Cvi!enie 4.1.
Vyva'ujú alebo stránia? 10 minút 
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Ako informujú médiá o migrácii? 
Ako o nej informujú médiá na  

Slovensku? Je informovanie o migrácii 
vyvá)ené? A ako sa o migrantoch 
vyjadrujú politici? 
V tejto kapitole sa pokúsime poskytnú' 
aspo, !iasto!né odpovede na tieto 
otázky. Najprv k tomu pristúpme zo#i-
roka, z komparatívnej perspektívy. 
Z nedávnych v(skumov (2017–2020) 
vieme, )e spôsob, ak(m médiá infor-
mujú o migrácii, sa lí#i nielen naprie! 
médiami vnútri jednotliv(ch krajín, 
ale napríklad aj geograficky, medzi 
západnou a v(chodnou Európou.  
V(skumy %alej poukazujú aj na to,  
)e %al#ím rozhodujúcim faktorom  
v informovaní o migrácii je aj krajina 
pôvodu prichádzajúcich &udí. Anal(zou 
médiálneho pokr(vania migrácie  
v siedmich2 európskych krajinách 
po!as #iestich rokov sa napríklad  
zistilo, )e o migrantoch a migrantkách, 
ktorí prichádzali z inej ako európskej 
krajiny, informovali médiá v%razne 
negatívnej$ie ako o t%ch z európ-
skych krajín (Eberl et al., 2019). 
Anal(za mediálnych obsahov v ôsmich3 
európskych krajinách (Georgiou a Za- 
borowski, 2017) zasa ukázala, )e médiá 
len v%nimo!ne informujú o ute!encoch 
a migrantoch komplexne; ch%bajú  
informácie o prí!inách, pre ktoré 
svoje domovy opú$#ajú; a médiá im 
dávajú málo priestoru sa vyjadri#. 
Komparatívna anal(za viac ne) 2 500 
!lánkov v 17 európskych krajinách  

z dielne organizácie European Jour-
nalism Observatory (zdru)uje nieko&-
ko v(skumn(ch organizácií) a nadácie 
Otto-Brenner-Stiftung ukazuje, )e 
migrácia je rámcovaná ako politická 
téma, s ove&a men#ím zastúpením 
samotn(ch migrantov a migrantiek. 
Ak sa pozrieme na to, ak(m spôso-
bom boli migranti v médiách prezen-
tovaní, len 8 % !lánkov o nich hovorilo 
ako o individuálnych osobách !i  
o rodinách (Fengler, Kreutler, 2020).
"o majú uvedené závery spolo!né  
s na#ím vnímaním migrácie? Ak ste 
!ítali predchádzajúce kapitoly, zrejme 
to tu#íte. To, ako prem(#&ame o svete, 
ako „myslíme svet“, do zna!nej miery 

4.1. Mediálny a politick& diskurz migrácie 
a rámcovanie – prípad Slovenska      

1 V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami sme 
analyzovali pokr%vanie migrácie v $iestich 
celo$tátnych slovensk%ch médiách v období 
1. máj – 31. august 2018. Okrem obsahovej 
anal%zy 937 !lánkov sme realizovali aj po-
lo$truktúrované rozhovory s dvanástimi res-
pondentmi a respondentkami po!as obdobia 
marec a" júl 2019. I$lo o #udí na $éfredaktor-
sk%ch, redaktorsk%ch a editorsk%ch  pozíciách 
v printov%ch médiách, online, televíziách  
i rádiách, a to z komer!nej i verejnoprávnej 
sféry. Zárove' s národnou anal%zou vznikla  
aj komparatívna anal%za s rovnak%mi meto-
dologick%mi v%chodiskami, realizovaná okrem 
Slovenska aj v (eskej republike a v Estónsku. 
Obe $túdie sú dostupné na stránke  
www.svetmedziriadkami.sk. 

2 Ma*arsko, Nemecko, Po#sko, Rumunsko, 
+panielsko, +védsko a Ve#ká Británia

3 (eská republika, Francúzsko, Grécko, Írsko, 
Ma*arsko, Nemecko, Srbsko a Ve#ká Británia.

www.svetmedziriadkami.sk
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ovplyv,ujú práve médiá – !i u) si to 
uvedomujeme, alebo nie. Osobitne 
má v(znam zam(#&a' sa nad t(mto 
v prípade, ak ide o javy, ktoré nám 
doposia& boli neznáme, prípadne sme 
ich vnímali okrajovo.
Fenomén migrácie je pre mnoh(ch 
na Slovensku práve tak(mto javom. 
Na jednej strane na#inci migrujú. 
Po!as minulého re)imu, pred ro-
kom 1989, mnohí &udia emigrovali 
cez b(valú Juhosláviu napríklad do 
Spojen(ch #tátov americk(ch !i do 
Austrálie. V sú!asnosti, v súvislosti 

s h&adaním uspokojivej#ích pracov-
n(ch podmienok, sa „v(chodniari“ 
presúvajú do Bratislavy, opatrova-
te&ky chodia za prácou do Rakúska, 
mnohí vyh&adávajú (nielen) sezónne 
práce vo Ve&kej Británii. Podobn(ch 
príkladov by sme na#li viacero. Na 
druhej strane sme a) do roku 2015 
o migra!n(ch posunoch prijímali 
informácie s vedomím, )e ide o nie!o, 
!o sa nás v zásade net(ka. Aj to je 
dôvod, pre!o je rola médií pri podo- 
bn(ch udalostiach zásadná. 

Sociológ Robert Entman (2010) upo-
zor,uje, )e potenciálna sila médií sa 
ukazuje práve vtedy, ke, publikum 
nemá vopred vyhranen% názor na 
dan( jav. Vtedy médiá disponujú ve&-
k(m priestorom vo formovaní verej-
nej mienky. Ak sa tejto úlohy zhostia 
tak, )e o migrácii, !i akomko&vek 
inom fenoméne, budú informova' ne-
vyvá)ene (vedome alebo nevedome)  
a namiesto !o najpresnej#ieho obra-
zu reality poskytnú len svoju vlastnú 
predstavu o realite, mô)u t(m spô-
sobi', )e ich publikum bude vníma' 
realitu pokrivene.
Do akej miery sa teda závery uvede-
n(ch komparatívnych #túdií zhodujú 
so slovensk(mi reáliami? Aspo, !ias-
to!n( obraz o tom, ako tému migrá-
cie rámcovali slovenské médiá, nám 
mô)e poskytnú' kvantitatívna !as' 
v(skumu iniciatívy Svet medzi riad- 
kami (vi% poznámka pod !iarou 1),  
v ktorej sme analyzovali 937 !lánkov 
publikovan(ch po!as $tyroch mesia-
cov (máj – august 2018) v $iestich 
celo#tátnych online (Aktuality.sk, 

DenníkN.sk, HNonline.sk) a printov(ch 
(SME, Pravda a Plus 7 dní) médiách  
(z v(skumu boli vylú!ené bulvárne  
a tzv. dezinforma!né médiá).
Na otázku, aké rámce médiá pou)ívali, 
sa dá odpoveda' rôznymi spôsobmi, 
nako&ko rámcovanie prebieha rôzne – 
z h&adiska úrovne !i formy. My si pred-
stavíme tri konkrétne formy:

1) rámcovanie pomocou celkovej 
témy !lánku – terorizmus, krimina-
lita, situácia na trhu práce, prí!iny 
migrácie, popis azylov(ch proce-
sov, popis integra!n(ch procesov;

2) zarámcovanie pomocou v%beru 
respondentov – migranti a mi- 
grantky, odborníci  a odborní!ky 
na migráciu, silové rezorty, mäkké 
rezorty, ostatní politici, úrady,  
mimovládne organizácie, repre- 
sívne orgány;

3) jazykové a $tylistické prostriedky 
pou"ívané v súvislosti s migrantmi, 
konkrétne napríklad pou)ívanie 
prírodn(ch metafor, ako sú prílev, 
príliv, tok alebo prúd migrantov.

Rámce   
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Zo skúman(ch tematick(ch rámcov 
sa v súvislosti s migráciou písalo 
najviac (15 % !lánkov) o kriminalite 
(napr. nelegálne prekro!enie hraníc, 
v(tr)nosti apod.). Je pritom nutné 
doda', )e v skúmanom !ase sa na 
slovenskej mediálnej scéne prepierali 
dve udalosti, ktoré sme zahrnuli pod 
rámec kriminalita: únos vietnamského 
diplomata za mo)nej asistencie Minis-
terstva vnútra SR (v !ase skúmania 
sa objavili nové dôkazy) a vra)da 
Henryho Acordu, Filipín!ana )ijúceho 
na Slovensku, ktorého dokopal k smrti 
miestny obyvate&. Viac ako dve tre-
tiny !lánkov s rámcom kriminalita sa 
t(kali práve t(chto dvoch udalostí. 

Druh(m najviac zastúpen(m rámcom 
bol rámec trh práce (10 %). Médiá sa 
venovali najmä téme potreby zjedno- 
du#enia podmienok pre &udí, ktorí 
chcú prís' pracova' na Slovensko, 
nako&ko slovensk( pracovn( trh  
v niektor(ch odvetviach trpí nedo-
statkom &udí (napríklad v zdravotníc-
tve). Trh práce ako !astú tému !ias-
to!ne potvrdzujú aj národnosti, ktoré 
sa v !lánkoch s priamou zmienkou  
o migrantoch objavovali. Naj!astej#ie 
zastúpen(mi národnos'ami boli s(r-
ska, filipínska, ukrajinská, afganská  
a srbská. Práve obyvatelia a obyva-
te&ky Ukrajiny a Srbska prichádzajú 
na ná# pracovn( trh.

2udia si svoje predstavy o migrácii 
mohli vytvára' aj prostredníctvom 
!lánkov, ktoré im poskytovali #ir#í, 
komplexnej#í poh&ad na fenomén, 
napríklad tie, ktoré hovorili nielen  
o dôsledkoch, ale aj o prí!inách 
migrácie (8 %). 2udia s migra!n(m 
pozadím toti) prichádzali do Európy  
z najrôznej#ích dôvodov: v ich kra-
jinách zúrila vojna, prípadne sa 
vyskytovala politická, spolo!enská 
!i ekonomická nestabilita; h&adali 

lep#ie pracovné uplatnenie; v krajine 
pôvodu je nízka )ivotná úrove, !i vy-
soká miera korupcie apod. Rovnak( 
podiel tvoril aj rámec integra!n%ch 
procesov. "itatelia a !itate&ky sa tak 
dozvedeli aj o tom, ako rôzne krajiny 
integrujú prichádzajúcich &udí, ako  
ich za!le,ujú do pracovného procesu  
a spolo!nosti v#eobecne. Ostatné 
rámce tvorili men#ie zastúpenie, pri!om 
terorizmus sa vyskytoval najmenej zo 
v#etk(ch skúman(ch rámcov.

Iní
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Asi polovica v#etk(ch !lánkov nie je 
kvôli ná#mu deduktívnemu prístupu 
zakódovan(ch konkrétnymi rámcami. 
Po!as anal(zy sme si v#ak niektoré  
z nich zapísali, aby sme !itate&om  
a !itate&kám poskytli komplexnej#iu 
odpove%. 3al#ími !ast(mi témami 
boli protiimigra!né zákony prijaté 
v Ma,arsku v júni 2018, ku ktor%m 
sa slovenské médiá v&komentároch 
vyjadrovali kriticky, príp. dávali vo 
svojich v(stupoch priestor kritick(m 
hlasom, napr. mimovládnym &udsko- 
právnym organizáciám. 3alej sa ob-
javovali správy o samite Európskej 
únie k$rie#eniu migrácie spolu s$od-
mietaním migra!n(ch kvót krajinami 
Vy#ehradskej #tvorky. Témou bol aj 
rozpo!et EÚ, v$ktorom sa európski 
politici sna)ili zoh&adni' #táty ako  
Taliansko !i Grécko, najviac dotknuté 
tzv. migra!nou krízou, a naopak ube- 
rali vnútrozemsk(m #tátom, vrátane 
Slovenska. Ke%)e sme sa t(mto 
rámcom nevenovali analyticky, len 
zmienime, )e vä!#ina médií sa v$komen- 
tároch vyjadrovala kriticky k&odmie-
taniu povinn%ch kvót a$poukazovala 

na skuto!nos', )e princíp dobrovo&-
nosti prijímania migrantov nebude 
funk!n(. "ast(mi boli aj rámce ako 
euroskepticizmus, xenofóbia a&po-
pulizmus. Médiá v súvislosti s nimi 
upozor,ovali, )e migrácia sa zneu)íva 
politikmi na nahá'anie politick%ch 
bodov a&$írenie strachu. V(skyt tohto 
posledného rámca je !iasto!ne po-
tvrden( vo v(povediach samotn(ch 
novinárov a novinárok, ktor(m sa 
venujeme ni)#ie.

V(skyt ostatn(ch vy##ie zmienen(ch 
(politicky laden(ch) rámcov !iasto!ne 
potvrdzuje k&ú! v(beru respondentov 
a respondentiek, ktor( novinári pri 
zostavovaní svojich !lánkov zvolili.  
Ak ste si po!as mesiacov máj a) 
august 2018 !ítali o migrácii, je prav-
depodobné, )e ste si predstavy o nej 
utvárali predov#etk(m na základe 
v(povedí politick(ch predstavite&ov 
a úradníkov domácich !i medziná-
rodn(ch in#titúcií (objavili sa v 57 % 
v#etk(ch !lánkov). Migrácia je tak na 
Slovensku pokr(vaná v prvom rade 
politicky. 3al#ie najviac zastúpené 
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Graf 4.1. V$skyt rámcov vo v%etk$ch skúman$ch médiách
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boli hlasy odborníkov a odborní!ok  
a mimovládnych organizácií, ktoré 
sa migrácii dlhodobo venujú (15 % 
v#etk(ch !lánkov). Samotní aktéri 
migrácie – migranti  a migrantky – 
dostali priestor na vyjadrenie v 6 % 
v#etk(ch skúman(ch !lánkov.
V(ber respondentov a respondentiek 
vychádza aj z mo)ností slovensk(ch 

médií. Malé redakcie s mal(mi finan- 
!n(mi prostriedkami umo),ujú 
pokr(vanie migrácie predov#etk(m 
„od stola“ (potvrdili nám to aj novinári 
vo v(skumn(ch rozhovoroch – vi% 
ni)#ie). Aj tento fakt je dôle)it( pri 
anal(ze toho, ako médiá informovali  
a informujú o migrácii. 

V(ber tém i respondentov nazna!uje, 
)e slovenská verejnos' sa v lete 2018 
dozvedala o migrácii primárne z po-
litickej perspektívy. Ke%)e sme kvôli 
mo)nosti v(skum replikova' zvolili 
deduktívny prístup, niektoré aspekty 
(napríklad spomínané iné rámce) nám 
v(skum neodkr(va. 
In( v(skum, hoci s ove&a men#ou vzor- 
kou z iného v(beru médií, by mohol 
pomôc' dotvori' komplexnej#í obraz 
o mediálnom diskurze ako takom, 
ke%)e sa pú#'a do in(ch analytick(ch 
rovín. Jeho autorka Alena Chud)íko-
vá podrobila diskurzívnej anal(ze 56 

online !lánkov na portáloch Sme.sk, 
Aktuality.sk a Topky.sk, ktoré zozbie-
rala v priebehu 3. a) 9. septembra 
2015, teda v samotn(ch za!iatkoch 
tzv. migra!nej krízy. 
Chud)íková zhodnotila, )e mediálny 
diskurz bol v sledovanom období  
vyvá)en( a konzistentn(, médiá  
priná#ali návrhy rie#ení v domácej  
i zahrani!nej politike a spochyb,ovali 
vládu za to, )e odmieta by' solidárna 
a nechce prija' tzv. prerozde&ovacie 
kvóty. Bulvárn( portál Topky.sk bol 
do istej miery prekvapením – napriek 
tomu, )e v niektor(ch !lánkoch #íril 
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strach z migrantov, v mediálnom 
obsahu tohto média sa v skúmanom 
období objavili aj v(stupy, ktoré nao-
pak migráciu komplexne vysvet&ovali 
(príkladom je rozhovor so Zuzanou 
+tevulovou, vtedaj#ou riadite&kou nezis-
kovej organizácie Liga za &udské práva). 
Autorka v(skumu %alej ozrejmuje 
spomínanú kritiku vlády za nedosta-
to!nú solidaritu a odmietanie kvót. 
Samotné kvóty neboli v médiách 
rámcované ako vhodné rie#enie, ale 
skôr ako nariadenie „zhora“, napriek 
tomu médiá zdôraz,ovali nutnos' 
solidarity. Solidaritu v#ak médiá 
nerámcovali ako hodnotu a nebola 
naviazaná priamo na ute!encov  
a ute!enkyne, ale skôr na !lenské 
#táty, ktoré prijímali najviac migru-
júcich &udí, prípadne ako na#a po-
vinnos', lebo inak !akajú Slovensko 
problémy. Médiá rámcovali ute!en-
cov a ute!enkyne ako niekoho, na 
koho doplatíme – ak nebudeme soli-
dárni, EÚ nám odmietne da' verejné 
financie a v zahrani!í klesne Sloven-
sku kredibilita. Solidarita tak bola 
chápaná skôr ako v(menn( obchod 
(Chud)íková, 2016, s. 98).

Médiá rámcovali ute!encov a ute!en-
kyne ako problém, ktor( treba rie#i', 
ale objavovali sa v nich aj ako objekt  
pomoci. "asté boli správy o rôznych 

ob!ianskych a dobrovo&níckych inicia- 
tívach. Skúmané slovenské médiá in-
formovali svoje publikum o tom, ako 
sa mô)u zapoji' do pomoci a samotné 
ob!ianske zaktivizovanie sa vnímali 
médiá pod&a autorky ako „príjemné 
prekvapenie“ (Chud)íková, 2016, s. 99).
Závery anal(zy tie) ukazujú, )e médiá 
upozor,ovali publikum na mo)né 
zneu)ívanie témy migrácie v súvis-
losti s blí)iacimi sa parlamentn(mi 
vo&bami (marec 2016). Ute!encov 
a ute!enkyne tie) médiá dávali do 
kontextu s aspektom, ktor( sme 
spomínali vy##ie – )e Slovensko má 
skúsenosti s migráciou vlastn(ch 
&udí (objavil sa napríklad !lánok, 
ktor( vysvet&oval, )e Rakúsko v !ase 
nedemokratického "eskoslovenska 
prijímalo na#incov). Tak(mto kontex-
tualizovaním sa tak sna)ili zmier,ova' 
vzdialenos' medzi „nimi“ a „nami“, !o 
mohlo pod&a teórie sociálnej identity 
zmazáva' priepas' medzi domácimi 
a migrujúcimi, prípadne upokojova' 
vypäté emócie, ke%)e domáci mohli 
ma' pocit ohrozenia, najmä kvôli poli-
tick(m vyhláseniam (infobox 4.1.).

Menej pe-azí z fondov EÚ 
by malo za následok, #e na 

projekty ako rekon&trukcia Starého 
mosta v Bratislave $i obnovo- 
vanie infra&truktúry aj krajsk"ch 
a okresn"ch miest by Slovensko 
muselo da% viac pe-azí zo svojho 
&tátneho rozpo$tu.

