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2Úvod

Keď sa pred niekoľkými rokmi 
 Trina Creighton spolu s kole- 

gami z Nebrasskej univerzity 
pozrela na mediálne pokrytie 
kriminality v závislosti od etnicity, 
prišla k pozoruhodným záverom.

V Nebraske, štáte amerického 
stredozápadu známom skôr 
kovbojmi a kukuricou než multi-
kultúrnou populáciou1, výskumníci 
zistili, že z televíznych správ  
z Omahy, najväčšieho tamojšieho 
mesta, sa 60 percent týkalo  
kriminality. To by ešte nebolo  
nič zvláštne. Viac než dve tretiny 
z týchto 60 percent krimi-orien-
tovaných novinárskych výstupov 
sa však zaoberali kriminalitou 
afroamerických mužov. A to aj 
napriek tomu, že spomedzi zat-
knutých v Omahe tvorili Afro- 
američania menej než tretinu2.

Okrem takmer samozrejmej  
otázky, ako by asi takýto výs- 
kum dopadol u nás v súvislosti  
s tunajšími menšinami3, by však 
našu pozornosť ako novinárov 
mohli zaujať aj iné, hlbšie otázky. 

Prečo sa tak vlastne deje? Akú 
rolu (v pozitívnom aj negatívnom 
zmysle slova) pri skladaní správ 
– výbere obsahu aj formy – hrajú 
médiá? A aké majú ich neraz 
neuvedomované rozhodnutia  
týkajúce sa napríklad informo- 
vania o menšinách dopady na 
verejnú mienku a verejné politiky 
v krajine? A čo z toho pre nás 
ako novinárov vyplýva?

Možné odpovede sa pokúsime 
načrtnúť v tomto učebnom  
texte s názvom Obrazy menšín  
v našich hlavách s podtitulom 
Ako nepísať o „iných” bez 
„iných”. Pod „inými” pritom 
môžeme rozumieť rôzne sociál-
ne skupiny, ku ktorým sa sami 
nehlásime, ktoré sú za hranicou 
toho, čo považujeme za „my”.

úvod

Úvod

 1 V celom štáte žije 4,8 percenta 
Afroameričanov, v najväčšom 
meste Omaha žije Afroameričanov 
13,7 percenta.

2 Creighton, T. a kol. 2014. Coverage 
of Black versus White Males 
in Local Television News Lead 
Stories. In: Mass Communication 
& Journalism. 4: 216. Dostupné 
na: https://www.omicsonline.org/
open-access/coverage-of-black- 
versus-white-males-in-local- 
television-news-lead-stories- 
2165-7912.1000216.pdf

3 Napríklad, ako poukazuje kampaň 
Syndróm Róm, väčšina z nás si 
neuvedomuje, že priemerní Rómo-
via žijú podobne ako väčšina, 
rozptýlení medzi majoritou (Ľudia 
proti rasizmu: Syndróm Róm, 
dostupné na: www.syndromrom.sk). 
To sa odráža napr. aj na mediálnej 
reprezentácii, kedy väčšina prís- 
pevkov o Rómoch, v ktorých 
bolo identifikovateľné bydlisko 
respondentov, hovorila o Rómoch 
v osadách (Romano kher –  
Rómsky dom a SGI: Mediálne 
zobrazovanie rómskej menšiny 
a opatrení zameraných na ich 
začlenenie na Slovensku. 2017. 
Dostupné na www.governance.sk), 
pritom v osadách – a teda segre-
govane mimo obcí – v skutočnosti 
žije „len” približne 18 percent 
populácie Rómov na Slovensku.  
V absolútnych číslach ide o pri- 
bližne 74-tisíc ľudí.

https://www.omicsonline.org/open-access/coverage-of-black-versus-white-males-in-local-television-news-lead-stories-2165-7912.1000216.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/coverage-of-black-versus-white-males-in-local-television-news-lead-stories-2165-7912.1000216.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/coverage-of-black-versus-white-males-in-local-television-news-lead-stories-2165-7912.1000216.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/coverage-of-black-versus-white-males-in-local-television-news-lead-stories-2165-7912.1000216.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/coverage-of-black-versus-white-males-in-local-television-news-lead-stories-2165-7912.1000216.pdf
http://www.governance.sk/wp-content/uploads/2017/01/Medi%C3%A1lne-zobrazovanie-r%C3%B3mskej-men%C5%A1iny-a-opatren%C3%AD-zameran%C3%BDch-na-ich-za%C4%8Dlenenie-na-Slovensku.pdf
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Vďaka nasledujúcim 53 stranám4 
by sme, možno na prvý pohľad 

trochu paradoxne, nemali zistiť, kto 
sú Rómovia či spomínaní iní „iní”, 
ale v prvom rade kto sme my sami.

Práve vďaka tomu budeme mať 
možnosť lepšie porozumieť, ako 
vlastne vzniká to, že si myslíme, 
že Rómovia sú iní a ako to vplýva 
na novinárske výstupy, ktoré 
vytvárame, publikum, ktoré tieto 
výstupy prijíma, či spoločnosť, 
ktorú tieto výstupy formujú. 

Súčasne by sme mali lepšie  
porozumieť vzťahu príčin  
a dôsledkov v spoločenských 
vzťahoch a vlastnej novinárskej 
pozícii v nich. Toto porozumenie 
potom môžeme aplikovať na 
rôzne skupiny v rámci spoločen-
ských vzťahov, hoci aj s dôrazom 
na menšiny ako potenciálne 
znevýhodnené sociálne skupiny.

Toto nadobudnuté porozumenie 
si následne v druhej časti publi-
kácie vyskúšame na niekoľkých 
príkladoch z praxe. Tie zobrazujú 
vzťahy či reprezentácie Rómov 
(prípadne iných „iných”) a väčši- 
novej spoločnosti. Prostredníctvom 
príkladov sa zároveň pokúsime  
dekonštruovať niektoré mýty, 
ktorými je problematika opra-
dená. A čitateľov prevedieme aj 
viacerými praktickými úlohami.

V neposlednom rade by chcela táto 
publikácia zdôrazniť fakt, na ktorý 
už pred bezmála sto rokmi upozornil 

Walter Lippmann, zakladateľ dnes 
už legendárneho časopisu New 
Republic, novinár, filozof a mediálny 
kritik v jednom. A to ohromnú spo- 
ločenskú zodpovednosť médií 
a novinárov, ktorí v nich pôsobia.

Vyváženosť, nestrannosť a pres- 
nosť obrazov menšín v našich 
výstupoch môže prispieť k pozi-
tívnej sociálnej zmene, rovnako 
tak ako môže ich absencia utvr-
diť, či dokonca zhoršiť už existu-
júcu situáciu.

Študentov rôznych odborov,  
ale predovšetkým budúcich  
aj aktívnych novinárov, by sme 
tým všetkým chceli motivovať 
k tomu, aby začali svet vnímať 
o čosi komplexnejšie a zároveň 
zodpovednejšie, s analytickým/
kritickým dôrazom na slabších, 
prehliadaných a prepočutých.

Publikácia sa delí na dve časti 
venované rovnakej téme z dvoch 
perspektív. Prvá časť je výrazne 
rozsiahlejšia než druhá a značnú 
časť z nej tvorí teória potrebná  
k porozumeniu témy, o ktorej  
publikácia hovorí.

1. Obrazy v našej hlave 
2. Obrazy Rómov (a iných „iných”) 

v médiách

Prvá časť sa pokúša vysvetliť, ako 
vzniká naša predstava o „iných” 
v kontexte médií, druhá nám to 
ukazuje na niekoľkých príkladoch 
z praxe.

Čo sa dozvieme

4  A kurzu, ku ktorému 
je určený, no nie je 
k zvládnutiu témy 
nevyhnutný. 
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V prvej časti sa dozvieme, ako my sami ako jednotlivci 
vnímame svet a ako na to vplýva prostredie, z ktorého 

pochádzame. Zistíme, ako nás klame vlastná myseľ, ako 
fungujú stereotypy či predsudky a ako na naše novinárske 
výstupy vplývajú normy, ktorými a v ktorých žijeme. 

Obrazy  
v našej 

hlave
1

Tým sa zároveň pokúsime zod-
povedať otázku, čím ako novinári 
môžeme (hoci aj neuvedomovane) 
prispievať k nevyváženému medi-
álnemu pokrývaniu najrôznejších  
„iných”, v prípade Slovenska pre-
dovšetkým Rómov, ale napríklad  
aj chudobných obyvateľov našej 
krajiny vo všeobecnosti a v pos- 
lednej dobe aj ľudí vyznávajúcich 
islam, či ľudí označovaných 
všeobecne ako „migranti”.

V jednotlivých kapitolách prvej 
časti publikácie sa od identifi-
kovania nedostatkov v ľudskom 
myslení prepracujeme až k ste- 
reotypom či normám, ktoré 
prispievajú k vzniku vlastných 
obrazov sveta v našich mysliach.
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1.1

nedostatky  
v našom 
myslenÍ

Začneme čímsi jednoduchším, na prvý pohľad možno 
nesúvisiacim so žurnalistikou ani menšinami. Tým, 

ako nás klame naše myseľ. Praktické cvičenia, ktoré 
sú súčasťou tejto kapitoly, nám však môžu pomôcť 
porozumieť nedostatkom v našom vnímaní. A tie s novi- 
nárčinou, ako aj s vnímaním a zobrazovaním menšín, 
celkom určite súvisia.

Pri prechádzaní jednotlivými kla-
mami tak môžeme uvažovať, čo 
vypovedajú o našej novinárskej 
práci a v širšom zmysle o našom 
vnímaní sveta okolo nás.

Zamerať sa pritom môžeme na 
viacero rôznych aspektov nášho 
vnímania. Jedným z nich je naprí-
klad naše vnímanie súvzťažností.  
A teda toho, ako môže naša priro-
dzená ľudská potreba dávať veci 

do vzťahu jedno s druhým, viesť 
k dezinterpretácii. Alebo na fakt, 
že naše sústredenie sa na jedno 
(možné vysvetlenie, napríklad) 
môže zamedziť hľadaniu iných 
prvkov, ktoré ani netušíme, že by 
sme hľadať vôbec mali či mohli. 
Či na to, ako naše predošlé pozna-
nie – a teda to, čo už „vieme” –, 
vplýva na to, čo a najmä ako 
vnímame.
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Ktorá z čiar je dlhšia?

Ktoré políčko je tmavšie? A či B?

Táto prvá úloha je jednoduchá 
a mnohí z čitateľov túto ilúziu 
zaiste aj poznajú. Ide o tzv. Müller-
Lyerovu ilúziu, ktorú na konci 
19. storočia vytvoril nemecký 
sociológ Franz Carl Müller-Lyer. 
Obe čiary sú samozrejme totožné, 
aj keď prvá pôsobí v porovnaní 
s druhou ako dlhšia. Obrázok je 
grafickou ukážkou toho, že veci 
môžu byť v skutočnosti trochu iné, 
ako sa nám javia na prvý pohľad. 
Poďme však na ťažší oriešok.

Správnou odpoveďou na optický klam 
so šachovnicou je, že tmavšie políčko je 
označené písmenom A. Alebo žeby nie? 
V skutočnosti sú, napriek tomu, že to 
náš mozog akosi neberie do úvahy, obe 
políčka sfarbené úplne rovnako. Neveríte? 
Pozrite si ukážku v tomto Youtube videu – 
bit.ly/hra-tienov. 

A ako to súvisí s novinárčinou? Naša 
neschopnosť zistiť, že sú obe políčka 
sfarbené rovnako, súvisí aj s tým, že 
naša myseľ celkom automaticky uvažuje 
nie o akýchsi nekonkrétnych navzájom 
nesúvisiacich políčkach, ale o šachovnici, 
ktorá má určitú, nám známu štruktúru. 

Myseľ nám tak vlastne usporadúva 
prichádzajúce údaje do nám známeho 
kontextu, ktorého interpretácia však  
v súčinnosti s inými vplyvmi nemusí byť 
vždy správna. Tým vplyvom, ktorý nám 
do kontextu nesedí v tomto prípade, je 
dopadajúci tieň a kontrasty, ktoré pritom 
vytvára. 

Zdroj: Wikimedia Commons

http://bit.ly/hra-tienov
https://en.wikipedia.org/wiki/Checker_shadow_illusion
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Dokážete toto prečítať? 

Ktorý zo žltých kruhov je väčší?

A o čom vypovedá ten prazvláštne písaný text? O tom, že sme dsoť dbroí 
v dpňĺanoí solv. Mžôe tmou tak byť ptero, lbeo ľdsuká mesyľ ovyblke 
nčítea kžadé jdneo pnemsío stnmoasate, ale svloo ako coelk.

Náš mozog je skrátka naprogramovaný s dôrazom na funkčnosť, nie na 
presnosť či precíznosť. Táto naša schopnosť je na jednej strane na neza-
platenie, má napríklad čosi dočinenia aj s tým, čo nazývame intuíciou,  
no zároveň pri jej použití vzniká priestor na nesprávnu interpretáciu reali-
ty. Inými slovami, náš mozog je skvele vybavený k tvorbe dômyslov.  
Nato by sme ako novinári naozaj nemali zabúdať.

A ktorý z oranžových kruhov je väčší? 
Zrejme nebudete prekvapení, ak zistíte, 
že sú rovnaké, aj keď sa nám kruh 
naľavo zdá byť menší. Ide o takzvanú 
Ebbinghausovu optickú ilúziu.

Jedno z možných vysvetlení je, že 
dojem o veľkosti vzniká v závislosti 
od pomeru veľkostí s modrými 
kruhmi, ktoré obklopujú oranžový 
kruh. Ilúzia tak poukazuje na vplyv 
mozgu na vnímanie určitého javu 
či prvku v závislosti od okolitého 
kontextu a nie podľa nestranného 
úsudku6. Tomu by sa mal novinár 
každopádne vyhnúť.

NMEÔEŽM UIRVEŤ, ŽE DEOÁKŽM PEIMOROZUŤ TMOU, ČO PÁVRE  
ČÍATM. PĽDOA VUKÝSMÍNOKV Z UINZIETVRY V BORITSKM  

CGMDRIANBE, (KRTOÍ SA VAŠK K TMTUOO OJBAVU NLHSÁIEA5)  
JE CLEOKM JNDEO, V AOKM PRODAÍ SA NCHAJÁZADÚ PNÍMSEÁ  

V SCOLÁVH, OERKM THOO, ŽE PVRÉ A PSLODNEÉ PSÍENMO SÚ VDŽY 
NA SRÁPONVM METISE. VEKTŠY OTSTNAÉ MŽÔU BYŤ TTÁNLOE 

PHEÁDZRNAÉ A TXET JE SLÁTE PĽOAKHY ČTATENĽIÝ.

5 MRC Cognition and 
Brain Sciences Unit, 
dostupné na: http://
www.mrc-cbu.cam.
ac.uk/people/matt.
davis/cmabridge/ 

6 Wikipedia, verzia  
v angličtine, heslo: 
Ebbinghaus Illusion. 
Dostupné na: en.wiki-
pedia.org/wiki/Ebbin-
ghaus_illusion

Zdroj: Wikimedia Commons

http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/
http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/
http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/
http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/
en.wikipedia.org/wiki/Ebbinghaus_illusion
en.wikipedia.org/wiki/Ebbinghaus_illusion
en.wikipedia.org/wiki/Ebbinghaus_illusion
en.wikipedia.org/wiki/Ebbinghaus_illusion
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Test pozornosti

Určite si pozrite aj toto krátke Youtube video 
– bit.ly/test-pozornosti – zistite, koľkokrát 
si biely tím vymení loptu a otestujte si tak 
svoju schopnosť pozornosti, ktorá je pre 
novinára zásadná.

Správnu odpoveď nájdete pod fotografiou, 
prečítajte si ju prosím až po pozretí videa.

Súvislosť s novinárskou praxou sa doslova 
ponúka – ako sa píše priamo vo videu: 
„Je ľahké prehliadnuť čosi, čo vôbec 
nehľadáte”. A práve na možnú existenciu 
takýchto neznámych premenných by sme 
pri tvorbe novinárskeho obsahu plného 
rôznych vzťahov, príčin a dôsledkov nemali 
za žiadnych okolností zabúdať.

Skúste k jednotlivým nedostatkom 
našej mysle priradiť príklady  
z mediálnej praxe. Napríklad toho, 
ako nám známy kontext ovplyvní 
vnímanie určitej informácie, či 
toho, ako môžeme prehliadnuť 
významný prvok príbehu.

Úloha na zamyslenie

Zdroj: Youtube dothetest.co.uk

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
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1.2

To, ako vnímame svet okolo nás, je výslednicou 
množstva rôznorodých vplyvov. Počnúc tým, z akej 

pochádzame kultúry v tom najširšom zmysle tohto slova, 
po socioekonomické pozadie, z ktorého sme vzišli  
a v ktorom sa dnes nachádzame.

naše okuliare, 
ktorými  

vnÍmame svet

Vplýva na to rovnako tak aj naše 
nadobudnuté vzdelanie, aj naša 
viera či iné presvedčenie, rod, 
naše kontakty s ľuďmi z iných 
kultúr, či naše spoločenské zá-
zemie v najširšom zmysle slova 
(napríklad vrátane politického 
usporiadania a vôbec spôsobu 
politiky okolo nás, vplyvu tradič-
ných či moderných inštitúcií  
a podobne). A napokon, na naše 
vnímania do tej či onej miery 
vplývajú práve aj médiá, ktorých 
sme my sami súčasťou.

Môžeme tak bez obáv povedať, 
že ľudia si svoju predstavu  
o svete (s dôrazom na slove 
„predstava”) do značnej miery 
formujú na základe informácií, 
ktoré sa k nim dostanú z médií. 
Teda od novinárov.

Zároveň však netreba zabúdať, 
že aj novinár je len človek. A tak 
nás nemôže prekvapiť, že všetky 
tieto vplyvy – vrátane médií, kto-
rých je sám súčasťou –, vplývajú 
aj na jeho či jej predstavu o svete. 
A čím viac sú si novinári a novi-
nárky vedomí toho, ako tieto ich 
predstavy vznikajú a že vôbec 
existujú, tým viac dokážu s touto 
dôležitou informáciou pracovať. 
Už optické klamy nám trefne 
demonštrovali nutnosť sledovať, 
ako vzniká náš úsudok.

Okľukou sa tak dostávame k tomu, 
čo by sme vychádzajúc zo socio- 
lógie mohli nazvať diskurzom, 
čoby akýmsi určujúcim rozmerom, 
ktorý určuje podstatu našej pred-
stavy o svete.
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Diskurz, v ktorom žijeme a myslíme, 
tvorí akési okuliare, ktoré viac 
nevedome než vedome používame 
pri nazeraní na svet. Či už sú to 
napríklad okuliare väčšinového 
obyvateľa krajiny pri pohľade 
na predstaviteľa menšiny, alebo 
povedzme okuliare predstaviteľa 
strednej vrstvy pri pohľade na  
vylúčené komunity a ľudí v nich, 
okuliare mestského človeka pri 
strete s človekom z vidieka, oku- 
liare veriaceho či neveriaceho 
jedinca.

Ako ľudia z väčšinovej populácie 
zo strednej vrstvy napríklad mô-
žeme vnímať satelity na obyd- 
liach vo vylúčených komunitách 
ako prejav finančnej nezodpoved-
nosti, v skutočnosti však môže 
ísť o nástroj, vďaka ktorému sa 
extrémne chudobní ľudia doká- 
žu vysporiadať s dočasným 
nedostatkom zdrojov a prečkať 
najhoršie. Tým, že satelity  
a podobnú elektroniku v prípade 
potreby „založia”. Toto z pohľadu 
majority zbytočné vyhadzovanie 
peňazí sa tak obratom perspek-
tívy – nasadením iných okuliarov 
– stáva funkčnou a racionálnou 
stratégiou prežitia.

Takéto okuliare, určitú šablónu, 
cez ktorú myslíme, máme vždy. 
Zákonite žijeme v určitom diskur-
ze, ide tak skôr o to, si to začať 
uvedomovať a brať to do úvahy. 

Platí totiž, že médiá a my ako 
novinári v nich, máme prirodzenú 
tendenciu svoje výstupy stavať 
na týchto ustálených predsta-
vách o svete a tým ich ďalej 
podporovať. A to nie na základe 
hlbšieho analytického úsudku, 
ale skrátka preto, lebo to tak „je”.

De facto tak často nevedomky 
šírime informácie vystavané na 
vnímaní sveta ovplyvnenom všet-
kými tými prvkami spomínanými 
v úvode kapitoly a len málokedy 
sa tomu snažíme vedome vzdo-
rovať. A zložiť si okuliare a hľadať 
iné perspektívy, podobne ako  
pri príklade so satelitmi na stre- 
chách obydlí vo vylúčených komu- 
nitách. Menšiny a ich mediálna 
prezentácia je pritom oblasťou,  
pri ktorej sa absencia tejto schop- 
nosti „skladať okuliare z očí”  
prejavuje snáď najvypuklejšie.

