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1. Žurnalistika - základné pojmy a pravidlá 

                 

Žurnalistiku charakterizuje Terminologický slovník žurnalistiky (1989,258) ako tvorivý proces, 

ktorého produkty - novinárske prejavy a celky smerujú k informovaniu verejnosti. Jej základným 

predpokladom je teda existencia informácie verejnej povahy a komunikácie. Žurnalista - človek 

informuje verejnosť o fakte verejnej povahy berie na zreteľ komunikačný kanál, ktorým danú informáciu 

odovzdáva. Kanály slúžiace na odovzdávanie informácií nazývame masové médiá. Členia sa na tlačené 

(printové), elektronické a nové médiá. 

Marshall McLuhan ďalej delí médiá na horúce a chladné podľa miery participácie recipienta. 

Horúce médiá poskytujú jasne štrukturovanú informáciu spravidla vnímanú jedným zmyslom. Typickým 

horúcim médiom je napríklad rozhlas. Studené médiá si naproti tomu vyžadujú vyššiu účasť na strane 

recipienta a zapojenie viacerých zmyslov. Informácia podávané cez studené médium poskytujú zdanlivo 

nedokončenú informáciu a vyžadujú si istú mieru predstavivosti. 

Základným pravidlom žurnalistiky je verejnosti podávať pravdivé a neskreslené informácie. 

Týmito zdrojmi môžu byť informátori, ale aj iné médiá. V súčasnosti však treba s informáciami 

získanými z iných médií narábať opatrne. S príchodom nových médií predovšetkým internetu, je hodnota 

informácie priamo úmerná ich dôveryhodnosti. 
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2. Etický zákon 

 

 Jednou z minimálnych záruk dosiahnutia objektivity je potvrdenie informácie z minimálne dvoch 

nezávislých zdrojov. Samozrejme, z etického hľadiska do kreácie novinárskeho produktu vstupujú v 

mene dosiahnutia objektivity aj iné prvky: „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci 

sú nestrannosť , vyváženosť , objektivita, poctivosť , čestnosť , pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné 

overovanie faktov.“  

Ako však tieto hodnoty dosiahnuť? Práve tu sa dostaneme ku konceptu kritického myslenia, ktoré je 

nevyhnutnosťou akúkoľvek žurnalistiku. Kritické myslenie sa zameriava na to, ako sú fakty overené, 

akým spôsobom sú vyargumentované a ako sa získali stanoviská.  

Tento druh myslenia je, dalo by sa povedať, súčasťou našej rozumovej výbavy: „Kritické myslenie prišlo 

dávno pred tým ako sa začalo praktizovať vôbec nejaké vyučovanie, je uložené v najhlbších koreňoch 

civilizácie. Je to uholný kameň na ceste ľudstva od dôb lovcov a zberačov až ku globalizácii. 

“ Pozerá sa aj za oponu vedomostí: „Kritické myslenie je umenie analytického a hodnotiaceho myslenia 

so zámerom jeho zlepšenia.  

 

2.1. Objektivita 

 

Pozerajúc na mieru objektivity ako jedného z najdôležitejších kritérií pri rešpektovaní novinárskej 

etiky naberá predstava o novinárovi, ktorý píše tvrdým a spravodlivým perom, realistickejšie kontúry v 

harmónii s čo najmenšou mierou osobnej previazanosti a spoločnej minulosti s aktérmi udalostí 

opísaných v jeho článkoch.  

Hypotetickou kvantifikáciou premenných pri projektovaní takejto novinárskej identity narážame 

na množstvo predpokladov, z ktorých je z hľadiska etiky mimoriadne dôležitá miera bezúhonnosti. 

Pravda, aj miera konfliktu záujmov je len jedným z mnohých prvkov vytvárania osobnosti novinára a o 

jej relevantnosti sa dá od prípadu k prípadu polemizovať. 
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 Napriek tomu ale môžeme vysloviť myšlienku, že existujú skutočnosti ktoré sú pre vytváranie 

predstavy o bezúhonnosti viac relevantné ako iné (dôkazom toho je napríklad existencia etických 

novinárskych kódexov – teda samotná skutočnosť že jestvuje súhrn pravidiel, ktorými sa novinár v rámci 

uchovania si bezúhonnosti musí riadiť).  