Mike$, 2015  
In: Chud)íková, 2016
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Sú!as'ou mediálneho diskurzu je aj 
v(ber slovn(ch spojení, ktor(mi médiá  
ozna!ovali migrantov a migrantky. 
V(skum Chud)íkovej ukazuje, )e 
napriek tomu, )e v analyzovan(ch 
!lánkoch bola prítomná humanizácia 
a individualizácia migrantov (v tom 
!ase v celkovom diskurze mnohokrát 
dehumanizovan(ch a vníman(ch ako 
jednoliata skupina), frekventovane sa 
vyskytovali aj metaforické ozna!enia 
ako napríklad masa, (masívna) vlna, 
prílev alebo príliv. Ako tieto metafory 
fungujú z psychologického h&adiska? 
Ich pou)ívaním mô)e dochádza' k de-
humanizácii, a tak publikum nebude 

chápa' migrantov cez ich &udskú jedi-
ne!nos', ale skôr ako jednoliatu enti-
tu. Podvedome tie) mô)u navodzova' 
publiku emóciu nebezpe!enstva, 
preto)e nám migranti „zaplavia vlas'“, 
prípadne ide o  „divochov“, ktor(ch 
treba niekde „zachyti'“ !i „ulovi'“. Vo 
v$eobecnosti platí, "e tieto metafory 
fungujú ako spú$#a! podvedom%ch 
asociácií, !ím sa udr"iava ur!it% dis-
kurz (Chud)íková, 2016, s. 101). Záro-
ve, treba chápa', )e metafory fungujú 
„vlastn(m )ivotom“, teda nezávisle od 
toho, !i nimi novinári zam(#&ajú alebo 
nezam(#&ajú nie!o zdôrazni' (vi% napr. 
Marder, 2018, s. 4).

Infobox 4.1. Teória sociálnej identity: In-group a out-group

Teória sociálnej identity (theory of social identity) popisuje, &o mô%e nasta', ak sa ako jedno- 
tlivci identifikujeme s nejakou skupinou. Skupina, o ktorej sme presved!ení, #e do nej 
patríme, sa v teórii naz$va in-group. Naproti tomu out-group sú „tí druhí“, s ktor#mi sa 
neidentifikujeme. Takéto rozde!ovanie mô%e vpl#va' na na$u vzájomnú interakciu a vz'ahy, 
mô%e upev(ova' stereotypy a vies' a% k medzi!udsk#m konfliktom (Chud%íková, 2016, s. 99).
Sociálno-psychologické v#skumy napríklad ukazujú, %e ak !udí rozdelíme do skupín bez 
konkrétneho kritéria, &lenovia tejto umelo vytvorenej skupiny ju hodnotia lep%ie ne# zvy%né 
skupiny a majú sklony k tzv. in-group predpojatosti (in-group bias). Teória sociálnej iden-
tity predpokladá, %e pocit prinále%itosti k danej skupine nejak#m vnútorn#m mechanizmom 
spôsobuje, %e !udia sú automaticky predpojatí v posudzovaní a hodnotení in#ch skupín. 
V#skumy "alej ukazujú, %e &ím viac sa identifikujeme so skupinou (opä', náhodne vytvorenou, 
alebo napríklad politickou stranou), t#m vy$$ia je pravdepodobnos', %e budeme kona' v mene 
tejto skupiny. Vezmime si politickú stranu – ak sme s (ou silne identifikovaní, nedáme jej hlas 
len preto, %e je v súlade s na$imi pozíciami. Pod&a teórie sociálnej identity je hlavn$m „"a-
ha!om“ to, #e ide o ná% „tím“, ví"azstvo strany bude aj na%e osobné ví"azstvo. Konáme  
v jej prospech, preto%e akési psychologické imperatívy v nás chcú, aby na$a skupinová identita 
pokra&ovala.
Z teórie sociálnej identity vzi$la teória medziskupinov$ch emócií (intergroup emotions the-
ory), ktorá tvrdí, %e silno identifikovaní &lenovia skupiny ove!a !ah$ie pod!ahnú hnevu, ak majú 
pocit, %e ich skupina je ohrozená (Mason, 2015, s. 130).

Metafory   
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Vo v(skume iniciatívy Svet medzi 
riadkami sme sa tie) zamerali na 
anal(zu pou)ívan(ch metafor. Naj-
frekventovanej#ími boli u) spomínané 
prírodné metafory, z nich najviac za-
stúpené boli pojmy ako prílev, príliv, 
tok alebo prúd migrantov (celkovo 
44 zmienok v 937 textoch), vrátane 
ich rôznych obmien, napr. migra!né 
toky, príval inakosti, nekontrolovane  
prúdi#. Druhou naj!astej#ie zastúpenou 
metaforou (23 zmienok) boli spojenia 
s odkazom na vlny (napr. migra!ná/
ute!enecká vlna, vlna (e)migrácie, 
migra!ná vlna cunami, vlna migra!-
nej krízy, vlna migrantov/ute!encov). 
Jedenkrát bolo spomenuté slovné 
spojenie lavína migrantov a celkovo 
#tyrikrát sa migranti spájali s povod-
,ami („zaplavi# moslimsk%mi ute-
!encami“, „migranti zaplavia“, „vlas# 
zaplavená ute!encami“ a „Ochrana 

pred povod'ami sa buduje vtedy, 
ke, je sucho.“) (Chalupková, Horná!-
ková et al., 2019).
3al#ou sledovanou metaforou bolo 
spájanie migrantov s divochmi !i 
zvieratami. Táto kategória bola pod- 
statne menej frekventovaná, ale  
v rôznych podobách sa vyskytovala 
vo v#etk(ch skúman(ch médiách. 
Naj!astej#ie sa vyskytovalo ozna-
!enie v súvislosti s náporom (napr. 
nápor migrantov, masa migrantov, 
príval migrantsk%ch hôrd). Metaforu, 
ktorú sme ozna!ili ako (zvierací) ná-
klad, sme identifikovali trikrát (lov na 
migrantov, zachytávanie migrantov 
v Afrike, „[humanitárna organizácia] 
klopala na dvere Európy s nov%m 
‚nákladom‘“). Metafora nájazdníkov 
bola pou)itá v celkovej vzorke !lán-
kov dvakrát (nájazdy migrantov,  
vlna nájazdníkov) (ibid, 2019).
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Graf 4.3. Relatívne a absolútne po!ty !lánkov s metaforami (1.5.– 31.8. 2018)
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Spomínate si e#te na to, ako sme  
v 1. kapitole písali o ví'azstve mediál- 
nej logiky nad logikou politickou? 
Áno, médiá v istom momente pre-
stali by' slú)kami politick(ch strán, 
ale nemo)no si to predstavi' tak, )e 
médiá sú zrazu najmocnej#ie. Vz'ah 
medzi mediálnou a politickou logikou 
je interaktívny. Raz v ,om 'ahajú za 
krat#í koniec politici, inokedy médiá 
(ktoré sú aj v%aka sociálnym sie'am 
v defenzíve na inom fronte) (Klinger, 
Svensson, 2015, s. 24 – 26; ibid., 
2014, s. 1244). Hovoríme, )e s nástu-
pom mediálnej logiky sa udiala tzv. 
mediatizácia politiky – pokr(vanie 
politického obsahu, ako aj správanie 
politick(ch aktérov, je ovplyvnené 
procesmi a pravidlami, ktoré si me- 
diálna logika vy)aduje (Takens, 2013,  
s. 277 – 278). 
V(skum Chud)íkovej sa po!as jedného 
t()d,a pozeral práve na to, ak(m  
spôsobom politici hovorili v médiách  
o téme migrácia. Jedn(m z prítomn(ch 
naratívov bolo zbavovanie sa zodpo-
vednosti za migráciu do krajín ju)nej 
Európy, kedy mnohí politici rámcovali 
Slovensko ako zodpovedného !lena 
Európskej únie, ktor( svoje hranice 
(s Ukrajinou) strá)i a preto nenesie 
zodpovednos' za t(ch !lenov, ktorí si 
svoje hranice nechránia. Túto sku-
to!nos' dávali do kontextu s in(mi 
krajinami, ktoré nie sú schopné svoje 
hranice ustrá)i' a Slovensko by na ne 
teraz malo dopláca' – autorka pí#e 
o prítomnom naratíve krivdy. Politici 
#írili aj naratív Slovenska ako malej 
krajiny, ktorá nemá kapacity na po-
moc in(m, ke%)e má svoje problémy 
a sama e#te nezvládla napríklad in-
tegráciu rómskej men#iny. Práve túto 

skuto!nos' prezentovali politici ako 
dôvod, pre!o neprija' povinné kvóty.

Autorka pritom pí#e, )e v in(ch kon- 
textoch bola neschopnos' integrácie 
Rómov pripisovaná za vinu samot-
n(m Rómom, naratív neschopnosti 
politikov sa dostavil a) v roku 2015 
v súvislosti s migráciou. Naratív 
potreby zodpovednosti a zdôrazne-
nie toho, )e Slovensko má kapacity 
pomáha' bohat#ím #tátom, bol mar-
ginálny a zastávalo ho len nieko&ko 
politick(ch predstavite&ov – napr.  
vtedaj#í prezident Andrej Kiska, 
poslanci Martin Polia!ik, Ondrej  
Dostál !i Rudolf Chmel. 
3al#ím z ambivalentne pou)ívan(ch 
naratívov bola cie&ová destinácia 
migrantov a migrantiek. Na jednej 
strane politici a politi!ky tvrdili, )e 
cie&om migrujúcich sú hlavne #táty 
západnej Európy. Aj to bol dôvod, 
pre!o ostro kritizovali prerozde&ova-
cie kvóty – ve% migranti na Slovensko  
aj tak nechcú ís'. Zatia& !o v tomto 
prípade bol cie& migrantov a mi- 
grantiek legitímny, v inom kontexte 
 politickí predstavitelia kritizovali 
prichádzajúcich &udí za to, )e sa chcú 
dosta' do bohat#ích krajín, !o bolo 
pod&a nich vypo!ítavé.

Politick& diskurz   

My nie sme schopní 
integrova% Rómov, 

tak sa netvárme, #e sme 
schopní integrova% niekoho, 
kto sem príde s úplne in"m 
nábo#enstvom a tradíciami.

Robert Fico
(Ková$, 2015 In: 

Chud#íková, 2016)
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"o sa t(ka navrhovan(ch rie#ení, 
autorka pí#e o dehumanizácii ute!en- 
cov, kedy sa naratív rie#ení obmedzil 
na ochranu hraníc, príp. finan!nú 
pomoc do krajín ich pôvodu apod., 
pri!om sa zoh&ad,ovali najmä „na#e“ 
(in-group) záujmy. Pravidlá v rakús- 
kych ute!eneck%ch táboroch sa  
napríklad posudzovali len cez  
prizmu „ná$ho“ ohrozenia – to, !i  
sa s ute!encami narába humánnym 
spôsobom, v rámci pravidiel „hry“  
z úst politikov nezaznelo.
Zaujímav(m naratívom, ktor( si au-
torka pri diskurzívnej anal(ze politic-
k(ch vyhlásení v#imla, bolo rozde- 
(ovanie migrujúcich na ute!encov  
a ekonomick%ch migrantov. Ute!enci 
a ute!enkyne boli pritom v politickom 
diskurze vykreslení ove&a humánnej-
#ím spôsobom – ako &udia v núdzi –, 
zatia& !o ekonomickí migranti a mi- 
grantky boli ozna!ovaní ako tí, ktorí 
na#u pomoc nepotrebujú. Ekonomic-
k(ch migrantov takmer celé politické 
spektrum démonizovalo ako prí"iv-
níkov, ktorí sem pri$li len zbohatnú#, 
pri!om tak%to cie( sa nepova"oval 
za legitímny. Vtedaj#í premiér Robert 
Fico a niektorí %al#í politici zárove, 
uvádzali, )e 90 – 95 percent &udí, ktorí 

v roku 2015 pri#li do Európy, boli eko-
nomickí migranti (pri!om na takéto 
tvrdenie nikdy nedodali dôkazy).  
V súvislosti so „zl(mi“ ekonomick(mi 
migrantmi a migrantkami sa tak #íril 
zvlá#tny naratív solidarity. Politici 
prehlasovali, )e treba pomôc' t(m, 
ktorí to naozaj potrebujú, no zárove, 
„potichu“ hovorili, )e pomoc Sloven-
ska nepotrebuje 90 – 95 percent  
z migrujúcich.

Podmienená pomoc t(m, ktorí to naj-
viac potrebujú, v#ak nebola adreso-
vaná ute!encom v#eobecne, ale len 
kres'ansk(m ute!encom, ktorí pod&a 
politick(ch vyjadrení sp.,ali dostato!né 
predpoklady na integráciu4. 
Ako mô)u médiá ovplyv,ova' politick( 
diskurz? U) z predchádzajúcich ka-
pitol vieme, )e médiá spoluvytvárajú 
realitu, a to prostredníctvom rámco- 
vania a diskurzu, ktor( produkujú. 
Na tejto scéne v#ak nie sú samé – aj 
politici a politi!ky majú moc. Chud)í-
ková napríklad uvádza, )e diskurz 
kontrolujú t(m, )e zadefinujú ist( dis-

Pre$o v&ak, ak je 
niekto vo Francúzsku 
a tvrdí, #e uteká 

pred hrozbou, potrebuje ís% 
do tunela a uteká do Ve(kej 
Británie? Necíti sa bezpe$ne 
vo Francúzsku? Nemô#eme 
akceptova%, #e sa niekto 
rozhodne prís% pracova% do 
Európy, nelegálne prekro$í 
hranice a my ho tu vítame.

Otázka je, ako sa 
postavi% k mase 
mo#no viac ako 
jedného milióna (udí. 

)i otvoríme náru$ a povieme, 
#e v&etk"ch berieme, alebo sa 
budeme správa% racionálne  
a solidárne. To znamená,  
#e musíme identifikova%, kto 
je ohrozen" ute$enec. Trpí 
hladom ten, kto nájde 5000 
eur na pa&eráka? Pozrite, 
ko(ko je tam mlad"ch mu#ov, 
ktorí prichádzajú h(ada% si 
prácu, je ich medzi nimi 90 %.

Robert Fico

Robert Fico

(Sme.sk, 2015 In: 
Chud#íková, 2016)

(Sme.sk, 2015 In: 
Chud#íková, 2016)
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kurzívny akt (napr. v podobe zákona), 
cie&ovú skupinu (napr. „neprispôsobiví“ 
Rómovia) !i aj t(m, aké skupiny pri-
zvú k tvorbe verejn(ch politík (2016, 
s. 108 – 109). Ako sme u) uviedli, 
vz'ah politikov a médií je interaktívny. 
Videli sme, )e politick( diskurz po!as  
t()d,a skúmaného Chud)íkovou bol 
negatívne nastaven(, len zriedka sa 
objavovali politické hlasy vyz(vajúce 
k naozajstnej humánnosti a solidarite. 
Ke%)e éra primátu politickej logiky 
skon!ila u) dávno, médiá sa do zna!-
nej miery sna)ili v autorsk(ch textoch 
(najmä na Sme.sk a Aktuality.sk) 
vyva)ova' politické tvrdenia. Autorka 
v#ak zárove, dodáva, )e dominovala 
skôr stratégia prebera' pasívnym 
spôsobom agentúrne správy s poli-
tick(mi vyjadreniami – a to aj napriek 
tomu, )e médiá nemusia vyjadrenia 
politikov prijíma' pasívne, ale mô)u 
agentúrne správy dop.,a' o autorsk( 
obsah (Chud)íková, 2016, s. 109). 

Závery v(skumu zrealizovaného  
v rámci iniciatívy Svet medzi riadkami 
sme formulovali tak, )e migrácia bola 
tematizovaná skôr politicky. K podob- 
n(m tvrdeniam dospela aj spomínaná 
diskurzívna anal(za, ktorá v#ak záro- 
ve, ozrejmila, )e médiá !asto vyva)o-
vali tému migrácie. Na jednej strane 
dávali priestor politikom a politi!kám 
a hlas migrantov a migrantiek z rôz-
nych5 dôvodov v skúmanom období 
absentoval, prípadne pasívne prebe-
rali tvrdenia politikov v podobe, v akej 
ich zverej,ovali tla!ové agentúry. Na 
druhej strane médiá v zna!nej miere 
poskytli priestor aj rôznym odborní-
kom a odborní!kam !i profesionálom, 
ktorí pomáhali s integráciou migran- 
tov. Hlasy expertov humanizovali 
obraz prichádzajúcich &udí a zárove, 
predstavovali snahu „...médií vyva-
#ova% negatívne nastaven" verejn" 
diskurz.“ (Chud)íková, 2016, s. 100). 

Kvantitatívna !as' v(skumu v rámci 
iniciatívy Svet medzi riadkami ne-
mohla dospie' k tak(mto podrobn(m 
tvrdeniam z logiky zvoleného v(-
skumného dizajnu, av#ak spomína-
ná snaha médií vyva)ova' politické 
tvrdenia a presved!enie verejnosti, 
ktoré bolo politick(m diskurzom 
ovplyv,ované, sa do zna!nej miery 
odzrkad&ovala vo v(povediach novi- 
nárov a novinárok, na !o sa podrob- 
nej#ie pozrieme v nasledujúcej pod-
kapitole.

4 Autorka zárove' správne dodáva, "e „pred-
poklad politick%ch aktérov, "e blízkov%chodní 
kres&ania sa na Slovensku úspe$ne integrujú 
práve preto, "e sú kres&ania, opä& nazna!il 
nedostato!né odborné zázemie v oblasti 
integrácie migrantov“, ke*"e vierovyznanie 
síce mô"e by& pri integrácii nápomocné, 
ale rozhodne nepredstavuje dostato!nú 
podmienku na úspe$né integrovanie. Pre 
úspe$nú integráciu je nutné za!a& nieko#ko 
súbe"n%ch procesov na oboch stranách. 
Zárove' boli kres&ania na Blízkom v%chode 
t%mto naratívom opä& ozna!ovaní ako 
homogénna skupina a zaml!iavané boli iné, 
napríklad geografické !i sociokultúrne faktory 
(Chud"íková, 2016, s. 107).

5 Autorka napríklad polemizuje o tom, "e 
v skúmanom období e$te na Slovensko 
migranti neprichádzali. Hlas pod#a nej mohli 
dosta& u" b%valí ute!enci a migranti usadení 
na Slovensku, je v$ak mo"né, "e vo vysoko 
vypätej situácii sa nechceli do médií  
vyjadrova& (Chud"íková, 2016, s. 108). 
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V rámci anal(zy sme uskuto!nili  
12 polo#truktúrovan(ch rozhovorov  
s !lenmi a !lenkami viacer(ch redakcií 
(od tla!e, cez online, po televízie; zo 
súkromn(ch médií aj z verejnopráv-
neho média). Vyplyvnulo z nich, )e 
oslovení novinári a novinárky vnímajú 
migráciu ako $ir$í fenomén – nielen 
cez prizmu roku 2015. Vo v(povediach 
!asto spomínali sam(ch seba ako 
migrujúcich z v(chodu Slovenska; 
spomínali obyvate&ov Slovenska ako 
migrantov !i migrantky (napr. opatro- 
vate&ky v Rakúsku); hovorili o ekono- 
mickej migrácii (Srbi, Ukrajinci, Rumuni 
prichádzajúci za prácou k nám). Hoci 
rok 2015 je vníman( ako zlomov(, iba 
dvaja z 12 respondentov uviedli ako 
svoju prvotnú profesionálnu skúse-
nos' s migráciou udalosti v Európe 
po roku 2015. Zvy#ok pri#iel do kon-
taktu s migráciou u) skôr a pokr(va 
ju z rôznych oblastí a perspektív.
Toto #ir#ie chápanie migrácie sa 
pod&a vlastn(ch slov sna)ia posúva' 
svojmu publiku. Niektorí respondenti 
a respondentky hovorili o tom, )e ne-
chcú vnucova' názor, ale vysvet&ova' 
#ir#í kontext migrácie, !o pova)ujú 
za úlohu novinár!iny. Chceli vyva"o-
va# extrémne zjednodu$enia, ke%)e 
migrácia je pod&a nich z úst politick(ch 
predstavite&ov !asto podávaná jedno-
ducho a s cie&om zbiera' politické body.
Takmer v#etci respondenti v tejto 
súvislosti hovorili o politizácii témy 
migrácie. To, )e je migrácia chápaná 
ako politická téma, nám potvrdzuje  

i kvantitatívna !as' v(skumu. V nej sa 
ukázalo, )e !o sa t(ka v(beru respon- 
dentov pri informovaní o migrácii, 
migrantom a migrantkám dávali 
médiá v priemere pomerne mal( 
priestor (6 %), zatia& !o najvä!#ej  
pozornosti sa te#ili politici a politi!ky. 