Potešujúce však je, že snaha 
vedome pracovať s týmito našimi 
zaužívanými predstavami o svete, 
je zábavná a intelektuálne stimu- 
lujúca. Môže baviť. A je pritom 
prakticky jedno, či túto nado- 
budnutú schopnosť použijeme  
pri informovaní o menšinách  
a vôbec vo svojej novinárskej 
práci, alebo ju aplikujeme pri 
myslení vo všeobecnosti.

1.2  Naše okuliare, ktorými vnÍmame svet
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1.3diskurzy ako 
„režimy pravdy” 
a naša predstava 
o menšinách

V tejto teoretickejšie spracovanej kapitole, si ako prvé 
vysvetlíme už vyššie spomínaný pojem diskurz, aby  

sme ho neskôr mohli aplikovať na vznik našej predstavy  
o menšinách v kontexte médií a mediálnych reprezentácií.

Prvý význam, ktorý by sme mohli 
tomuto rozsiahlemu pojmu pripísať, 
je ten, že ide o verbalizované vede-
nie, ktoré je zdieľané7 – bez zdieľa-
nia skrátka niet komunikácie. Pôvod 
myšlienky v lingvistike sa nezaprie.

No fakt, že ide o zdieľané vedenie, 
nie je tým najdôležitejším. Pod-
statnejší je skôr aspekt, na ktorý 
poukázal francúzsky filozof a lin-
gvista – celebrita, Michel Foucault.

Diskurz je podľa neho dialóg, pri 
ktorom obe strany používajú určité 
argumenty v rámci určitej kultúry 
(či epistémy, viď v infoboxe na na-
sledujúcej strane). Podľa Foucaulta 
tak ide o proces, ktorý vopred 
formuluje štruktúru debaty.

Foucault ďalej tvrdil, že poznávanie 
a myslenie sú historicky podmie- 
nené a kultúrne limitované procesy, 

ktoré nedokážu len tak prekonať 
dejinný poriadok a určitý prístup 
k poznávaniu ako takému. Naše 
myslenie a poznávanie teda nie 
sú nikdy úplne slobodné a často 
nedospievajú k naozaj objektív-
nym záverom, ale postupujú  
v súlade s danou epistémou,  
v rámci určitej vopred danej  
štruktúry. Snaha o vybočenie  
z tejto epistémy je tak považo- 
vaná za odchýlku od normálu.

Tomu, aby sme sa od normálu 
nevzdialili, sa pri našom myslení 
sami chtiac-nechtiac prispôso-
bujeme. Moci, inštitúciám, zauží-
vaným zvyklostiam a pravdám.  
A tak prirodzene vznikajú mecha-
nizmy kontrolujúce myslenie  
a konanie ľudí, mechanizmy,  
ktoré ich držia vo vnútri epistémy. 
Sú to „režimy pravdy,” aké má kaž-
dá spoločnosť vrátane tej našej.

7 Giddens, A. 2013. So-
ciologie. Praha: Argo. 
s. 685 (ale napríklad 
aj Habermas) 

8 Foucault, M. 1980. 
Power/Knowledge: 
Selected Interviews 
and Other Writings. 
New York: Pantheon 
Books. s. 131.

Zdroj: Internet Encyclopedia of Philosophy

Michel Foucault
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9 Na obrázkoch 1 a 2 vidíme dva 
ovládacie panely v jednom seriáli. 
Delia ich od seba tri desaťročia 
a iná štruktúra – epistéma –, na 
ktorú mohli tvorcovia „vešať” svo-
je predstavy o svete budúcnosti. 
V čase, keď vesmírom lietala loď 
Enterprise, si tvorcovia seriálu 
nepredstavovali dotykové displeje. 
V kurze boli mihotavé tlačidlá 
a budíkové merače – dotykový 
ovládač nemali ako pomenovať 
ani zaradiť. Pritom zostrojiť faloš- 
ný dotykový panel by po tech-
nickej stránke nepredstavovalo 
žiaden problém ani v 60-tych 
rokoch. V čase Voyageru sa už 
vývoj ovládacej techniky pohol 
vpred, dotykové mobily síce ešte 
neprišli, no dotykové displeje  
už v hi-end oblasti nechýbali.  
A dostali sa samozrejme aj do sci-fi. 
No stále vidíme, že si tvorcovia 
nepredstavovali viac, než to, čo ich 
skutočne obklopovalo. Diskurz sa 
ukotvoval v rámci určitej epistémy.

Ilustrovať si, čo je to epistéma, si 
môžeme na netypickom, no zro-
zumiteľnom príklade z prostredia 
vedeckej fantastiky.

Na obrázkoch 1 a 2 vidíme dva 
ovládacie panely v jednom  
seriáli – americkom seriáli Star 
Trek. Displeje od seba delia tri  
desaťročia. Skúste interpretovať, 
čím sa obrázky od seba líšia  
a prečo si myslíte, že je to tak.

Možnú interpretáciu rozdielu  
medzi obrázkami nájdete  
v poznámke na okraji.9

Epistémou môžeme rozumieť určitú štruktúru, 
osnovu, či sieť, na ktorej je vystavané to, 
čo vieme, čo a ako myslíme. Stavebným 
materiálom sú pritom slová. Zjednodušene 
povedané, si ťažko môžeme predstaviť niečo, 
čo nevieme vyjadriť slovami. Napríklad novú 
farbu. V konečnom dôsledku, pri troche ab- 
strakcie, z toho môže vyplývať, že diskurz 
(pozostávajúci zo slov), konštruuje a formuje 
samotný život spoločnosti. Novinárom 
celkom blízka predstava.

Zdroj: Wikimedia Commons

1

2
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Podľa Petersona sa Foucaltov 
pohľad na diskurz (a moc, ale o nej 
si povieme viac nižšie) vyznačuje 
uvedomením si existencie blízkeho 
vzťahu medzi témou a spôsobmi, 
akými je tá téma reprezentovaná.10 
Ide teda nielen o to, o čom sa 
hovorí, ale aj kto, ako a prečo to 
hovorí.

Phillips pri tom všetkom poukazuje 
aj na dualitu diskurzu (vychádza-
júc takisto z Foucaulta). Dualitou 
diskurzu je pritom mienené presne 
to, čo sme spomínali aj v kapitole 
1.2 pri novinárovi, ktorý na jednej 
strane predstavu ľudí o svete  
(spolu)formuje, ale zároveň táto 
predstava o svete formuje jeho.  
A tak dookola. 

Z toho už poľahky vyplynie špeci-
fická vlastnosť diskurzov, a to, že 
nie sú len čírym odrazom reality, 
šírením poznania, myšlienok či 
obrazov, ktoré určujú, ako vnímame 
svet, ale zároveň sú aj formujúcimi 
nástrojmi, ktoré realitu aj samé 
konštruujú.11

Ak sa pritom na túto charakteris-
tiku diskurzu pre zjednodušenie 
pozrieme v kontexte jednej zo zá-
kladných sociologických poučiek, 
tzv. Thomasovej teorémy – ak je 
určitá situácia (nemusí byť reálna, 
pozn. autora) ľuďmi definovaná 
ako skutočná, stáva sa skutoč-
nou vo svojich dôsledkoch – tak 
je možné prijať tézu, že štruktú-
rovaním našej predstavy o svete 
diskurz svet naozaj formuje.

Skúste si predstaviť 
prípad uplatnenia 
Thomasovej teorémy 
v novinárskej praxi – 
ideálne v súvislosti  
s menšinami. 

Otázka na 
zamyslenie

10 Peterson, M., A. 2003. 
Anthropology & Mass 
Communication: 
Media and Myth in 
the New Millennium. 
New York: Berghahn 
Books. s. 96. 

11 Phillips, L.  2007. 
„Doing discourse 
analysis. A brief intro-
duction to the field.” 
Pp. 285–294 in Nico 
Carpentier (eds.). 
Media Technologies 
and Democracy in 
an Enlarged Europe. 
Tartu: Tartu University 
Press. s. 285–6.

12 Merton, R., K. 1948. 
The Self-Fulfilling Pro-
phecy. In: The Antioch 
Review. Vyd. 8, č. 2, s. 
193–210.

THOMASOVA TEORÉMA ALEBO SEBANAPLŇUJÚCE 
PROROCTVO

Prenesením Thomasovej teorémy na vnímanie menšín môže-
me povedať, že tým, ako vnímame a ako novinári aj prezen-
tujeme menšinu, hoci aj táto menšina taká ako si ju predsta-
vujeme v skutočnosti celkom, alebo dokonca vôbec nie je, 
prispievame k určitým dôsledkom, ktoré už sú skutočné.

Vo svojej podstate ide aj o fenomén, ktorý sa zvykne nazývať 
sebanapĺňajúcim proroctvom12. Ak napríklad ľudia uveria, že 
banka je pred krachom – pritom môže byť v dobrej kondícii – 
následný masový nával klientov (tzv. run na banku), ktorí sa 
snažia narýchlo vybrať svoje úspory, ju môže k tomu krachu 
skutočne doviesť.

V kontexte menšín sa to môže prejavovať rôzne. Ak napríklad 
uveríme predstave, ktorú máme o rómskej menšine vytvorenú,  
tak podľa toho následne nastavujeme aj reálne verejné politiky 
(napríklad rôzne zákony či opatrenia namierené na riešenie 
situácie vylúčených komunít). Tie politiky potom, celkom priro- 
dzene, nefungujú a my sa tomu ešte aj čudujeme, pohoršujeme sa 
nad tým, prípadne dávame ich neúspech za vinu tým, ktorým mali 
pomôcť. Dôsledky našich predstáv sa tak stávajú skutočnými.

1.3  Diskurzy ako „režimy pravdy” a naša predstava o menšinách
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Diskurzy tak podľa Giddensa  
„vytyčujú okolo subjektov hranice, 
ktoré limitujú to, čo o subjektoch 
môže byť rozumne (podčiarknu-
té a zdôraznené autorom, pozn.) 
povedané”13. Diskurz tak vopred 
určuje štruktúru a okraje deba-
ty, určuje podmienky a pravidlá 
vytvárania pravdy.

Definuje tak to, ako a čo si myslí-
me a najmä čo si vlastne myslieť 
„môžeme”. Niektoré myšlienky sú 

napríklad brané ako automaticky 
správne, nikomu ani nenapadne 
ich spochybňovať. A ak to predsa 
len spraví, je to považované za 
prinajmenšom nerozumné.

Skúsme si to predstaviť pri diskusii 
o menšinách, povedzme v našom 
kontexte o občanoch Slovenska 
maďarskej národnosti (ale aj  
Maďarov v samotnom Maďarsku)  
a ich vzťahu k Slovenskej republike 
v historickej perspektíve.

1.3  Diskurzy ako „režimy pravdy” a naša predstava o menšinách

13 Giddens, A. 2013. So-
ciologie. Praha: Argo. 
s. 685.

14 Návojský, A. 2017. 
Globálne prepojenia, 
Svet medzi riadkami.

Zdroj: One Word – Columbus

„Na základných a stredných 
školách sa učíme, že Krištof 
Kolumbus objavil Ameriku. 
Tento výklad dejín nespochyb-
ňujeme, je všeobecne ak-
ceptovaný. Rovnako ako fakt, 
že pre západnú civilizáciu je 
Kolumbus symbolom odváž-
neho objaviteľa, ktorého objav 
zmenil obraz vtedajšej Európy. 
V Spojených štátoch americ-

kých sa „objavenie” Ameriky 
každý október oslavuje štát-
nym sviatkom.

Skúsme sa však na ´objavenie´ 
Ameriky pozrieť iným, kritickým 
pohľadom, ktorý narúša nara-
tívy hrdinu a objaviteľa. Krištof 
Kolumbus svojimi výpravami 
priniesol brutálny spôsob zaob-
chádzania s pôvodným obyva-

teľstvom, ich vraždenie  
a uvrhnutie do otroctva.14”

Pre lepšiu názornosť si pozrite 
video v tomto odkaze bit.ly/
kristof-kolumbus a porovnaj- 
te ako Kolumba vnímate vy  
v porovnaní s pôvodnými oby-
vateľmi Ameriky. A ako by sa  
to dalo preniesť na diskusiu  
o menšinách na Slovensku?

OBJAVENIE AMERIKY V ROZDIELNYCH DISKURZOCH

https://www.youtube.com/watch?v=L-d6A0GdS40
https://www.youtube.com/watch?v=L-d6A0GdS40
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Pre väčšinu Slovákov – teda tých 
ľudí, ktorí na nose nosia čosi, čo 
by sme mohli nazvať slovenskými 
národnými okuliarmi, ktoré získali  
v rámci socializácie v rodine, škole, 
medzi priateľmi – je Slovensko  
(a ďalšie nástupnícke štáty vrá-
tane samotných našich južných 
susedov) výsledkom rozpadu 
zväzujúceho Uhorska na viacero 
slobodných rovnocenných novo-
vzniknutých národných štátov.

Z pohľadu Maďarov, ako niekdaj-
šieho dominantného etnika, tomu 
však môže byť inak. Ich okuliare 
sledujúce tú istú realitu, môžu 
ľahko vidieť čosi celkom iné.  
Z tamojšej perspektívy, v tamoj-
šom diskurze, môžu byť Sloven-
sko a ďalšie nástupnícke krajiny 
vnímané ako separatisti, ktorí 
oklieštili niekdajšie územie krajiny. 

Ich krajina tak v ich očiach ne-
vznikla v roku 1918, ale o nejakých 
tisíc rokov skôr. Od toho sa potom 
odvíjajú všetky-možné vzájomné 
nepochopenia a z nich pramenia-
ce nedorozumenia.

Čo z toho vyplýva? To, že určité 
javy či skutočnosti môžeme inter- 
pretovať rôzne v závislosti od toho, 
z ktorej strany sa na ne pozeráme. 
Zjednodušene povedané. Uvažo-
vať tak však znamená vybočiť  
zo zaužívaného diskurzu. 

Však si to len skúsme predstaviť  
v praxi. Čo sa stane, ak túto tézu  
o inom vnímaní historickej reali-
ty na rôznych stranách Dunaja, 
prípadne ekvivalentne o tom, že 
na situácii vylúčených rómskych 
komunít nesie významný podiel 
aj samotná väčšinová spoloč-
nosť, predstavíme verejne? Čo  
sa s nami stane?

V mnohých prípadoch budeme 
obratom považovaní za prinaj-
menšom nerozumných, v horšom 
prípade za naivných slniečkárov, 
protislovenské prostitútky a štam- 
gastov bratislavskej kaviarne so 
všetkými negatívnymi konotáciami, 
ktoré tieto prívlastky nesú.15

Zdroj: Medium.com

15 Novinári by však 
napriek tomu mali 
upozorňovať aj na 
takéto perspektívy 
a vo vytváraných 
výstupoch ich vyba- 
lansovať – viac  
v kapitole o etike  
a spoločenskej zod-
povednosti v závere 
prvej časti.

1.3  Diskurzy ako „režimy pravdy” a naša predstava o menšinách
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Hoci sú to celkom legitímne otáz-
ky, týmto prívlastkom a možnému 
viac či menej vedomému odsúde-
niu, by sme sa nevyhli. Vybočili by 
sme totiž z aktuálne uznávaného, 
zaužívaného diskurzu. 

Také „vybočenie” v nás zároveň, 
ako akúsi formu preventívnej 
ochrany, vzbudzuje pocit nepo- 
hodlia – je to to, čo sme pri Fou-
caultovi nazvali mechanizmami 
kontroly, či „režimami pravdy”.  
A práve aj o tom je učebný text, 
ktorý práve čítate a ktorý by 

Zdroj: Footprint Network

1.3  Diskurzy ako „režimy pravdy” a naša predstava o menšinách

16 Ide o prejav takzvanej kognitív-
nej disonancie, teóriu zo soci-
álnej psychológie. Kognitívnou 
disonanciou sa podľa Wikipedie 
nazýva „ľudská reakcia na neprí-
jemné novozískané informácie 
alebo skúsenosti protirečiace 
predchádzajúcej predstave 
alebo znalosti. Tento nesúlad  
v nás vyvoláva nepríjemný pocit 
napätia a následne túžbu po 
jeho znížení či odstránení. Je 
to nevedomá reakcia mysle 
na rozpory medzi postojmi 
(znalosťami, vierou, správaním) 
a skutočným stavom veci. Do-
chádza k tomu preto, lebo ľudia 
majú vrodenú tendenciu konať 
v súlade so svojimi postojmi.” 
Dostupné na: sk.wikipedia.org/
wiki/Kognitívna_disonancia

nám mohol pomôcť si existenciu 
týchto režimov pravdy uvedomo-
vať, a tak ich, obrazne povedané, 
nachádzať aj medzi našimi vlast-
nými riadkami. 

Upozorňujeme však, že nazeranie 
pomedzi riadky môže niekedy 
dokonca aj bolieť, neraz totiž ide 
proti nášmu presvedčeniu a zauží-
vaným pravdám, na čo náš mozog 
nereaguje práve s nadšením.16

sk.wikipedia.org/wiki/Kognit%C3%ADvna_disonancia
sk.wikipedia.org/wiki/Kognit%C3%ADvna_disonancia
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1.4

diskurzÍvne rámce – 
„pečiatky moci”

S diskurzom, ako rozmerom, ktorý predurčuje našu pred-
stavu o svete vystavanú na určitej epistéme, úzko 

súvisí aj takzvané diskurzívne rámovanie, prípadne len 
rámovanie, mediálne rámovanie a podobne. Takéto dis- 
kurzívne rámovanie je totiž súčasťou každej komunikácie 
a teda prirodzene aj mediálnej prezentácie. Dalo by sa 
povedať, že vlastne prepája diskurz s médiami. 

O čo ide? Ide o zasadenie dis-
kurzu a jeho prvkov do určitého 
kontextu pojmov a symbolov 
postavených na tom, čomu ľudia 
rozumejú, čo im je jasné akoby 
samo od seba. Rómovia sú skrát-
ka takí a nie iní – od prírody leniví 
a neochotní pracovať, ale zato 
vedia dobre hrať na hudobných 
nástrojoch. Diskurzívne rámce  
sú tak tým, čo nám umožňuje 
pomyselne si odpovedať na otáz-
ku „Čo sa to tu deje?”17. Dávajú 
diskurzu štruktúru a význam.

Sociológ Erwing Goffman vypi-
chol ešte dva aspekty rámo-
vania. Jedným z nich je princíp, 
ktorý vyjadruje tento citát „pozo-
rovatelia aktívne premietajú svoje 
referenčné rámce na svet v ich 

bezprostrednom okolí”18. Na exis-
tujúci svet si tak premietame 
svoje predstavy o ňom.

Príkladom, ktorý tak brilantne po-
písal Edward Said v už klasickej 
štúdii Covering Islam19 zameranej 
na analýzu mediálneho reprezen-
tácie islamu, islamského sveta  
a ľudí v ňom, je naše videnie 
Orientu. Obraz, ktorý o Oriente 
máme, sme si vytvorili sami 
(sami v zmysle spoločnosti,  
v ktorej žijeme). Aladin, 1000  
a 1 noc, vodné fajky a háremy,  
a v zásade úplný opak nás  
v Európe, éterický, tajomný, no 
zaostalý a nespoľahlivý, zo svojej 
orientálnej prapodstaty nevhod-
ný na demokraciu ani ľudské  
práva. Rozprávka či tragédia  

17 Goffman, E. 1986. Fra-
me Analysis: An Essay 
on the Organization of 
Experience. Boston: 
Northeastern Universi-
ty Press. s. 46

18 Ibid, s. 39

19 Said, E. 1997. Covering 
Islam - How the Me-
dia and the Experts 
Determine How We 
See the Rest of the 
World. London: Vinta-
ge Books.
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nezodpovedajúca realite – čo 
nám však často neprekáža  
pri podávaní správ o Blízkom  
východe, vychádzajúc práve  
z takto orámovaných východísk. 
A podobne pristupujeme aj  
k rámovaniu iných častí sveta. 

Druhý dôležitý aspekt pri rámo-
vaní je, že podobne ako samotný 
diskurz, nebývajú rámce využí-
vané vedome. Ak v nich žijeme, 
ani si ich neuvedomujeme. Pres-
ne ako s rámovaním Orientu.  
Alebo hoci aj vylúčených  
komunít na Slovensku.