Pozerajúc na bezúhonnosť novinára cez obsah etických kódexov je konflikt záujmov jednoznačne 

dôležitým faktorom. Ak budeme pod pojmom „konflikt záujmov “ zjednodušene rozumieť mieru 

personálneho, materiálneho alebo iného prepojenia so zobrazovanými fenoménmi, celkom logicky by 

sme teda mohli vysloviť myšlienku – čím viac sa krivka funkcie počtu a hĺbky vzťahov pohybuje v 

kladnom smere, tým viac sa úroveň kvality novinárskej práce prechyľuje k záporným číslam.  

Absolútna nula v teplote, pulze a počte všetkých vzťahov by však paradoxne znamenala 

nemožnosť napísať akýkoľvek článok, pretože novinársku osobnosť vytvára akoby v opozícii v 

najzákladnejšom úrovni objektivity aj kvalita a počet informačných zdrojov. Navyše, v prípade tlačených 

novín, pre vydavateľov ako podstatného článku v reťazci kreácie novinárskeho prejavu, sú rozhodujúce 

vzťahy s inzerentmi. 

Žurnalistika je vsadená do spoločnosti a vychádza zo spoločenských okolností, preto je dôležité, 

aby noviny a novinári vytvorili v rámci spoločenských štruktúr vzťahy.  

Pri nadväzovaní vzťahov za účelom získavania informácií pre neskoršie publikovanie je však pre 

účel udržania si bezúhonnosti v širokom slova zmysle nevyhnutné dodržiavať pravidlá, ktoré sú nielen 

právne záväzné, ale aj špecifické etické normy morálne zaväzujúce každého novinára. 

 Snaha o zachovanie objektivity musí byť podporená rozsiahlymi vedomosťami o probléme, ktoré 

môžu novinárovi slúžiť ako ochranný štít. Mária Follrichová píše o novinároch takto : „Na žurnalistu sú 

kladené vysoké nároky. Musí byť nielen dynamický, ale musí čím skôr zverejniť svoj žurnalistický prejav 

a čakať aj na možnú neadekvátnu reakciu na svoju tvorbu.“ 

 

2.2. Porušovanie pravidiel 

 

 Pravidlá sa určujú na hraniciach. Novinár sa niekedy dostane do situácie, keď balansuje na okraji a 

musí kalkulovať s tým, že pre výsledok jeho práce je nevyhnutné ísť ďalej ako sa od neho predtým 
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očakávalo. Môžeme si pomôcť s príkladom z novinárskej praxe známeho investigatívneho novinára Boba 

Woodwarda.  

Bol redakciou poverený urobiť rozhovor s líbyjským lídrom Muammarom Kaddáfím. Po príchode do 

Tripolisu ho ubytovali v hoteli. Prešlo niekoľko dní a sľúbený rozhovor sa stále odkladal. Bob sa teda 

vybral do centra, aby spoznal atmosféru.  

Pýtal sa miestnych na najdôležitejšie udalosti posledných dní. Dozvedel sa, že pred dvoma dňami 

popravili dvoch študentov, pretože strhli niekoľko propagandistických plagátov.  

Napriek tomu, že Bobovou prácou bolo urobiť rozhovor s Kaddáfím, rozhodol sa svoju misiu zmeniť a 

napriek riziku písať práve o tejto udalosti. 

 Po zverejnení článku ho okamžite z krajiny vyhostili, no jeho článok mal oveľa väčší efekt, ako prípadný 

rozhovor s líbyjským lídrom.  

Ak sledujeme príbeh, občas vypláva na povrch niečo, čo mení okolnosti. Vtedy by mal novinár 

nasledovať svoju intuíciu. A tá sa občas nachádza na hraniciach pravidiel.  

 

2.3. Novinárska integrita 

 

 Keď hovoríme o etike, novinárska integrita je jedným z kľúčových pojmov. Ďalším príkladom by 

mohla byť situácia z novinárskej praxe Toma Nicholsona.  

Pred niekoľkými rokmi denník SME uverejnil sériu jeho článkov o mafiánovi Jurajovi Ondrejčákovi. Bol 

pre neho cenným zdrojom informácií, ktoré mu odovzdával pri osobných rozhovoroch.  

Z diskusných fór pod článkami si pamätám príspevok o tom, že slušný človek sa nemá čo stretávať s 

mafiánmi. Avšak novinár má povinnosť stretávať sa a komunikovať s ľuďmi, ktorí sú schopní priniesť 

relevantné informácie a ustáť prípadnú kritiku.  
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3. Výber zaujímavej témy 

 

Tak ako neexistujú dvaja identickí ľudia, neexistuje  ani jednoznačne správny spôsob  výberu témy v 

novinárskej práci. Takáto metóda  ani nemôže nikdy vzniknúť, pretože v podmienkach otvorenej 

spoločnosti a búrlivého rozvoja informačných technológií je každá dnešná téma z pohľadu budúceho 

hodnotenia zastaralá.  