O nich bez nich?    
Napriek tomu z kvalitatívnej !asti v(-
skumu mo)no pozorova' snahu novi-
nárov a novinárok migrantov oslovi': 
sedem z dvanástich respondentov 
uviedlo migrantov ako zdroj, ktor( sa 
sna)ia získa' do mediálneho v(stupu. 
Respondenti zárove, uvádzali, )e 
oslovi' migrantov je 'a)#ie v prípade 
medzinárodnej migrácie z globálneho 
Juhu, kedy redakcia !asto nie je 
schopná pokry' v(davky na vycesto-
vanie do terénu. Jeden z responden-
tov uviedol i jazykovú bariéru, ktoré 
mu zabránili da' hlas migrantom do 
v(stupu, hoci s nimi bol v priamom 
kontakte; prípadne sa migranti nech-
celi do médií vyjadrova'.

Ako vyvá% i' a neznevá% i'?    
V úvodnom cvi!ení v tejto kapitole 
sme sa vás p(tali, !o si predstavujete 
pod pojmom vyvá)enos'. Zámerne 
pritom nespomíname objektivitu, 
preto)e ka)d( novinár má osvojené 
isté hodnotové nastavenie a svet 
vníma ist(m spôsobom, pri!om toto 
do svojich mediálnych v(stupov nutne 
premieta (ako sme v predchádzajúcich 

4.2. O migrácii s novinármi:  
Prizma roku 2015?      
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kapitolách vysvet&ovali, dá sa s t(m 
pracova', ale nie to celkom odbúra').

Novinári a novinárky chápali vyvá)ené 
pokr(vanie témy rôznymi spôsobmi. 
Jeden respondent na otázku, ako 
zabezpe!i' vyvá)enos', odpovedal 
okrem konkrétnych stratégií (napr. 
rôznorodos' zdrojov) aj to, )e potrebu 
vyvá"enosti !lovek musí „ma# v sebe“. 
Ide o jeho !i jej systém hodnôt, ktor( 
sa u ka)dého lí#i. Iná respondentka 
zasa chápala vyvá)enos' najmä  
z mechanického h(adiska, ktoré  
spo!íva v snahe dáva' rovnaké mno)-
stvo priestoru v#etk(m stranám: 
,,No ve' dával sa priestor ve(k", v&ak 
povedzme. no, mo#no nie priamo 
Kotlebovi (predseda krajne pravicovej 
strany – pozn. aut.), ale Borisovi 
Kollárovi (predseda xenofóbno-popu-
listickej strany – pozn. aut.), ktor" je 
v"razne anti.“
„Ve(mi $asto sa stáva, #e ak aj máme 
na tú tému odli&né poh(ady, tak ve(a 
o tom diskutujeme v rámci tak"ch 
nejak"ch porád. To znamená aj, po-
vedzme, pri tej migrácii, aj ke' sme 
sa povedzme niekedy pohádali pri tej 
danej téme, #e sme na to mali odli&né 
názory, ale v#dy sme nakoniec dospeli  
vlastne k rovnakému záveru, a síce 
#e proste sprav to vyvá#ene, daj tam 
obidve, obidva tie názory, nech u& 
sú akoko'vek kontroverzné alebo 
nech sa nám akoko(vek nepá$ia, ale 
proste, #e daj priestor obidvom t"m 
stranám.“
A) osem z dvanástich respondentov 
sa kriticky vyjadrilo k istému druhu 
politick(ch vyjadrení, napr. k popu-
listick(m vyjadreniam s tendenciou 
oh(ba' realitu pod&a potrieb politika 
!i politickej strany (napr. získava' 
politické body). Respondenti uviedli, 
)e tak(mto vyjadreniam by priestor 
nedali, prípadne by tieto názory pod-
robili konfrontácii, napr. vyjadrením 

komentátora !i komentátorky z mé-
dia a/alebo odborníka !i odborní!ky 
na danú tému. Respondent z neme-
novaného online denníka to vyjadril 
slovami: „Ale mne vo v&eobecnosti... 
ja mám negatívny postoj k vyjadre-
niam Borisa Kollára (predseda xeno-
fóbno-populistickej strany – pozn. 
aut.) na tému migrácie, lebo ten si 
to oh"ba, ako potrebuje...“. V(povede 
interpretujeme tak, )e ide o snahu 
novinárov a novinárok nesta# sa ná-
strojom k podnecovaniu nenávisti !i 
dehumanizácie, ktorú $íria niektorí 
politici, príp. nenecha# zavádzajúce 
tvrdenia bez reakcie. Nejde v$ak  
o snahu zamedzi# politikom vyja- 
dri# nesúhlasn% názor na migráciu, 
pokia& tento neoh(ba realitu, nie je 
zavádzajúci, manipulatívny !i nepo- 
dnecuje k nenávisti.

Medzi na#imi respondentmi sme 
na#li aj novinára, ktor( ve&mi jasne 
v$spojitosti s vyvá)en(m informova-
ním o migrácii odkazoval na princípy 
humanity a snahu háji# slab$ích, 
nad !ím sa zamyslíme v nasledujúcej 
podkapitole.
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4.3. Chápanie vyvá%enosti –  
teoretická reflexia      

(...) demon&trova% prítomnos% alebo absenciu vyvá#enosti 
a predpojatosti je vo svojej podstate problematické. 

,Vyvá#enos%‘ u jedného mô#e by% ,predpojatos%ou‘ u druhého, 
zvlá&% ak sa ich poh(ady v"razne lí&ia. To, $o sa jednému mô#e 
javi% ako objektívne, sa inému mô#e zda% v"razne subjektívne.“

(Starkey, 2007, s. 17)

Postup: Pre&ítajte si citát a pokúste sa odpoveda' na otázky ni%$ie. 
„Ale ja nie som za umelé vyva'ovanie. (...) Jednoducho, ak my zistíme, 'e je robená 
nejaká krivda na ute#encoch alebo migrantoch niekde, tak je úplne prirodzené, 'e tam 
ten novinár ide s t$m pocitom, 'e tam zlyhali úrady, no asi nezlyhal ten #lovek za to, 'e 
je hladn$… (...) Ale ak sa novinár pova'uje naozaj za novinára fungujúceho pod princípmi 
nejakej humanity, &udskosti a spravodlivosti, tak musí háji% záujmy slab"ích.“ 
(Respondent v slovenskej #asti v$skumu zameraného na pokr$vanie migrácie)

Otázky:
Myslíte si, %e je uvedené chápanie nevyva%ovania správne? Povedzte, pre&o áno,  
&i pre&o nie.
A ide skuto&ne o nevyva%ovanie? Vezmite do úvahy mediálny alebo politick# diskurz, 
ktor# na Slovensku dominoval. 

Cvi!enie 4.2.
Vyvá'enos$ ako alfa a omega spravodajstva? 5 minút 
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Táto i predchádzajúce v(povede 
novinárov a novinárok sved!ia  

o tom, )e chápanie vyvá)enosti je 
rôzne. Odbo!me na chví&u od témy 
migrácie a pozrime sa na to, ako 
vyvá)enos' (vo v#eobecnosti) chápu 
akademici. Ak toti) raz budete skúma' 
mediálny obsah a interpretova' v(sled- 
ky v súvislosti s vyvá)enos'ou, mali 
by ste si by' vedomí, )e to nemusí by' 
práve jednoduchá úloha. Nielen preto, 
!o spomínal vy##ie citovan( Starkey 
(2007): „…,Vyvá#enos%´ u jedného mô#e 
by% ,predpojatos%ou´ u druhého...“. 
Starkey v prvom rade rozli#uje kon-
cept objektivity (objectivity) a vyvá-
)enosti (balance), ktorú stoto),uje 
s nestrannos'ou (impartiality). Vz'ah 
medzi objektivitou a vyvá)enos'ou 
chápe nasledovne. Zatia& !o objek-
tivita predpokladá jedinú empirickú 
pravdu, koncept vyvá)enosti si osvo-
juje skôr relativistické nahliadanie na 
svet: jediná pravda neexistuje, existu-
jú len perspektívy, ktoré úzko súvisia 
s hodnotov(m nastavením jedinca 
a vychádzajú z neho (2007, s. xvii). 
Starkey preto opú#'a koncept objek-
tivity, ke%)e neverí v jedinú empirickú 
pravdu (prípadne v jej poznate&nos' 
!lovekom), (ne)vyvá)enos' v#ak 
pokladá za skúmate&n( koncept.
Nahliadanie na samotnú objektivitu sa 
mô)e v rámci rôznych teórií )urnalistiky 
lí#i'. Prístup, ktor( je v na#om kultúrnom 
okruhu najznámej#í, hovorí o tom, )e 
ide o ak(si súbor novinárskych postu-
pov, ktoré je nutné dodr)a' pre viero-
hodné popísanie reality. Ide napríklad 
o 1) overovanie si informácií minimálne 
dvomi, od seba nezávisl(mi zdrojmi, 
2) odde&ovanie faktov od názorov, 3) 
podopretie názoru zdrojmi alebo 4) 
dávanie priestoru názorom protistrán 
(Trampota, Vojt*chovská, 2010, s. 129). 
Hoci mnohé odborné mediálne publi- 
kácie pracujú s pojmom objektivita 

alebo objektívnos' v tomto v(zname, 
prípadne v synonymickom vz'ahu  
s vyvá)enos'ou, my objektivitu chápeme 
ako nedosiahnute&n( ideál a vyvá)enos' 
nechápeme ako synonymum k objek- 
tivite, ale k nestrannosti a nepredpoja-
tosti, pri!om objektivita je a) ich nad-
stavbou. Toto na#e vnímanie sa v#ak 
nevylu!uje s dodr)iavaním princípov  
z predchádzajúceho odstavca.
Táto diskusia pritom v novinárskej 
obci vo viacer(ch krajinách (v anglo-
fónnych krajinách !i +kandinávii, na 
Slovensku u) menej) prebieha u) de-
sa'ro!ia, napríklad renomovaná ame-
rická novinárska organizácia s viac 
ne) storo!nou históriou Spolo!nos' 
profesionálnych novinárov (Society of 
Professional Journalists) sa tohto kon-
ceptu vzdala u) v roku 1996, pri!om 
ju nasledovali viaceré %al#ie. T(mto 
krokom sa tak zárove, pribli)ujeme  
k )urnalistick(m úvahám v #kandináv-
skych !i anglofónnych krajinách.
Koncept vyvá)enosti v#ak zárove, 
kladie na novinárov vy##ie nároky 
– ako novinári musíme by' schopní 
svoje zdroje a tému uchopi' kriticky 
a analyticky, po!íta' s existenciou 
najrôznej#ích premenn(ch, bra' do 
úvahy mocenské #truktúry, ako aj 
postavenie a hlas slab#ích – globálne, 
lokálne aj glokálne. Ale kto povedal, 
)e )urnalistika má by' &ahká? Opisu-
jeme komplexné javy vo svete plnom 
premenn(ch – slovami Brenta Cun-
ninghama, #éfeditora vedeckého !a-
sopisu Columbia Journalism Review, 
je objektivita len snahou o ospravedl-
nenie lenivej )urnalistiky (2003), a tá 
by na#im cie&om by' nemala. Objek-
tivita pod&a neho podporuje na#u 
tendenciu spolieha' sa na oficiálne 
zdroje, ktoré sa dajú získa' najjedno-
duch#ie a najr(chlej#ie, napí#eme,  
)e „on povedal“ a „ona povedala“  
a myslíme si, )e sme urobili vyvá-
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)en( a objektívny mediálny v(stup.
Nechajme teda objektivitu stranou 
a po%me sa zamyslie' nad t(m, ako 
ur!i', !i je konkrétny mediálny obsah 
vyvá)en(, prípadne, ako dosiahneme 
vyvá)enos' vo vlastn(ch mediálnych 
v(stupoch. Starkey tvrdí, )e to pôjde 
vtedy, ak dáme priestor rôznym per-
spektívam. Následne v#ak upozor,u-
je, )e je dôle)ité uvedomova' si rôznu 
mieru relevancie t%chto perspektív. 
Vyvá)en( obsah v )iadnom prípade 
nestojí na rovnakom priestore pre 
v#etky perspektívy – spomínate si na 
mechanické chápanie vyvá)enosti? 
In(m príkladom je téma o!kovania. 
V spolo!nosti existujú aj názory  
skeptické k o!kovaniu, ktoré v#ak  
odporujú vedeck(m poznatkom.  
Pova)ujete za vyvá)ené da' v !lánku 
rovnak( priestor obom stranám? 
Pod&a Starkeyho by v tomto prípade 
i#lo o tzv. falo&né vyva#ovanie, a to 
kvôli odli#nej relevancii názorov a tie) 
pre mo)né dopady ich konfrontácie 
v texte6. Vyva"ova# neznamená da# 
rovnak% priestor v$etk%m, ale len 
t%m relevantn%m (2006, s. xvii – xix). 
Nespochyb,ujeme pritom, )e ur!i' 
relevanciu je v rukách subjektívne 
zm(#&ajúcej novinárky !i novinára,  
a diskusia o tom, !o je relevantné  
a !o nie, mô)e by' preto ve&mi búrlivá. 
Jednou z mo)ností, ako ur!ova'  
a vybera' relevantné informácie do 
na#ich v(stupov, mô)e by' !erpanie  
z vedy a vedeck(ch poznatkov. Pri-
!om aj pri vede si musíme uvedomi', 
)e nie ka)d( vedec je odborník na 
v#etko a hoci aj najvy##ia expertíza  
v jednom odbore nie je )iadnou  
zárukou odbornosti v inom.
Vrá'me sa v#ak v súvislosti s vyva)o-
vaním k v(roku v cvi!ení 4.2.. K ak(m 
odpovediam ste sa dopracovali? 
Jeden mo)n( poh&ad vám poskytne-
me. V(stup respondenta sa na prv( 

poh&ad nemusí javi' vyvá)ene. Av#ak  
v kontexte #ir#ích mocensk(ch 
vz'ahov a celkového diskurzu rámco-
vaného tak, )e hlas migrantov bol za-
stúpen( marginálne a migrácia bola 
najmä politickou témou, sa mô)eme 
na respondentov v(stup pozera' tak, 
)e ním de facto vyva)oval dominant-
n( diskurz, ktor( bol najmä politické-
ho rázu (s presahom do bezpe!nost-
ného a administratívneho diskurzu).
U) spomínan( Starkey nepova)uje 
vyvá)enos' pri niektor(ch konkrét-
nych situáciách za nutnú stratégiu 
a toto by bol jeden z t(ch prípadov. 
V tomto kontexte pou)íva slovné 
spojenie advoka!ná "urnalistika 
(advocacy journalism), ktorá sa 
zasadzuje za poukázanie na pácha-
nú nespravodlivos' !i krivdu. Autor 
pí#e, )e v jej prípade je po)iadavka na 
vyvá)enos' nevhodná (2007, s. 59) – 
a zrejme by tak súhlasil s vyjadrením 
respondenta, ktor( tvrdil, )e nie je za 
umelé vyva)ovanie. Svojimi mediálny-
mi v(stupmi chcel poukáza' na to, )e 
slab#ím sa deje krivda a na#e publikum 
to nepo!uje.
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Kvantitatívna !as' v(skumu v rámci 
iniciatívy Svet medzi riadkami uka- 
zuje, )e naj#ir#í priestor dávali médiá 
politikom, naopak najmenej priestoru 
dostali samotní migranti a migrantky 
a odborníci !i odborní!ky, ktorí sa 
venujú téme migrácie. Ide o nevy-
vá)ené pokr(vanie? Ak áno, z akého 
h&adiska? Ak nie, pre!o?

Aké dôsledky mô)e takéto rámco-
vanie prinies'?

Je vyvá)en( !lánok, v ktorom 
dáme rovnak( priestor dehones-
tujúcim vyjadreniam o migrujúcich 
&u%och z úst Borisa Kollára a vyjad-
reniam neziskovej organizácie Liga 
za &udské práva (logika zastúpenia 
pre a proti)? Pre!o áno, prípadne 
pre!o nie?

Novinári a novinárky vyjadrovali  
v na#ich rozhovoroch potrebu dá-
va' priestor v#etk(m zainteresova-
n(m stranám, prípadne preferovali 
nepísa' o téme, pokia& sú si vedomí 
svojej zaujatosti (napr. )idovské  
korene novinára a téma izraelsko- 
palestínsky konflikt). Aké %al#ie 
stratégie pri vyvá)enom pokr(vaní 
migrácie alebo inej témy vám  
napádajú? 

6 Koncept falo$ného vyva"ovania (false balance) 
je druh mediálnej predpojatosti, kedy pod 
rú$kom vyvá"enosti dochádza k tomu, "e 
argumenty strany, ktorá je nerelevantná, v me-
diálnom v%stupe pôsobia rovnako relevantne 
ako argumenty in%ch strán. Mô"e k nej dochá-
dza& okrem iného z dôvodu, "e médium chce 
zauja& senza!n%mi poh#admi, a to aj napriek 
skuto!nosti, "e tieto poh#ady sú nerelevantné 
a mô"u by& nebezpe!né z h#adiska ich dopa-
dov (napríklad klimaskeptické !i antivakcina!né 
názory) (Wikipedia – false balance).

Otázky na záver   
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I d eme  do  t e r é nu  
Kapitola 5

1. krok: Ak#/aká je reportér/ka?  
(2 slová, obvykle prídavné mená)

4. krok: Dopl(te synonymum  
za pojem reportér/ka. (1 slovo)

3. krok: Napí$te $tvorslovnú 
vetu o reportérovi/reportérke. 
(4 slová)

2. krok: ,o reportér/ka robí/&omu 
sa venuje/&o sa s ním/(ou deje 
pri práci? (3 slová)

Cvi!enie 5.1.
O pojme reportér/ka

REPORTÉR/KA

5 minút 
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Piata kapitola ponúka zbierku  
skúseností, odporú!aní a tipov  

od autoriek a autora tejto publikácie 
a hostí kurzov o novinárskej práci  
v kontexte globálnych tém, ako je  
napríklad migrácia. Kurzy prebiehajú  
v rôznej podobe na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
na Fakulte sociálnych vied Univerzity 
Karlovej v Prahe a na +kole filmu,  
médií, umenia a komunikácie na  
Univerzite v Tallinne. 
Poznatky zozbierané v tejto kapitole 
sme obohatili aj o na#e skúsenosti  
z novinárskych #tudijn(ch ciest do  
terénu.  S na#imi #tudentmi a #tudent- 
kami a %al#ími absolventmi vzdelá-
vacích aktivít v rámci programu Svet 
medzi riadkami sme nav#tívili mnohé 
krajiny sveta, v ktor(ch je migrácia 
aktuálnou témou. Boli sme na Slo-
vensku,  v "esku i Nemecku, %alej  
v Estónsku, Po&sku, +panielsku !i  
v Bosne. Mimo Európy sme v teréne 
pracovali v Keni, Senegale, v Ghane  
i v Maroku.
+tudijn(ch ciest sa zú!astnili predo- 
v#etk(m #tudenti a #tudentky novi- 
nárskych odborov, teda budúce  
novinárky a novinári. Pre mnoh(ch 

boli terénne cvi!enia vôbec prvou 
skúsenos'ou so )urnalistickou prácou 
v autentickom prostredí. 
Na#e terénne cesty ukázali, aké dôle-
)ité je u) v za!iatkoch podporova' 
t(ch, ktorí sa rozhodli vyda' na pro-
fesnú dráhu reportérov a reportériek.  
Zárove, ukázali aj to, )e mnohí pro- 
fesionálni novinári a novinárky !asto 
nevenujú téme a jej spracovaniu do-
sta!ujúcu pozornos' a dr)ia sa postu-
pov a vlastn(ch postojov (vi% kapitoly 
1 a 2), ktoré im neumo),ujú realitu  
v teréne „nasníma'“ !o najpresnej#ie, 
bez vstupu vlastn(ch prednastave-
n(ch v(chodísk a predstáv o svete. 
Táto kapitola preto nie je ur!ená len 
#tudentom a #tudentkám – za!ínajúcim 
novinárom, ale aj novinárom a novi- 
nárkam v praxi. Jej zámerom je pre-
vies' !itate&ov a !itate&ky viacer(mi 
mo)n(mi situáciami, s ktor(mi sa 
mô)u pri zbere podkladov pre svoj 
v(stup v teréne be)ne stretnú'. Zá-
rove, v#ak musíme upozorni', )e nie 
je, a ani nemá by', vy!erpávajúcim 
zoznamom postupov, tipov a zásad, 
ako na vec.