Ale presuňme sa do praktickejšej 
roviny. Podľa Roberta Entmana 
rámovanie znamená „vyberať 
aspekty vnímanej reality a robiť 
ich tak v rámci komunikovaného 
textu (textom nie je myslený len 
písaný text, pozn. autora) viditeľ- 
nejšími, a tým podporiť určité 
zadefinovanie problému, jeho 
kauzálnu interpretáciu, morálnu 
evalváciu a/alebo zvažovanie 
odporúčaní spojených s opiso- 
vanou otázkou”20, predstavuje  
„pečiatku moci”21. 

Ide teda o výber určitých aspek-
tov, ktoré v rámci komunikácie 
zdôrazníme, vďaka čomu kon- 
štruujeme vybraný úsek reality. 

Inými slovami, vedome či neve-
dome nasmerujeme pozornosť 
publika k určitým prvkom príbe- 
hov a k ich určitej konkrétnej 
interpretácii, čo najďalej od  
možných alternatívnych inter- 
pretácií. Vidíte v tom prácu novi- 
nára v súvislosti s menšinami 
ako predstaviteľmi „iných”?  
Dobre robíte.

Vyskúšať si to môžete na príklade 
týchto dvoch krátkych twittero- 
vých správ veľkých tlačových 
agentúr (AP a AFP) počas huri-
kánu Katrina v americkom New 
Orleanse v roku 2005.

Skúste si sami pre seba napísať 
či povedať, v čom sa tieto dva 
obrázky a ich popisky líšia, akým 
spôsobom rámujú podávané prí-
behy, aké prvky zdôrazňujú, aké 
prvky naopak zamlčiavajú  
a podobne.

Zdroj: http://stuarte.co/wp-content/uploads/2014/12/white-people-find-food-black-
people-looting.jpg

20 Entman, R. 1993. 
„Framing: Toward 
Clarification of a 
Fractured Paradigm.” 
Journal of Communi-
cation 43(4): 51-58.  
s. 52.

21 Ibid, s. 53

Mladík sa brodí hlbokou vodou po tom, ako 
vyraboval potraviny v New Orleanse (AP)

Dvaja obyvatelia New Orleansu sa brodia  
v hlbokej vode po tom, ako našli chlieb  
a vodu z miestnych potravín (AFP)
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Ale príkladov sa nájde mnoho aj 
dnes a u nás doma. Ak napríklad 
informujeme o rómskej proble-
matike, môže to byť implicitná 
prezentácia Rómov ako tých, ktorí 
nechcú pracovať a prispôsobiť sa, 
bez informácie, že sa nemajú kde 
zamestnať, vedome či nevedome 
počítajúc, že všetci – a teda väč-
šinové publikum – predsa vedia, 
že Rómovia pracovať nechcú. 

Alebo pri mediálnom pokrytí 
utečeneckej krízy, a teda iných 
„iných”, sa zas zvykli prichádza-
júci ľudia prezentovať (a teda 
rámovať) ako administratívna 
záťaž, výzva pre políciu, či ako 
kríza samotná, prehliadajúc príči-
ny v krajinách pôvodu, čo mohlo 
v divákoch vyvolávať dojem, že 
utečenci sú vlastne príčinou,  
nie dôsledkom.22 

Svoje pri rámovaní zohráva naprí-
klad aj výber respondentov –  
ak si pri spomínanej téme vylúče-
ných rómskych komunít vyberá-
me cielene policajtov, bezpečnost-
ných analytikov či ministra vnútra, 
tak situáciu zarámujeme celkom 
inak, než ako keď položíme otázky 
odborníkom, ktorí sa zaoberajú 
podstatou a príčinou daných javov 
– v tomto prípade sociológom, so-
ciálnym pracovníkom, etnológom 
či odborníkom na ľudské práva.

22 Výskumný tím pod vedením 
doktora Jakuba Maceka na 
Masarykovej univerzite reali- 
zoval výskum mediálneho 
televízneho pokrytia utečenec-
kej krízy. O.i. prišli k výsledku, že 
prichádzajúci ľudia zvyknú byť 
prezentovaní ako administra-
tívna záťaž, výzva pre políciu, 
či kríza samotná, prehliadajúc 
príčiny v krajinách pôvodu, čo 
môže v divákoch vyvolávať do-
jem, že utečenci sú vlastne prí-
činou, nie dôsledkom – z viac 
než 500 televíznych reportáží 
sa primárne príčinami nezaobe-
rala ani jedna. Viac na stránke 
http://www.hatefree.cz/blo/
analyzy/1304-analyza-medialni-
ho-pokryti-uprchlicke-krize

23 Kahneman, D. a Tversky, A. 1984. 
Citovaní v: Entman, R. 1993. 
„Framing: Toward Clarification 
of a Fractured Paradigm.” s. 53. 
In: Journal of Communication 
43(4): 51–58.. 

MECHANIZMUS RÁMOVANIA DISKURZU

Tento príklad nám prostredníctvom jednoduchej matematiky 
názorne ukáže vplyv rámovania na našu myseľ. Kognitívni 
vedci Daniel Kahneman a Amos Tversky v jednom svojom 
pokuse kládli respondentom takúto otázku:

„Predstavte si, že sa USA pripravujú na vypuknutie nezvyčajnej 
ázijskej choroby, ktorá podľa predpokladov zabije 600 ľudí. Na 
boj proti nej boli navrhnuté dva alternatívne programy. Predstav-
te si, že ich predpokladané dopady sú nasledovné: 

•	 Ak prijmeme program A, zachránime 200 ľudí. 

•	 Ak prijmeme program B, tak je tretinová pravdepodobnosť, že 
sa zachráni všetkých 600 ľudí, respektíve pravdepodobnosť, 
že sa nezachráni nik. 

Ktorý z programov by ste si vybrali?”23

Ako to dopadlo? Veľká väčšina respondentov by si vybrala 
program A. Neskôr otázku autori modifikovali a výsledky boli 
podobné. Podstatné je, že programy A a B sú identické, len 
ich podanie, komunikát, je inak rámovaný. Podľa Entmana  
tak tento príklad ilustruje, ako rámovanie – výber prvkov  
a symbolov – dokáže určiť, ako a či ľudia porozumejú nejaké-
mu problému, rovnako tak aj to, ako ho zhodnotia a ako na  
to zareagujú.

http://www.hatefree.cz/blo/analyzy/1304-analyza-medialniho-pokryti-uprchlicke-krize
http://www.hatefree.cz/blo/analyzy/1304-analyza-medialniho-pokryti-uprchlicke-krize
http://www.hatefree.cz/blo/analyzy/1304-analyza-medialniho-pokryti-uprchlicke-krize
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Informáciu môžeme taktiež  
rámovať aj zvoleným jazykom, 
výberom metafor, prirovnaní, 
synoným, výberom podstatných 
mien a ich prívlastkov či prídav-
ných mien (napr. ruský bojovník 
vs. bojujúci Rus; utečenec vs. 
človek na úteku), používaním 
činného vs. trpného rodu. 

Rámovať tiež môžeme aj celkový 
podávaný naratív24 – napríklad 
naratív postavený na víťazoch  
a porazených, či naratív postave-
ný na odhaľovaní neprávostí  
a podobne25, čo nasmeruje pub-
likum k určitému spôsobu uva-
žovania o predmete informácie. 
Skrátka tých možností rámovania 
je viacero a je dôležité si jeho 
existenciu uvedomovať. Čo sa 
nám nie vždy darí.

Táto vyššie spomínaná Entmano-
va „pečiatka moci” môže byť či 
už vedomá, alebo nevedomá.  
V prvom prípade ide napríklad  

o spin, PR, či marketing, v druhom 
o automatizované zasadzovanie 
situácií do konkrétnych rámcov 
na základe nášho presvedčenia, 
skúseností, postojov a názorov. 
Rolu pritom nehrá fakt, že nejde 
o objektívne skutočnosti týkajúce 
sa danej veci. 

Tým sa vlastne dostávame  
k vzniku a využívaniu stereoty-
pov (ktorých podstatu a vznik si 
bližšie popíšeme v kapitolách 1.6 
a 1.7). Tie sú vo svojej podstate 
potrebné, pomáhajú nám oriento-
vať sa vo svete – ak vidíme pána 
v bielom plášti s hompáľajúcim 
sa fonendoskopom, tak vieme, že 
to nie je kominár. No v určitých 
prípadoch sa môžu preklopiť do 
negatívnej roviny a predsudkov.

24 Naratívom je mie-
nené „rozprávanie, 
príbeh (individuálny, 
skupinový, národný, 
historický a pod.), v 
ktorom sa fakty a ich 
interpretácia podria-
ďujú istému zámeru”. 
Slovník súčasného 
slovenského jazyka, 
2015.

25 Journalism.org. 1998. 
Framing the News. 
The Triggers, Frames, 
and Messages in 
Newspaper Covera ge. 
In: Project for Excel-
lence in Journalism/
Pew Research Centre. 
Dostupné na: http://
www.journalism.org/
files/legacy/framin-
gthenews.pdf

CVIČENIE „AKO (NE)RÁMOVAŤ?”

Predstavte si, že píšete článok 
o verejných politikách týkajú-
cich sa vylúčených komunít 
na Slovensku. Koho by ste 
oslovili? Akých respondentov 
a prečo? Nemusíte hľadať kon-
krétne mená, stačí si ich určiť 
typologicky.

Svoj postup porovnajte s člán-
kom, ktorý nájdete v tomto od-
kaze bit.ly/clanok_ramovanie.

Akých respondentov zvolila 
autorka článku? A akých vy? 
Akú atmosféru získal jej článok 
vďaka výberu respondentov? 

Kam to článok (a jeho čitateľov) 
nasmerovalo? Ako na vás pôso-
bia rozdielne „reality” v oboch 
textoch – vo vašom hypote-
tickom a texte v príklade? Ako 
inak by mohol článok vyzerať, 
keby si autorka zvolila iných 
respondentov?

http://www.journalism.org/files/legacy/framingthenews.pdf
http://www.journalism.org/files/legacy/framingthenews.pdf
http://www.journalism.org/files/legacy/framingthenews.pdf
http://www.journalism.org/files/legacy/framingthenews.pdf
bit.ly/clanok_ramovanie
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1.5

Pri uvažovaní o diskurze a rámovaní (nielen) v súvislosti 
s médiami je kľúčové kriticky reflektovať mocenské 

vzťahy v spoločnosti, od miestnej úrovne po globálnu. 
Tými mocenskými vzťahmi je myslená aj moc novinárov, 
moc, ktorá je skôr na úrovni symbolov a presviedčania, 
v tom zmysle, že médiá majú do istej miery potenciál 
kontrolovať mysle svojich čitateľov a divákov, ale nie 
priamo ich konanie.26 

strážcovia
obsahu

A čo vlastne mienime pojmom 
„kritický”? Existuje viacero význa-
mov tohto pojmu. Laicky chápe-
me ako kritiku napríklad ponosy 
našej kamarátky na náš nový 
účes. Tento význam však v tomto 
prípade na mysli nemáme. O čosi 
bližšie je definícia podľa Jazyko-
vedného ústavu Ľudovíta Štúra, 
ktorá vysvetľuje pojem „kritický” 
o.i. ako triezve, vecné hodnotenie, 
posudzovanie čohosi. V prípade 
diskurzu, rámovania a médií však 
musíme ísť ešte o krok ďalej. 

Slovami Maxa Horkheimera (pred-
staviteľa Frankfurtskej školy,  
30. roky, Nemecko), aby mohla 
byť teória (akákoľvek) považovaná 
za kritickú v tomto zmysle tohto 
slova, musí sa snažiť „vyslobodiť 
ľudské bytosti z okolností, ktoré 
ich zotročujú”27. 

V kontexte médií a novinárov tak 
ide o hľadanie určitých nerovno-
vážnych vzťahov v spoločnosti, 
zisťovanie, kto má vplyv a kto je 
ovplyvňovaný, kto je držiteľom 
moci v tom najširšom zmysle 
slova a kto je jej prípadnou obe-
ťou a ako sa ňou stáva.

Slovami legendárnej štúdie Bad 
News od Glasgow Media Group, 
novinári sú „strážcami” obsahu28, 
ktorí zaradia do vysielania len 
to, čo uznajú za vhodné – rozho- 
dujú, o čom sa diváci dozvedia29.

26 Van Dijk, T. 1995. “Power and the 
news media”. In Paletz, D. (Ed.). 
1995. Political Communication 
and Action. (pp. 9–36). Cresskill, 
NJ: Hampton Press. 

27 Wikipedia, verzia v angličtine, 
heslo: Max Horkheimer. Dostup né 
na: https://en.wikipedia.org/wiki/
Max_Horkheimer

28 Treba však podotknúť, že sa ten- 
to mocenský vzťah v poslednej 
dobe čiastočne naštrbil a určitú 
mieru moci získalo aj publikum. 
Platí to predovšetkým v online 
žurnalistike, čiastočne aj pri 
iných médiách. Príčinou čiastoč-
ného posunu v deľbe moci je tzv. 
„klikací” mechanizmus, kedy na 
webe dokážu čitatelia niektoré 
témy rôznymi spôsobmi – naprí- 
klad zdieľaním na sociálnych 
sieťach – „vyklikať” až na hlavnú 
stránku. To môže z niektorých 
informácií spraviť vo svojom 
dôsledku „dôležitejšie” než iné. 
Podobne je tomu, hoci s výraz- 
ným odstupom, aj pri iných 
médiách, ktoré dokáže publikum 
ovplyvniť napríklad prostredníc-
tvom údajov z tzv. peoplemetrov 
v súvislosti s televíziami, či 
spotrebiteľskými prieskumami, 
ktoré si dávajú vypracovávať mé-
diá a na ich základe prestavujú 
programovú skladbu tak, aby 
mali vyššiu konkurenčnú výhodu. 
Konkrétny výber podávaných 
informácií, ktoré je vôbec možné 
„vyklikať”, má však aj tak naďalej 
v rukách novinár.

29 Giddens, A. 2013. Sociologie. 
Praha: Argo. s. 696.

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
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30 S obdobnými analýzami, s akou 
prichádza Glasgow Media Group, 
prišli v súvislosti s mediálnym 
pokrývaním Rómov na Slovensku 
aj viaceré tunajšie organizácie  
a inštitúcie. V mnohých prípa- 
doch prišli k obdobným výsled-
kom a preukázali prítomnosť mo-
cenských vzťahov v informovaní 
o tejto menšine, zdôrazňujúc pri-
tom schopnosť médií prispievať 
k pozitívnej spoločenskej zmene, 
ale rovnako tak aj k zhoršeniu 
aktuálnej situácie (viď napr. ana-
lýzu od Romano kher – Rómsky 
dom a SGI: Mediálne zobrazova-
nie rómskej menšiny a opatrení 
zameraných na ich začlenenie 
na Slovensku; 2017; Dostupné  
na www.governance.sk.

31 Giddens, A. 2013. Sociologie. 
Praha: Argo. s. 696–697.

V 70-tych rokoch vznikla vo 
Veľkej Británii, konkrétne pri 
univerzite v Glasgowe, výs-
kumná skupina, ktorá si dala 
názov Glasgow Media Group. 
Od tej doby vydala pod hla-
vičkou „Bad News” celú sériu 
kultových kritických analýz 
mediálneho pokrývania naj-
rôznejších tém.

Vôbec v prvej z nich napríklad 
analyzovali spravodajské po- 
krytie robotníckych štrajkov 
v 70-tych rokoch. Výskumníci 
prišli na to, že vtedajšie spra-
vodajstvo bolo vedené selek-
tívne a skreslene. Novinári 
napríklad často používali  
v súvislosti so štrajkujúcimi 
slová ako „ťažkosti”, „nezmy-
selné štrajky” a podobne, čo 
podľa analytikov napovedalo 
čosi o vnútornom presvedčení 
novinárov. Okrem toho autori 
zistili napríklad aj to, že oveľa 
viac správ bolo venovaných 
tomu, ako štrajky narušili 
bežný život, než príčinám 
štrajkov – čo mimochodom 
pripomína informovanie  
o utečeneckej kríze.

Mocenskú perspektívu vtedy 
u novinárov našli v ich prís- 
lušnosti k strednej vrstve – 
novinárov štrajky skrátka 
obťažovali a nedokázali sa  
s problémami robotníkov sto-
tožniť. Zároveň podľa autorov 
novinári podporovali názory 
dominantných skupín v spo-
ločnosti, skupín, ktoré považo-
vali štrajkujúcich za nezodpo-
vedných a nebezpečných. 

Jednou z novších analýz je 
Bad News from Israel. Ide  
o výskum televízneho pokry- 
tia izraelsko-palestínskeho 
konfliktu v britských médiách 
začiatkom tohto milénia.  
A čo výskum ukázal?

Napríklad to, že Izraelčania 
boli respondentmi rozhovorov 
aj reportáží viac než dvakrát 
častejšie než Palestínčania, 
v niektorých obdobiach mali 
možnosť vysvetľovať svoj 
pohľad na dianie dokonca až 
šesťkrát častejšie. Zároveň 
izraelskú pozíciu podporova-
lo veľké množstvo vyhlásení 
amerických politikov. Tých 
bolo v britských médiách 
dvakrát viac než zástupcov  
z londýnskeho Westminstru.

Zaujímavý bol aj používaný 
jazyk (viď už spomínané rámo-
vanie a „pečiatky moci”). Zatiaľ 
čo pri obetiach na strane Izra-
ela sa hovorilo o „masových 
vraždách”, „zverstvách”  
a „brutálnych vraždách”,  
pri obetiach na druhej strane 
sa taký jazyk nevyskytoval. 
Zároveň sa kládol silný dôraz 
na smrť Izraelčanov. Aj v čase, 
kedy Palestínčania zažívali 
najvyššie straty, sa v médiách 
stále objavovalo viac správ  
o izraelských obetiach. Straty 
Palestínčanov pritom boli 
viacnásobné.

(adaptované z Giddensa31)

GLASGOW MEDIA GROUP – BAD NEWS, BAD NEWS 
FROM ISRAEL (A ĎALŠIE)30

Zdroj: Pluto Press

http://www.governance.sk/gov_news/medialne-zobrazovanie-romov-na-slovensku/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71eYyBjVEtL.jpg
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Ako novinári by sme mali na túto 
vlastnú mocenskú pozíciu kriticky 
reflektovať. V tomto kontexte 
(berúc do úvahy pojmy ako je 
diskurz a rámovanie) je dôležité 
analyticky prepájať moc a diskurz 
a snažiť sa pracovať so vzťahmi 
medzi nimi.

Diskurz predstavujúci okuliare, ktoré 
určujú podstatu toho, ako vníma-
me a „myslíme” svet, sa pritom 
dá považovať za jeden z nástrojov 
mocenských vzťahov a nerovností, 
nielen ich zrkadlo. Nejde o pasívny, 
ale naopak o aktívny prvok. Kto 
má moc, ten (miestami uvedomo-
vane, ale skôr neuvedomovane) 
ovplyvňuje diskurz a v konečnom 
dôsledku to, čo si myslíme. 

Teun Van Dijk, lingvista, ktorý sa 
venuje kritickej analýze diskurzu, 
sa pri nazeraní na diskurz a moc 
novinárov odporúča zameriavať 
na hľadanie dominancie. Od tej 
sa podľa neho treba odpichúť. 
Sociálna realita totiž vždy stojí na 
hierarchii, na podriadených a nad- 
radených, hierarchia je všade. 

Ak teda chceme spoznať určitý 
problém či jav, musíme sa najprv 
zamyslieť, kto je kto a zvlášť kto 
sme my, a zariadiť sa tak, aby nám 
tieto vzťahy a z nich vyplývajúce 
vplyvy negatívne neovplyvňovali 
vytváraný novinársky obsah.

Z perspektívy médií tým „šéfom” 
totiž môže byť napríklad aj novi- 
nár, ako človek zo strednej vrstvy, 
ktorý napríklad nedokáže vnímať 
príčiny štrajkov robotníkov, prí-
padne ho priamo obťažujú (viď 
infobox o Glasgow Media Group), 
ale môže to byť aj novinár ako 
člen väčšinovej spoločnosti, 
ktorý nevníma pohľad menšiny 
či ľudí z vylúčených komunít na 
určité dianie, prípadne novinár 
ako Európan, ktorý svet neve-
domky reflektuje z nadradenej 
pozície bohatého Európana v štá-
te blahobytu, neberúc do úvahy 
perspektívu miliárd ľudí žijúcich 
v chudobe rádovo vyššej než 
pozná tunajšia majorita.