 

Objektívne kritérium pre to, či daná téma je, alebo nie je zaujímavá, síce môže byť čítanosť, počet 

predaných výtlačkov, počúvanosť, alebo sledovanosť. Ide o  kritériá, kvantifikujúce počet ľudí, ktorí 

prejavili záujem oboznámiť sa so zverejnenou informáciou. Všetky tieto údaje však je možné získať až po 

zverejnení informácie. 

 

Stále však nevieme, ako exaktne, vedecky  zistiť, aká nová informácia má čo najväčšiu šancu osloviť čo 

najširší okruh adresátov. 

 

Z matematického hľadiska dokážeme určiť veľkosť informácie - je   priamo úmerná  veľkosti zmeny 

pravdepodobnosti očakávanej informácie.  

 

Preložené do hovorovej reči: Inú hodnotu (veľkosť)  má informácia “Otec sa vrátil domov zdravý” v 

prípade, keď sa vracia domov po skončení vojny, a inú, keď otec prichádza domov po bežnom dni z 

práce.  

 

Kľúčom k “zaujímavosti témy”  je teda mapovanie a  prinášanie  takých informácií, ktoré majú potenciál 

čo najviac zmeniť pravdepodobnosť očakávaných udalostí v čo najširšom spoločenskom dosahu.  

 

V novinárskej praxi to poznáme ako “exkluzivita témy”. 
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Sekundárne, už spracované informácie s vysokou mierou odozvy samozrejme  generujú aj doplnkové 

témy, ktoré môžu mať potenciál nadviazať na prvotne úspešné informácie. 

V takomto prípade je však menšia pravdepodobnosť, že  takéto doplnenie osloví aspoň porovnateľný 

okruh adresátov.  

 

Stále však nevieme, ako na to, ako čo najpresnejšie a pritom ľudsky prístupne popísať spôsob, ako nájsť 

zaujímavú tému. 

Arthur Hailey vo svojej knihe Reportér píše o troch kritériách, akýchsi atribútoch, ktoré sú návodom na 

získanie záujmu ľudí.  

 

Podľa Haileyho v prvom rade si človek otvára noviny, (zapína internet, televízor, či rádio) aby sa 

dozvedel, či ho niečo neohrozuje.  

V druhom rade ho zaujíma, či niečo nehrozí jeho blízkym.  

Až v treťom  rade venuje pozornosť niečomu, čo považuje za milé, vtipné, kuriózne, obohacujúce, skrátka 

- zaujímavé.  

 

Pochopiteľne, ide o beletristický spôsob, nie vedeckú analýzu. Avšak, ani moderná žurnalistika 

nevychádza zo zásadne  iných základov.  

Najmä prvý spomínaný princíp totiž súvisí  s  pudom sebazáchovy, so snahou prežiť.  

Až potom,  keď tento základný atribút je zabezpečený, môžeme uvažovať o iných okolnostiach.  

 

Mohli by sme namietať, že takáto klasifikácia je typická skôr pre bulvárne médiá. Iste, ale ak atribút číslo 

jeden rozšírime o fakty, ktoré súvisia s materiálnym zabezpečením, teda napríklad  zamestnanosťou, 

alebo povedzme ochranou pred corona vírusom, ničivými živlami, či zločinom, dostaneme sa na 

platformu,  ktorá je bežnou náplňou aj verejnoprávnych médií. 
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4. Prístup k spracovaniu informácií 

 

 Vo svojej praxi som sa stretol s rôznymi názormi na to, akoby sa témy mali prinášať, spracovávať 

a ponúkať poslucháčom, alebo divákom. Jeden z názorov je obraz takzvaných švédskych stolov.  

Na švédskych stoloch sú informácie poukladané rôznym spôsobom.  

Každému má byť ponúknutý rovnaký priestor a každý z nich musí mať svoj protinázor. Novinár sa 

dostáva do pozície čašníka ktorý informácie iba servíruje.  

Tento spôsob však nie je celkom korektný.  Ak je niečo čierne, je nesprávne a neprofesionálne hovoriť, že 

to môže byť aj biele, len preto, že to niekto tvrdí.  