"i u) bude na#ím pracoviskom stôl  
v redakcii, spoza ktorého zbierame 
informácie s pomocou telefónu,  
re#er#ovaním webstránok alebo 
e-mailovou komunikáciou, alebo 
vzdialená lokalita, kde sa priamo 

stretneme s &u%mi a informácie zhro-
ma)díme v autentickom prostredí, je 
dôle)ité si najskôr dôkladne premys-
lie' jednotlivé kroky. Tu je nieko&ko 
tipov, !o je dobré ma' na pamäti.

5.1. Predt&m, ako sa pustíme 
do práce v teréne      
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Majte jasno v tom,   
#o presne vás zaujíma    
Po!as zberu informácií sa neraz 
stáva, )e nará)ame na %al#ie a %al#ie 
informácie a paralelné príbehy, a) sa 
nám odrazu zdá v#etko nesmierne 
zaujímavé. Na#a pôvodná téma sa 
ve&mi r(chlo roz#iruje a roz#iruje, a) 
sa nám napokon mô)e celkom roz-
padnú'. To neznamená, )e nemáme 
zbiera' a zoh&ad,ova' paralelné 
príbehy a osobité poh&ady na#ich 
respondentov; niekedy je ich zber 
dokonca úplne nepostrádate&n(m 
krokom k tomu, aby sme sa dostali 
k jadru veci. Skuto!n( profesionál sa 
v#ak musí dr)a' svojho cie&a a témy,  
a dokáza' ve&kú !as' prácne získa-
ného materiálu ist(m spôsobom 
zahodi', resp. nepublikova' (prípadne 
publikova' v rámci iného v(stupu). 
Navy#e, umenie dr)a' sa svojho cie&a 
v(znamne #etrí !as pri spracovávaní 
nazbieran(ch informácií. 

Majte jasno v tom,  
#o sa u$ o danej téme vie   
Dôkladná re#er# sa vypláca v)dy  
a v$ka)dom odbore. Tie) by sme si 
ne#li kúpi' mobiln( telefón bez toho, 
aby sme si dopredu zistili, !o trh po-
núka a aké mo)nosti vlastne máme. 
Preto sa predt%m, ako pôjdeme 
robi# rozhovor so známou osobnos-
#ou, najskôr oboznámime s t%m, !o 
u" povedala in%m novinárom alebo 
!o je o jej práci !i "ivote doh(ada-
te(né z verejne dostupn%ch zdrojov. 
Rovnako si predt(m, ako sa vyberie-
me do nejakej lokality robi' reportá), 
na#tudujeme miestne pomery. Ne-
znalos', prípadne dopytovanie sa na 
základné informácie, ktoré sú vo&ne 
k dispozícii napríklad na internete, 

mô)u by' vnímané ako prejav ne-
záujmu, neprofesionality, a) neúcty. 
Navy#e si t(m sami berieme vietor 
z plachiet a oberáme sa o mo)nos' 
získa' detailnej#ie informácie, ktoré 
mô)u by' naozaj zaujímavé a kvô-
li ktor(m má zmysel sa do terénu 
vôbec vypravi'. P(ta' by sme sa mali 
a) na informácie v druhom slede, t.j. 
na informácie vychádzajúce z t(ch 
&ahko doh&adate&n(ch reálií; a/alebo si 
necha' vysvet&ova' zlo)ité postoje !i 
koncepty.
Vy##ou úrov,ou re#er#nej práce je po-
tom zasadenie zdanlivo jasne vyme-
dzen(ch javov !i skuto!ností do kon-
textu okolitého diania. Nikto ne)ije vo 
vákuu alebo v izolácii, preto dôkladná 
re#er# zah-,a napríklad i podobné 
príbehy z in(ch lokalít. To nám umo)ní 
roz#íri' si obzory a pozera' sa na danú 
vec z rôznych uhlov poh&adu.

Majte jasno v tom, kde alebo 
od koho mô$ete získa"  
informácie pre vá! príbeh
Spolieha' sa len na „ve&ké zdroje“, 
ako je napríklad Slovensk( #tatistick( 
úrad !i rôzne ministerské odbory  
a analytické jednotky, resp. pri otázke 
oh&adom miestnych pomerov vychá-
dza' iba z v(povede predstavite&a 
obce, je tak „trochu“ zjednodu#o-
vaním si práce. A teda opätovne 
známkou istej neprofesionality. 
„Ve&ké zdroje“ vy)arujú !osi, !o by 
sme mohli nazva' aurou autority, !ím 
vyvolávajú dojem ur!itej objektivity. 
Ich slabinou je v#ak spravidla ve&mi 
zov#eobecnen(, a) ploch( poh&ad 
na vec. Preto je pri príprave ka)dého 
ná#ho v(stupu dôle)ité vytvori' si 
zoznam mo)n(ch zainteresovan(ch 
strán (osôb, in#titúcií, databáz), ktoré 
majú alebo by mohli ma' k téme !o 
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poveda'. U) dopredu treba rozm(#&a' 
nad prínosmi spájania rôznych zdro-
jov a typov dát (napr. vyu)itie #tatis-
tick(ch dát s komentármi rôznych 
odborníkov z praxe, teda kvantita-
tívnych a kvalitatívnych typov infor-
mácií). Majme tie) v)dy na pamäti, 
)e ka)d( zdroj alebo ka)dá in#titúcia 
(aj tie s ve&kou autoritou) sa na vec 
pozerajú zo svojho uhla poh&adu  
a sledujú pritom svoju vlastnú agendu. 
Nikdy sa teda nespoliehajme na 
jedin( zdroj a celkom ur!ite od neho 
ne!akajme absolútnu neutralitu. 
V prípade #tatistick(ch údajov, ktoré 
obvykle mo)no pova)ova' za neutrálne, 
by sme sa nemali spolieha' na ich ab-
solútnu relevanciu pre ná# konkrétny 
príbeh. +tatistiky toti) zobrazujú dáta 
za ve&ké súbory a pracujú s priemermi, 
prípadne mediánmi a in(mi #tatis-
tick(mi ukazovate&mi, v ktor(ch sa 
malé príbehy skrátka stratia. A ak sú 
príli# „na okraji“, t.j. %aleko od prie-
meru, tak mô)u vo v(sledku dokonca 
zavádza'. 

Majte jasno v tom, ktoré zdroje 
sú dostupné okam$ite, a ktoré 
treba zabezpe#i" #asovo  
náro#nej!ím spôsobom   
Sú zdroje – ako napr. spomenuté  
#tatistické databázy alebo náhodní 
respondenti na ulici –, ktoré sú do-
stupné okam)ite. Okrem nich v#ak 
existuje cel( rad zdrojov, do ktor(ch 
získavania treba investova' viac ener-
gie, !asu, plánovania, pe,azí – a tie) 
sociálneho kapitálu, teda kontaktov  
a známostí. Vo v#eobecnosti sa nevy-
pláca necháva' úspech !i neúspech 
ná#ho sna)enia na náhodu a spolie-
ha' sa napríklad na to, )e ke% dorazí-
me na miesto, tak si na nás starosta 

!i starostka spraví !as. Navy#e,  
v prípade tém spojen(ch s migráciou 
nie je v(nimo!né, )e sú na#imi zdrojmi 
informácií aj samotní migranti a mi- 
grantky, u ktor(ch mô)eme narazi' 
na jazykovú a kultúrnu bariéru. Vyplá-
ca sa preto venova' svojmu zoznamu 
potenciálnych zdrojov dát dosta!ujúcu 
pozornos' a triedi' ich pod&a v(znam-
nosti. Treba za!a' t(mi, pri ktor(ch je 
zrejmé, )e nám ich zaistenie zaberie 
viac !asu (napr. dohodnutie stretnutia 
s v(znamn(m miestnym podnikate-
&om alebo získanie detailn(ch #tatis-
tick(ch údajov na základe zákona  
o slobodnom prístupe k informáciám). 
V prípade získavania respondentov  
z komunity migrantov je vhodné 
zaisti' si sprostredkovate&a, ktor( 
má v danom spolo!enstve autoritu, 
prípadne aspo, základnú znalos', 
ktorú my nemáme. Zvlá#tnym typom 
sprostredkovate&a !i sprievodcu 
v teréne je fixer (viac infobox 5.1.). 
Vo v#eobecnosti platí, )e !ím viac 
energie venujeme príprave pred sa-
motnou prácou v teréne, t(m jedno-
duch#í je samotn( zber a spracovanie 
informácií priamo na mieste.



Kapitola 594

Infobox 5.1. Fixer

Fixer je osoba, ak#si sprievodca, ktor# novinárovi &i novinárke spravidla za odmenu pomáha 
zorientova' sa v miestnom prostredí. Pomáha zabezpe&i' respondentov na rozhovory, tlmo&í, 
zabezpe&uje logistiku na mieste. Je to teda osoba znalá miestnych pomerov, ale ve!mi &asto aj 
novinárskej práce; spravidla ide o miestnych novinárov. Fixerov naj&astej$ie vyu%ívajú reportéri 
&i reportérky a zahrani&ní kore$pondenti vyslaní do zahrani&ia, ktorí majú ve!mi obmedzen# &as 
na zorientovanie sa v novom, cudzom prostredí, a nepoznajú miestny jazyk. Ke" sa venujeme 
témam spojen#m s migráciou a integráciou, prípadne men$inov#m témam, novinári s migra- 
&n#m (prípadne men$inov#m) pozadím alebo migranti samotní, ktorí boli novinármi v krajine 
ich pôvodu, mô%u by' pre nás obzvlá$' u%ito&ní.  
V sú&asnosti existuje na internete mno%stvo skupín zdru%ujúcich novinárov naprie& cel#m svetom, 
ktorí si navzájom pomáhajú pri h!adaní kontaktov v tej-ktorej krajine. Ide napr. o webportály  
www.hostwriter.org &i www.worldfixer.com, prípadne rôzne skupiny na sociálnych sie'ach.

Pred samotnou cestou do terénu ste si dôkladne premysleli jednotlivé kroky. 
Ste na mieste a !o teraz? Tu je nieko&ko tipov, !o je dobré ma' na pamäti a ako 
mo)no postupova'. Tipy vám pomô)u získa' hlb#í vh&ad a predís' napríklad 
tomu, )e na !osi zabudnete alebo sa zaseknete na neperspektívnej téme.

Doprajte si #as, aby ste získali 
odstup a nadh%ad     

V teréne sa sna)íme vyhnú' para-
#utistickej novinár!ine, teda ráno 
do terénu, popoludní r(chlo spä' do 
redakcie a stihnú' uzávierku. Ak je 
to len trochu mo)né a ak doká)eme 
odola' tlaku editora !i iného vedú-
ceho, ktor( na nás tla!í z redakcie, 
doprajme si !as a sna)me sa terén 
lep#ie spozna'. Ak to inak nejde, 
alebo povaha udalosti viac !asu 
ani neumo),uje (napr. jednodenné 
akcie), majme po!as tvorby obsahu 
na pamäti riziká tohto prístupu.  

Medzi ne mô)eme zaradi' tendenciu 
k povrchnému popisu, skratkovitosti, 
alebo naopak k zv(raz,ovaniu len 
zdanlivo dôle)it(ch detailov.

PRÍKLAD: V(stupy venujúce sa$medzi- 
kultúrnym festivalom neraz detailne 
informujú o tom, aké jedlo sa tam 
podávalo, !i o tom, )e diev!atá 
z$Vietnamu predviedli lotosov( tanec 
v$tradi!n(ch vietnamsk(ch klobú-
koch. V(stupy tak nezriedka po-
strádajú ak(ko&vek popis toho, !o je 
deklarovan(m ú!elom t(chto festi-
valov – snaha podnieti' stretávanie 
&udí rôznych národností a podpori' 

5.2. Sme v teréne      

www.hostwriter.org
www.worldfixer.com
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ich vzájomnú interakciu. Absencia 
tohto rozmeru mô)e by' spôsobená 
t(m, )e k jeho preskúmaniu treba 
podstatne viac !asu, zatia& !o vyfo-
tografova' atraktívne naaran)ované 
exotické pokrmy je ve&mi jednodu-
ché. Zárove, mô)e by' odpove%ou 
aj absencia ur!itej predstavivosti !i 
schopnosti vníma' kontext a skryté 
premenné (vi% záver kapitoly 2).
Para#utistická )urnalistika úzko súvisí 
aj s %al#ím neduhom novinár!iny, 
ktor(m je epizodick" poh(ad na dianie. 
Ak na príbeh nazeráme epizodicky, 
ponúkame ho publiku izolovane, bez 
zasadenia do kontextu. Opakom toh-
to prístupu je tematick" poh(ad, ktor( 
pracuje s kontextom. Ten publiku po-
skytuje predstavu o #írke problému  
a jeho prí!inách.

Doprajte si !as na jednoduché po 
zorovania, akési pozvo&né otvára- 
nie dverí. Iba si tak sadnú' a sle-
dova' a popisova', !o vidíme, nám 
umo)ní v#imnú' si mnoho detailov, 
ale i súvislostí, ktoré nám pri náhli- 
vej práci unikajú. Skrátka si skúsme 
sadnú' na lavi!ku, pozerajme sa 
dookola a zaznamenávajme. Ke% 
ni! iné, zápisky nám pomô)u pri 
príprave v(stupu dotvori' opiso-
vanú atmosféru. Hoci toto odpo-
rú!anie znie triviálne, a) banálne, 
v skuto!nosti je to ve&mi ú!inn( 
prístup – a to nielen v )urnalistike. 

Nebojte sa naivného p(tania sa 
miestnych na to, !o vidíte. Niekedy 
mô)eme by' ve&mi prekvapení, ako 
ve&mi sa mô)e na#a vlastná inter-
pretácia lí#i' od vnímania miestnych.

PRÍKLAD: Pri #tudentskej novinárskej 
ceste v$!esko-rakúskom pohrani!í 
sa #tudenti zamerali na to, !o by 

mohlo obyvate&ov ur!itého miesta 
na hraniciach1 trápi'. Najviac im „bili 
do o!í“ v#adeprítomné nevestin-
ce. Prostitúciu vnímali ako v(raz-
n( problém pohrani!ia. Ke% v#ak 
#tudenti za!ali hovori' s miestnymi 
obyvate&mi, zistili, )e o prostitúcii sa 
nezmie,ujú, )e pre nich nie je vôbec 
témou. Stojí na okraji ich záujmu  
a ka)dodenného vnímania. Miestni 
si s'a)ovali hlavne na nedostatok 
kultúrneho vy)itia. 
Aj tu sa v#ak oplatí uva)ova' kritic-
ky, lebo to, )e respondenti o !omsi 
nehovoria, nemusí nutne znamena', 
)e to nie je témou. Daná téma mô)e 
by' pre miestnych tabu, prípad-
ne mô)e by' do tej !i onej !innosti 
zapojen(ch mnoho miestnych. Tak)e 
platí, )e si treba ve&mi opatrne inter-
pretova' aj to, o !om sa nehovorí. 
Dopracova' sa v takomto prípade 
k relevantn(m v(sledkom reportér-
skej práce si vy)aduje hlb#iu anal(zu 
(pomôc' vám mô)u otázky z cvi!enia 
2.7., zvlá#' otázka !. 3 o neznámych 
premenn(ch).

Menej je niekedy viac. Ak sa u) raz 
ocitneme v teréne, chceme toho 
!asto stihnú' !o najviac, ideálne 
pokry' hne% viacero tém a zaisti'  
si tak exkluzívny materiál na nejak( 
!as dopredu. Vo v(sledku sa v#ak 
mô)e po&ahky sta', )e budeme 
ma' kopu materiálu na rôzne témy 
– inak potenciálne zaujímavé –, 
av#ak viaceré budú len ak(misi 
nedorobkami, ktoré budeme musie' 
pláta' z internetu a sami s nimi 
nebudeme spokojní. 

1 I$lo o !esko-rakúske dvojmestie (eské 
Velenice-Gmünd. +tudijná cesta sa konala 
na prelome jari a leta 2019.
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Preto plánujme s chladnou hlavou. 
Pomôc' nám mô)e napríklad to, )e 
k jednotliv(m odhadovan(m !as-
tiam svojho programu systematic-
ky pridávame minúty, !i dokonca 
hodiny navy#e. T(m si zárove, vytvo-
ríme !asov( vankú#, ktor( mô)eme 
pou)i', ak sa napríklad niektor( res-
pondent oneskorí !i ak nám presun 
potrvá dlh#ie, ako sme !akali.

Zárove, sa nau!me hovori' nie 
svojmu editorovi !i editorke. "love-
ku a autorite, ktorá sedí v redakcii 
a napríklad o!akáva na#e v(stupy 
do konkrétnej hodiny, sa treba  
vedie' v prípade potreby postavi'  
a vysvetli' mu, )e bu% po!ká a za-
radí príspevok o !osi neskôr, alebo 
nepo!ká a namiesto kvality dosta-
ne len pou)ite&né nedorobky. 

Neprece&ujte svoju pamä"  
a nepodce&ujte oby#ajnú  
ceruzku a poznámkov' blok

Robte si poznámky priebe"ne  
a nespoliehajte sa na to, "e si v$etko 
zapamätáte a spí$ete neskôr. Pokia& 
sme cel( de, v teréne, ktor( je pre 
nás navy#e úplne nov(, ve!er bu-
deme ma' v hlave tak( chaos, )e 
nebudeme schopní od seba jednot-
livé informácie a dojmy oddeli'.

Poznámky si robte i v&priebehu 
rozhovorov, ktoré si so súhlasom 
respondentov nahrávate. A to 
zvlá#' minutá) konkrétnych my#lie-
nok !i v(rokov, !o v(razne zjedno-
du#í h&adanie v dlh(ch záznamoch. 
Spoliehanie sa na to, )e v nieko&ko-
hodinovej nahrávke nájdeme jeden 
konkrétny detail, ktor( potrebujeme, 
nás mô)e v kone!nom dôsledku 
stá' hodiny h&adania. Zárove, 
samotné zapisovanie si poznámok 
do poznámkového bloku pôsobí 
na respondentov ako autentick( 

prejav záujmu o to, !o hovoria. 
Poznámkov( blok pôsobí omnoho 
dôveryhodnej#ie ne) odosobnené 
zariadenia na nahrávanie a posil-
,uje interakciu medzi responden-
tom a nami. Písanie poznámok 
rukou nás tie) núti pozorne po!ú-
va', !o doty!n( !i doty!ná hovorí, 
a zárove, nám pomáha vraca' sa 
po!as rozhovoru k bodom, ktoré 
nás naozaj zaujímajú. Vá# zápisník 
vám poslú)i aj ako poistka pre 
prípad zlyhania techniky.

Zapisujte si aj svoje dojmy a pocity. 
Je dôle)ité si uvedomi', )e nie je 
mo)né dosiahnu' akúsi sterilnú  
objektivitu a celkovú nestrannos' 
textu. To ani nie je cie&om publicis-
tiky, a teda ani reportá)e. Mô)eme sa 
v#ak usilova' o istú mieru vyvá)e-
nosti textu (vi% kapitola 4). Uvedo-
menie si ná#ho postoja k téme  
a k terénu je jedn(m z prv(ch krokov, 
ktoré vedú k vyvá)enej novinárskej 
práci. Zapisovanie si na#ich dojmov 
a pocitov nám pomô)e lep#ie si 
uvedomi', ako na#a osobnos'  
a )ivotná skúsenos' (vi% kapitola 2) 
ovplyv,ujú to, ako na tému nahlia-
dame a následne spracovávame. 