32 Wikipedia, verzia  
v čestine, heslo:  
Ga tekeeping. 
Dostupné na: 
cs.wikipedia.org/
wiki/Gatekeeping 

33 Wikipedia, verzia 
v češtine, heslo: 
Nastolovani agendy. 
Dostupné na: 
cs.wikipedia.org/ 
wiki/Nastolování_
agendy

34 O’Shaughnessy, M. 
a Stadler, J. 2008. 
Media & Society. Ox-
ford University Press: 
Londýn. s. 24, 34.

V AKÝCH PROCESOCH SA PREJAVUJE  
MOC V KONTEXTE DISKURZU A MÉDIÍ  
INFORMUJÚCICH O „INÝCH”?

Reprezentácia – to, ako vidíme svet.

Interpretácia – médiá prostredníctvom reprezentácií, ktoré šíria, 
ponúkajú prijímateľom obsahu vysvetlenia, učia ľudí ako dávať 
zmysel svetu, iným ľuďom a nám samotným.

Hodnotenie (evaluácia) – popri interpretovaní médiá neustále 
uprednostňujú niektoré témy a identity pred inými, zatiaľ čo 
iným prisudzujú nižšiu hodnotu – tým prideľujú informáciám  
o svete, ktoré sa k nám dostávajú, určitý úsudok.

Šírenie informácií – mediálne obsahy dneška sa šíria globálne, 
stačí mať prístup k internetu, ktorý má dnes čoraz viac ľudí na 
celej planéte. Mediálna interakcia dosahuje kvalitatívne celkom 
nových úrovní.

Gatekeeping (proces výberu informácií vpúšťaných do médií32) 
– proces kontroly toho, kto a čo je zahrnuté do podávaných 
informácií a koho hlasy sú pritom počuť.

Nastoľovanie agendy33 – proces, pri ktorom médiá predostie-
rajú témy – agendu – na ktoré sa sústredia a ktoré následne 
publikum vníma ako dôležité. 

(Adaptované z O’Shaughnessyho a Stadlera34) 

cs.wikipedia.org/wiki/Gatekeeping
cs.wikipedia.org/wiki/Gatekeeping
cs.wikipedia.org/ wiki/Nastolov�n�_agendy
cs.wikipedia.org/ wiki/Nastolov�n�_agendy
cs.wikipedia.org/ wiki/Nastolov�n�_agendy
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Táto pozícia „šéfa” sa následne 
zákonite premieta aj do roviny 
diskurzu – toho čo a ako si myslí-
me. A odtiaľ späť do spoločnosti, 
kde to utvrdí danú hierarchiu. 
Odkiaľ sa to znovu premietne do 
roviny diskurzu. A tak dookola.

Van Dijk pritom vychádza z toho, 
že elity ako predstavitelia nadra-
denej sociálnej entity majú väč-
šie šance ovplyvňovať „verejnú 
myseľ”35. Elitami môžeme rozu-
mieť v užšom zmysle slova práve 
aj novinárov, keďže sú v elitnej 
pozícii tých, ktorí majú možnosť 
určovať diskurz.

Neskôr už van Dijk našťastie píše 
menej abstraktne, keď svoju teóriu 
aplikuje na menšinovo-väčšinové 
vzťahy. Médiá sú podľa neho cel-
kom prirodzene v rukách väčšiny. 
To je tá hierarchia, o ktorej sme 
písali vyššie.

Tá väčšina určuje charakter dis-
kurzu o menšine reprezentovaný 
napríklad správami v novinách – 
väčšina určuje, ako budeme 
menšinu vidieť, nie aká v sku- 
točnosti je. Ukazuje totiž menšinu 
len do tej miery, ako ju sama vidí, 
či ako ju chce vidieť. Tento vznik-
nutý obraz potom cez zdieľané 
predstavy (reprezentácie) domi-
nantnej skupiny o etnickej menši-
ne a vzťahoch medzi nimi, ovplyv-
ňuje štruktúru dominancie väčšiny.

Inými slovami, „väčšinu toho,  
čo majority vedia a čomu veria  
o menšinách, získavajú cez dis-
kurz a komunikáciu,”36 a podľa 
toho sa aj správajú. Čo je pritom 
nemenej dôležité, je fakt, že 
menšiny ako tých mimo svojej 

skupiny „chce” väčšina vidieť 
vždy negatívne a naopak seba 
pozitívne37. V sociológii totiž platí 
akási konštanta, že iné skupiny 
než vlastnú máme tendenciu 
vidieť jednoliatejšie a zároveň 
negatívnejšie, zatiaľ čo vlastnú 
skupinu vnímame ako rôznorodú 
a skôr kladnú. 

V praxi si to môžeme predstaviť 
cez výber tém a ako sú prezen- 
tované. Van Dijk ako príklad 
uvádza udalosti na amerických 
predmestiach vykonávané Afro- 
američanmi, prípadne v Paríži 
moslimami. Bývajú prezentova-
né ako rasové nepokoje, nie ako 
formy protestu či odporu, zdôraz-
ňované býva iracionálne násilie, 
teda stereotyp, ktorí väčšina od 
„nich” očakáva. Zároveň bývajú 
zamlčiavané hlbšie otázky témy 
– chudoba, nerovnosť, diskriminá-
cia, policajná šikana a podobne38. 
Na podobné vzorce narazíme 
aj pri informovaní o vylúčených 
komunitách na Slovensku, ako 
aj pri informovaní v globálnom 
kontexte vo vzťahu ku krajinám 
globálneho Juhu.

To sa potom odráža aj v schéme  
toho, ako informujeme – pri men- 
šinovom spravodajstve, ale rov-
nako tak napríklad aj pri spra-
vodajstve zobrazujúcom iných 
„iných” (napr. migrujúcich ľudí), 
často vynechávame pozadie, 
ktoré pri informovaní o väčšine 
nechýba – ak sa napríklad hovorí 
o nezamestnanosti Rómov,  
obvykle sa zdôrazňuje nízka 
vzdelanostná úroveň (paušálne)  
a zamlčiava sa potenciálna dis-
kriminácia. To by sa pri informo-
vaní o väčšine nestalo. 

1.5  Strážcovia obsahu

35 Van Dijk, T. 1993. 
„Discourse and 
cognition in society”. 
In Crowley, D.  
a Mitchell, D. C. 1993. 
Communication 
Theory Today.  
(s. 107–126). Oxford: 
Pergamon Press. 
s. 109. 

36 Ibid, s. 113.

37 Bauman, Z. 2004. 
Myslet sociologicky: 
Netradiční uvedení 
do sociologie. Praha: 
Slon. s. 47.

38 Van Dijk, T. 1993. 
„Discourse and 
cognition in society”. 
In Crowley, D.  
a Mitchell, D. C. 1993. 
Communication 
Theory Today.  
(s. 107–126). Oxford: 
Pergamon Press. 
s. 118.
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Prípadne, ak sa hovorí napríklad  
o nepokojoch na parížskych pred- 
mestiach, tak sa hovorí o etni-
cite, viere a násilí a zamlčiavajú 
sa nelichotivé socioekonomické 
ukazovatele či geografická  
a sociálna vylúčenosť komunít. 
Výsledkom tak je napríklad hľa-
danie príčin v islame ako viere  
a nie v skutočných príčinách.

Prijímateľ informácie si tak môže 
vytvárať pokrivený obraz o rea- 
lite, čím sa diskurz ďalej šíri  
v rámci vyššie spomínaného 
trojuholníku dominancia – diskurz 
– spoločnosť a dookola. Skrátka, 
ak sa povie A, malo by sa pove-
dať aj B – a je jedno, či hovoríme 
o menšine alebo väčšine.

ÚLOHA Z NAŠICH REÁLIÍ

Pokúste sa nájsť článok o menšinových politikách na Sloven-
sku. Následne si skúste zadefinovať, na čom je článok posta-
vený a čo mu chýba.

Na to, čo mu môže chýbať, poukazujú aj tieto dva publicistické 
články, ktoré nájdete v nasledujúcich odkazoch – bit.ly/zom-
bi_politiky a bit.ly/mensinove_politiky_SR. Oba texty hovoria  
o tom, že jednotlivé politiky k menšinám robíme skôr na oko, ako 
divadielko pre väčšinu, nie kvôli skutočnému riešeniu situácie.

bit.ly/zombi_politiky
bit.ly/zombi_politiky
bit.ly/mensinove_politiky_SR
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Stereotypy, 
predsudky  
a naše predstavy 
o menšinách

Ako napovedá význam pojmov, ako sú diskurz či rámovanie 
 vysvetlené v predošlých kapitolách, naše vnímanie sveta 

okolo nás a zvlášť členov iných sociálnych skupín, stojí  
z veľkej časti na „naučených”, no neraz neuvedomovaných 
vzorcoch poznania/poznávania, myslenia či správania.

Poznávajúcou – a teda praktickou 
– zložkou nášho vnímania „iných” 
sú stereotypy. Ide o pozitívne 
alebo negatívne presvedčenia, 
ktoré máme o vlastnostiach urči-
tej sociálnej skupiny39. Napríklad 
o už spomínaných lekároch či 
kominároch. Alebo rovnako tak  
aj o skupinových vlastnostiach 
Rómov a iných „iných”. 

Známe presvedčenia o Rómoch 
ako rodených muzikantoch, neu-
kotvených kočovníkoch, či gene-
ticky predisponovaných lenivcoch 
sú príklady stereotypov. Ich domi- 
nujúcou vlastnosťou je zjednodu-

šenie komplexných sociálnych 
javov s cieľom zaradiť si správanie 
určitých sociálnych skupín do ur- 
čitej, pre nás zrozumiteľnej osnovy.

Popri stereotypoch sa však môže- 
me poľahky dopracovať až k vzniku 
predsudkov. Pri nich platí, že čosi 
vnímame ako vopred pravdivé. To 
neznamená, že musia byť auto-
maticky negatívne, obvykle však 
také sú. Ich nedostatkom totiž je, 
že často vychádzajú z predpoja-
tosti – na dôvažok väčšinou ide 
o negatívnu a emóciami nabitú 
predpojatosť – smerom k skupine 
„iných”40.

Aká smutná doba, keď je jednoduchšie 
rozbiť atóm ako predsudok. Albert Einstein

1.6

39 Bar-Tal, D. 1996. 
Development of 
social categories and 
stereotypes in early 
childhood: the case 
of „the Arab” concept 
formation stereotype 
and attitudes by 
Jewish children in 
Israel. In: International 
Journal of Intercul-
tural Relations. Vyd. 
20, č. 3-4. 1996. s. 
341-370. s. 341-2.

40 Ako sme už spome-
nuli na strane 24, 
iné sociálne skupiny 
zvykneme vnímať  
negatívnejšie a jed- 
noliatejšie. Rómov 
majorita veľmi často 
vníma jednak napos- 
pol negatívne (s vý- 
nimkami známymi ako 
„poznám aj slušných, 
ale...”), zároveň veľmi 
jednoliato – nie ako 
množstvo rôznoro-
dých jednotlivcov. 
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Stereotypy sú akékoľvek myš-
lienky o špecifických typoch 
jednotlivcov alebo spôsoboch 
správania, ktoré by mali repre-
zentovať celú skupinu týchto 
jednotlivcov alebo správania 
sa skupiny ako celku. Tieto 
myšlienky môžu aj nemusia 
presne odzrkadlovať realitu. 
Zároveň platí, že stereotypy 
sú považované za najviac na 
poznávaní založené prvky 
vnímania reality41.

Podľa britského sociálneho 
psychológa Henriho Tajfela 
nám stereotypy pomáhajú 
dávať svetu zmysel. Sú určitou 
formou kategorizácie, ktorá 
nám pomáha zjednodušovať 
a systematizovat informácie, 
ktoré sa k nám dostávajú. 
Vďaka tomu dokážeme infor-
mácie jednoduchšie identifi- 
kovať, vyvolať z pamäte  
a reagovať na ne42. V moder- 
nom kontexte a zvlášť  

v kontexte médií použil pojem 
stereotypy po prvýkrát novi- 
nár a mediálny kritik Walter 
Lippmann, jeden zo zaklada-
teľov magazínu New Republic, 
ktorý vychádza nepretržite  
od roku 1914.

Predsudky narozdiel od ste- 
reotypov tvoria pocitovú (afek-
tívnu) zložku nášho uvažovania 
o svete. Tvoria ich na dojmoch 
založené pocity smerom k oso- 
bám alebo predstaviteľom 
určitých skupín len na základe 
ich skupinovej príslušnosti.

Pojem sa často používa k opi- 
su predpojatých, obvykle ne- 
gatívnych postojov k ľuďom 
a osobám na základe ich 
pohlavia, rodu, viery, hodnôt, 
spoločenskej triedy, veku, 
znevýhodnenia, sexuality, rasy 
či etnicity, jazyka, národnosti, 
krásy, zamestnania, vzdelania, 
kriminality, fandenie určitému 

športovému tímu a iných osob- 
ných vlastností. V tomto prípa-
de hovorí pojem „predsudok” 
o pozitívnej alebo negatívnej 
evaluácii inej osoby na zákla-
de jej vnímanej skupinovej 
príslušnosti43.

Konkrétnejších definícií je 
viacero, vo viac mediálnom 
zmysle slova môžeme spome- 
núť definíciu psychológa Ralpha 
Rosnowa, podľa ktorého môžu 
zahŕňať „akékoľvek neodôvod- 
nené postoje, ktoré sú neob-
vykle odolné proti racionálnym 
vplyvom” 44, prípadne definíciu 
od jedného zo zakladateľov 
osobnostnej psychológie Gor-
dona Allporta, podľa ktorého je 
predsudok „pocit, priaznivý či 
nepriaznivý, smerom k osobe 
alebo veci nadobudnutý pred 
samotným zážitkom, či napriek 
nemu.” 45

STEREOTYPY A PREDSUDKY

41 Wikipedia, verzia v angličtine, heslo: Stereotype. 
Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Ste-
reotype 30     Giddens, A. 2013. Sociologie. Praha: 
Argo. s. 696–697.

42 Tajfel, H. 1981. „Social stereotypes and social 
groups”. In Turner, John C.; Giles, Howard. Inter-
group behaviour. Oxford: Blackwell. s. 144–167. 
Britský sociálny psychológ poľského pôvodu Henri 
Tajfel sa preslávil predovšetkým svojou prácou na 
poli výskumu kognitívnych základov predsudkov.

43 Wikipedia, verzia v angličtine, heslo: Prejudice. 
Dostupné na: en.wikipedia.org/wiki/Prejudice

44 Rosnow, Ralph L. (March 1972). „Poultry and  
Prejudice”. Psychologist Today. 5 (10): s. 53–6.

45 Allport, Gordon (1979). The Nature of Prejudice. 
Perseus Books Publishing. s. 6.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereotype
https://en.wikipedia.org/wiki/Stereotype
en.wikipedia.org/wiki/Prejudice
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Ak sa v mysli vrátime k cvičeniam 
s optickými klamami z prvej kapi- 
toly, zistíme, že k uplatneniu 
stereotypov môže prispievať 
napríklad schopnosť našej mysle 
v záujme efektivity a funkčnosti 
vnímať javy ako celok a zbytočné 
detaily pritom prehliadať. Vďaka 
tomu dokážeme poľahky prečítať 
text s prehádzanými písmenkami, 
no zároveň kvôli tomu nedokáže-
me rozoznať rovnaké farby políčok 
na obrázku šachovnice.

Tieto presvedčenia, nezávisle od 
toho nakoľko sú odrazom reality 
alebo len predstavami o tej 
realite, tvoria východiská nášho 
správania a spôsobu interakcie  
s „inými”. V kontexte médií a men- 
šín otvára používanie stereoty-
pov a predsudkov v komunikácii 
bránu rôznym argumentačným 
faulom, ktoré neraz stoja na 
neúplných či nepodložených 
interpretáciách (napríklad na 
domyslení si či naopak úplnom 
vynechaní určitých premenných 
– vplyvov), ale aj zovšeobecne-
niach, ktoré berú do úvahy len 
skupiny ako jednoliate celky  
a nie jednotlivcov, ktorí tieto  
celky tvoria. 

V praxi môžeme povedať, že 
ľudia uplatňujú pri posudzovaní 
určitej situácie či javu, ako aj 
v rámci komunikácie, vlastné 
kultúrne štandardy, ktoré toto 
posudzovanie či komunikáciu 
ovplyvňujú46. A to sa samozrejme 
týka aj novinárov.

Stereotypy a predsudky tak svo- 
jou vlastnosťou zjednodušovať 
ohraničujú – rámujú – naše vní-
manie a skôr ako k porozumeniu 
príčin a dôsledkov môžu viesť 
len k jednoduchému založeniu 
prijímaných informácií do niekto-
rej prednastavenej poličky našich 
predstáv. Tým však zužujeme 
realitu len na určitú úzku pred-
stavu o realite s rastúcim rizikom 
jednostranného pohľadu na vec.

WALTER LIPPMANN (1889 – 1974)

Walter Lippmann bol novinár, filozof a mediálny kritik, bol tiež 
poradcom amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Ako 
prvý použil pojem stereotyp v modernom zmysle tohto slova 
a zvlášť v súvislosti s médiami a médiami produkovaným 
obsahom. 

Bol prvý, kto upozornil na tendenciu novinárov generalizovať 
skutočnosti o iných ľuďoch na zaklade zaužívaných predstáv. 
Ľudia vrátane novinárov sú podľa neho lepšie vybavení k tomu, 
aby verili „obrazom vo svojich hlavách”, než aby prichádzali  
k úsudkom na základe kritického myslenia47.

46 Neuliep, J. W. 2017. 
Intercultural Com-
munication – A Con-
textual Approach. 
SAGE Publishing.  
s. 206–207.

47 Wikipedia, verzia  
v angličtine, heslo: 
Walter Lippmann. 
Dostupné na: 
en.wikipedia.org/wiki/
Walter_Lippmann

Zdroj: Historynewsnetwork.org

en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
https://historynewsnetwork.org/sites/default/files/157316-WALIA.jpg
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Takýto prístup môže následne 
viesť v lepšom prípade k nedo- 
rozumeniam a zlyhávaniu medzi- 
kultúrnej komunikácie, v horšom 
prípade sa môže prejaviť napríklad 
aj diskrimináciou. A v kontexte 
médií môže viesť k nevyváženému 
a nie nestrannému informovaniu, 
bez komplexného porozumenia 
príbehu a vôbec snahy priniesť 
komplexný obraz reality – neraz 
totiž ani netušíme, že poskytujeme 
nekomplexný obraz skutočnosti 
(ako sa tomu pokúsiť vyhnúť, zistíme 
aj v závere tejto časti publikácie).

Vďaka porozumeniu tomu, ako 
stereotypy a predsudky fungu-
jú, by sme sa však mali naučiť 
s nimi pracovať a brať ich vplyv 
do úvahy. Hoci aj, ako sme sa 
dozvedeli už pri texte o diskurze, 
môže snaha pracovať s našimi 
predsudkami a stereotypmi – 
ktoré sú len jedným z prejavov 
diskurzu ako takého – byť aj 
nepríjemná, vo výsledku môže 
prispieť ku kvalitnejším výstupom 
vernejšie zobrazujúcim realitu.

Pokúste sa v krátkosti zadefinovať 2–3 vlastnosti – ale len prvé, ktoré vám prídu na 
um bez hlbšieho zamýšľania sa – nasledovných sociálnych skupín:

1) Mongoli
2) Jamajčania
3) Budhisti

Spíšte si ich. A následne skúste pouvažovať, odkiaľ pramení vaše presvedčenie 
o tých-ktorých vlastnostiach sociálnych skupín, s ktorými ste s najväčšou 
pravdepodobnosťou v reáli nemali veľa čo dočinenia. Na základe čoho vlastne 
formulujete svoje presvedčenie?

Pokúste sa dôkazy, na ktorých staviate svoje presvedčenie, podrobiť kritike – v rámci 
zásad kritického myslenia a jeho metódy zdvorilého spochybňovania, pochádzajúcej 
už z čias Descartovej metodickej skepsy, sa pokúste pozrieť predovšetkým na vlastné 
presvedčenie o daných vlastnostiach.

Úloha na zamyslenie
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1.7

V cvičení na konci predošlej kapitoly, sme si mohli vyskú- 
šať použitie našich stereotypov a predsudkov v praxi.