 

Ak sa v miestnosti hádajú dvaja potom aké je vonku počasie, prácou žurnalistov nie je prikloniť sa na 

jednu alebo druhu stranu, ale pozrieť sa von oknom.  

Prednosť má vždy najlepšia získateľná verzia pravdy.  

 

4.1. O čom sa rozpráva v meste 

 

 Základom každý novinárskej práce je kvalitná téma. Ako ju nájsť ako presadiť redakcii? Bob 

Woodward na to poskytuje vynikajúcu pomôcku. Volá sa “O čom sa rozpráva v meste.” Vezmime si 

situáciu, že opravujú príjazdovú cestu primátorovho domu. Môže to byť téma a nemusí byť. Novinárov 

prácu by malo byť ísť na miesto, zistiť aká firma to robí, kto to platí a porozprávať sa s primátorom. V 

prípade, že to platí mesto, máme tému.  

 

4.2. Studená slanina a vrtieť psom 

 

 Keby prišiel na zem Marťan a videl by pri práci všetky povolania, celkom iste by povedal, že to 

najzaujímavejšie je povolanie novinára. Novinári sa pohybujú pri všetkom čo sa deje, pri tom čo je nové a 

o čom sa ľudia rozprávajú.  
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Zisťujú viac a chcú preniknúť do hĺbky. Pekným obrazom toho je studená slanina na vidličke. Ak 

niekomu rozprávame príbeh pri raňajkách a jeho jedlo vychladne lebo naň pri počúvaní zabudne, vtedy 

ide o dobrú tému. 

 Každý príbeh sa dá uchopiť rôznymi spôsobmi. A poslucháča zaujme najmä vtedy “keď chvost vrtí psom 

a nie pes chvostom.” 

V prípade že máme tému, o ktorej chceme rozprávať, mali by sme sa najskôr uistiť, že k nej dokážeme 

nájsť nevyhnutné informácie. Rôzne redakcie majú svoje pravidlá.  

A ak ich nedokážeme splniť, téma môže byť síce zaujímavá, ale jej výroba nebude možná.  

Deje sa to často pri profesionálnej publicistickej práci. V kadencii jeden alebo dva príspevky denne nie je 

možné pracovať na čomkoľvek.  

 

4.3. Kritériá témy 

 

 Téma by mala spĺňať viacero kritérií: blízkosť k poslucháčovi, aktuálnosť a dôležitosť. Stále by 

sme si mali klásť otázky, čo z našej práce poslucháč bude mať a ako obohatí jeho život?  

Ďalším krokom by malo byť vyhľadávanie respondentov. V rádiu Slovensko platí zásada, že v každej 

publicistickej téme musia byť minimálne dvaja respondenti. Prednosť majú živé rozhovory.  

Ak nie je možné uskutočniť živý rozhovor, môže poslúžiť aj nahratý telefonát.  

 

Žurnalista si buduje sieť svojich kontaktov a mal by počítať s tým,  že kvalitný respondent dokáže 

odpovedať na viacero tém. Takýto kontakt sa oplatí udržiavať a ak je možnosť, pri živom stretnutí ho 

využiť čo najviac.  

 

4.4. Vedenie témy 

 

 Novinár spravidla spracúva a ponúka niekoľko tém naraz. Príspevky začína a dokončuje podľa 

toho, ako sa mu darí získavať informácie. Niekedy sa môže stať, že máme skvelú tému a chceme ju mať 

vo vysielaní čo najskôr.  
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Treba však počítať s tým, že odpovede na naše maily alebo telefonáty neprídu hneď a stále je dobré mať 

naporúdzi náhradnú tému ak do vysielania vstupujeme na dennej báze.  

 

Niekedy je nevyhnutné zmieriť sa s tým že téma, ktorá sa spracováva ťažšie, pôjde do vysielania až o 

niekoľko dní. Nechať odvysielať niečo s čím nie sme spokojní, nie je dobré pre nás, pre rádio, ani 

poslucháča. 

 

4.5. Príklad z práce najväčšieho zberateľa obsahu 

 

Pre lepšiu predstavu o tom, ako pristupovať k výberu témy,  sa pozrime na  spôsob práce  spoločnosti 

Google, ktorá je najväčším informačným portálom na svete. Táto spoločnosť v nedávnom období zásadne 

prehodnotila algoritmus vyhľadávania informácií. Skúsenosť tejto firmy môže byť aj pre nás istým 

vodítkom, aby sme pochopili spôsob, akým sa môžeme dopátrať  k relevantným, teda zaujímavým 

témam.   