Zistíme, aké vnútorné limity v sebe 
nosíme bez toho, aby sme ich 
vnímali. Ná# úsudok a uhol poh&adu 
toti) ve&mi ovplyv,uje to, !i sme 
sami z mesta alebo dediny; ná# rod, 
príslu#nos' k sociálnej vrstve a ná# 
sociálny kapitál, na#a etnicita (t.j. 
príslu#nos' k men#ine !i vä!#ine), 
vzdelanie, skúsenos' s rôznymi 
javmi, napr. s migráciou, at%. Toto 
v#etko, !i chceme alebo nie, pôsobí 
na to, ako vnímame svet okolo nás, 
a teda ktoré informácie a príbehy 
sú pre nás v(znamné, a ktoré nie.  

Myslite na obrazov' materiál  
Kvalitn% v%stup sa nezaobíde bez 
kvalitn%ch autentick%ch fotografií 
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!i video záberov, ktoré kore$pon- 
dujú s písan%m !i hovoren%m 
obsahom. V prvom rade si treba 
uvedomi', )e na dané miesta sa 
obvykle vypravíme len raz – to 
znamená, )e ak neskôr prídeme na 
to, )e nám !osi ch(ba (a to sa zvlá#' 
t(ka televíznych reportérov a repor-
térok), tak to u) nenahradíme. 

Pomô)e nám pritom, ak sa vopred 
zamyslíme nad #truktúrou v(stupu, 
predstavíme si sled v(slednej reportá-
)e a zábery, ktoré potrebujeme, vráta-
ne t(ch, ktoré situáciu len dokres&ujú. 
V teréne potom túto predpripravenú 
predstavu vyplníme obsahom. 

Neváhajte pritom myslie' trochu 
out of box. Napríklad, ak sa roz-
právame povedzme so starostom, 
nemusíme ho sníma' za stolom  
v jeho kancelárii, ale mô)eme ho 
po)iada', aby nás previedol úra-
dom !i dokonca okolím úradu. 
V(stupu tak dodáme autenticitu 
a zárove, získame aj mno)stvo 
vlastného ilustra!ného materiálu.

Sna)te sa tie) vyvarova' situácii, 
kedy kvôli absencii vlastného obra- 
zového materiálu musíte siahnu' 
po archívnych, agentúrnych, alebo 
dokonca iba ilustra!n(ch fotografiách, 
neraz úplne nevhodn(ch (z iného 
!asového obdobia, iného miesta !i 
situácie2). Ideálna situácia je, ke% 
so sebou máte fotografa !i foto-
grafku. Av#ak aj v takom prípade  
s nimi konzultujte, !o presne vás 
zaujíma a !o chcete zobrazi'. Inak 
sa mô)e sta', )e fotograf do sní-
mok celkom nevedome premietne 
svoje vlastné limity a stereotypy.

Dbajte na to, aby fotografie nijak 
nepo$kodili alebo neohrozili va$ich 
respondentov a respondentky, 
ktoré vám dali svoju dôveru. Treba 
po!íta' s$t(m, )e (nielen) migra!ná 
tematika so$sebou nesie ur!ité 
#pecifiká, a preto nie ka)d( res-

pondent-migrant bude súhlasi' 
s$t(m, aby bol sníman(. V$takom 
prípade vä!#inou h&adáme alter-
natívnu cestu, ako tému zobrazi' 
(napr. osoby bez detailu tváre, 
prostredie, kde migranti pracujú 
at%.). Sna)me sa, aby aj v$takom 
prípade bola fotografia autentická 
a zárove,, aby prvoplánovo  
nepod!iarkovala stereotypy.  

Nefixujte sa na pôvodnú tému  
Práca v teréne si vy"aduje otvore-
nú myse( a pripravenos# flexibilne 
reagova# na zmenu okolností.
Predstavme si, )e sme si spravili 
dôkladnú re#er#, dohodli stretnutia  
a napokon sa nedostaneme na 
miesto z toho !i onoho dôvodu. 
Alebo nám na poslednú chví&u 
odrieknu k&ú!ové stretnutia. Alebo 
sa nám odrazu ponúkne unikátna 
téma, o ktorej v#ak toho ve&a  
nevieme. Ako postupova'?

V prvom rade to pred(chajte, aby 
ste nad rozhodnutím neuva)ovali 
s horúcou hlavou. Následne si 
zhr,te situáciu a pod&a okolností 
sa spojte s editorom a prekonzul-
tujte %al#í postup. Mô)ete tému 
napríklad uchopi' z iného uhla, 
prípadne sa rozhodnú' pre inú, 
nádejnej#iu tému.

2 Mô"e sa tak sta&, "e pri informovaní o opatre-
niach, ktoré umo"nia efektívnej$ie za!lenenie 
detí z vylú!en%ch rómskych komunít, pou"ívajú 
médiá dookola obdobné zábery z osady plnej 
odpadkov, ktorá sama osebe nie je celkov%m 
obrazom t%chto komunít, a zárove' sa témy 
prakticky vôbec net%ka (skôr vychádza  
z dominantného diskurzu a pou"íva rámcova-
nie, ktorému publikum rozumie, nezávisle od 
toho, !i sa zakladá na pravde. Viac sa dozviete 
v kapitole 2).
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Infobox 5.2. Téma po(atá optikou nerovnomernej modernizácie

Pri novinárskej práci nám mô%e pomôc' aj koncept, ktor# pôvodne nevychádza z novinár&iny,  
ale mô%e by' novinármi po!ahky adaptovate!n#. A to pri práci v teréne aj spoza stola v redakcii.
Na témy spojené s migráciou – ale nielen s (ou – mô%eme nazera' cez tzv. koncept nerovno- 
mernej modernizácie. Pomô%e nám tému uchopi' koncep&nej$ie a analytickej$ie, bez toho, 
aby sme museli odsunú' na okraj jej !udsk# rozmer.
Predstavme si, %e chceme informova' napríklad o mobilite !udí v rámci a zo západnej &asti 
Afriky3. Napríklad zo Senegalu. Ako tému uchopi' koncep&ne a analyticky? Pokr#vané deje  
a skuto&nosti si mô%eme rozdeli' a za&leni' do troch rozdielnych, ale previazan#ch &astí –  
na sociodemografickú, ekonomickú a politickú modernizáciu. V ideálnom prípade by mali by' 
vyvá%ené. Znie to trochu akademicky, ale ide o v princípe jednoduchú my$lienku.
Pod sociodemografickou modernizáciou si predstavme napríklad rast vzdelanosti, pod eko-
nomickou zvy$ovanie kvantity a kvality zamestnania (viac lep$ie platen#ch pracovn#ch miest 
s vy$$ou pridanou hodnotou) a pod politickou rast mo%ností $ir$ej $kály !udí podie!a' sa na 
správe vecí verejn#ch.
Vrá'me sa teraz k spomínanému Senegalu. V tejto krajine od roku 2000 rapídne posko&ila 
miera dosiahnutého vzdelania, zvlá$' u mlad$ích ro&níkov. S rastúcim vzdelaním prirodzene 
rastú aj kariérne a$pirácie. .udia majú lep$ie vzdelanie a chceli by lep$iu a lep$ie platenú prácu. 
Ale k dosta&ujúcej ekonomickej modernizácii v krajine napriek stabilnému rastu nedochádza. 
,as' !udí to rie$i internou mobilitou z vidieka do metropoly, iní sa vyberú do in#ch krajín 
Západoafrickej únie a zlomok sa rozhodne skúsi' $'astie v Európe. V"aka navrhovanému 
konceptu si tak doká%eme lep$ie predstavi' motivácie konkrétnych !udí.
+al$ou perspektívou sú stagnujúce politické in$titúcie – !udia s vy$$ím dosiahnut#m vzdela-
ním majú vy$$í záujem podie!a' sa na správe vecí verejn#ch. Ak v$ak politická modernizácia 
stagnuje, ich a$pirácie zostávajú nenaplnené a ich politické a ob&ianske práva sú z ich poh!adu 
poru$ované. Tak#to nesúlad v rámci modernizácie mô%e vies' k spolo&enskému napätiu  
s najrôznej$ími dôsledkami, od rozhodnutia opusti' krajinu, cez revolu&né snahy, ktoré by 
mali pomôc' zapoji' do správy vecí verejn#ch t#ch, ktorí sa na nich podie!a' nemô%u, a% po 
prípadnú ob&iansku vojnu. 
Vypukl#m príkladom tohto konceptu sú krajiny Blízkeho v#chodu aj mnohé krajiny subsaharskej 
Afriky, no tá istá logika sa dá v rámci lokálnych $pecifík aplikova' napríklad aj na Slovensko.

3 Vä!$ina mobility #udí v tejto !asti subsaharskej 
Afriky sa deje v rámci regiónu, len men$ia !as& 
migrujúcich #udí sa rozhodne odís& mimo  
regiónu, pri!om ani z nich nejdú v$etci smerom 
do Európy (!as& sa mô"e vybra& do Juhoafrickej 
republiky, *al$ia !as& do Spojen%ch $tátov 
americk%ch). Viac informácií nájdete napríklad 
na stránke Mixed Migration Centre  
(www.mixedmigration.org).

www.mixedmigration.org
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5.3. Dilemy, s ktor&mi sa stretneme 
v teréne      

,o si myslíte o tejto fotografii z poh!adu novinára a jej pou%itia v &lánku na relevantnú 
tému, napr. pred$kolské vzdelávanie v Ugande? Viete si predstavi' uverejni' podobnú 
fotografiu o na$ich $kôlkaroch? Pre&ítajte si nasledovn# citát:

Pod&a Isiomy Daniel, nigérskej 'urnalistky, v Nigérii známej najmä fatwou, ktorú nad 
(ou kedysi vyhlásili miestni duchovní, je vrcholne neetické pou'íva% tak$to druh 
fotografie… tvrdí, 'e si nevie predstavi%, 'e by reklamné agentúry zobrazovali polona-
hé americké #i európske deti, in"titúcie by to nedovolili. Isioma Daniel by bola rad"ej, 
keby fotografi miesto fotenia de%om skuto#ne pomáhali. (Fandlová, 2016)

Súhlasíte s Isiomou Daniel? Napadá vám podobn# príklad pri zobrazovaní !udí pri 
téme migrácia? Alebo nejakej inej téme, hoci aj na Slovensku?

Cvi!enie 5.2.
Fotíme v neznámom teréne 10 minút 

Zdroj: Tofo Kids, Bastian Sander
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Ka)d(, kto má skúsenos' s prácou  
z terénu, vie, )e práca na reportá)i sa 
v(razne lí#i od práce v pohodlí redak-
cie !i hoci aj na tla!ovke. Obzvlá#' to 
platí v situácii, ke% sa rozhodneme 
venova' jednotlivcom !i skupine, 
ktor(m nerozumieme. A nemáme na 
mysli len jazykovú bariéru, ale predo-
v#etk(m odli#nú sociálnu situáciu  
!i kultúrny kontext. Ako novinárov  
a novinárky nás to stavia pred v(zvy 
a dilemy, s ak(mi sa be)ne nestretá-
vame. Napríklad aj pred v(zvu spoje-
nú so zobrazovaním &udí.
Ako sme spomenuli v kapitole 2, mali 
by sme si pri práci dáva' pozor na 
rámce, ktoré si nevedomky premietame 
na svet, a uvedomova' si diskurz, 
pomyselné okuliare, ktor(mi naze-
ráme na svet a ktor(mi „myslíme“ 
svet. Je dôle)ité uvedomova' si, kto 
sme, a ako to ovplyv,uje nás a ko-
munikáty, ktoré vytvárame. Zárove' 
musíme bra# do úvahy aj fakt, "e 
svoje predstavy o svete – a vlastnú 
agendu – majú celkom prirodzene 
aj tí, ktor%ch pri na$ej práci v teréne 
stretneme.
Skúsme sa na to pozrie' cez kon-
krétny príklad z praxe. Predstavme 
si, )e mô)eme pracova' na reportá)i 
v men#inovom spolo!enstve pôvod-
n(ch obyvate&ov na vidieku v Keni. 
"lenovia spolo!enstva sú vystavení 
dlhodobej diskriminácii zo strany 
vä!#inov(ch spolo!enstiev, ktoré ich 
oberajú o pôdu a les, v ktorom )ijú 
od nepamäti a s ktor(m je spojen( 
ich pôvodn( spôsob )ivota. To mô)e 
predstavite&ov komunity okrem iného 
primä' k rozhodnutiu opusti' svoje 
rodisko a pres'ahova' sa, !i u) do 
ve&k(ch miest v krajine alebo emig-
rova' do zahrani!ia. Ve&ká a dôle)itá 
téma, no ako ju uchopi'?
Pred cestou si spravíme dôkladnú 
re#er# a oslovíme rôznych aktérov,  

s ktor(mi by sme sa radi stretli. Koho 
by sme oslovili? Pod&a akého k&ú!a  
by sme postupovali? Aké faktory  
by sme zoh(adnili, aby sme priniesli 
vyvá"en% obsah, ktor% !o najpres-
nej$ie zobrazí realitu o!istenú od 
na$ich predstáv o svete aj od agendy 
t%ch, ktor%ch stretneme?
Mnoh(m z nás by napadlo kontaktova' 
mimovládne organizácie pôsobiace  
v komunite, ideálne, ak sú z na#ej 
krajiny. Odpadá nám t(m komuni-
ka!ná bariéra, kontaktova' ich je 
pomerne jednoduché a  ony s naj-
vä!#ou pravdepodobnos'ou prejavia 
ochotu spolupracova'. Podobne by 
sme siahli aj po kontaktoch na rôzne 
medzinárodné in$titúcie a predsta-
vite(ov miestnej moci. A napokon, 
sna)ili by sme sa dosta' do komunity 
samotnej. Pomôc' pri tom v#etkom 
by nám mohol fixer (vi% infobox 5.1.), 
ktorého mô)eme nájs' napríklad na 
sociálnych sie'ach !i #pecializovan(ch 
portáloch.
Tak(to postup vyh&adávania kontaktov 
má svoje kladné aj záporné stránky.  
V tejto !asti sa budeme venova' t(m 
druh(m. 

1. Spolupráca s mimovládnymi 
organizáciami
Ide o jeden z najjednoduch#ích spô-
sobov, ako sa dosta' do komunity. 
Mimovládka nám do nej doká)e otvo-
ri' dvere. Ke%)e s komunitou pracuje 
v teréne, má obvykle k dispozícii 
lep#ie informácie – a &udské príbehy 
– ne) iní aktéri. 
Dilem, ktoré so spoluprácou s mimo- 
vládnymi organizáciami súvisia, je 
viacero, a je dobré ich ma' na pamäti. 
Za!a' mô)eme t(m, )e aj mimovládky 
sú nosite&mi ur!itej agendy. Na tom 
nie je ni! zlé ani neprirodzené, je ich 
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poslaním hoci aj aktivisticky bojova' za 
práva t(ch, ktor(m sa venujú. Zárove, 
mnohé mimovládne organizácie od 
médií závisia pri zabezpe!ovaní pod-
pory pre svoju prácu – v niektor(ch 
prípadoch mô)u &udia, s ktor(mi spo-
lupracujete, dokonca prís' o pracovné 
miesto, ak ich jednotlivci !i vlády ne-
podporia. To sa v#ak potenciálne spája 
s !ímsi, !o by sme mohli trochu zjed-
nodu#ujúco nazva' nadr#iavaním, ale aj 
reklamou vlastn(ch aktivít (uká)u vám 
len to najlep#ie z najlep#ieho). Nezna-
mená to, )e by sme s mimovládkami 
spolupracova' nemali, iba je dôle)ité si 
ich agendu uvedomova', ich tvrdenia 
dôsledne overova' a vzniknut( obsah 
od tejto agendy o!isti', resp. ju v ,om 
pre publikum riadne pomenova'.
3al#ím !ast(m neduhom spojen(m 
s mimovládnymi organizáciami je 
novinárska tendencia oslovova' mi-
movládne organizácie s pozadím vo 
vlastnej krajine novinára !i novinárky, 
prípadne niektorej krajine globálne-
ho Severu (v protiklade k miestnym 
organizáciám). Je to jednoduch#ie.  
V reportá)ach, napríklad zo spomí-
nanej Kene, tak neraz vystupujú &udia 
z Európy v rolách t(ch, ktorí menia 
a zlep#ujú )ivoty miestnych. Miestni 
v danej téme vystupujú ako objek-
ty bez hlasu a schopnosti postara' 
sa o seba. T%m médiá nevedomky 
rámcujú danú krajinu/spolo!nos# !i 
(udí ako neschopn%ch, !akajúcich 
na pomoc bieleho !loveka. Tak%to 
obsah síce (ahko zapadne do domi-
nantného diskurzu v krajine, odkia( 
pochádza novinár !i novinárka, ale 
presn% obraz o realite na mieste 
neprinesie. Médiá tak zárove, ob-
medzujú posilnenie (empowerment) 
tamoj#ích &udí – vnímanie sam(ch 
seba ako t(ch, ktorí doká)u zlep#ova' 
vlastnú situáciu. 

2. Medzinárodné in!titúcie  
a organizácie 
Zvlá#' v krajinách globálneho Juhu 
nájdeme ich zastúpenie prakticky  
v ka)dom ve&kom meste. Ich pred-
stavitelia a predstavite&ky sú obvykle 
otvorení rozhovorom, sú profesio-
nálni a hovoria takpovediac „na#ím 
jazykom“. Podobne, ako pri spoluprá-
ci s mimovládkami, spolupráca s nimi 
nie je apriórne ne)iaduca. Je v#ak 
dôle)ité zvá)i' objem tejto spoluprá-
ce, uvedomenie si skuto!nosti, )e ich 
poh&ad je predsa len in( – omnoho 
viac „makro“, ich v(chodiská stoja na 
ur!itom obmedzenom mandáte, za 
ktor( sa „nepozerajú“ a „nevyjadrujú“, 
prinajmen#om nie oficiálne. Zárove, 
ich oslovením novinár buduje pred-
stavy o &u%och z globálneho Juhu, 
o ktor(ch sa musí stara' a odborne 
vyjadrova' niekto in(.
V teréne mô"eme kontaktova# 
miestnych expertov a expertky. 
Prakticky v#ade vo svete nájdeme 
univerzity !i rôzne obdoby akadémie  
vied s miestnymi odborníkmi a odbor- 
ní!kami. Pravdou je, )e  nám to !asto 
ani nenapadne, nezapadá to toti) do 
na#ej predstavy o t(chto krajinách  
a spolo!nostiach. Zaanga)ova' t(chto 
odborníkov nielen zv(#i kredibilitu 
v(sledného obsahu, ale zárove,  
v o!iach publika pozmení poh&ad na 
opisovanú spolo!nos'. Pri miestnych 
expertoch a expertkách treba bra' 
do úvahy, podobne ako pri pred-
stavite&och politickej moci ni)#ie, 
ich vlastnú príslu#nos' k tej !i onej 
sociálnej skupine. Mô)u by' napríklad 
!lenom vä!#iny, ktorá má ur!ité ustá-
lené názory na men#inu. Obozretnos' 
je skrátka namieste, ur!ite to v#ak 
neznamená, )e by sme dan(ch odbor-
níkov oslovova' nemali.
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E#te o úrove, %alej je v tomto prípade 
namiesto oslovenia miestnych odbor-
níkov oslovenie odborníkov doma  
v Európe, mnohokrát aj bez znalosti  
v teréne. Ale je to jednoduch#ie  
a na#a predstava o svete tomu nebráni.

3. Predstavitelia a predstavi-
te%ky politickej moci 
Vítaní a dôle)ití respondenti. Ak sa 
vrátime do Kene k diskriminovanej 
men#ine, mô)u by' t(mi, ktorí nám 
poskytnú jeden poh&ad na vec. Ako 
sme sa v#ak dozvedeli v kapitolách  
1 a 2, sú to práve oni, kto v danej 
situácii dr)í moc a v hierarchii sa 
nachádza vy##ie ne) predstavitelia 
danej men#iny. 
Podobne je to v situáciách spojen(ch 
s migráciou – pozícia ministerstiev 
vnútra !i európskej agentúry Frontex 
je mocenská a dominantná. To by 
sme si mali uvedomova', bra' do  
úvahy a v rámci vyva)ovania a anal(zy 
ná# obsah od tohto mocenského 
rozmeru o!isti', resp. dan( mocensk( 
rozmer pomenova' tak, aby sa nestal 
dominantnou perspektívou ná#ho v(-
stupu a aby bolo jasné, v akej pozície 
k nemu sú tí slab#í, ktorí 'ahajú za 
krat&í koniec.