Sociálne skupiny, ktoré sme mali narýchlo popísať, boli 
s veľkou pravdepodobnosťou pre väčšinu z nás veľkou 
neznámou. Čo sme o nich vedeli, sme preto zrejme nemali 
z priamej skúsenosti (hoci ani tá zďaleka nie je zárukou 
nestranného hodnotenia), ale z médií a určitých predpoja-
tých predstáv o týchto skupinách (Nejazdili náhodou Mon-
goli vo vašej predstave na koňoch a nebývali v jurtách? 
A čo budhisti? Tí by neublížili ani muche a v jednom kuse 
meditujú, no nie?)

my a oni alebo 
ako vznikajú  

stereotypy  
a predsudky

Hranice nevytvárame na základe rozdielov, ale 
rozdiely medzi nami a ostatnými nachádzame 
práve kvôli existencii hraníc. Fredrik Barth via 

Zygmunt Bauman

http://technet.idnes.cz/zygmunt-bauman-rozhovor-sociolog-uprchlici-migrace-technologie-modernita-stesti-gjb-/veda.aspx?c=A150826_151023_veda_mla
http://technet.idnes.cz/zygmunt-bauman-rozhovor-sociolog-uprchlici-migrace-technologie-modernita-stesti-gjb-/veda.aspx?c=A150826_151023_veda_mla
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Môžeme preto predpokladať, že 
popis týchto sociálnych skupín 
vznikol aj na základe našich 
predsudkov a stereotypov. A nie 
je dôvod sa domnievať, že sa 
podobný vplyv neprejavuje aj pri 
našej práci – a to tak v prípade 
Rómov, ako aj ktorýchkoľvek 
iných „iných”. 

Celý tento proces v našej mysli 
pritom môžeme rozdeliť na dve 
časti – vnem a následnú repre-
zentáciu daného vnemu. Najprv 
informáciu – tá môže mať najrôz-
nejší formát, od písaného textu 
po hoci aj čuchové stimuly – prij-
meme a pritom zároveň interpre-
tujeme. Preložíme si ju do svojho 
jazyka. Následne tento nami 
interpretovaný vnem odprezen-
tujeme smerom von – v prípade 
novinárov predostrieme publiku 
vo forme novinárskych výstupov 
najrôznejších foriem.

Ako sme už spomínali vo viace-
rých kapitolách – napríklad tej  
o diskurze –, je však to, ako vní-
mame, podmienené vonkajšími 
faktormi. To, čo vnímame – príjem 
a interpretácia určitých vstupov – 
je sociálne determinované. Naša 
myseľ teda prijímaný vnem dekó- 
duje na základe získaného  
naučeného kľúča. 

Je teda zrejmé, že prakticky niet 
šance, aby bol tento vnem neu- 
trálny či „objektívny” – na jeho 
interpretáciu a následnú repre-
zentáciu vždy vplývajú okuliare, 
ktorými ho filtrujeme, ale aj to, 
v akej (mocenskej) pozícii sa 
nachádzame my sami.

Platí pritom, že toľkokrát spomí-
naní „iní”, nech sú to konkrétne 
Rómovia, ale hoci povedzme aj 
ľudia migrujúci z menej rozvinu-
tých častí sveta či vojnových 

SOCIÁLNE IDENTITY

Sociálne identity sú spôsob, 
akým sami seba vnímame ako 
jednotlivci a celé zoskupenia 
– ako napríklad Slováci. Na 
zadefinovanie našej identity 
využívame sociálne kategórie 
spojené s našou kultúrnou, et-
nickou, či národnou identitou, 
prípadne rodovou či triednou 
identitou. Ide o súbor všetkého 
toho, čo dáva tvar našej pred-
stave o tom, kto sme a ako 
chceme, aby sme boli videní 
inými. 

Čo je pre nás v kontexte tejto 
publikácie podstatné, je, že 
aby sme sa dokázali zadefino-
vať, musíme si určiť hranicu, 
za ktorou už nie sme „my”, 
určitý referenčný rámec, na 
ktorý sa môžeme odvolať „toto 
už nie som ja” a voči čomu sa 
môžeme zreteľne vymedziť. 
Oni. Väčšinová spoločnosť na 
Slovensku k tomu používa na-
príklad aj Rómov, my ako Euró- 
pania v širšom zmysle slova 
k tomu používame napríklad 
Orient (viď Saidov Orientaliz-
mus48 či Covering Islam49).

Ale vráťme sa späť k identitám 
ako takým. Ako a prečo táto 
dichotomická dynamika vlast-
ne vzniká? Bauman tvrdí, že ju 
potrebujeme, „cudzia skupina 
je presne onou imaginárnou 
opozíciou, ktorú k sebe vlast-
ná skupina potrebuje pre svoju 
sebaidentitu, súdržnosť, vnú-
tornú solidaritu a emocionálnu 
istotu”50. Vymedzovaním sa 
voči „iným” sa tak integrujeme 
ako sociálna skupina smerom 
dovnútra.

1.7  My a oni alebo ako vznikajú stereotypy a predsudky

48 Said, E. 1994. 
Orientalism. New 
York: Vintage Books 
Edition.

49 Said, E. 1997. Cove-
ring Islam – How 
the Media and the 
Experts Determine 
How We See the 
Rest of the World. 
London: Vintage 
Books.

50 Bauman, Z. 2004. 
Myslet sociologicky: 
Netradiční uvedení 
do sociologie. Praha: 
Slon. s. 44.
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zón, existujú v našich mysliach 
prakticky vždy vo viac či menej 
vnímanom protiklade k „nám”. 
Aby sme zadefinovali seba, musí-
me si určiť, kde už „my” nie sme.

Toto binárne videnie (a delenie na) 
„my” a „oni” tak vzniká v procese 
vnímania a interpretácie vnemov 
na základe diskurzu, v ktorom 
myslíme, rámujúc to pojmami  
a symbolmi, ktorým rozumieme, 
ktoré sú nám jasné sami od 
seba (napr. Rómom sa nechce 
pracovať a Orientálci sú éterickí, 
nespoľahliví, nepochopiteľní). Ide  
o delenie, ktoré je ako také pred- 
pokladom vzniku sociálnych 
identít. Tie zas stoja na dichotó-
miách51 a teda dvojdielnosti, ktorá 
je integrálnou súčasťou pojmu 
identita. 

Známy sociológ Zygmunt Bau-
man však v súvislosti s „my”  
a „oni” prichádza aj s jedným 
pre nás dôležitým rozmerom 
týchto dichotomických identít – 
„Dichotómia je realizáciou moci 
a zároveň jej zásterkou”. Podľa 
Baumana neexistuje dichotómia 
bez vplyvu moci. V tomto kontex-
te, parafrázujúc Edwarda Saida, 
môžeme povedať, že hoci sa ako 
predstavitelia väčšiny ocitáme 
v celej palete možných vzťahov 
s vylúčenými komunitami, resp. 
inými „inými”, svoju nadradenú 
pozíciu – a teda moc – nestrácame 
čo i len na moment52.

Tento proces ako celok môže- 
me nazvať anglickým pojmom  
„othering”, čo sa dá do slovenčiny 
preložiť ako „vytváranie iného”. 
Okľukou sa pritom vraciame  

k predošlej kapitole o predsud- 
koch a stereotypoch, ktoré zohrá-
vajú pri „vytváraní iného” význam-
nú rolu. 

Ako sme si povedali v predošlých 
kapitolách, stereotypy a pred-
sudky stoja na zjednodušovaní 
komplexnej reality okolo nás.  
K tomuto zjednodušovaniu pritom 
dochádza rovnako tak pri vnímaní 
(a teda aj interpretovaní), ako  
aj pri vytváraní reprezentácií –  
v kontexte médií pri vytváraní 
novinárskych výstupov. 

Je preto kľúčové skúšať si pri 
vnímaní, interpretovaní a repre-
zentovaní informácií uvedomovať 
existenciu stereotypov a pred-
sudkov a v širšom zmysle exis-
tenciu diskurzu a diskurzívneho 
rámovania.

V konečnom dôsledku tak mô-
žeme prispieť k zmene celkové-
ho diskurzu a jeho orámovania, 
a teda napríklad aj k hľadaniu 
iných, alternatívnych vysvetlení 
a riešení napríklad aj v súvislosti 
s vylúčenými komunitami na Slo-
vensku a naopak neudržiavaniu 
bezvýchodiskového status quo. 
Aby sa nám podarilo, mali by 
sme neustále reflektovať vlastné 
vnímanie sveta okolo nás (prečo 
si myslíme, čo si myslíme?) by 
sme sa pokúšať vzdorovať našim 
ustáleným predstavám o svete 
a bez prestávky reflektovať na 
vlastné vnímanie sveta okolo nás.

51 Bauman, Z. 1993. 
Modernity and 
Ambivalence. 
Cambridge: Polity 
Press. nečíslovaný 
úvod knihy, resp. 
Bauman, Z. 2004. 
Myslet sociologicky: 
Netradiční uvedení 
do sociologie. Praha: 
Slon. s. 44.

52 Said, E. 1994. 
Orientalism. New 
York: Vintage Books 
Edition. s. 7.
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1.8normy, hodnoty 
a naše mediálne 
vnímanie a prezen- 
tovanie reality

V kontexte predošlých kapitol nám zostáva ešte jeden 
súbor pojmov, na ktorý by sme nemali pri uvažovaní  

o menšinovej žurnalistike zabudnúť. Sú to normy  
a hodnoty, ktoré takisto vplývajú na okuliare, ktorými 
vnímame svet okolo nás. 

Normy sú tým, podľa čoho vieme, 
že naše postoje a správanie sú 
v rámci našej sociálnej skupiny 
považované za normálne, štan-
dardné, zodpovedajúce priemeru, 
vieme, čo je správne a čo nie. 
Sú to akési nepísané pravidlá 
definujúce, čo je a čo nie je 
spoločnosťou akceptované. Na 
ich základe, vychádzajúc z nich, 
robíme naše každodenné rozhod-
nutia a tvoríme si názory o svete 
okolo nás, o ľuďom v ňoch, o situ- 
áciách, v ktorých sa ocitáme53. 

Normy môžu byť rovnako tak 
kladné aj záporné. Vo svojej 
podstate nám podobne ako 
stereotypy pomáhajú orientovať 
sa vo svete, spoločnosť je vďaka 
nim predvídateľná a zrozumiteľná. 
Vďaka normám vieme, že pri pri-
vítaní si máme podať ruky, ale aj 

to, že v prázdnom kine si neprisa-
dáme k inému divákovi. 

Podobne ako všetky predošlé 
opisované vplyvy, ktoré ovplyv-
ňujú naše vnímanie informácií  
a v širšom zmysle aj reality, ani 
normy obvykle nie sú uvedomo-
vané a ich plnenie považujeme 
za prirodzené. Väčšina z nás sa  
automaticky (či už v rámci socia-
lizácie „od malička” alebo skrátka 
preto, lebo ako ľudia čoby stádo- 
vité živočíchy chceme patriť  
k skupine) prispôsobí normám 
prevládajúcim v sociálnom 
prostredí, v ktorom sa pohybuje 
a ako také ich ani nevnímame. 
V opačnom prípade – a teda ak 
tie normy nedodržiavame – nám 
hrozí, že budeme čeliť nesúhlasu  
a v horšom prípade priamo trestu. 
Ide tak vlastne o prejav diskurzu 

53 Návojský, A. 2017. 
Globálne prepojenia, 
Svet medzi riadkami.
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vychádzajúceho z určitej epis-
témy (kultúry), ktorá nám káže 
správať sa tak a nie onak (viď 
strana 11). 

Naše vnímanie dobrého a zlého, 
správneho či nesprávneho, tak 
nie je našim osobným rozhod-
nutím ako jednotlivca. Naopak, 
podobne ako pri okuliaroch  
z kapitoly 1.2 k nemu prispieva  
a formuje ho celá paleta faktorov 
determinovaných prostredím,  
z ktorého pochádzame a v kto-
rom žijeme. 

Problém nastáva, ak začneme 
tieto normy odrážajúce určité 
princípy a hodnoty, považovať za 
univerzálne a natoľko logické, že 
nám ani len nenapadne, že by 
mohli u niekoho platiť normy iné. 
Pritom by sme nemohli byť ďalej 
od pravdy.

Prívlastkom, s ktorým sa často 
zvyknú normy spájať, je totiž 
pojem „kultúrne”. A už samotné 
spojenie pojmov „kultúra” a „normy” 
nám napovedá, že postoje a vzorce 
správania sa (t.j. to, čo je pova-
žované za normálne, štandardné, 
zodpovedajúce priemeru) môžu  
v rámci určitej kultúry a ľudí, ktorí 
sú jej nositeľmi, významne líšiť.

Z toho vyplýva, že normy a hod- 
noty, na ktoré sa tie normy 
odvolávajú, nie sú univerzálne 
platné a logicky vyvoditeľné pre 
každého. Na túto „neuniverzál-
nosť” noriem a hodnôt a na ich 
vplyv na naše vlastné vnímanie, 
by sme mali pri podávaní správ 
brať ohľad. 

1.8  Normy, hodnoty a naše mediálne vnímanie a prezentovanie reality
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1.9 Na čo si dať 
pozor pri infor- 

movaní o Rómoch 
či iných „iných”

Použitý jazyk – čo je 
jeden z prejavov rámo- 
vania z kapitoly 1.4 –  

je významnou súčasťou menši-
novo-väčšinových mocenských 
vzťahov. Preto neberme výber 
slov nikdy na ľahkú váhu.

Príkladom je používanie pome-
novania, ktoré menšiny pre seba 
požadujú ony, nie väčšinové 
pomenovanie. To väčšinové 
pomenovanie totiž v sebe neraz 
nesie negatívnu konotáciu a je 
prejavom nadradenej pozície už 
zo svojej podstaty. Slováci si to 
môžu predstaviť na situácii, že 
by o Slovákoch maďarská tlač 
hovorila ako o Tótoch, čo má pre 
našinca pejoratívny nádych.

O menšinách by sme  
nemali písať bez menšín – 
to však neznamená, že 

postačí, ak si za respondenta 
zvolíme napríklad Róma z vylúče-
nej komunity a máme po probléme. 

Naopak, tým by sme práveže 
mohli prispieť k rámovaniu róm-
skej populácie ako vylúčenej  
a odborne nepodkutej. Osloviť by 
sme preto mali podľa možností 
relevantných odborníkov aj priamo 
z tohto etnika, čím by sme na-
opak prispeli k vyváženejšiemu 
rámovaniu.

Pozor na štatistiky – 
interpretácia čísiel pri 
menšinách môžu byť 

ešte zradnejšia než pri väčšinovej 
populácii. Ich podiel na celkovej 
populácii či mieru prístupu k zdro-
jom treba dať so štatistikami vždy 
do kontextu.

Mali by sme si uvedomiť, 
že stereotypy a boj proti 
nim pripomína chôdzu 

po tenkom ľade – niekedy aj naša 
úprimná snaha bojovať proti nim, 
môže nechcene podporiť ich ďal-
šie šírenie.
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A ako zaistiť, aby bol náš obsah čo najvyváženejší?

Pri vytváraní našich novinárskych výstupov zobrazujúcich Rómov či 
iných „iných” si môžeme položiť nasledujúce otázky. Tie nám môžu 
pomôcť reflektovať rôzne pohľady na predmet výstupu. Môžu nám tak 
poslúžiť ako pomôcka pri našej vedomej práci s našimi stereotypmi, 
predsudkami, postojmi a mocou, ktorou disponujeme.

A Používame dostatočne inklu-
zívny jazyk? (Zamyslime sa 
nad tým, kedy a ako používa-
me v rôznych obmenách slová 
„my”, „nás”, „oni”, „im” a ako 
týmito slovami označujeme 
ľudí, o ktorých píšeme)

B Ako sa staviame k témam a prí-
spevkom, ktorým nerozumieme?

C Využívame zdroje, ktoré dosta-
točne reflektujú rozmanité 
kultúry, názory a perspektívy?

D Pristupujeme k Rómom a inými 
„iným” ako k jednej entite  
a k „majorite” alebo „Slovensku” 
ako ich protikladu?

E Využívame rôznorodé zdroje – 
napríklad týkajúce sa iných 
kultúrnych a sociálnych kon-
textov a pohľadov – v rovnakej 
miere ako zdroje, ktoré prezen-
tujú „náš” (osobný, slovenský, 
väčšinový) pohľad? 

F Vyhýbame sa konštrukciám, 
ktoré ponúkajú „správny” alebo 
„nesprávny” obraz o iných kul-
túrach? Nesmerujeme náhodou 
publikum k určitému obrazu,  
s ktorým by sa malo stotožniť?

G Ponúkame autentické hlasy 
tých, o ktorých píšeme a poz- 
náme kontext, v ktorom sa 
pohybujú?

H Zamýšľame sa nad tým, koho 
hlasy sú v texte prítomné  
a koho nie? Prinášame aj po-
hľad „zobrazovaných” skupín  

a je im poskytnutý dostatočný 
priestor? A ako sú osoby v člán- 
ku predstavované, resp. opiso-
vané? Sú v spojení s nejakou 
kolektívnou identitou alebo 
kolektívnym označením?

I Všímame si, akým spôsobom 
naše výstupy rámujeme? Aké 
fotografie vyberáme, po akých 
nadpisoch a medzititulkoch 
siahame, akých respondentov 
oslovujeme? Aká je tonalita – 
zafarbenie, resp. tón nášho 
výstupu?

J Skúšame hľadať nevypovedané 
premenné radšej ako pristú-
pime na vysvetlenia vychá-
dzajúce z našich zaužívaných 
predstáv o svete? Napríklad 
chýbajúce premenné socio- 
ekonomického či sociohistoric-
kého charakteru vs. predstavy 
o genetickej predispozícii  
k lenivosti a podobne.

K Všímame si našu vlastnú pozí- 
ciu autora s určitým socioeko-
nomickým zázemím, svetoná-
zorom a zrejme aj príslušnos-
ťou k majorite?

L Nereplikujeme pri vytváraní 
obsahu len zaužívané pravdy? 
Nesadne nám obsah toho, čo 
vytvárame, až príliš do našich 
predstáv o danej sociálnej sku-
pine, Rómoch či iných „iných”?

(adaptované 54)

54 Návojský, A. 2017. 
Globálne prepojenia, 
Svet medzi riadkami. 
a Ivanič, P. 2017. 
Diskurz alebo čo sa 
píše medzi riadkami, 
Svet medzi riadkami.
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Ďalší pohľad zhrnul napríklad aj 
Romano kher – Rómsky dom  
v Desatore novinára, ktorý píše  
o rómskej téme55. Dovoľujeme 
si zacitovať len s malými šty-
listickými zmenami a doplnené 
poznámkami v kurzíve. Prakticky 
v celom desatore ide o otázky 
spojené s rámovaním, stereo-
typmi a predsudkami, v širšom 
zmysle však spojené s ľudskou 
dôstojnosťou, na ktorú väčšinová 
časť spoločnosti pri informovaní 
o Rómoch neraz zabúda. A zvlášť 
za pozornosť stojí pri čítaní desa-
tora aj perspektíva uvedomova-
nia si moci novinára z majority.

Zbytočne a neprimerane 
nezdôrazňujem etnicitu 
Rómov. Napísali by ste, 

že v potravinách kradol Slovák? 
Je potrebné zdôrazniť, že „dote-
raz je potvrdených 27 prípadov 
žltačky, z toho 23 u rómskeho 
obyvateľstva”?

Uvádzam rómskeho res-
pondenta celým menom 
a priezviskom. Najmä  

v anketách robia niektorí novinári 
rozdiely medzi Rómami a prís-
lušníkmi majoritnej spoločnosti. 
Niektoré televízie v tej istej repor-
táži uvádzajú celé meno osoby, 
ktorá je príslušníkom majority, 
kým Rómov neidentifikujú alebo 
ich označujú „osadník, občan 
osady, Róm, obyvateľ miestnej 
kolónie” niekedy zostávajú úplne 
bez identifikácie.

Oslovujem aj zaintereso-
vaných Rómov a dám im 
priestor na vyjadrenie. 

Článok Starosta Slovenskej Ľup-
če: Niektorí Rómovia radšej prídu 
o dávku, než by pracovali má len 

jedného osloveného – starostu. 
Názor Róma v ňom nezaznie.  
Novinári by mali dbať o to, aby  
v príspevku dostal priestor aj 
Róm, ktorého sa daná téma 
dotýka.

Ako už vieme z predošlých kapitol, 
príčin môže byť viacero a intepre- 
tácia cez väčšinové okuliare sta-
rostu nemusí odrážať skutočnosť, 
len predstavu starostu o nej, pozn. 
autora.

Využívam rozmanitejší 
zoznam odborníkov  
a autorít, ktorých pri 

rómskej téme oslovím. Pri získa-
vaní názorov autorít neoslovujem 
vždy tých istých respondentov, 
ale sa snažím mať vo svojom 
zozname viac odborníkov, najmä 
z radov Rómov. Oslovujem aj 
odborníkov z vedeckých inštitúcií, 
zodpovedných pracovníkov štát-
nej správy, predstaviteľov samo-
správ, či odborníkov z mimovlád-
nych neziskových organizácií. 
Často je totiž jediným citovaným 
splnomocnenec Peter Pollák.

Dnes je splnomocnencom vlády 
SR pre rómske komunity Ábel 
Ravasz, no to na podstate nič 
nemení, pozn. autora.