Hlavným algoritmom Google je metóda RankBrain. Je to vlastne spôsob strojového myslenia, ktorý však 

môže byť inšpiráciou aj v novinárskej práci. Táto metóda slúži na  spracovanie a vyhodnocovanie 

vyhľadávacích dopytov s cieľom ponúknuť relevantné výsledky pre používateľa. Patrí medzi 

najdôležitejšie komponenty algoritmu Google. 

Pred RankBrainom Google vyhľadávač zobral zadaný dopyt, prechádzal stránky vo svojom indexe a 

hľadal v ňom také, na ktorých sa nachádzajú kľúčové slová zadané používateľom. 

Analógia v novinárskej práci - novinár hľadá také záchytné body, ktoré korešpondujú s jeho 

predchádzajúcou skúsenosťou  o tom, čo považuje za zaujímavú tému. Spolieha sa pritom na to, čo už raz 

fungovalo a ráta s podobným efektom pri využití podobnej štruktúry informácií. Inými slovami, 

nadväzuje na už overené témy a nejde do neistých, málo overených noviniek. Prípadnú exkluzivitu má 

zabezpečiť kategorizácia už existujúcej témy -  rôzne vekové kategórie, krajiny, jazyky a spôsoby 

vyjadrovania sa (slang, dialekt), personalizácia, lokalizácia, atď.   

Prax Googlu je však nasledovná: Na tomto informačnom portáli spracujú denne viac ako 3 miliardy 

vyhľadávaní. (https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/) 

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
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 Podľa aktuálnych dát Google, až 15 % vyhľadávaní každý deň sú pre nich ako nové  

(https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search).   

Veľakrát sa  stalo, že Google neponúkol uspokojujúce výsledky, preto musel používateľ svoj dopyt 

opraviť. Pre presnejšie výsledky bolo potrebné prispôsobiť prirodzený jazyk tomu strojovému. Napr. 

namiesto “kde kúpim na internete najlacnejší telefón” bolo treba zadať  “telefón kúpiť lacno online”.  

Analógia v novinárskej praxi - novinár prináša informáciu, ktorá málo rešpektuje  dispozície adresátov, 

ich spôsob vnímania a pomenúvania skutočností.  

Východiskom spoločnosti Google je nová metóda, nazývaná  RankBrain. Ide o pomerne nový a stále viac 

využívaný algoritmus strojového učenia.  

Skúsme sa inšpirovať aj  spôsob zberu, triedenia a spracovania informácií v novinárskej oblasti.  

 

4.6. Ako teda funguje RankBrain? 

 

  Greg Corrado, (https://twitter.com/greg_corrado) vedecký pracovník v Google, pre Bloomberg 

vysvetlil, že RankBrain používa umelú inteligenciu (https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-

26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines)  na prekonvertovanie množstva textu do 

matematických entít, tzv. vektorov, ktorým počítač rozumie.  

Keď RankBrain natrafí na slovo alebo frázu, ktoré nepozná, snaží sa pochopiť ich význam a odhadnúť, 

aké iné slová a frázy môžu zodpovedať vyhľadávaciemu dopytu. Takýmto spôsobom dokáže ponúknuť 

oveľa efektívnejšie výsledky pre výrazy, s ktorými sa ešte vyhľadávač nestretol. 

Ešte v roku 2013, Google publikoval článok, (https://opensource.googleblog.com/2013/08/learning-

meaning-behind-words.html) kde písali o tzv. word2vec technológii, ktorou úlohou je lepšie pochopiť 

význam slov a konceptov. Prečo to tu spomíname? Lebo aj to súvisí s RankBrainom.  

Word2vec (https://code.google.com/archive/p/word2vec/) sa snaží nájsť podobnosti medzi konceptami. V 

článku uvádzajú príklad, ako to funguje. Počítač chápe, že medzi Parížom a Francúzskom je rovnaký 

vzťah ako medzi Berlínom a Nemeckom (krajina a hlavná mesto). A to všetko dokáže sám len 

zmapovaním množstva článkov na internete. Samozrejme, je to len jednoduchý príklad. Google v 

súčasnosti dokáže odhaliť oveľa komplexnejšie súvislosti. 

https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search
https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search
https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search
https://twitter.com/greg_corrado
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines
https://opensource.googleblog.com/2013/08/learning-meaning-behind-words.html
https://opensource.googleblog.com/2013/08/learning-meaning-behind-words.html
https://opensource.googleblog.com/2013/08/learning-meaning-behind-words.html
https://opensource.googleblog.com/2013/08/learning-meaning-behind-words.html
https://code.google.com/archive/p/word2vec/
https://code.google.com/archive/p/word2vec/
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Pre lepšie pochopenie vyhľadávacieho dopytu používa vektory už známych vzťahov medzi podobnými 

dopytmi, aby vedel poskytnúť relevantné výsledky. Nesnaží sa pritom nájsť rovnaké alebo podobné 

kľúčové slová, ale skôr vyhľadáva koncepty. 