4. (lenovia komunity
Napokon sa dostaneme do samotnej 
komunity, no koho v nej oslovi', aby 
sme získali vyvá)en( a presn( obraz 
o danej situácii? Posta!í nám stretnú' 
sa s lídrami komunity? V mnoh(ch 
prípadoch to budú iba star#í mu)i. 
Vyjadrujú ich postoje postoje v#et-
k(ch? Aj )ien !i mlad(ch &udí? 
Takisto, ako existujú mocenské #truk-
túry na úrovni krajiny !i medzi komuni-
tami, existujú aj v rámci spolo!enstiev. 

Zárove' si mnohokrát neuvedomu-
jeme, "e spolo!enstvá – zvlá$# ak sú 
nám vzdialené kultúrne aj geograficky 
– nie sú jednoliate, ale naopak – sú 
rôznorodé, s mno)stvom jednotlivcov 
s najrôznej#ími záujmami a poh&admi 
na svet – podobne ako napríklad aj 
spolo!enstvo, v ktorom )ijeme. 
Vrá'me sa teraz spä' k ná#mu kon- 
krétnemu príkladu v Keni. Ak sa sp(-
tame na situáciu miestnych stare#inov  
– lídrov komunity obvykle v dôchod-
kovom veku – ich predstava sa mô)e 
diametrálne lí#i' od predstavy mlad(ch 
&udí, ktor(ch slovo v komunite je obme- 
dzené (mocensky a hierarchicky sú ni)#ie). 
Neznamená to, )e nemáme bra' po-
h&ad stare#inov do úvahy, znamená 
to len to&ko, )e máme bra' do úvahy 
aj hlas t(ch mlad#ích. Napokon, budú 
to oni, kto bude danú komunitu ovplyv- 
,ova' v budúcnosti. O to viac, ak si 
uvedomíme, )e mladí &udia v danom 
demografickom kontexte tvoria  
v(znamnej#iu !as' spolo!enstva,  
ne) tomu bolo v minulosti.
Alebo, ak sa venujeme téme migrácie 
mô)e sa sta', )e pri v(bere respon-
dentov pozabudneme napríklad  
na )eny – matky !i man)elky mu)ov, 
ktorí odi#li za zárobkom, !i na )eny- 
migrantky –, ke%)e sa k nim z rôznych 
dôvodov dostáva 'a)#ie ne) k mu)om4. 
Pre plasticitu, vyvá)enos' a presnos' 
obrazu by v na#om v(stupe ich hlasy 
ur!ite nemali ch(ba', ani v prípade, 
)e získa' ich je náro!nej#ie.

5. Spolupráca s fixermi
Fixeri a fixerky sú &udia, ktor(ch za 
na#imi v(stupmi nevidie', ale predo-
v#etk(m v neznámom teréne sú to 
práve oni, kto nám umo),uje získava' 
potrebn( materiál. Ve&mi !asto ide 
o teraj#ích !i niekdaj#ích novinárov, 
v%aka !omu by mali prinajmen#om 
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v teórii dobre pozna' na#e potreby. 
Aj u nich v#ak treba vníma' viacero 
dilem, vrátane t(ch mocensk(ch, ale 
aj be)n(ch, &udsk(ch. 
Ako sme sa dozvedeli v kapitole 
1, novinári a novinárky sú obvykle 
sú!as'ou dominantnej sociálnej 
skupiny. To obvykle platí aj o fixeroch. 
Ak nám majú pomáha' pri vzniku 
reportá)e o diskriminovanej men#i-
ne, mô)e do danej situácie celkom 
prirodzene vstúpi' ich vlastná pozícia, 
predstava o svete a danej men#ine. 
Druh(m, skôr &udsk(m rozmerom je 
be)ná &udská lenivos'. Skrátka, ide 
o situáciu, kedy fixer neurobí )iadnu 
prácu mimo zau)ívané postupy, ale 
namiesto toho ide po vy#&apanom 
chodní!ku. Napríklad osloví iba &udí, 
ktor(ch pozná alebo ku ktor(m sa dá 
jednoducho dosta'. V hor#om prípade 
nás mô)e dokonca zavádza' o ur!itej 
skuto!nosti, len aby ju nemusel vyba- 
vova'. T(m, )e sme terénu neznalí, 
nemusíme na to vôbec prís'. 
Ani jedna z t(chto v(ziev neznamená, 
)e s fixermi nemáme spolupracova'. 
To ur!ite nie. Znamená to len to&ko, 
)e máme aj ich bra' ako &udí pochá-
dzajúcich z ur!itého kontextu, majú-
cich ur!ité silné aj slabé stránky.

4 ,eny sa napríklad mnohokrát nedostanú  
k slovu, k%m neprehovorí mu" alebo im nedá 
povolenie hovori&; v niektor%ch oblastiach "eny 
vychádzajú z domu zriedkavej$ie ne" mu"i  
a podobne. Zárove' v$ak platí paradox o "enách- 
reportérkach. Z praxe vieme, "e to majú za 
ist%ch okolností jednoduch$ie. Ako príklad sa 
dá uvies& nórska novinárka a publicistka Åsne 
Seierstad, autorka knihy Kníhkupec z Kábulu. 
Pri vzniku tejto reportá"nej knihy z prostredia 
Afganistanu sa ocitla v roli „ne"eny“, kedy mala 
prístup do mu"ského aj "enského sveta. To by sa 
mu"ovi nikdy nepodarilo. O podobné skúsenosti 
sa podelili aj novinárky zo Slovenska !i (iech.

Dva v%eobecné tipy vypl$vajúce  
z vy%%ie uvedeného:
1. Sna#me sa dáva" hlas priamo t$m, 
ktor$m sa venujete, aby mohli svoju 
situáciu interpretova" sami. A to zvlá$' 
vtedy, ak sú dané skupiny mocensky 
slab$ími (migranti, men$iny, mladí !udia, 
%eny). Publiku tak prinesieme hodnotnej$í 
obsah, ktor# vyvá%enej$ie a presnej$ie 
zobrazuje realitu. Zárove( respondentom 
&i respondentkám uká%eme, %e ich kon-
krétny príbeh je dôle%it# a %e tie% doká%u 
meni' svet okolo seba (podporíme ich 
empowerment).

2. Re%pektujme &udské práva a chrá(te 
zranite&n$ch s dôrazom na deti a slab- 
%ích a na &udskú dôstojnos". Nikdy by 
sme nemali publikova' &osi, &o mô%e pri-
nies' respondentom problémy. To neraz 
nedoká%eme odhadnú', ale ak vieme ale-
bo k tomu máme ur&ité indície, nerobme 
to. Tie% sa vyhnime zobrazovaniu !udí  
v nedôstojn#ch situáciách. Naj&astej$ie 
zobrazovan#mi osobami sú deti, ktoré 
zvlá$' v tzv. rozvojovom kontexte nemá-
me problém zobrazi' spôsobom, ktor# by 
nám v Európe (asi len s v#nimkou Rómov) 
ani len nepri$iel na um (napríklad nahé  
&i zúbo%ené a pod.). Nerobme in$m to,  
!o nechceme, aby iní robili nám.
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"i u) sa chystáte na dohodnut( roz-
hovor s konkrétnou osobou, na ktor( 
ste sa dôkladne pripravili, alebo na 
náhodné rozhovory s okoloidúcimi, 
existuje nieko&ko komunika!n(ch 
techník, ktoré napomáhajú$vytvore-
niu pocitu vzájomnej dôvery, a teda 
aj k stimulácii samotného rozhovoru. 
Techniky vychádzajú najmä z$psy-
chologickej praxe a z$akademického 
prostredia, ktoré vyu)íva kvalitatívne 
metódy v(skumu, teda okrem in(ch 
aj rozhovor. Hoci boli vyvinuté pre 
podmienky dlh(ch rozhovorov, na 
ktoré má p(tajúci sa dostatok !asu, 
dajú sa ve&mi efektívne vyu)i' aj  
v novinárskej praxi. 

1. Sna$te sa vyh'ba" priamej 
otázke „Pre#o?“ 
V prípade otázok dot(kajúcich sa 
priamo respondenta (menej u) t(ka-
júcich sa tretích osôb, t(ch druh(ch) 
je naj'a)#ie odpoveda' na priamu 
otázku „Pre!o?“. Ide o analytickú 
otázku, ktorá núti respondentov pre-
m(#&a' aj analyticky, niekedy dokonca 
aj nad vecami, o ktor(ch do tej doby 
vôbec neuva)ovali. V(sledkom mô)e 
by' odpove%, ktorá ve&mi zjedno-
du#uje realitu, formulovaná v snahe 
uspokoji' p(tajúceho sa, prípadne ne-
gácia, odseknutie „ja neviem“, alebo 
ml!anie. Otázka „Pre!o?“ mô)e tie) 
v ist(ch situáciách pôsobi' úto!ne. 
Pokia& chcete získa' hlb#iu odpove%, 
ktorá bude osobitá a nie prvopláno-
vá, sna)te sa dôjs'  k otázke „pre!o?“ 
bez toho, aby ste sa sp(tali priamo.

Porovnajte:  

2. Po#úvajte a prejavte záujem
Nie ka)d( respondent je exhibicionis-
ta !i nenúten( v$kontakte s$novinármi. 
Niekomu mô)e robi' problém vyja- 
drova' sa a odpoveda' na na#e otázky 
prirodzene. Niekedy preto musíme do 
vybudovania dôvery investova' viac 
energie a vlastného zapojenia. Osved-
!en(m spôsobom stimulácie rozho-
voru je prejavenie vlastného záujmu. 
Teda nielen strojovo klás' otázky jed-
nu za druhou, ale rozhovor preklada' 
zapojením nás sam(ch. Bu% priamo 
ocenením toho, !o doty!n( !i doty!ná 
hovorí, alebo vztiahnutím rozprávaného 
príbehu k sebe.

5.4. Ako vies' zis'ovací rozhovor?      

„Pre$o #ijete v!tejto obci?“

vs. 

„Ako sa to stalo, #e ste sa 
usadili práve tu?“

„Pre$o ste sa rozhodli odís%  
z rodnej krajiny?“ 

vs. 

„Zaujímalo by ma, aké bolo 
rozhodovanie o odchode  

z!va&ej rodnej krajiny.  
)o v&etko ste brali do!úvahy?“

Pre$o ste prijali takéto opatrenia? 

vs. 

)o vás viedlo k prijatiu  
tak"chto opatrení?
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Príklad:   

„To, $o hovoríte, je ve(mi zaujímavé.“

„Musím sa prizna%, #e som o tom  
nikdy takto nerozm"&(ala.“

„Spravi% takéto rozhodnutie je pre 
m-a nepredstavite(né. To muselo  

by% nesmierne %a#ké.“

Zárove, si v#ak treba dáva' pozor, 
aby sme pritom neprezrádzali aj na#e 
vlastné názory a postoje. Respondenti 
toti) mávajú tendenciu hovori' nám 
to, !o si myslia, )e chceme po!u',  
tak)e by sme si mohli kontaminova' 
v(povede, ktoré získame. 

3. Ticho nie je nepriate%  
Jedn(m z najvä!#ích stra#iakov za-
!ínajúcich novinárov a novinárok je 
tzv. okno, strata nite, úplné zatmenie, 
ticho a vnútorná panika. Ticho v#ak 
nie je nepriate&. Naopak. Ticho umo)-
,uje nad(chnu' sa, zhrnú' povedané 
a odrazi' sa do %al#ieho kola. Niekedy 
nám pä' sekúnd ticha po!as rozho-
voru mô)e pripada' nekone!n(ch, 
ale v skuto!nosti sa respondent 
po!as nich len tak-tak stihne napi'. 
Pokia& strata nite predsa len nastane, 
ve&mi efektívnou technikou, ako zase 
nasko!i' na vlnu rozhovoru, je za!a' 
prem(#&a' nahlas. Pomáhajú vety 
popisujúce, !o sa vám práve prehá,a 
hlavou. Akonáhle za!nete hovori', ni' 
nasko!í sama. 

Príklady viet, ktoré mô)ete pou)i':

„Uva#ujem nad t"m, $o ste práve po-
vedali, a sna#ím sa v tom zorientova%.“

 „To, $o ste práve povedali,  
znie ve(mi zaujímavo.“

„Rozm"&(am, ako to v&etko  
spolu súvisí.“

4. To, #o vás zaujíma, „zrkadlite“
Po!as rozhovoru nastávajú chvíle, 
kedy vám respondent !i respondentka 
len tak mimochodom povie !osi, !o 
sa vám zdá ve&mi zaujímavé, ale on !i 
ona to prejde jednou vetou. Najefe- 
ktívnej#ou metódou, ako túto infor-
máciu vráti' do hry a %alej rozvíja', je 
zrkadlenie, teda opakovanie, refor-
mulácia alebo zhrnutie toho, !o u) 
bolo povedané, ideálne v kombinácii 
s vyjadrením záujmu.

OPAKOVANIE: Zopakujte to, !o respon-
dent povedal. Spravidla sta!í zopa-
kova' iba slovo, ktoré vás zaujalo 
s$otáznikom na konci. Respondent 
slovo obvykle za!ne rozvíja' sám. 

Príklad: 
Respondent: „Mal som strach.“ 

Vy: „Strach?“

REFORMULÁCIA: Prerozprávajte vlastn(mi 
slovami to, !o ste práve po!uli.

Príklad: 
„Chápem to dobre tak, #e…“

„Ak tomu dobre rozumiem, tak…“

ZHRNUTIE: Zhrnú' u) povedané je v%a!-
n(m nástrojom predov#etk(m v prí-
padoch, kedy sa rozhovorom sna)íte 
zorientova' v spletitej téme. V$prí-
pade rozhovorov s$&u%mi s odli#n(m 
materinsk(m jazykom je zhrnutie 
nepostradate&n(m nástrojom. Jedine 
tak si mô)ete overi', )e ste si s res-
pondentom vzájomne porozumeli  
a )e ni! nebolo stratené, resp. prida-
né v preklade.

Príklad: 
„Dovo(te mi to zhrnú%, aby som si 

bola istá, #e som v&etkému správne 
porozumela.“
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5. U#te sa z vlastn'ch ch'b   
Pri prepisoch rozhovorov si v#ímajme, 
ako sa p(tame a ako na na#e otázky 
reagujú respondenti !i respondentky. 
V#ímajme si pasá)e, pri ktor(ch 
dochádza k zmene debatovanej 
témy. Kto tú zmenu u!inil – my alebo 
respondent? Ak sme to boli my, !o 
to urobilo s$respondentom? Nechcel 
e#te nie!o doda', ale bol náhle pre-
ru#en(? Alebo sme si v#imli, )e chcel 
e#te k pôvodnej téme nie!o poveda', 
ale my sme zmenu urobili zámerne? 
Bola to len na#a nepozornos' podpo-
rená snahou dr)a' sa pripraveného 
súboru otázok?
V#ímajme si aj jazyk, ak( pou)ívame, 
ako aj skladbu na#ich viet. Sú zrozu-
mite&né? Nepou)ívame sugestívny 
jazyk? Nie je nejako emocionálne 
zafarben(, ironick(, arogantn( !i 
komplikovan(? Nie je príli# strojen( 
alebo naopak, le)érny? Skrátka, doká- 
)eme sa po!úva' bez toho, aby spô-
sob a #t(l, ak(m sa p(tame, nebol 
nám sam(m nepríjemn(?

Ak budete na va#e rozhovory nahlia- 
da' aj takto analyticky, nau!íte sa 
sami od seba, na !o si pri rozhovoroch 
dáva' pozor. Najmä v za!iatkoch si p(-
tajúci sa pripravujú ve&mi podrobnú, 
z ich poh&adu logicky na seba nadvä-
zujúcu osnovu otázok. Ale rozhovor 
sa mô)e niekedy (skôr !asto ako 
ob!as) vyda' in(m smerom a osnova 
sa vám za!ne pod rukami rozpada'. 
Namiesto toho, aby vás podr)ala, sa 
nakoniec mô)e sta' pascou, ktorá 
vás núti ís' pod&a vyt(!enej cesty. 
Rozhovoru tak znemo),uje plynú' 
prirodzene. Praxou a pozorovaním 
vlastn(ch ch(b sa !asom nau!íte pri-
pravova' namiesto otázok len akési 
okruhy a body, ktoré vám umo)nia 
udr)a' prirodzene plynúci rozhovor 
a nezabudnú' na ni!, !o je pod&a vás 
podstatné.

Postup: Ke" plánujeme svoj mediálny v#stup, a teda i typ informácií a spôsob ich 
zberu, mô%eme si jednoducho robi' poznámky do bloku tak, ako k nám nápady  
a my$lienky prichádzajú, t.j. usporadúva' informácie lineárne. Av$ak !udsk# mozog 
funguje skôr tzv. synergicky ne% lineárne. To znamená, %e jedna my$lienka vyvoláva 
druhú a tá "al$iu a "al$iu. Tie sa náhle v nejakom bode prepoja alebo vytvoria úplne 
nov# re'azec nápadov. Ve!mi efektívnou metódou na tak# osobn# brainstorming je 
my"lienková mapa (Buzan, 2007), ktorá mô%e ma' rôzne podoby. Niekto si rád lepí 
rôznofarebné papieriky s poznámkami na stenu, niekto dáva prednos' zakreslovaniu 
klasick#ch mentálnych máp. To si vyskú$ame aj my (pozri obr. 5.1.).

Cvi!enie 5.2.
Mentálna mapa Plánujeme terén 30 minút 
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Obrázok 5.1. Mentálna mapa plánovania práce v teréne

TÉMA

PODTÉMA 1

PODTÉMA 2

PODTÉMA 3

PODTÉMA 4

PODTÉMA 5

PODTÉMA 6

podtéma 2.1
podtéma 6.1 podtéma 6.2

podtéma 4.1

podtéma 4.1.2podtéma 4.1.1

podtéma 4.2

podtéma 4.3

podtéma 2.2

zdroj 1

zdroj 2

zdroj 3
zdroj 4

zdroj 5

zdroj 6
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Krok I: Majte jasno v tom,  
#o presne vás zaujíma 
1) Doprostred dostato!ne ve&kého 

papiera nakreslite hlavnú bublinu 
s&názvom va$ej témy, napríklad 
„Ekonomická migrácia“.

2) Od témy nechajte vychádza# 
v$etky !iastkové podtémy, popr. 
,al$ie úrovne podtém, ktoré vám 
napadnú. Nebojte sa venova' tejto 
!asti dostatok !asu. Spravidla tie 
najzaujímavej#ie uhly poh&adu 
prichádzajú v$momente, ke% máme 
pocit, )e u) nám ni! nemô)e na-
padnú'. "iastkové podtémy mô)e-
te pridáva' i po!as %al#ích krokov  
tvorenia mapy. Sna)te sa o pod-
témach uva)ova' na rôznych 
úrovniach, t.j. od makro$truktúr, 
ako sú politiky !i ekonomika, po 
úrove' jednotlivca, teda aktérov 
sledovaného javu (pozri obr. 5.2.).

3) Vyjasnite si, ktorá !as# va$ej my$- 
lienkovej mapy vás zaujíma a pre-
!o, a zvy$ok mapy u" ,alej neroz-
víjajte. Ani vo vedeckom v(stupe, 
a u) vôbec nie v novinárskom, nie 
je mo)né obsiahnu' vybranú tému 
v celej jej #írke. Je preto dôle)ité 
stanovi' si jasn( rozsah vá#ho záuj-
mu a od zvy#ku sa pre tento dan( 
novinársky zámer odstrihnú'. Ako? 
Napí#te si 2 – 3 otázky, na ktoré 
má vá# text odpoveda'. Tie sa 
stanú pre cel( zvy#ok va#ej práce 
k&ú!ov(m vodidlom.

 Napríklad: 
 Kto sú a ako )ijú ekonomickí mi- 

granti – zamestnanci na Slovensku?
  Ako ich vníma ich bezprostredné 

okolie?
 Ako pobyt na Slovensku ovply- 

v,uje ich rodinn( )ivot a rodinu, 
ktorá zostala v ich rodnej krajine?