Pristupujem so zvýšenou 
citlivosťou a zodpoved-
nosťou k osobám, ktoré 

nemajú skúsenosti s komuniká-
ciou s médiami. Novinári, najmä 
v televíziách, využívajú ankety. 
Pritom si ľudia z osád často neu-
vedomujú, aký vplyv majú médiá. 
Pýtať sa Rómky v osade, či by 
bola schopná okradnúť dôchodcu 
a pýtať sa to mediálne uvedome-
lého človeka je rozdiel. 

1

4

5

2

3

55 Romano kher – 
Rómsky dom, 2014. 
Desatoro novinára 
píšuceho o rómskej 
téme. Dostupné na: 
http://romanokher.
eu/wp-content/
uploads/2014/12/
DESATORO_novina-
ra_pisuceho_o_Ro-
moch_10_12_2014.pdf

http://www.teraz.sk/zdravie/virus-zltacka-levice-zlate-moravce/101541-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1
http://www.teraz.sk/zdravie/virus-zltacka-levice-zlate-moravce/101541-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1
http://www.teraz.sk/zdravie/virus-zltacka-levice-zlate-moravce/101541-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1
http://www.teraz.sk/zdravie/virus-zltacka-levice-zlate-moravce/101541-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1
http://www.noviny.sk/c/slovensko/v-osade-fetuju-aj-deti
http://www.noviny.sk/c/slovensko/v-osade-fetuju-aj-deti
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/22764_televizne-noviny
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/22764_televizne-noviny
http://www.topky.sk/cl/10/1409721/Starosta-Slovenskej-Lupce--Niektori-Romovia-radsej-pridu-o-davku--nez-by-pracovali
http://www.topky.sk/cl/10/1409721/Starosta-Slovenskej-Lupce--Niektori-Romovia-radsej-pridu-o-davku--nez-by-pracovali
http://www.topky.sk/cl/10/1409721/Starosta-Slovenskej-Lupce--Niektori-Romovia-radsej-pridu-o-davku--nez-by-pracovali
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/21001_televizne-noviny
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/21001_televizne-noviny
http://romanokher.eu/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014.pdf
http://romanokher.eu/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014.pdf
http://romanokher.eu/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014.pdf
http://romanokher.eu/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014.pdf
http://romanokher.eu/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014.pdf
http://romanokher.eu/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014.pdf
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Venujem sa aj integro-
vaným Rómom, nezame-
riavam sa len na obyva-

teľov osád. Pri výbere príspevku 
sa zameriavam aj integrovaných 
Rómov, nezabúdam na skutoč-
nosť, že aj rómska komunita je 
rôznorodá a že podľa Atlasu róm-
skych komunít tvorí integrovaná 
skupina Rómov na Slovensku 
takmer polovicu Rómov. Rómska 
téma sa dá takisto spracovať aj 
pozitívne.

Negatívne činy a javy 
nepripisujem celej 
komunite či celej ná-

rodnostnej menšine. Rómovia 
terorizujú v Sheffielde školákov! 
Všetci? Novinári často prezentujú 
činy indivídua či malej skupiny 
ľudí ako činy celej komunity.  
Zovšeobecňujú aj spojenia ako  
„osadníci prepadli strážnika”,  
či „Rómovia sa bili sekerami”.

Vyhýbam sa stereo-
typom a predsudkom. 
„Viete si predstaviť, že 

by vaše 7-ročné dieťa fetovalo? 
Asi nie. V bežných slovenských 
rodinách to ani nie je možné.  
Ale osada pod Kortínou je iná”, 
uvádzajú moderátori reportáž  
z rómskej osady. Typický príklad 
stereotypu o kriminalite či sociál-
nej situácii, ktorý vyčleňuje dianie 
v rómskej osade ako niečo, čo sa 
v majoritnej spoločnosti nemô-
že stať. Rómov zobrazujú médiá 
nezriedka ako problémových, ktorí 
žijú len zo sociálnych dávok,  
kradnú, nemajú hygienické  
návyky a nechcú pracovať.

Nepoužívam účelovo 
vybrané negatívne  
a urážlivé hodnotenia.  

Aj keď pomenovanie „Cigán” sa 
už väčšinou v médiách nevy- 
užíva, niekedy novinári účelovo 
vyberajú respondentov, ktorí  
negatívne hodnotenie použijú. 
Môžu sa pritom odvolať na to,  
že hanlivý výraz nepoužili oni, ale 
človek v ankete. Napríklad citát 
obyvateľky Sniny z reportáže:  
„To je svinstvo. Ja by som ne-
dostala, keby som išla. Však si 
hľadajte. Ale Cigánom (bývanie) 
dajú”, alebo vyjadrenie kamaráta 
strateného mladíka: „Ja neviem, 
Cigáni prišli na mercedese čier-
nom a odviezli ho preč”. 

Nepoužívam nekorektný 
titulok, ktorý predáva 
tému len preto, že ide 

o Rómov. Titulok má zaujať, nie 
však za cenu bulvárnosti, ne-
korektnosti či urážlivosti. Do 
tejto kategórie môžeme zahrnúť 
napríklad tieto dva titulky: Čierna 
háveď mesta Vroclav, Britský 
dokument odhalil krutý osud 
Rómov: Mladá panna stojí 3500 
libier! Príspevky pritom nemusia 
byť urážajúce, titulok je však 
neprimerane nafúknutý, neko-
rektný či zavádzajúci. Takisto 
titulok Róm v Trnave predviedol 
neskutočnú šou: Všetkých ohúril, 
nikto to nečakal! navodzuje pocit, 
že hra na klavíri je niečo, čoho 
bežne Rómovia nie sú schopní.

1.9  Na čo si dať pozor pri informovaní o Rómoch či iných „iných”
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http://www.cas.sk/clanok/296352/gang-mladych-romov-zo-slovenska-terorizuje-britske-deti-brutalne-bitky-dobodanie-a-prepadnutia.html
http://www.cas.sk/clanok/296352/gang-mladych-romov-zo-slovenska-terorizuje-britske-deti-brutalne-bitky-dobodanie-a-prepadnutia.html
http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/v-romskej-osade-strhla-bitka-lietali-sekery-krompace.html
http://www.noviny.sk/c/slovensko/v-osade-fetuju-aj-deti
http://komentare.sme.sk/c/7447726/cierna-haved-mesta-vroclav.html?utm
http://komentare.sme.sk/c/7447726/cierna-haved-mesta-vroclav.html?utm
http://komentare.sme.sk/c/7447726/cierna-haved-mesta-vroclav.html?utm
http://komentare.sme.sk/c/7447726/cierna-haved-mesta-vroclav.html?utm
http://komentare.sme.sk/c/7447726/cierna-haved-mesta-vroclav.html?utm
http://www.topky.sk/cl/1000680/1410829/Rom-v-Trnave-predviedol-neskutocnu-sou--Vsetkych-ohuril--nikto-to-necakal-
http://www.topky.sk/cl/1000680/1410829/Rom-v-Trnave-predviedol-neskutocnu-sou--Vsetkych-ohuril--nikto-to-necakal-
http://www.topky.sk/cl/1000680/1410829/Rom-v-Trnave-predviedol-neskutocnu-sou--Vsetkych-ohuril--nikto-to-necakal-
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1.10Obrazy menšín  
v našich hlavách  
a naša spoločenská 
zodpovednosť 

Pred médiami stojí v súvislosti s informovaním o najrôz- 
nejších „iných” neľahká úloha. Musia vybalansovať 

potrebu detoxikovať inak veľmi toxickú verejnú diskusiu 
– napríklad tým, že sa aktívne vyhýbajú rasizmu či 
neposkytujú priestor na vyjadrenie extrémistom –, 
s nutnosťou vyhnúť sa nechcenej/neuvedomovanej 
bagatelizácii obáv a strachu verejnosti, ktorá by 
potenciálne viedla k znižovaniu ich kredibility.

Stále však platí, že každý, kto sa 
týmito témami zaoberá – a nie sú 
to len novinári, ale z významnej 
časti aj politici a ďalší aktéri – by 
sa mal vyhnúť akejkoľvek odnoži 
politických kariet (maďarská karta 
je asi najznámejšia, poznáme však 
aj ďalšie, rómsku, utečeneckú či 
migrantskú56), nemal by stavať na 
strachu a neistote ľudí, mal by sa 
vyvarovať konfrontačného a ne-
priateľského jazyka, skôr by mal 
nabádať k otvorenému celospolo-
čenskému dialógu.

Parafrázujúc slová Stevena Pinkera, 
kognitívneho psychológa a ling-
vistu z amerického Harvardu v jeho 
eseji na portáli Wall Street Journal57, 

nemáme veci ukazovať horšie,  
či lepšie, ale čo najpresnejšie. 
Musíme si byť vedomí utrpenia  
a nespravodlivosti, keď sa dejú, 
ale musíme si byť takisto vedomí 
aj toho, ako sa dá toto utrpenie  
a nespravodlivosť zmenšiť. 

Opačný prístup – a zvlášť ten 
pesimistický – môže podľa 
Pinkera viesť k fatalizmu – ku 
kladeniu otázok, prečo by sme 
mali vyhadzovať čas a peniaze 
na beznádejný prípad. To môže 
viesť až k volaniu po radikálnych 
extrémnych „riešeniach”. A to by 
sme ako novinári zaiste podporo-
vať nemali.

56 Príkladom použitia 
migračnej karty 
je informovanie 
opisované v tomto 
texte – https://svet.
sme.sk/c/20753677/
mladu-svedku
-brutalne-napadli-o-
migrantoch-pise
-len-alternativa.html 
– autori analyzova-
ných textov nesúvi-
siacou zmienkou o 
populácii cudzincov 
vo švédskom Malmö 
nielen nasmerovali 
publikum k určitému 
vysvetleniu – a teda 
situáciu nejako orá-
movali –, ale zároveň 
postupovali neeticky, 
stavali na strachu a 
namiesto spravodaj-
stva a teda nestran-
ného, nezaujatého 
informovania o dianí 
robili politiku.

57 Pinker, S. 9.2.2018. 
The Enlightement 
is Working. In: Wall 
Street Journal. Do-
stupné na: https://
www.wsj.com/
articles/the-enli-
ghtenment-is-wor-
king-1518191343

https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
https://svet.sme.sk/c/20753677/mladu-svedku-brutalne-napadli-o-migrantoch-pise-len-alternativa.html
https://www.wsj.com/articles/the-enlightenment-is-working-1518191343
https://www.wsj.com/articles/the-enlightenment-is-working-1518191343
https://www.wsj.com/articles/the-enlightenment-is-working-1518191343
https://www.wsj.com/articles/the-enlightenment-is-working-1518191343
https://www.wsj.com/articles/the-enlightenment-is-working-1518191343
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Viac informácií nájdete v Etickom 
kódexe novinára Slovenského  
syndikátu novinárov 58, ale naprí- 
klad aj v príručke pre novinárov  
od Reuters59, v nej je zadefino- 
vané, ako zobrazovať či skôr ne- 
zobrazovať ľudí tak, aby to bolo  
v súlade s novinárskymi štandard-
mi a hodnotami a a aby sme tak 
publiku prinášali komplexný, pres-
ný, vyvážený a nestranný obsah. 
Za všetky vety z príručky Reuters 
zacitujeme aspoň jednu: „Našim 
cieľom je ukázať, nie povedať”.

58 Etický kódex novi-
nára – Slovenský 
syndikát novinárov. 
Dostupné na: http://
www.ssn.sk/eticky- 
kodex-novinara/

59 Reuters. Handbook 
of journalism – 
reporting about 
people. Dostupné 
na: http://handbook.
reuters.com/?tit-
le=Reporting_about_
people

1.10  Obrazy menšín v našich hlavách a naša spoločenská zodpovednosť
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Obrazy Rómov  
(a iných „iných”) 
v médiách 2

V prvej časti publikácie sme mohli zistiť, akým spôsobom 
vzniká naša predstava o Rómoch a iných „iných”.  

V tej druhej si vďaka príkladom niekoľkých reprezentácií 
– vyobrazení – týchto sociálnych skupín a jednotlivcov 
ukážeme, ako konkrétne sa to môže prejaviť v našej praxi.

No neskončíme len pritom. Na zá- 
klade týchto príkladov si ukážeme 
aj možné alternatívne pohľady  
a interpretácie identických javov 
či skutočností. Z inej perspektívy, 
komplexnejšie, bez našich nauče-
ných, navyknutých, neuvedomo-
vaných okuliarov.

Spoločne tak poukážeme na nie-
koľko konkrétnych príkladov toho, 
ako dokáže iná perspektíva zmeniť 
presnosť a komplexnosť podávanej 
informácie. Pretože práve tieto dve 
charakteristiky, a teda presnosť  
a komplexnosť, spolu s nestrannos-
ťou a vyváženosťou – sú tým, čo 
tvorí základný predpoklad kvalitnej 
žurnalistiky. A teda toho, že ako 

novinári publiku poskytneme také 
informácie, aby si vďaka nim vytvá- 
rali predstavu o svete čo najviac 
korešpondujúcu s realitou, nielen  
s našou predstavou o tejto realite.

Ako si ukážeme neskôr v kapitole 
2.3, rozdiel medzi realitou a našou 
predstavou o nej nie je v mno-
hých prípadoch vôbec malý. Zá-
roveň však pri formovaní obrazu 
kohokoľvek platí, že či už samotní 
Rómovia, ale aj ktorýkoľvek iní 
„iní” nachádzajúci sa v mocensky 
nevýhodnejšej pozícii (viď kapi- 
tola 1.5), by mali mať možnosť  
sa aktívne podieľať na vzniku  
naratívu, ktorého sú sami  
súčasťou. Už len z princípu.

Ilustračná fotografia: Elinor Wiltshire, 
National Library of Ireland

Jeden z tradičných stereotypných 
obrazov Rómov hovorí o ich 
kočovnej prirodzenosti.

2  Obrazy Rómov (a iných „iných”) v médiách

Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy


422.1  Pozor na „jeden príbeh”

Na úvod začneme interaktívnejším prvkom. Skôr ako si 
poukážeme na niekoľko príkladov toho, ako sa môžu 

pohľady na Rómov či iných „iných” líšiť pri pohľade cez rôzne 
okuliare, si pozrieme časť prednášky nigérijskej spisovateľky 
a aktivistky Chimamandy Ngozi Adichie s názvom The danger 
of a single story - voľne preložiteľné ako Nebezpečenstvo 
príbehu podávaného z jedného uhla pohľadu.

Pozor na  
„jeden príbeh”

Video s prednáškou nájdete  
v tomto odkaze bit.ly/jeden- 
pribeh na stránke www.ted.com, 
dostupné sú aj české titulky. 
Celkom postačí, ak si pozriete 
prvých deväť minút, aj keď za 
vypočutie stojí celá prednáška. 
Adichie je totiž okrem iného aj 
výborná rozprávačka.

A ako to súvisí so žurnalistikou? 
Novinárčina je predsa o príbehoch, 
vkladáme udalosti, ľudí a čísla do 
príbehov. Príbehov, vďaka ktorým 
realitu „tlmočíme” publiku. No ako 
Chimamanda Adichie podotýka, 
aj pri našej práci sa otvára viacero 
otázok. 

Uvažujeme nad tým, kto a prečo 
má v týchto príbehoch takú či 
onakú rolu? Pýtame sa prečo sa 
príbehy odohrávajú práve tam, 
kde sa odohrávajú? A prečo vô- 
bec skladáme príbehy tak, ako 
ich skladáme? Nepozeráme sa 
náhodou na svet len očami  
„jedného príbehu”?

Presne o tom je nielen prednáška 
nigérijskej spisovateľky, ale aj 
celá táto publikácia. Okrem toho, 
že Adichie so šarmom sebe 
vlastným vysvetľuje obecenstvu, 
ako ona sama našla svoj auten-
tický pohľad na svet, varuje aj 
pred rizikom „jedného príbehu”. 

Lebo každý z nás – a to sa samo- 
zrejme netýka len novinárov, ale 
všetkých ľudí – je vystavený rizi- 
ku, že bude na svet pozerať iba 
cez jeden príbeh, cez jedny oku-
liare. Tie, ktoré už pozná a ktoré 
mu tak dobre sadnú na nos…

A ak sa na nejakého človeka či 
skupinu ľudí pozeráme len z jed-
ného uhla, z jednej (našej) per-
spektívy, ak vnímame len „jeden 
príbeh”, môže to viesť k vážnym 
nedorozumeniam a stereotypizo-
vanému pohľadu na ten-ktorý jav 
či skutočnosť. Napokon, o me-
chanizmoch, ktoré sa za týmto 
procesom skrývajú, sme sa mohli 
dočítať v prvej časti publikácie.

2.1

Zdroj: Ted.com

Chimamanda Ngozi Adichie

bit.ly/jeden-pribeh
bit.ly/jeden-pribeh
www.ted.com
Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
https://pi.tedcdn.com/r/pe.tedcdn.com/images/ted/7cefcd151eaf3af5eeb5be038f940e032d8c3518_2880x1620.jpg%3Fw%3D1200
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2.2(mediálny)  
obraz Rómov  
na Slovensku

Pri zobrazovaní Rómov sa stretávame s celou paletou 
typických vyobrazení, no jedno ich spája – obraz, ktorý 

sa o Rómoch vytvára, je vo všeobecnosti zjednodušujúci 
a okrem kultúrnych aspektov viac či menej otvorene 
vychádzajúcich z predstavy, že sú „iní”, mu dominujú  
skôr negatívne prvky, chudoba a kriminalita1.

Ide o obrazy, ktoré vznikajú v sú-
lade s tým, o čom sme sa dočítali 
v kapitolách 1.5 či 1.7. A teda tým, 
že inú než vlastnú skupinu – teda 
tú, ktorú definujeme ako „my” –, 
zvykneme vnímať na jednej strane 
skôr negatívnejšie a na druhej 
strane jednoliatejšie. 

Aby sme sa však mohli posunúť 
ďalej, mali by sme si zadefinovať, 
kde sa v súvislosti s Rómami 

nachádzame ako spoločnosť. A to 
aj vrátane médií v nej. Vypomôže-
me si pritom podkladom ku komu-
nikačnej stratégii k zmierňovaniu 
stereotypov a predsudkov voči 
rómskej populácii2. Tú v roku 2014 
pre Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky vypracovala dvojica 
autorov Richard Mareček a Ľubica 
Stanek v rámci projektu Nadácie 
otvorenej spoločnosti.

1 Téme chudoby ako 
takej sa podľa analýz 
paradoxne venuje 
veľmi málo medi-
álnych výstupov a 
dominujú im skôr na 
kultúru, resp. krimi-
nalitu orientované 
výstupy. No bežnou 
súčasťou výstupov 
o Rómoch je „obraz” 
chudoby reprezento- 
vaný obrazmi vylúče- 
ných komunít, zniče-
ných obydlí a podobne.

2 Mareček, R. a Stanek, 
Ľ. 2014. Zmierňovanie 
stereotypov a pred-
sudkov voči rómskej 
populácii: Vytvorenie 
komunikačnej stra-
tégie a jej uplatnenie 
na vybraných pro-
fesiách prvého kon-
taktu vo vybranom 
regióne SR. Nadácia 
otvorenej spoloč-
nosti. Dostupné na:  
http://www.minv.sk/
swift_data/source/
romovia/dokumenty/
Komunikacna_strate-
gia_USVRK.pdf

Pokúste sa zamyslieť, nakoľko heterogénne vnímate Rómov. 
Či im ako sociálnej skupine prikladáte určité etnicky, či rovno 
geneticky (a teda nemeniteľne) definované vlastnosti. Násled-
ne skúste rovnaký vzorec použiť na predstaviteľov majority. 
Fungovalo by to? Zrejme nie. A ak aj áno – nejaké stereotypy 
máme aj sami o sebe – tak určite vo významne nižšej miere.

Otázka na zamyslenie

http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/Komunikacna_strategia_USVRK.pdf
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Dokument definuje pre status quo 
rómskej populácie na Slovensku 
nasledujúce štyri východiská3:

1. „Rómovia sú dlhodobo najne-
gatívnejšie hodnotenou skupi-
nou na Slovensku, čo sa týka 
sociálnej vzdialenosti."

2. „Majorita má nedostatok  
objektívnych informácií  
o Rómoch. Neuvedomuje si 
štrukturálne príčiny ich situá-
cie. Rómov vníma ako nezme-
niteľných a nenapraviteľných. 
Dokonca ako hrozbu."

3. „Prejavovať sociálny odstup 
voči Rómom je prijateľné až 
spoločensky žiaduce. Majorita 
by akceptovala aj diskrimi- 
načné reštriktívne opatrenia  
voči Rómom. Pravdepodobná 
je dehumanizácia Rómov  
u významnej časti majorit- 
ného obyvateľstva."

4. „Rómovia sú v médiách zobra-
zovaní prevažne ako problémoví 
osadníci, ktorí sú páchateľmi 
kriminality."

Prakticky všeobecné zastúpenie 
odmietavého postoja k Rómom vo 
väčšinovej populácii podľa analy-
tikov napovedá, že väčšinová spo-
ločnosť toho o nich v skutočnosti 
veľa nevie. Vo výsledku si tak úsu-
dok o Rómoch vytvárame skôr na 
základe stereotypov a zovšeobec-
není, než kritického úsudku – chý-
bajú nám objektívne a stereotypmi 
nezaťažené informácie4.

S tým podľa analytikov súvisí aj 
fakt, že len málo predstaviteľov 
väčšiny si uvedomuje štrukturálne5 
faktory, ktoré sú príčinami situácie, 
v ktorej sa významná časť Rómov 
na Slovensku nachádza6. A teda, 
že za postavenie tejto sociálnej 
skupiny si nemôžu jej predstavi-
telia sami, ale takpovediac sa do 
nej rodia, nakoľko ich postavenie 
vychádza zo samotného nastave-
nia spoločnosti, v ktorej žijeme.

Ilustračná fotografia: James Niland, Wikimedia Commons

Rómovia majú hudbu v krvi. Ibaže by nie.

3 Ibid, s. 9–10

4 Ibid, s. 9–10

5 Keď hovoríme o tzv. štrukturál-
nych faktoroch, mienime tým 
faktory definujúce a určujúce 
usporiadanie prvkov, zložiek 
určitého celku, a vzájomných 
vzťahov týchto zložiek v rámci 
toho celku. V prípade spoločen- 
ských otázok ide o faktory defi- 
nujúce vnútorné usporiadanie 
spoločenských jednotiek -,  
v tomto prípade spoločnosti.  
Pri situácii Rómov tak ide o to, 
že ich pozícia v slovenskej spo-
ločnosti vychádza zo samotného 
štruktúrovania spoločnosti, nie 
z individuálnych či skupinových 
charakteristík príslušníkov róm-
skej menšiny.

6 Mareček, R. a Stanek, Ľ. 2014. 
Zmierňovanie stereotypov a 
predsudkov..., s. 9

Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dancers_of_the_Shuvani_Romani_Kumpania.jpg
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Zjednodušene povedané, ak sa 
niekto narodí vo vylúčenej komu- 
nite, tak sa jeho či jej šance vy- 
maniť sa z obrazu (a situácie), 
ktorý má o nich väčšina, blížia  
k nule. Zvlášť ak môžeme počítať 
napríklad s diskrimináciou na trhu 
práce7, alebo povedzme aj s do 
značnej miery automatizovaným 
zaraďovaním rómskych detí do 
špeciálnych škôl. Pridružené ne-
gatívne javy spájané s Rómami  
sú tak len dôsledkom, nie príčinou.

Analytici tiež poukázali na fakt, 
že pre väčšinovú spoločnosť je 
priam žiaduce Rómov ako takých 
odmietať. Inak povedané, stavať 
sa k nim negatívne je považované 
za štandard, za normu (viď kapito-
la 1.8). Ilustruje to napríklad akýsi 
spoločenský úzus, že Rómom 
mnohí z nás priam automaticky 
tykajú, čo by sme si k predstavi-
teľom väčšiny istotne nedovolili. 
Veľká časť našincov taktiež ak-
ceptuje iné – a samozrejme horšie 
– opatrenia realizované selektívne 
voči Rómom, neraz diskriminačné 
či porušujúce ľudské práva.

Exemplárnym príkladom akceptá- 
cie selektívnych opatrení voči 
Rómoch bolo v tunajšom prostredí 
odmietnutie existencie práva Ró-
mov na nedotknuteľnosť obydlia 
(a ďalších ľudských práv), ktorým 
do obydlí v Moldave nad Bodvou 
vtrhla polícia8. Veľká časť väčšino-
vej spoločnosti pritom ich právo 
na nedotknuteľnosť obydlí nebrala 
vážne a zásah polície kritizovaný 
o.i. verejnou ochrankyňou práv9  
či medzinárodnými organizáciami 
ako je Organizácia Spojených  
národov, považovala za primeraný. 

Z takých príkladov môžeme usú- 
diť, vychádzajúc z vyššie cito- 
vanej analýzy, že Rómovia sú  
v očiach väčšinovej spoločností 
„vyňatí z komunity tejto krajiny… 
preto sa na nich nevzťahuje prin-
cíp rovnakých práv pre všetkých 
obyvateľov SR.”11

Našinci tak Rómov de facto 
dehumanizujú, a teda odľušťujú. 
Možno tak nerobíme otvorene  

7 Analýza Inštitútu finančnej poli-
tiky pri Ministerstve financií SR 
ukázala, že šanca, že rómskeho 
uchádzača o prácu pozvú na 
pohovor je sotva polovičná 
oproti predstaviteľovi väčšinovej 
spoločnosti. Inštitút finančnej 
politiky. 2014. Bez práce nie  
sú koláče. Dostupné na:  
http://www.finance.gov.sk 

8 Rudolf Sivý. 14.1.2014. Právnici 
spochybnili Kaliňáka, razia  
v Moldave mala vyzerať inak.  
Denník SME. Dostupné na:  
https://romovia.sme.sk

9 Mimoriadna správa verejného 
ochrancu ľudských práv o sku- 
točnostiach nasvedčujúcich zá-
važnému porušeniu základných 
práv a slobôd konaním niektorých 
orgánov. 2013. Dostupné na: 
http://www.vop.gov.sk

10 Nedotknuteľnosť obydlia je o.i. 
chránená Ústavou Slovenskej 
republiky – viď Druhý oddiel 
Základné práva a slobody, článok 
21, ktorý okrem iného hovorí, že 
„Obydlie je nedotknuteľné. Nie je 
dovolené doň vstúpiť bez súhla-
su toho, kto v ňom býva.” alebo 
to, že „Domová prehliadka je 
prípustná len v súvislosti s trest-
ným konaním, a to na písomný  
a odôvodnený príkaz sudcu.”

11 Mareček, R. a Stanek, Ľ. 2014. 
Zmierňovanie stereotypov  
a predsudkov..., s. 10

K lepšiemu porozumeniu pozícií v diskurze a prenesene spoločnosti ako celku a vôbec 
k porozumeniu existencie okuliarov, ktorými nazeráme a reflektujeme svet, pomáha 
jednoduchá metóda. Vyskúšať si ju môžeme práve na situácii Rómov vo vylúčenej 
komunite v Moldave nad Bodvou.

Skúste si v namiesto obyvateľov vylúčenej komunity v tomto meste na východe 
Slovenska predstaviť seba a svojich blízkych. Predstavte si, že by ktosi z vášho okolia, 
hoci aj príbuzný, mal potýčky s políciou. Tá by následne prišla k vám do obce, bez 
súdneho príkazu by vnikla o.i. do vášho obydlia10, použila násilie na všetkých bez roz- 
dielu vrátane žien či detí. Bolo by to pre vás akceptovateľné? Akceptovala by to väčši- 
nová spoločnosť? Dovolila by si vôbec polícia čosi takéto voči väčšinovej populácii?

Úloha na zamyslenie

http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx%3FcategoryId%3D9887%26documentId%3D12632
https://romovia.sme.sk/c/7067067/pravnici-spochybnili-kalinaka-%20razia-v-moldave-mala-vyzerat-inak.html%23ixzz5BbLMIv70
http://www.vop.gov.sk/files/Mimoriadna%20sprava%20VOP.pdf
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a vedome, no implicitne, medzi 
riadkami určite. Väčšinová spo-
ločnosť ich vlastne nevníma 
ako príslušníkov ľudskej rasy12. 
Podobné postupy, t.j. spomínanú 
dehumanizáciu, pritom môžeme 
zachytiť napríklad aj pri diskurze 
o ľuďoch, ktorých nazývame  
jednotným pojmom „migranti”.  
O nich takisto prestávame uva-
žovať ako o konkrétnych ľuďoch, 
namiesto toho ich vnímame na-
príklad ako jednoliaty „adminis-
tratívny problém”, prípadne ako 
nebezpečenstvo pre našu kultúru 
či spoločnosť ako celok, bez toho, 
aby sme sa snažili rozoznávať 
konkrétnych ľudí a príčiny ich 
konania.

Ako novinári pritom nie sme 
výnimkou. Sme rovnako tak 
súčasťou väčšinovej spoločnosti 
a nie je dôvod sa domnievať, že 

sú naše postoje akosi automa-
ticky vyváženejšie, nestrannejšie, 
komplexnejšie a presnejšie než 
je priemer.

Aj my o Rómoch obvykle pozná-
me len jeden príbeh, podobne 
ako ho mala Adichie o Fidem 
a jeho rodine z videa v úvode 
druhej časti publikácie. Väčšinou 
pritom ide o presne ten príbeh, 
ktorý nestojí na objektívnych  
a stereotypmi nezaťažených  
informáciách a nestrannej ana- 
lýze, ale naopak, na ich absencii  
a naučených stereotypoch, 
zjednodušeniach a predsudkoch. 
A práve s takým príbehom neraz 
vstupujeme aj do prípravy našich 
výstupov, ktoré sa Rómov v tom 
či onom zmysle týkajú. Výsledok 
si následne dokážete predstaviť 
aj sami.

OBRAZ RÓMOV V MÉDIÁCH

12 Ibid, s. 10

13 Ibid, s. 10–11

Podľa komunikačnej stratégie 
k zmierňovaniu stereotypov  
a predsudkov voči rómskej po-
pulácii médiá Rómov zobrazujú 
prevažne ako problémových 
osadníkov, ktorí sú páchateľ-
mi kriminality. Analytici na 
základe obsahovej analýzy 
reálnych mediálnych výstupov 
v roku 2013 (aj keď ide o päť 
rokov starý údaj, môžeme sa 
domnievať, že v tejto oblasti 
nastala len mierna zmena) 
vypracovali obraz Róma  
v médiách. Z analýzy im  
vyšlo nasledovné priemerné 
vyobrazenie Róma v médiách: 

•	 „Dospelý príslušník rómskej 
komunity žijúci v osade.  

•	 Subjekt rómskeho problému, 
prezentovaný hlavne ako 
problémový v spolužití  
s majoritou. Častý subjekt 
štátnej politiky a samosprá-
vy, páchateľ kriminality.

•	 Pri pozitívnej medializácii 
išlo o témy osobnosti,  
asistenti, komunitné cen- 
trá a čiastočne kultúra.  

•	 Ak ide o ambivalentné 
zobrazenie, išlo o témy 
kupovanie hlasov, Marián 

Kotleba, eurofondy, bývanie, 
segregácia a spolužitie  
s majoritou, čierne stavby, 
sociálne dávky, kriminalita.”13

Autori taktiež konštatujú, že 
médiá sa k Rómom stavajú 
prevažne neutrálne, okrem 
informovania o kriminalite, pri 
ktorej zvyknú zdôrazňovať et-
nickú príslušnosť páchateľov. 
V porovnaní s inými témami je 
však neutrálnych vyobrazení 
menej a negatívnych viac.
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2.3

Obrazy Rómov  
z rôznych perspektív

V tejto kapitole si predstavíme niekoľko konkrétnych 
príkladov väčšinového vnímania Rómov na Slovensku  

a doplníme ich komplexnejším vysvetlením tej-ktorej 
situácie už bez našich väčšinových okuliarov. V samom 
závere tiež prispejeme aj vyobrazením iných „iných” – 
utečencov počas tzv. utečeneckej krízy v roku 2015.  
Na tomto globálnom príklade si tak ukážeme, že prístup  
opisovaný v publikácii je prenosný aj do iných kontextov.

Pri prezentácii a vysvetlení 
väčšiny nasledujúcich príkladov 
kapitola čerpá predovšetkým  
z rozsiahlej publikácie Čierno-biele 
svety: Rómovia v majoritnej spo-
ločnosti na Slovensku14. Tá je naj-
obsiahlejším vedeckým dielom  
v tejto oblasti výskumu u nás,  
a ak máte seriózny záujem  
problematike porozumieť hlbšie,  
nemala by vo vašej knižnici 
chýbať. Vzhľadom k tomu, že 
ide o naozaj ucelený, rozsiahly 

a unikátny informačný zdroj, vo 
viacerých prípadoch kapitola 
cituje z knihy aj celé pasáže.

A napokon, je dôležité podotknúť, 
že vybrané príklady v žiadnom 
prípade nemôžeme považovať  
za ich vyčerpávajúci zoznam,  
skôr len malú ukážku prístupu  
k tvorbe obsahu, ktorý by sme 
mali používať pri žurnalistickom 
pokrývaní menšín či iných mocen- 
sky slabších sociálnych skupín.

14 Podolinská, T.  
a Hrustič, T. (eds.). 
2015. Čierno-biele 
svety: Rómovia v 
majoritnej spoloč-
nosti na Slovensku. 
Bratislava: VEDA.
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Rómovia sú leniví, viac 
ako práca ich zaujímajú 
dávky 

Majoritné vnímanie prístupu Ró-
mov k práci je zrejme tým najroz- 
šírenejším stereotypom, ktorý 
väčšinová spoločnosť o Rómoch 
má. Ako novinári by sme mu pre-
to mali prikladať zvláštnu pozor-
nosť, dá sa totiž predpokladať,  
že ho v sebe nosíme aj my. 

Vzťah Rómov k práci býva v tom 
lepšom prípade terčom vtipov, 
ako poukazuje aj príspevok Arne 
B. Manna15 v spomínanej knihe 
Čierno-biele svety, v tom horšom 
prípade sa prejavuje napríklad 
otvorenou diskrimináciou Rómov 
na trhu práce. 

Platí pritom, že čím menej práce 
dokážu Róm či Rómka napriek 
snahe získať, tým lenivejšie  
v očiach väčšinovej spoločnosti 
ako sociálna skupina pôsobia, 
tým častejšie sú terčom vtipov, 
tým je ich mocenské postavenie 
horšie a o.i. sú tým viac vysta- 
vení diskriminácii. A tak dookola  
v začarovanom kruhu.

No ale ako je to s tou lenivosťou 
a neochotou Rómov pracovať 
v skutočnosti? Kde sa končia 
naše okuliare a začína realita? 
Pre lepšie porozumenie sa najprv 
musíme vrátiť niekoľko dekád 
do minulosti. Podľa Manna viedli 
dôsledky zmeny politickej orien-
tácie Slovenska a jeho ekonomiky 
po roku 1989 k množstvu zmien 
v sociálnej diferenciácii obyva-
teľstva. A jednou z týchto zmien 
bolo aj prehĺbenie rozdielov medzi 
jednotlivými vrstvami spoločnosti, 

pričom Rómovia sa stali najväč-
šou obeťou týchto procesov. Nové 
politické a ekonomické zriadenie 
tak dostalo už predtým dlhodobo 
marginalizovanú skupinu Rómov 
do novej spoločenskej izolácie.16

Prehĺbením rozdielov a novou 
izoláciou sa zvýraznilo delenie 
na „my” a „oni” (viď kapitola 1.7), 
predstava o Rómoch v očiach 
väčšinovej spoločnosti sa pritom 
skokovo zhoršila. Pričom ako 
podotýka Mann, sa to prejavilo 
napríklad aj v humore. Po Nežnej 
revolúcii sa humorný naratív  
o Rómoch zmenil z niekdajšieho 
skôr láskavého humoru a videnia 
Rómov ako prešibancov, chytrá-
kov či špekulantov, na obraz ne- 
priateľa s neraz dehumanizujúcim 
obsahom, doslova popierajúcim 
Rómom právo na život17.

15 Arne. B. Mann, 2015. 
Etnické stereotypy 
ako zdroje vtipov o 
Rómoch, s. 438–479. 
In: Podolinská, T. 
a Hrustič, T. (eds.). 
2015. Čierno-biele 
svety: Rómovia  
v majoritnej spoloč-
nosti na Slovensku. 
Bratislava: VEDA.

16 Ibid, s. 440

17 Ibid, s. 441, 442 

Ilustračná fotografia: Človek v ohrození, n.o.

Politické a ekonomické zmeny viedli k prudkému prepadu veľkej časti slovenských 
Rómov na sociálnom rebríčku a k prepadu do tzv. sociálnej siete, čo následne 
výrazne vyostrilo ich negatívny obraz v očiach väčšinovej spoločnosti.

Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
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Dnes je predstava, že Rómovia 
nemajú vzťah k práci, jedným  
z najrozšírenejších stereotypov  
a novinári pritom nie sú výnimkou. 
Väčšinová spoločnosť Rómov 
vníma ako tých, ktorí si stratu 
príjmu z práce spôsobili sami 
svojimi vlastnosťami – lenivos-
ťou, slabou vôľou, chýbajúcou 
pracovnou morálkou, nezáujmom 
o vzdelanie a podobne. Akosi 
pritom neberieme do úvahy, že 
práve Rómovia boli tí, ktorí utrpeli 
pri spoločensko-ekonomických 
zmenách najviac, bez toho, aby 
sa oni sami ako osoby zmenili.18 

Arne B. Mann to ilustruje na sku-
točnosti, že hneď po páde pre-
došlého režimu – a teda v rokoch 
1990 a 1991 – „vzrástla nezamest-
nanosť rómskeho etnika takmer 
desaťnásobne, v niektorých róm- 
skych komunitách východného 
Slovenska dosahuje až stoper-
centnú hranicu. Šance obyvateľov 
segregovaných osád na získanie 
zamestnania sú vo všeobecnosti 
obmedzené na sezónne a príleži-

tostné práce, prípadne hľadanie 
práce v zahraničí”.19

Pre nás ako novinárov z toho 
vyplýva, že by sme mali brať do 
úvahy širší sociohistorický kon-
text a pozície aktérov. Mali by 
sme uvažovať, kto bol a stále je 
držiteľom moci, kto je tým, ktorí 
stráda a ako sa do tej situácie 
dostal. Získať odpoveď na otázku, 
kto je kto v hierarchii, kto je ten, 
kto v rámci dejinného vývoja ťahá 
za kratší povraz, ako to v kapitole 
1.5 odporúčal Teun van Dijk.

Do úvahy by sme mali vziať aj 
odpoveď na otázku, aká je rola  
a zodpovednosť jednotlivca  
(a teda jeho či jej schopnosť 
reálne zmeniť svoj život) a aký 
vplyv naopak majú štrukturálne 
východiská, s ktorými jednotlivec, 
zvlášť ten mocensky slabý na 
okraji spoločnosti a mimo príle- 
žitostí, nijako nepohne.

Napríklad aký vplyv má to, kým 
sme sa narodili a kde sme sa 
narodili. Môžeme sa napríklad 
spýtať, či by nám dejiny dali  
šancu, keby sme sa narodili  
vo vylúčenej komunite. Z toho  
už potom prirodzene vyplynie 
otázka, či by nemali tí, ktorí sa  
v slovenskej spoločnosti narodili 
v rádovo lepšej pozícii, pouvažovať 
nad svojim vlastným podielom  
na tom, že Rómov považujeme  
v danom kontexte za lenivých.

Rómovia predávajúci lesné ovocie 
a huby popri cestách, či Rómovia 
zbierajúci množstvá kovového 
odpadu alebo znášajúci kopy 
dreva z lesov, nech sú nám pritom 
mementom. Ak to robia, tak až 
takí leniví zrejme nebudú…

18 Ibid, s. 453

19 Ibid, s. 453

Ilustračná fotografia: Človek v ohrození, n.o.

Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
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Úžera vo vylúčených 
komunitách a jej rola  
v miestnej ekonomike 

Príkladom, pri ktorom môžeme 
ako novinári uplatniť pohľad cez 
iné okuliare a nie je tak vzdiale-
ný od toho predošlého, je téma 
úžery. Je známe, že obyvatelia 
vylúčených komunít sú vystavení 
neustálemu nedostatku financií, 
čoho dôsledkom je aj rozmach 
tzv. úžery. A teda požičiavania  
na vysoký úrok. 

Z pohľadu štátu a väčšinovej 
spoločnosti ide o vyslovene 
negatívny jav, ktorý má aj svoje 
paragrafové znenie v trestnom 
zákonníku20. No faktom je, že  
v prostredí sociálne vylúčených 
komunít (nemusí ísť primárne 
o Rómov) platia iné, nepísané, 
ekonomické pravidlá. A tie podľa 
Tomáša Hrustiča „podliehajú mo-
rálnym súdom, ktoré sú odlišné 
od morálnych súdov majority  
či strednej triedy”21. A práve tu  
nastupuje potreba pozerať sa  
na problém očami iných. 