4) Zrevidujte va$u my$lienkovú 
mapu tak, aby odrá)ala tému  
a !iastkové podtémy tak, ako sa 
im chcete venova'. 

Krok II: Majte jasno v tom,  
#o sa o danej téme u$ vie 
5) Neexistuje univerzálnej#ia rada 

ako: Googlite! Ale ani tá nie je bez 
rizika. Internet sa stal ú)asn(m 
zdrojom informácií, ale i smetiskom 
dát ve&mi pochybnej kvality. Pred- 
t(m, ako nejakú informáciu pou)i-
jete ako odrazov( mostík pre %al-
#ie rozvíjanie vlastného v(stupu, 
v)dy si overte, kto alebo !o je jej 
zdrojom. Pokia& sú v texte uvedené 
#tatistické údaje, nespoliehajte sa 
na ne, ale nájdite si ich primárny 
zdroj. Mô)e sa sta', )e autor textu 
mohol dáta zle opísa', alebo ich 
dokonca zle pochopi'.

6) Nebojte sa h(ada# informácie  
i v&odborn%ch textoch. K ich  
vyh&adávaniu mô)e slú)i' napr. 
Google Scholar. Aj keby boli nájdené 
texty star#ieho dáta a pre súdob( 
kontext u) nepou)ite&né, aspo, 
získate preh&ad o odborníkoch, ktorí 
sa danej téme venujú. Mô)u sa sta' 
zaujímav(m zdrojom citácie pre vá# 
!lánok alebo aspo, zdrojom kontak-
tov na %al#ích aktérov.

7) Pokia& u) máte jasno, ktorej kon- 
krétnej lokality sa bude vá# v(stup 
t(ka', ur!ite si nezabudnite pre-
zrie# miestne radni!né médium. 
Spravidla b(va vo&ne dostupné na 
webov(ch stránkach mestského !i 
obecného úradu. Nielen)e poslú)i 
ako v(znamn( zdroj informácií  
o miestnom kontexte, ale aj ako 
zdroj potenciálnych respondentov 
alebo sprostredkovate&ov dôle)i-
t(ch kontaktov. 
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8) Pokia& u) máte preh&ad o tom, !o 
sa o danej téme vie, zrevidujte 
a #pecifikujte svoju my#lienkovú 
mapu o podtémy.

Krok III: Majte jasno v tom,  
kde alebo od koho mô$ete získa" 
informácie pre vá! príbeh  
9) U) po!as re#er#e, kedy si vyjas,u- 

jete !iastkové podtémy, budete 
náhodne nará)a' na rôzne zdroje 
informácií (mená odborníkov,  
aktívnych migrantov a migrantiek, 
organizácie !i in#titúcie, odkazy 
na rôzne databázy a v(skumy). 
Nespoliehajte sa na to, )e si ich 
budete pamäta' i na konci re#er#-
nej práce, ale robte si poznámky 
potenciálnych zdrojov u" po!as 
re$er$nej fázy.

10) Ku ka"dej !iastkovej podtéme 
sa sna"te priradi# aspo' jeden 
potenciálny zdroj, resp. o ak( 
„typ“ zdroja by malo ideálne ís' 
– !i o!akávate skôr subjektívny 
alebo reprezentativny poh&ad 
(pozri obr. 5.3.): 

 a. subjektívny poh'ad
 osoba-aktér (napr. migrant, 

obyvate& lokality), osoba  
reprezentujúca nejakú  
in#titúciu, názorov( prúd,  
!i osoba reprezentujúca  
odborn( poh&ad

 organizácia, in#titúcia 

 b. reprezentatívny poh'ad
 #tatistické databázy, repre-

zentatívne v(skumy a #etre-
nia verejnej mienky.

11) Pri$úvahách nad potenciálnymi 
zdrojmi informácií bu,te kreatívni 
a sna"te sa nesk*znu# k vy$(apa-
n%m cesti!kám, ktor%mi u" pre$li 

tí, !o písali o téme pred vami. 
Napríklad, ak h&adáte kontakty na 
migrantov, nespoliehajte sa iba 
na neziskové organizácie alebo 
integra!né centrá, ktoré s$mi- 
grantmi pracujú. V takom prípade 
by ste cel( svoj príbeh opreli len  
o poh&ad t(ch, ktorí bu% majú 
nejak( problém, kvôli ktorému 
slu)by danej in#titúcie vyh&adali, 
alebo t(ch, ktorí sú nejak(m spô-
sobom informovaní, preto)e sa  
o danej slu)be dozvedeli. Rovna-
ko tak sa nespoliehajte len na to, 
)e potenciálnych respondentov 
odchytíte náhodne napr. pred 
vytipovan(mi fabrikami známymi 
pre vysok( po!et zahrani!n(ch 
zamestnancov. Prem(#&ajte aj  
o in(ch miestach, kde sa migranti 
mô)u pohybova', ako sú sociálne 
siete, spolky krajanov, alebo ve&mi 
!asto cirkevné in#titúcie. Najmä 
v cirkevn(ch in#titúciách nájdete 
mnoho t(ch, ktorí sú inak ve&mi 
'a)ko zachytite&ní, preto)e napr. 
pracujú v mal(ch prevádzkach 
alebo )ijú v privátnych bytoch.

Krok IV: Majte jasno v tom, 
ktoré zdroje sú okam$ite  
dostupné, a ktoré treba  
zabezpe#i" #asovo náro#nej!ím 
spôsobom
12) Jednotlivé zdroje si roztrie,te 

pod&a toho, ako ve&mi sú zásadné 
pre vá# v(stup. Marginálne vyra%- 
te a sústre%te sa na tie dôle)ité. 
Identifikujte tie, ktoré sú dôle)ité 
a zárove, nie je jednoduché ich 
získa', prípadne na to treba viac 
!asu a energie (získanie dát !i do-
hodnutie stretnutia). Tie za!nite 
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rie#i' prioritne. "o sa t(ka osôb, 
odporú!ame ich kontaktova# 
telefonicky, nie e-mailom,  
v skratke im vysvetli', o !o vám 
ide, a vzápätí po dohode posla' 
e-mail s podrobnos'ami.

 Zdroje, resp. kontakty, ktoré sa 
osved!ili, si zarchivujte pre prípad 
budúcej práce.

13) Pre úspech va#ej práce je zásadné 
budovanie kvalitného sociálneho 
kapitálu, teda hustej a dobre obhos- 
podarovanej siete kontaktov. Je 
na vás, ak( spôsob archivácie 

kontaktov zvolíte. "i budete ma' 
oby!ajn( zápisník, Excel tabu&ku 
alebo nejakú aplikáciu. Robte to 
s vedomím, )e tvrdo vydobyt( 
zdroj sa oplatí niekam zapísa', aj 
s poznámkami, kedy a pre!o ste 
danú osobu kontaktovali, a aká 
bola va#a spolupráca. Niekedy 
sa vyplatí danú osobu vo svojom 
archíve aj popísa', preto)e predo-
v#etk(m mená cudzincov mô)u 
na na#inca pôsobi' tak ne!itate&ne, 
)e si po roku ani nespomenie, !i 
Nguyen Anh bol mu) alebo )ena,  
a u) vôbec nie, ko&ko mal/a rokov.

ALFOU A OMEGOU KVALITNEJ PRÁCE  
SO ZDROJMI JE TELEFONOVA),  
TELEFONOVA), TELEFONOVA).
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Obrázok 5.2. Uká#ka my%lienkovej mapy „Ekonomická migrácia“. 
Krok I – brainstorming témy
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Obrázok 5.3. Uká#ka my%lienkovej mapy – %pecifikácia !iastkovej 
podtémy a identifikácia zdrojov
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!ivot

cez súkromné 
a vo$no%asové 

aktivity
cez integra%né 

aktivity

obraz  
migrantov

strach

b"vanie

infra#truktúra

$udia zo samospráv
$udia, ktorí s migrantmi pracujú

$udia, ktorí !ijú v ich blízkosti

prieskum verejnej mienky

továrne,  
pracovné agentúry

FB skupiny,  
krajanské spolky, 

cirkev

neziskové organizácie, 
integra%né centrá

pracovn"  
migrant/ka
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Kapitola 6

P r a cu j eme  s o 
z d r o jm i  d á t  

Vyberte slovo, ktoré do skupiny nepatrí, a vysvetlite svoj v#ber.

$tatistika                 respondent                 nezisková organizácia

ministerstvo vnútra                     sociálne siete 

Cvi!enie 6.1.
Slovo navy"e 5 minút 
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Ako zistíme, )e má novinár !i 
novinárka dostato!né skúsenosti? 

Okrem iného na to poukazuje pre-
h&ad, ktor( majú o tom, kde nájs' 
kvalitné zdroje informácií, aj schop-
nos' s rôznymi druhmi dát pracova'. 
+pecifick(m typom informácií sú #ta-
tistické údaje, ktor(m venujeme túto 

kapitolu. V jej závere ponúkame  
i preh&ad základn(ch zdrojov, z kto-
r(ch mô)eme !erpa' alebo na ktoré 
sa mô)eme obráti' v prípade, )e 
budeme spracováva' niektorú z tém 
t(kajúcich sa medzinárodnej migrá-
cie !i sú)itia majority a migrantov.

+tatistiky sú ve&mi dôle)it(m a hodno- 
tn(m zdrojom informácií, v%aka ktor(m 
doká)e ná# mediálny v(stup posky-
tova' publiku komplexnej#í poh&ad na 
danú problematiku. Av#ak aj práca 
so #tatistikami je zru!nos'ou, ktorú je 
nutné si osvoji' a trénova'. 
Sú!asné trendy v zobrazovaní kvantita-
tívnych údajov v podobe #tatistick(ch 
alebo interaktívnych infografík priná-
#ajú médiám nové mo)nosti. Umo)nili  
aj vznik úplne nového prístupu k novi- 
nárskej práci – dátovej )urnalistiky. 
Pohodlnos' publika a jeho záujem 
dostáva' informácie v kocke, teda  
v podobe úh&adne spracovan(ch  
tvrd(ch dát, zárove, zvy#uje nároky 
na samotn(ch novinárov. 
Musia si osvoji' schopnos' sprostred-
kova' komplikované informácie  
jednoduch(m spôsobom, ideálne  
v rámci nieko&k(ch ikoniek, piktogra-
mov a !ísiel. To znamená, )e novinári 
a novinárky musia dokáza' vyroz-
práva' príbeh v podobe infografiky. 
To sa v#ak nezaobíde bez toho, aby 
rozumeli !íslam, z ktor(ch infogra-
fika vychádza. Pozrime sa preto na 

nieko&ko príkladov rôznych spôsobov 
uchopenia dát, ako aj na to, ako 
manipulatívne mô)e pôsobi' nevhodn( 
prístup k dátam.

1. Absolútne vs. relatívne #ísla    
Ve&mi !astou chybou je nevhodne 
zvolen( uhol poh&adu pri zobrazení 
#tatistick(ch údajov1, teda vyu)ívanie 
absolútnych !ísel (napr. celkového 
po!tu toho !i oného) a relatívnych 
!ísel (!ísel vztiahnut(ch k$ur!itej 
hodnote, naj!astej#ie ide o percentá), 
alebo absencia porovnania danej 
situácie z$poh&adu absolútnych !ísel 
a z$poh&adu !ísel relatívnych. 

Príklad: 
Porovnajte zobrazenie rastu po!tu 
celosvetovej populácie migrantov 
v$absolútnych !íslach a v percentách. 

Iba absolútne hodnoty:
„Celkov" po$et migrantov na svete 

medzi rokmi 1990 a 2015 stúpol  
o 100 miliónov (udí.“ 

6.1. Pracujeme so #tatistikami  
ako zdrojom informácií      
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„Celkov" po$et migrantov na svete 
sa medzi rokmi 1990 a# 2015 takmer 
zdvojnásobil, z!154,2 mil. na 250 mil..“

Iba relatívne hodnoty: 
„Celkov" po$et migrantov na svete 

stúpol medzi rokmi 1990 a 2015  
z!2,9 % svetovej populácie na 3,38 %.“  

Kombinácia: 
„Celkov" po$et migrantov na svete 
medzi rokmi 1990 a# 2015 stúpol 
zo!154,2 mil na 250 mil, teda z!2,9  

na 3,38 % svetovej populácie.“

Len v kombinácii absolútnych a rela-
tívnych !ísel !itate&ovi vysvet&ujeme 
celkov( kontext, teda )e za zna!n(m 
nárastom po!tu migrantov stojí pre-
dov#etk(m celkov( nárast svetovej 
populácie. Relatívny nárast migrácie 
vo!i svetovej populácii je naopak 
pomerne nízky.

2. Vhodne zvolené kategórie – 
porovnáva" porovnate%né    
Základn(m atribútom kvalitnej #tati- 
stiky je vhodná vo&ba kategórií, s kto- 
r(mi pracuje, tak, aby ich bolo vôbec 
mo)né vzájomne porovnáva'. 2udovo 
povedané, neradno mie#a' jablká  
s hru#kami a porovnáva' napr. kate- 
górie v jednotkov(ch hodnotách  
s kategóriami v hodnotách miliónov(ch.

Príklad: 
Nevhodne zvolené kategórie i spôsob 
zobrazenia dát v$oficiálnom grafe 
)eského &tatistického úradu (graf 6.1.), 

ktor( porovnáva kategórie národností 
migrantov (Ukrajina, Albánsko, Azer- 
bajd)an, Rusko, ostatní) s kategóriou 
právnou (ute!enec). Platí pritom, )e 
aj vä!#ina t(ch, ktorí spadajú pod 
právnu kategóriu ute!enec, spra-
vidla má aj národnos' (okrem &udí 
bez ob!ianstva). Dáta sú zobrazené 

1 Samostatnou chybou, ktorá sa síce net%ka 
samotného uchopenia dát, ale je vhodné ju 
spomenú&, je neuvádzanie pôvodného zdroja 
informácie. Ak napríklad na$e tvrdenie v !lánku 
!i inom príspevku oprieme o konkrétnu $túdiu 
!i v%skum, mali by sme uvies& také údaje, aby 
sme publiku umo"nili doh#ada& pôvodnú $túdiu 
so v$etk%mi relevantn%mi podrobnos&ami.

Tabu!ka 6.1. Príklad práce s absolútnymi a relatívnymi dátami: 
v$voj celosvetového po!tu migrantov

Celkov# po&et migrantov (v mil.)

154,2
174,5
220,7
231,5
250
272

2,9
2,9
3,2
3,2

3,38
3,5

Rok

1990
2000
2010
2013
2015
2019

Podiel migrantov na svetovej populácii (v %)

Zdroj: World Migration Report, International Organization for Migration
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kolá!ov(m grafom, ktor( sa vyu)íva 
pre zobrazenie pomeru jednotliv(ch 
kategórií vo vzorke (%). Celkov( po!et 
jednotliv(ch polo)iek je skôr nízky 
(n=221), a preto pre kolá!ov( graf nie 
ve&mi vhodn(. Navy#e v$grafe ch(ba 
tzv. základn( súbor – celkov( po!et 
polo)iek, a !itate& teda nevie, !i bolo 

migrantov sto, tisíc, alebo milión. 
Porovnajte zobrazenie rovnak(ch dát 
(obr. 6.2.), ale v$absolútnych hodnotách. 
Pochybenie v$podobe mie#ania kate- 
górií v$grafe zostáva, av#ak !itate& sa 
dozvedá, o aké konkrétne hodnoty 
ide, a teda ako vysoké, resp. nízke sú.

Graf 6.1. Príklad nevhodného grafického zobrazenia dát – relatívne hodnoty 
a mie%anie kategórií

Graf 6.2. Príklad nevhodného grafického zobrazenia dát – absolútne hodnoty 
a mie%anie kategórií 
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Zdroj: ro#enka ,eského "tatistického úradu Cizinci v ,R – 20172

Zdroj: Podkladové dáta z ro#enky ,eského "tatistického úradu Cizinci v ,R – 2017, vlastné spracovanie
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3. Nevhodné a$ zavádzajúce 
zobrazenie dát   
Manipulácia s&osou Y mô)e vies' 
k$optickému skresleniu zobrazovan(ch 
údajov. Také zobrazenie mô)e jav pre-
zentova' bu% ako úplne nev(znamn(, 
alebo naopak v(znamnej#í ne) v sku-
to!nosti je. 

PRÍKLAD 1: Vynechanie základnej osi 
prechádzajúcej bodom 0

Porovnajte: 
V grafe 6.3. základná os neprechádza 
bodom 0 %, v$dôsledku !oho vyzerá 
rozdiel medzi hodnotami skupín A a B 
ako ve&mi v(znamn(. 
V grafe 6.4. je základná os umiestnená 
v hodnote 0 %, !o ponúka omnoho 
presnej#ie zobrazenie dát. Rozdiel 
medzi jednotliv(mi skupinami nie je 
tak( dramatick( ako v prvnom príklade.

64 %

62 %

60 %

58 %

56 %

54 %

52 %

50 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

62 %

54 %

Skupina A Skupina ASkupina B Skupina B

2 https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-2017

Graf 6.3. Vynechanie základnej osi 
prechádzajúcej bodom 0 % 

Graf 6.4. Základná os prechádza 
bodom 0 %

https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-2017
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PRÍKLAD 2: Nevhodná vo&ba základn(ch 
jednotiek a maximálnej hodnoty na 
osi Y

Porovnajte: 
V grafe 6.5. je na osi Y zvolená maxi-
málna hodnota 40, ktorá prevy- 
#uje maximálny údaj sledovaného javu, 
teda hodnotu 14, viac ako dvakrát. 
V$dôsledku toho sa javí premena 

sledovaného javu v$!ase ako skôr 
nev(znamná.
V grafe 6.6. je maximum osi Y hodno-
ta iba o bod vy##ia ne) je maximálny 
údaj sledovaného javu. Také zobra-
zenie ponúka ove&a presnej#í obraz 
toho, ako sa sledovan( jav  
v priebehu !asu menil. 

Graf 6.5. Nevhodne zvolené základné 
jednotky a maximum osi Y 

Graf 6.6. Vhodne zvolené základné 
jednotky a maximum osi Y

Zdroj: https://venngage.com/blog/misleading-graphs/
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V nasledujúcich riadkoch uvádzame 
zoznam potenciálnych zdrojov infor-
mácií do v(stupov spojen(ch s témou 
migrácie. Nájdete tu informa!né por- 
tály, odkazy na #tátne in#titúcie aj 
odborné think-tanky, !i iné organizácie, 
ako sú rôzne cirkvi !i mimovládne 
organizácie.

1. Databázy, rozcestníky a iné informa#né portály   

Encyklopédia migrácie  
(www.encyclopediaofmigration.org/)

online encyklopédia hesiel dot(ka-
júcich sa tém migrácie a preh&ad 
základn(ch #tatistick(ch údajov.

Standard Eurobarometer  
(https://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm#p=1&instru-
ments=STANDARD)

pravidelné prieskumy verejnej mienky 
v rámci EÚ a %al#ích vybran(ch krajín. 
Realizuje ich Európska komisia  
v pravidelnom polro!nom intervale 
(november a máj). Dot(kajú sa rôznych 
oblastí )ivota Európanov, vrátane tém 
migrácie (postoje k$migrácii, migran-
tom, migra!n(m politikám a vo&nému 
pohybu osôb).

Slovensk! "tatistick! úrad  
(www.statistics.sk) 

napr. +tatistiky > Demografia  
a sociálne #tatistiky > Obyvate&stvo  
a migrácia > Publikácie > ro!enka My 
v !íslach – Zahrani!né s'ahovanie.

Ministerstvo vnútra SR  
(www.minv.sk/?rocenky)

ro!enky legálnej aj nelegálnej migrá-
cie aktualizované na kvartálnej báze.
Úrad hrani!nej a cudzineckej polí- 
cie poskytuje podrobné dáta na 
vy)iadanie.

6.2. Mo%né zdroje informácií a dát 
pre prácu na migra"n&ch témach      3

3 Zoznam platn% k decembru 2019

www.encyclopediaofmigration.org/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm#p=1&instruments=STANDARD
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm#p=1&instruments=STANDARD
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm#p=1&instruments=STANDARD
www.statistics.sk
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2. Odborné in!titúcie a záujmové organizácie   

Neziskové organizácie pracujúce s migrantmi:

V%skumné, analytické a advoka!né organizácie a in$titúcie:

Liga za (udské práva (www.hrl.sk); 
Mareena (www.mareena.sk); 
Slovenská katolícka charita  
(www.charita.sk); 
Marginal (www.marginal.sk);
ETP Slovensko (www.etp.sk);
Nadácia Milana .ime!ku 
(www.nadaciamilanasimecku.sk);
Multikulti.sk (www.multikulti.sk) – 
portál Nadácie Milana +ime!ku  
o men#inách, cudzincoch, nábo)en-
sk(ch a in(ch minoritn(ch skupinách, 
ktoré tvoria rozmanitú spolo!nos'; 
Ambrela – Platforma rozvojov%ch 
organizácií (www.ambrela.org); 

Slovenská humanitná rada 
(www.shr.sk);
Africké kultúrne, informa!né  
a integra!né centrum (www.akiic.sk);
Integruj.sk (www.integruj.sk) –  
projekt ob!ianskeho zdru)enia Local 
Media Institute;
In$titút pre migráciu a komunikáciu 
(http://www.dobrovolnictvo.sk/pro 
file/ngo/592) – ob!ianske zdru)enie, 
ktoré zdru)uje afganskú, vietnamskú, 
ruskú, latinsko-americkú, kaza#skú  
a !ínsku komunitu )ijúcu na Slovensku;
Komunitné centrum pre cudzincov 
v Nitre (www.comin.sk).

Centrum pre v%skum etnicity  
a kultúry (www.cvek.sk); 
In$titút pre dobre spravovanú  
spolo!nos# (www.governance.sk);
In$titút pre verejné otázky  
(www.ivo.sk); 
Centre on Migration Policy, Policy  
& Society, Oxfordská univerzita, 
Ve&ká Británia (COMPAS)  
(www.compas.ox.ac.uk);
European Council on Refugees  
and Exiles, Belgicko (ECRE)  
(www.ecre.org);
European Journalism Observatory, 
Ve&ká Británia a +vaj!iarsko (EJO) 
(en.ejo.ch);
Geografické migra!ní centrum,  
Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Karlovej, "esko (GEOMIGRACE) 
(www.geomigrace.cz); 

International Centre for Migration 
Policy Development, Rakúsko  
(ICMPD) (www.icmpd.org);
International Migration, Integration 
and Social Cohesion, Holandsko 
(IMISCOE) (www.imiscoe.org);
Migration Policy Group, Belgicko 
(MPG) (www.migpolgroup.com);
Mixed Migration Centre, Dánsko 
(MMC) (www.mixedmigration.org);
Platform for International Coope-
ration on Undocumented Migrants, 
Belgicko (PICUM) (www.picum.org).

www.hrl.sk
www.mareena.sk
www.charita.sk
www.marginal.sk
www.etp.sk
www.nadaciamilanasimecku.sk
www.multikulti.sk
www.ambrela.org
www.shr.sk
www.akiic.sk
www.integruj.sk
http://www.dobrovolnictvo.sk/profile/ngo/592
http://www.dobrovolnictvo.sk/profile/ngo/592
www.comin.sk
www.cvek.sk
www.governance.sk
www.ivo.sk
www.compas.ox.ac.uk
www.ecre.org
en.ejo.ch
www.geomigrace.cz
www.icmpd.org
www.imiscoe.org
www.migpolgroup.com
www.mixedmigration.org
www.picum.org
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Verejné in$titúcie, úrady $tátnej správy a príspevkové organizácie:

Krajanské spolky a skupiny na sociálnych sie#ach:

Cirkvi:

Migra!né informa!né centrum  
(www.mic.iom.sk/sk/); 

Slovenské národné stredisko  
pre (udské práva (www.snslp.sk);

Úrad Vysokého komisára OSN pre 
ute!encov (UNHCR), Zastupite&sk( 
úrad v SR (www.unhcr-centraleuro-
pe.org/slovakia); 

Migra!n% úrad Ministerstva vnútra SR 
(www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr);

Úrad hrani!nej a cudzineckej polície 
Prezídia Policajného zboru MV SR 
(www.minv.sk/?uhcp).

Cudzinci v#eobecne:
Facebooková skupina v okolí Ko$íc 
(www.facebook.com/groups/ 
1155667181125345/);

Centrum pre cudzincov v Ko$iciach 
(www.kosice.sk/city/foreigners).

Afganci:
Azim Farhadi – !len slovenskej  
Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu, ktor( sa venuje pomoci 
ute!encom, azim.farhadi1@gmail.com.

Vietnamci:
Viet Nguyen, 
vietphuong@zoznam.sk;

Únia vietnamsk%ch "ien,  
Huong Ga#parovská, tajomní!ka orga-
nizácie, tthuong71@yahoo.com;

Komunita Vietnamcov v Ko$ickom 
kraji, Cínová 5, Ko#ice, hoinguoiviet-
kosice@gmail.com. 

Vä!#ina pracovn(ch migrantov, ktorí 
prichádzajú na Slovensko, pochádza 
z pomerne religióznych spolo!ností. 
Náv#teva svätostánkov je preto jednou 
z mála vo&no!asov(ch aktivít, ktorú  
realizujú, najmä na ve&ké sviatky. Medzi 
veriacimi, praktizujúcimi migrantmi  
na Slovensku je najviac pravoslávnych 
kres'anov (napr. pôvodom zo Srbska  
!i Ukrajiny). Av#ak, nájdeme medzi nimi 
i katolíkov, budhistov a moslimov.

Rímskokatolícka cirkev:
V Bratislave sa migranti z rôznych kútov 
sveta stretávajú na om#iach v angli!tine, 
v biblick(ch spolo!enstvách !i na 
nácvikoch zborového spevu, napríklad 
v kostole sv. Ladislava v Bratislave 
(www.catholic.sk);

Budhizmus:
Medzi budhistov na Slovensku patria 
zvä!#a Vietnamci. Centrá budhizmu  
v rôznych slovensk(ch mestách nájdete na:  
www.buddhizmus.sk/?go=centra.

Moslimovia: 
Nejde iba o migrantov z Blízkeho  
v(chodu alebo #tátov Maghrebu, ale  
i zo stredoázijsk(ch republík a Kaukazu. 
Islamská nadácia na Slovensku  
(www.islamonline.sk). 

Ortodoxná cirkev: 
Pravoslávne zbory sú skvel(m miestom 
pre stretávanie sa s migrantmi najmä  
z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Rumunska 
a Bulharska (www.orthodox.sk).

www.mic.iom.sk/sk/
www.unhcr-centraleurope.org/slovakia
www.unhcr-centraleurope.org/slovakia
www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
www.minv.sk/?uhcp
www.kosice.sk/city/foreigners
www.catholic.sk
www.buddhizmus.sk/?go=centra
www.islamonline.sk
www.orthodox.sk
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Postup: V tomto cvi&ení si otestujeme na$u schopnos' kriticky nahliada' na 
grafické zobrazenia dát a prem#$!a', ako by sme s nimi mohli ako novinári  
a novinárky pracova'. Vyberte si jeden z ni%$ie uveden#ch grafov a alebo b  
a pokúste sa ho interpretova' krok po kroku pod!a pracovného listu. Pri vyp0(aní 
pracovného listu postupujte po poradí, v%dy prejdite k "al$ej &asti a% po vyplnení 
tej predchádzajúcej. Poslednú, 4. &as' – hodnotenie si pre&ítajte a% po tom, ako 
vyplníte 1. – 3. &as' pracovného listu. Porovnajte ju so svojou vyplnenou 1. &as'ou.

Aké informácie mi graf sprostred-
kováva? )o sa z grafu dozvedám?

1. )AS*

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Aké otázky a pochybnosti vo mne 
graf vyvoláva? )omu nerozumiem? 
)o by som potreboval/a dovysvetli"?

Cvi!enie 6.2.
Vieme &íta$ grafy? 15 minút 

Tabu!ka 6.2. Pracovn$ list – cvi!enie Vieme !íta" grafy?
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Plánovaná hlavná téma/ 
tematická línia môjho v#stupu. 

Ako plánujem &lánok uchopi':
hlavná téma/y &i posolstvo;
hlavné osoby;
uhly poh!adu
(napr. ekonomick#, spo-
lo&ensk#, humanitárny, 
bezpe&nostn#, ekologick#, 
politick#, integra&n#, 
domáci, medzinárodn#, 
porovnávací at".).

Aké "al$ie zdroje dát  
a informácií plánujem  
v &lánku pou%i' a pre&o?

in$titúcie;
osoby;
databázy.

TITULOK

2. )AS*

3. )AS*
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Podkladov$ graf A

Podkladov$ graf B

Albánsko

ute&enec pod!a Dohody 1951

Rusko

Ukrajina

,ína

ostatní17%
14%

8%

7%

6%

48%

Nelegálna migrácia na hraniciach $eska (letisko) v roku 2017 

Nelegálna migrácia cudzincov 2008 – 2017 

Zdroj: ro#enka ,eského "tatistického úradu Cizinci v ,R – 20174

Zdroj: ro#enka ,eského "tatistického úradu Cizinci v ,R – 2017 5
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4. )AS* – HODNOTENIE

4 https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-
vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm-
8bw5ntg

5 https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-
vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm-
8bw5ntg

6 https://www.czso.cz/documen
ts/10180/61196236/290027180703.
xlsx/787ef791-f16a-4c3d-bcbf-
9199124ecfba?version=1.0 

Tabu!ka 6.3. Vyhodnotenie cvi!enia 6.2.

Graf porovnáva nesúrodé kategórie národnostného rozlo%enia  
cudzincov bez oprávnenia k vstupu a právnu kategóriu ute&enca.

Graf neuvádza ve!kos' základného súboru a &itate! teda nevie,  
&i je celkov# po&et zapo&ítan#ch migrantov 100, 1 000 alebo milión. 
Pod!a zdrojovej tabu!ky grafu A je ve!kos' základného súboru 
n=250. Otázkou je, &i je vhodné vyu%i' kolá&ov# graf v prípade 10 
rôznych kategórií (kategória „ostatní“ zah1(a ob&anov Gruzínska, 
Turecka, Izraela, S#rie a Pakistanu) o celkovom po&te n=250. Ani 
zdrojová tabu!ka neuvádza, aké $tátne ob&ianstvo majú osoby  
zahrnuté do kategórie „Ute&enec pod!a Dohovoru 1951“.

Graf je ozna&en# zavádzajúcim názvom „Nelegálna migrácia cu- 
dzincov“, ktor# evokuje pocit, %e ide o presn# po&et cudzincov bez 
oprávnenia k pobytu. Názov, ktor# by lep$ie vystihoval obsah grafu, 
by bol „Po&et cudzincov bez oprávnenia k pobytu zaisten#ch na 
hraniciach a území ,R“.

Popis grafu neuvádza, o aké územie ide. ,itate! mô%e iba tu$i',  
%e ide o ,eskú republiku a hrani&né prechody tejto krajiny.

Graf A

Graf B

https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm8bw5ntg
https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm8bw5ntg
https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm8bw5ntg
https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm8bw5ntg
https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm8bw5ntg
https://www.czso.cz/csu/czso/7-nelegalni-vstup-a-pobyt-osob-na-uzemi-cr-eqm8bw5ntg
https://www.czso.cz/documents/10180/61196236/290027180703.xlsx/787ef791-f16a-4c3d-bcbf-9199124ecfba?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/61196236/290027180703.xlsx/787ef791-f16a-4c3d-bcbf-9199124ecfba?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/61196236/290027180703.xlsx/787ef791-f16a-4c3d-bcbf-9199124ecfba?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/61196236/290027180703.xlsx/787ef791-f16a-4c3d-bcbf-9199124ecfba?version=1.0
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Dátová )urnalistika sa v poslednom 
období etablovala v rôznych 

typoch médií a tento trend tu zrejme 
zostane. Je to ve&mi dynamická oblas' 
)urnalistiky, priná#a nové mo)nosti  
vizualizácie dát, zárove, sú k dispo-
zícii !oraz dostupnej#ie, vä!#ie a rôz-
norodej#ie dáta. V prípade, )e by ste 
sa pri pokr(vaní globálnych tém radi 
zah.bili do dátovej )urnalistiky, alebo 
ste skrátka zvedaví, aké mo)nosti  
a trendy tento prístup ponúka, k dis- 
pozícii máte viacero vhodn(ch zdro-
jov. Vymenujeme len nieko&ko z nich: 

Datajournalism.com
www.datajournalism.com

Platforma, ktorú vytvorilo Európske 
novinárske centrum (European 
Journalism Centre) poskytuje dáta 
)urnalistom na v#etk(ch úrovniach 
kariéry. Nájdete na nej mno)stvo 
vo&ne dostupn(ch materiálov, online 
video kurzov a komunitn(ch fór, kde 
mô)ete prebera' profesné otázky so 
)urnalistami a )urnalistkami z celej 
Európy. Akonáhle sa zapí#ete, mô)ete 
sa prihlási' do mno)stva online kurzov 
a diskutova' v spomínan(ch fórach. 

European Data Journalism Network 
(EDJNet)
www.europeandatajournalism.eu

Európska sie' pre dátovú )urnalisti-
ku je sie'ou nezávisl(ch mediálnych 
organizácií a redakcií zameran(ch na 
dáta. Sie' vytvára a #íri v(stupy na 
európske témy pokryté prostredníc-
tvom dátovej )urnalistiky. V(stupy sú 
dostupné vo viacer(ch jazykoch. 

Sie' pozostáva z novinárov, IT deve- 
loperov a odborníkov na verejné politiky. 
Obsah, ktor( vytvárajú, je dostupn( bez-
platne, pou)i' ho mô)e ktoko&vek v rám-
ci siete aj mimo nej, sta!í ak dodr)í nie-
ko&ko základn(ch podmienok. Zárove, 
sie' poskytuje novinárom a redakciám 
nástroje a podporu pri zavádzaní rie#ení 
spojen(ch s dátovou )urnalistikou. 
Na stránke EDJNet sa nachádza aj 
sekcia zameraná na migráciu:  
www.europeandatajournalism.eu/eng/ 
tags/view/Website+Tags/Migrations 

Online kurz Etick% dátov% "urnalista
www.bit.do/EthicalDataJournalist  

V rámci tohto kurzu z dielne Thomson 
Reuters Foundation a Ethical Journa-
lism Network sa nau!íte, aké k&ú!ové 
etické princípy )urnalistiky sa t(kajú 
práce s dátami. Kurz vás nau!í, ako 
prekona' nové v(zvy spojené s vytvá-
raním obsahu z dát. Poskytne vám 
nástroje umo),ujúce kriticky uva)o-
va' o va#ej práci, obzvlá#' ke% uva)u-
jete o zdrojoch dát, ich zbere, anal(ze 
a vizualizácii. Tie) vás bude nabáda' 
k tomu, aby ste svoje publikum pre-
sunuli do centra va#ej práce.

Kurz pozostáva z nasledovn(ch !astí: 
zber dát a zdrojov; 
!istenie, spravovanie a analyzova-
nie dát (cleaning, managing and 
analysing data); 
prezentovanie a vizualizovanie dát; 
publikovanie a publikum; 
práca s in(mi novinármi a novinár-
kami.

6.3. Zoznam zdrojov k dátovej %urnalistike    

www.datajournalism.com
www.europeandatajournalism.eu
www.bit.do/EthicalDataJournalist


127Slovo na záver

Kto o!akával presn( návod, ako 
písa' o$migrácii, akou formou 

zobrazova' migrantov a migrantky, 
prípadne  ak(m témam sa vlastne 
venova', zostane pravdepodobne 
sklaman(. Zámerom tejto príru!ky 
nebolo tak(to recept vytvori'. 
Rovnako ako pri ostatn(ch témach, 
aj$v$prípade migrácie platí univer-
zálna pou!ka: základom kvalitnej 
novinár!iny je snaha o$vyvá)enos' 
a$zodpovedná práca so zdrojmi. 
A$predov#etk(m uvedomenie si toho, 
ako sa na#e postoje, osobná skúse-
nos' !i o!akávania a$predpoklady, 
premietajú do na#ej práce. Pri po-
kr(vaní témy migrácie, ktorá je tak 
nabitá emóciami, dojmami a pred-
nastaven(mi presved!eniami, to platí 
dvojnásobne.
Skôr ne) prinies' súbor presn(ch 
in#trukcií bolo zámerom príru!ky po-
núknu' (nielen) za!ínajúcim noviná-
rom a novinárkam sprievodcu, ktor( 
podporuje rozvoj kritického myslenia 
a$kritického prístupu k$novinárskej 
práci ako takej. V$na#om prípade síce 
zameranej primárne na témy spoje-
né s migráciou, ale v #ir#om zmysle 
vlastne s hocijakou témou t(kajúcou 
sa sveta okolo nás.
V$príru!ke sme sa na pokr(vanie kom-
plexn(ch globálnych tém na príklade 
témy migrácie pozreli z viacer(ch pers- 
pektív. Od teoretick(ch )urnalistick(ch 
konceptov v#eobecne platn(ch pre 
akúko&vek tému, cez$základné po-
znatky z$odboru migra!n(ch #túdií, 
po konkrétne príklady zobrazovania 
migra!n(ch tém v médiách, !i prácu 
so #tatistick(mi údajmi. 

Zárove, sme s vami zdie&ali na#e skú-
senosti s$prácou v$teréne !i$vedením 
zis'ovacích rozhovorov. Okrem toho 
sme vám ponúkli mo)nos' preskú-
ma' sam(ch seba vo$vz'ahu k$)ur-
nalistike a$migrácii prostredníctvom 
viacer(ch interaktívnych cvi!ení. 
Av#ak, ako sme u) v$úvode upozor-
nili, ni! nám neverte, ur!ite nie bez 
nutnej dávky pochybností. Len smelo 
spochyb'ujte, v$etko si overujte, 
zis#ujte, pátrajte. H(adajte iné mo"né 
uhly poh(adu, majte myse( otvorenú 
alternatívnym vysvetleniam, zvlá$tnu 
pozornos# venujte ch%bajúcim pre-
menn%m a&faktom. 
In(mi slovami, na príru!ku a jej ob-
sah nazerajte v$súlade so zásadami 
kritického myslenia, s ve&kou$dávkou 
descartovskej metodickej skepsy. 
Slovami tohto klasika: „De omnibus 
dubitandum/O v&etkom treba pochy-
bova%.“ 

Slovo na záver    
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+udia medzi riadkami – Príru!ka o migrácii (nielen) 
pre budúcich novinárov sa zameriava na rozvoj 
kritického prístupu v&mediálnom spracovaní tém 
spojen%ch (nielen) s&migráciou, migrantmi a sú"itím 
majority a tzv. nov%ch men$ín. Ponúka nov% poh(ad na 
tradi!né teoretické "urnalistické koncepty, ak%mi sú 
nasto(ovanie agendy, diskurz, rámcovanie, gatekeeping 
!i etika, ktoré zasadzuje do kontextu s&migráciou, 
pri!om kladie dôraz na situáciu v&Európskej únii, na 
Slovensku, v )eskej republike a Estónsku. Zaoberá 
sa tie" vymedzením základn%ch pojmov spojen%ch 
s&migráciou a predstavuje hlavné poznatky z&odboru 
migra!n%ch $túdií, pri!om zoh(ad'uje kontext 
"urnalistickej praxe. Na princípoch metódy E-U-R 
(evokácia-porozumenie-reflexia) podnecuje !itate(ov 
a !itate(ky k&uvedomeniu si vlastnej pozície  
a obmedzení vo svojej novinárskej práci. Príru!ka 
zárove' ponúka praktické tipy pre vedenie rozhovoru 
alebo prácu so zdrojmi. Príru!ka je primárne ur!ená 
$tudentom "urnalistiky a za!ínajúcim novinárom,  
no mô"e sa sta# zdrojom in$pirácie aj pre skúsen%ch 
redaktorov a reportérov. 
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