Hrustič ďalej poukazuje na roz-
diel medzi tzv. situačnou a tzv.  
dlhodobou chudobou22, čo sú ka-
tegórie, ktoré by sme pri uvažo-
vaní o téme takisto nemali obísť.  
V prvom prípade obvykle ide „len”  
o dočasnú chudobu. Tá môže sú-
visieť napríklad s neočakávanými 
udalosťami typu úmrtie v rodine, 
či živelná katastrofa.

Narozdiel od dlhodobej chudoby 
sa týka jednotlivcov, nie celých 
komunít a stretávame sa s ňou 
predovšetkým u nerómskej časti 
populácie. Platí tiež, že situačne 

chudobní ľudia sa môžu vo svo-
jich ekonomických stratégiách 
riešenia svojej situácie spoľahnúť 
napríklad na rodinu či iné sociálne 
väzby (kolegovia, priatelia a pod.), 
vďaka ktorým sa zo situácie dos- 
tanú a nemusia uvažovať o vyu- 
žití služieb úžerníkov. A v nepo-
slednom rade je pre nich dostup-
nejší aj formálny systém požičia-
vania peňazí, predovšetkým  
v bankovom sektore.

Na druhej strane dlhodobá chu-
doba sa netýka len jednotlivcov, 
ale celých komunít. A nie je dô-
sledkom neočakávaných udalos-
tí, ale je štrukturálneho charak-
teru – zjednodušene povedané, 
ľudia sa do nej rodia. Zároveň 
podľa Hrustiča dlhodobo chudob-
ným chýba možnosť obrátiť sa 

Ilustračná fotografia: Človek v ohrození, n.o.

Úžera vo vylúčených komunitách môže byť prejavom ekonomickej stratégie 
predstaviteľov vylúčených komunít, ktorá nie je a priori iracionálna, len výrazne 
odlišná od ekonomických stratégií strednej triedy.

20 § 235 trestného 
zákona (300/2005 
Z.z.)

21 Hrustič, T. 2015. 
Emické vnímanie 
úžery v segrego- 
vaných rómskych  
osadách na východ-
nom Slovensku,  
s. 210. In: Podolinská, 
T. a Hrustič, T. (eds.). 
2015. Čierno-biele 
svety: Rómovia  
v majoritnej spoloč-
nosti na Slovensku. 
Bratislava: VEDA.

22 Ibid, s. 211–212

Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
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o pomoc na priateľov, rodinu či 
kolegov. Priatelia a rodina sú  
vo viac-menej rovnakej situácii,  
a tých druhých dlhodobo  
chudobní veľmi často nemajú23  
(viď predošlý príklad o Rómoch, 
ktorým sa „nechce” pracovať). 
Formálny bankový systém na 
nich takisto nemyslí, takže im 
vlastne ani nezostáva iné, než  
si požičať na úžeru hoci aj za  
nevýhodných podmienok. 

Hrustič popritom poukazuje na 
jeden výpovedný fenomén: „Je 
zaujímavé, že väčšina dlžníkov 
(bez ohľadu na to, či ide o príle-
žitostných, alebo konštantných) 
si relatívne vysoko cení úžerníka 
za to, že bol ochotný požičať im 
práve v situácii, keď by im nikto 

iný nebol požičal.”24 O čom vypo-
vedá? O tom, že náš pohoršený 
pohľad človeka zo strednej vrstvy 
môže bez porozumenia hlbšiemu 
kontextu vyznieť až pokrytecky.

Skrátka, ako novinári by sme sa pri 
reflexii úžery – ale aj iných javov – 
nemali zameriavať len na celkom 
očividný fakt, že existuje, ale skôr 
na to, prečo a v akom kontexte 
existuje. K tomu je nutné odložiť 
náš väčšinový pohľad a pokúsiť 
sa na problematiku nazerať očami 
tých, ktorých sa týka. Bez toho  
len ťažko dokážeme pokryť tému  
v celej jej šírke a komplexnosti  
a publiku tak predstaviť obraz zod-
povedajúci realite aj s jej drobnými, 
no významnými nuansami. 

2.3  Obrazy Rómov z rôznych perspektív

EKONOMICKÉ STRATÉGIE ĽUDÍ, KTORÍ ŽIJÚ V NEUSTÁLEJ A Z GENERÁCIE NA 
GENERÁCIE PRENÁŠANEJ CHUDOBE, SA PRIRODZENE LÍŠIA OD STRATÉGIÍ 
PREDSTAVITEĽOV STREDNEJ TRIEDY. SLOVAMI ETNOLÓGA TOMÁŠA HRUSTIČA 
Z JEHO PRÍSPEVKU V KNIHE ČIERNO-BIELE SVETY:

„Ekonomické stratégie ľudí žijú-
cich v dlhodobej a generačnej 
chudobe sú odlišné od ekono-
mických stratégií ľudí zo strednej 
triedy. Na Slovensku sa to týka 
aj obyvateľov segregovaných 
rómskych osád, z ktorých mnohí 
žijú v konštantnej chudobe. Ma-
joritná spoločnosť, ktorá na život 
v segregovanej osade nazerá 
cez optiku etnicky založených 
predsudkov a stereotypov, si  
o Rómoch myslí, že nie sú 
schopní hospodáriť s peniazmi, 
rýchlo minú svoje príjmy na zby-

točnosti, následne sa zadlžujú  
a musia si požičiavať od úžerníkov, 
ktorým svoje dlhy nevedia spla-
tiť. Ako však dokazujú mnohé 
ekonomické a sociálne štúdie 
(Payne, DeVol, Dreussi Smith, 
2010; Collins et al., 2009; Baner-
jee, Duflo, 2007), tento pohľad je 
charakteristický pre príslušníkov 
strednej triedy. (Nepísané) eko-
nomické pravidlá a stratégie ľudí 
žijúcich v dlhodobej a generač-
nej chudobe však nie sú nelogic-
ké ani iracionálne, sú iba odlišné 
od tých, ktoré platia v strednej  

a vyššej triede. Príslušníci 
strednej triedy za svoj majetok 
považujú najmä veci materiál-
neho charakteru, nehnuteľnosti, 
autá a pod. Ľudia žijúci dlhodobo 
v chudobe považujú za najväčší 
majetok ľudí, ktorí ich obklopujú,  
rodinu. V prípade vzťahu k penia- 
zom je pre strednú triedu dôležité 
s financiami správne hospodá-
riť, no obyvatelia chudobných 
komunít všade na svete ich čo 
najrýchlejšie minú a použijú 
(Payne, DeVol, Dreussi Smith, 
2010: 50 – 51).”25

23 Ibid, s. 212

24 Ibid, s. 215-216

25 Ibid, s. 211
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Satelity v osadách ako 
nástroj racionálnej eko-
nomickej stratégie

Ako bolo spomenuté v úvode 
kapitoly, snahou nie je priniesť 
vyčerpávajú zoznam pokrivených 
mediálnych obrazov Rómov, ale 
na viacerých príkladoch predsta-
viť analytický prístup použiteľný 
pri najrôznejších témach spoje-
ných okrem iných aj s Rómami. 
A práve nasledovný príklad tento 
postup ilustruje asi najlepšie 
spomedzi vybraných. Hoci to 
môže vyznieť trochu triviálne, ide 
v ňom o satelity (a inú elektroni-
ku) vo vylúčených komunitách.

Pozrite sa na priložený obrázok – 
aké dojmy vo vás evokuje? Ako 
vnímate a ako si vysvetľujete sku-
točnosť, že prakticky na každom  
z domov na fotografii sa nachá-
dza satelitný prijímač?

Je dosť možné, že vás ich prítom-
nosť poburuje, neboli by ste prví 
ani poslední. Pre ľudí z väčšinovej 
spoločnosti sú akými symbolom 
či vonkajším prejavom chýbajúcej 
finančnej disciplíny Rómov, pre-
javom ich nezodpovednosti a za-
háľačstva v jednom (Rómovia ne-
pracujú, nechce sa im, namiesto 
toho radšej sledujú televíziu). Inak 
povedané, väčšinová spoločnosť 
vníma vlastníctvo takejto elektro-
niky chudobnými negatívne.

V skutočnosti však môžu byť sate-
lity čímsi celkom iným. Podľa terén-
neho výskumu etnológa Tomáša 
Hrustiča ich môžeme považovať  
za komoditu, ktorá dlhodobo chu-
dobným pomáha prečkať kritické 
obdobie, komoditu, vďaka ktorej sa 

dokážu vysporiadať s dočasným 
nedostatkom zdrojov26 a nespadnúť 
napríklad do rúk miestneho posky-
tovateľa nevýhodných pôžičiek. 

Urobia to tak, že satelity, tele-
vízory a podobnú elektroniku 
v prípade potreby jednoducho 
„založia”. To z pohľadu majority 
zbytočné vyhadzovanie peňazí 
sa tak obratom perspektívy –  
nasadením iných okuliarov – 
stáva funkčnou a racionálnou 
stratégiou prežitia.

Ako sa to týka novinárčiny? Jed-
noducho. Ak by sme si nezložili 
okuliare a vnímali tie satelity na-
ďalej len očami väčšiny, prípadný 
novinársky výstup by iba opäť 
raz prispel k šíreniu stereotypov 
a predsudkov a zároveň by nevy-
kreslil realitu bližšie k tomu, aká 
skutočne je, ale len takú, akú si 
ju my ako väčšinová spoločnosť 
predstavujeme.

Ilustračná fotografia: Wikimedia Commons

Satelity tvoria súčasť koloritu vylúčených komunít nielen na Slovensku.

2.3  Obrazy Rómov z rôznych perspektív

26 Ibid, s. 214

Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
https://drive.google.com/file/d/1UsMhSA1UMrsBKpECodv8mqbqAFhxUgcK/view
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Rómovia majú veľa detí 

Vo svojej podstate ide o fakt, 
Rómovia majú skutočne viac detí, 
než je priemer u väčšinovej po- 
pulácie. Tých detí však nemajú  
viac preto, lebo sú Rómovia, ale  
z celkom iných dôvodov. Rozdiel je  
v domnelých príčinách tejto sku-
točnosti. Podľa Arneho B. Manna  
„verejnosť pripisuje početnosti 
detí v rómskych rodinách etnický 
znak” a zároveň túto skutočnosť 
verejnosť hodnotí negatívne27. To 
znamená, že väčšinová spoloč-
nosť stavia vysvetlenie príčin  
tohto javu na stereotypoch  
a predsudkoch a zákonite tak 
prichádza k mylným záverom.

Ako je to teda? Súvisí početnosť 
detí s etnicitou Rómov alebo 
treba hľadať príčinu kdesi inde? 
Odborníci majú jasnú odpoveď. 
Miera pôrodnosti vo všeobecnosti – 
teda zďaleka nielen na Sloven-
sku, ale celosvetovo – nesúvisí 

s etnicitou, ale so sociálnym 
statusom. Zjednodušene pove-
dané, chudobní majú vždy viac 
detí než bohatí a popritom ako 
ľudia bohatnú, sa zároveň znižuje 
počet detí, ktoré majú. Deje sa to 
tak všade, rovnako tak vo väčši-
novej spoločnosti na Slovensku, 
na Blízkom východe a subsahar-
skej Afrike, a inak tomu nie je  
ani pri Rómoch na Slovensku. 

Ide o tzv. zmenu v pôrodnosti 
(fertility transition), s ktorou na 
globálnej úrovni vo viacerých 
štúdiách kalkuluje nielen Organi-
zácia Spojených národov28, ale aj 
mnohé ďalšie globálne inštitúcie. 
A že nejde o nejakú globálnu 
domnienku odtrhnutú od sloven-
skej reality, napovedá aj nasle-
dujúca pasáž z už citovaného 
príspevku Arneho B. Manna:
„Českí a slovenskí demografi už  
v osemdesiatych rokoch 20. storo-
čia upozornili na zmenu demogra-
fického správania rómskeho obyva-
teľstva. Konštatovali, že prechod  
od demografickej reprodukcie k de-
mografickej revolúcii, ktorú charak-
terizuje pokles úrovne úmrtnosti  
a pôrodnosti, v rovine štruktúry 
rodiny sa prejavuje prechodom  
od neplánovaného počtu detí  
k plánovanému, začal prebiehať  
v rómskej populácii už od šesťde-
siatych rokov 20. storočia. Neskor- 
šie výskumy potvrdili, že tento 
zákonitý proces sa prejavuje vo 
všetkých, i sociálne diferencova-
ných rómskych komunitách predl-
žovaním veku, poklesom dojčen-
skej úmrtnosti i priemerného počtu 
narodených detí na jednu matku. 
Intenzita je podmienená rozdielnou 
sociokultúrnou úrovňou konkrétnej 
lokality, tento proces je teda deter- 
minovaný sociálne, nie etnicky” 29

2.3  Obrazy Rómov z rôznych perspektív

27 Arne. B. Mann, 2015. 
Etnické stereotypy 
ako zdroje vtipov o 
Rómoch, s. 455–456. 
In: Čierno-biele svety...

28 OSN. 2002. Comple-
ting the Fertility Tran-
sition. In: Population 
Bulletin of the United 
Nations. Dostupné 
na:  http://www.
un.org/esa/popula-
tion/publications/
completingfertility/
bulletin-english.pdf

29 Arne. B. Mann, 2015. 
Etnické stereotypy 
ako zdroje vtipov o 
Rómoch, s. 455. In: 
Čierno-biele svety...

Ilustračná fotografia: Človek v ohrození, n.o.

Počet detí v rodinách nesúvisí s etnicitou, ale so sociálnym statusom rodín. 
Chudobní ľudia na celom svete majú vo všeobecnosti viac detí než bohatí.

http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/bulletin-english.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/bulletin-english.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/bulletin-english.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/bulletin-english.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/bulletin-english.pdf
Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
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Berúc toto do úvahy, by mala 
mediálna reflexia tém, ktoré  
s pôrodnosťou rómskej časti  
slovenskej populácie tým či 
oným spôsobom súvisia, brať  
do úvahy sociálny a nie etnic- 
ký rozmer otázok spojených  
s demografiou Slovenska. 

Utečenci sú nevďační 

Na záver si pre ozvláštnenie  
a ako malú bodku za publikáciou 
uvedieme aj príklad iných „iných” 
– v tomto prípade ľudí premiest-
ňujúcich sa naprieč Európou 
počas tzv. utečeneckej krízy v 
roku 2015. Aj na tomto príklade 
uvidíme, že prístup opisovaný v 
publikácii je použiteľný nielen pri 
informovaní o Rómoch, ale je pre-
nosný aj na iné sociálne skupiny 
v iných kontextoch. A zďaleka to 
nemusia byť len menšiny.

Na začiatok si pozrite video v od-
kaze a skúste si len tak sami pre 
seba povedať, aké dojmy vo vás 
vyvoláva. Nájdete ho v tomto od-
kaze bit.ly/utecenci_v_madarsku.

Ako sa správali tí ľudia? A pre-
čo sa tak podľa vás správali? A 
akým spôsobom na to reflektoval 
Jan Šibík? Pozeral sa na tamojšie 
dianie len zo svojej, stredoeuróp-
skej perspektívy alebo sa pokúsil 
pozrieť na konanie ľudí v pohybe 
aj z ich pohľadu? A bral vôbec do 
úvahy kontext tamojšieho dia-
nia? Napríklad spôsob, akým bola 
distribuovaná pomoc?

V mnohým z nás pri vzhliadnutí 
tohto videa vzkypí žlč a začneme 
uvažovať o nevďačnosti všetkých 
tých ľudí prichádzajúcich do 

Európy. „Však dostali karimatky 
aj za tisíc českých korún a čo 
všetky tie vyhodené Tatranky? 
A toľko tej balenej vody vyšlo 
navnivoč...”.

No spýtal sa autor a my s ním, 
prečo sa tie veci diali? Oslovil 
autor niekoho z ľudí na mieste, 
prípadne nejakého profesionála 
napríklad z humanitárnych orga-
nizácií, ktoré v oblasti pôsobili? 

Neuvažoval autor napríklad nad 
možnosťou, že tí ľudia dostávali 
tej pomoci až priveľa a skrátka 
sa s tými stanmi nechceli vláčiť 
ktovie kam? O balenej vode, ktorá 
je ľahko dostupná, ani nehovo-
riac. Istotne si nejaké tie fľaše 
vzali aj so sebou, predsa len piť 
museli, no uznajte sami, nosili by 
ste so sebou celý kartón vody, 
keď už beztak nesiete na jed- 
nom pleci batoh s oblečením  
a ďalšími potrebnými vecami,  
na druhom povedzme malé dieťa, 
a zároveň viete, že vodu získate 
aj inde? Nevystačili by ste si  
s fľašou – dvoma?

Zdroj: Aktualne.cz

bit.ly/utecenci_v_madarsku
Zdroj:%20Internet%20Encyclopedia%20of%20Philosophy
https://video.aktualne.cz/svet-na-hrane/sibik-uprchlici-prekracuji-srbsko-madarskou-hranici-jak-chte/r~81c017c0589711e5974b0025900fea04/%3Fredirected%3D1522693766
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No ale čo tie horiace karimatky? 
Nenapadlo autorovi, že tým ľuďom 
mohla byť napríklad aj zima?  
A čoho mali aj podľa záberov vo 
videu dostatok a čoho naopak 
nedostatok? Na jednej strane bol 
na mieste evidentný prebytok 
karimatiek a ďalších darov, ktoré 
sa do oblasti zvlášť spočiatku 
dostávali veľmi nekoordinovane 
a v obrovských množstvách, na 
strane druhej chýbal dostatok  
paliva. Alebo sa snáď autor do-
mnieval, že si tí ľudia užívali pri 
ohni s horiacou umelou hmotou  
a nezakúrili by si radšej inak? 

A že tam bol neporiadok? Tí ľudia 
mohli byť napríklad enormne 
unavení a to posledné na čo 
mysleli, bolo upratovanie. Zvlášť 
ak tam ani kontajnerov nebolo 
ktovieako veľa. Nemuseli mať 
vlastne ani čas na akési uprato-
vanie. Mimochodom, tisícky ľudí 
v pohybe, prichádzajúci jedni za 
druhými, za sebou nepochybne 
nechajú neporiadok. Stačí si však 
spomenúť na festivalové mes-
tečká „deň po” a môžete sami 
posúdiť, či ten neporiadok náho-
dou nie je porovnateľný...

V čom nastal problém? Autor po-
užil len a len svoje okuliare a pro-
stredníctvom nich opísal, presne 
to, čo videl. Ako fotograf, ktorým 
napokon aj je. No nezamyslel 
sa nad kontextom vtedajšieho 
diania v oblasti, nezamýšľal sa 
nad príčinami, nesnažil sa ísť pod 
povrch obrazu, ktorý videl, na-
zrieť medzi riadky. Nepokúsil sa 
pozrieť na udalosti očami iných – 
tých dotknutých – neuvažoval  
o ich stratégiách, o pohnútkach 
ich konania. Jeho predstavivosť 

mu neumožnila uvažovať, ako by 
sa v podobnej situácii zachoval 
on sám. Ako novinári by sme tú 
istú chybu robiť naozaj nemali. 

A napokon, nezamýšľal sa ani 
nad faktom, že tej pomoci sa  
v oblasti v istom momente ocitlo 
naozaj priveľa. A boli to Európa-
nia, ktorí zlyhali a nedokázali  
v kritickej situácii zaistiť koor-
dinovanú humanitárnu pomoc 
a manažment. Nemusíme síce 
súhlasiť, že bolo našou povinnos-
ťou ten manažment zaisťovať, no 
viniť z jeho zlyhania ľudí na úteku, 
ktorí nemali žiadnu moc ovplyvniť 
napríklad množstvo karimatiek, 
ktoré sa dovalí z Čiech, naozaj 
nie je na mieste. Autor to po ve-
rejnej kritike a poukázaní na jeho 
konkrétne novinárske zlyhania 
priznal a za video sa ospravedlnil.

Čo z toho vyplýva? Že ak si pri 
tejto, ale vlastne akejkoľvek 
téme, nezložíme z nosa svoje 
okuliare, ak aspoň na moment 
nevybočíme z diskurzu, v ktorom 
žijeme a myslíme, tak si nedoká-
žeme predstaviť realitu pred nami 
v celej jej šírke. Naše okuliare 
nám v tom zabránia. Publiku  
tak neprinesieme obraz reality 
blížiaci sa k takej, akou skutočne 
je, ale skôr len našu predstavu  
o tej realite.

Ak sa nám to naopak podarí,  
až potom začneme publiku pri- 
nášať obrazy skutočnosti, ktoré  
sú komplexné, presné, vyvážené  
a nestranné. A teda presne také, 
aké by mali byť. Ako novinári 
preto musíme o svete nielen 
informovať, ale mu predovšetkým 
porozumieť.

2.3  Obrazy Rómov z rôznych perspektív
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