Využíva pritom množstvo databáz o ľuďoch, veciach a miestach na naplnenie vlastného algoritmu 

informáciami, ktoré sú zdrojom pre strojové učenie. Vyhľadávací dopyt sa rozsegmentuje na slová, ktoré 

sú následne rozdelené do textových vektorov pomocou matematických vzorcov. Matematické vzorce 

priradia slovo do určitej kategórie, skupiny, v ktorej sa nachádzajú podobné slová. Vektory, ktoré sú 

blízko seba zodpovedajú jazykovej podobnosti. 

Keď Google narazí na dopyt, s ktorým sa ešte predtým nestretol, pozrie sa do týchto databáz a pomocou 

vytvorených matematických vzťahov sa snaží nájsť relevantné výsledky vzhľadom k vyhľadávaciemu 

dopytu. Preto dáva pozor na každé detaily dopytu a rozumie, RankBrain pôvodne pomáhal hlavne vtedy, 

keď Google nedokázal úplne pochopiť dopyt používateľa a odhaliť jeho zámer. V roku 2015 sa 

RankBrain používal iba pri 15 % vyhľadávacích dopytov. Jeho efektivita bola natoľko vysoká, že o rok 

neskôr ho implementovali pre všetky dopyty (https://searchengineland.com/google-loves-rankbrain-uses-

for-every-search-252526).  

Databázy sa napĺňajú slovami, ktoré sa dostanú do určitých matematických skupín alebo kategórií. 

Google sa pri neznámych dopytoch pozrie do databázy a snaží sa ho interpretovať hľadaním slov 

(konceptov), ktoré sú k sebe najbližšie. Pritom berie do úvahy aj ďalšie faktory, ako sú napríklad 

personalizácia, lokalizácia, aktuálne udalosti a pod. Strojové učenie neustále sleduje aj signály a spôsob 

interakcie používateľa s vyhľadávačom, aby do budúcna mohol vylepšiť svoj algoritmus, a tak 

poskytovať relevantnejšie výsledky. 

Ak ste sa dostali až sem, tak si možno kladiete otázku. Dá sa vôbec RankBrain využiť v novinárskej 

práci? ? Samozrejme, že áno! Sú však potrebné nejaké zložité postupy alebo krkolomné návody? Vôbec 

nie! 

Musíme len robiť to, čo Google už niekoľko rokov neúnavne omiela – písať kvalitný obsah a rešpektovať 

pritom spôsob myslenia tých, ktorým svoje články, či reportáže adresujeme. 

https://searchengineland.com/google-loves-rankbrain-uses-for-every-search-252526
https://searchengineland.com/google-loves-rankbrain-uses-for-every-search-252526
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Potvrdzuje to aj Gary Illyes, (https://twitter.com/methode) analytik z Google. Odporúča písať kvalitný a 

hodnotný obsah, ktorý znie prirodzene a ľudsky (http://www.thesempost.com/google-how-to-optimize-

for-googles-rankbrain/). 

Keď budete nelogicky a nasilu napchávať svoj obsah frázami, zložitými a málo pochopiteľnými vetnými 

konštrukciami,  docielite jedine to, že váš článok, či reportáž  adresát nepochopí a  nebude ich považovať 

dobré, zaujímavé, skrátka prínosné. A bude to aj vtedy, keď ten článok, či reportáž bude objektívne 

obsahovať zaujímavé a dôležité informácie. 

Garry odporúča, aby ste dali svoje články prečítať ľuďom, blízkym vo vašom okolí. Keď pochopia, o čom 

píšete, keď ich to zaujme, potom takáto informácia má potenciál osloviť aj  široký okruh adresátov a 

spĺňa aj kritériá RankBrain.  

V podmienkach reportérov mimo redakcií hlavných masmédií je takýto postup kľúčovou podmienkou, 

ako sa pohnúť ďalej. 

Pochopiteľne, trochu inak je to v klasickej novinárskej práci, keď je novinár, pôsobiaci v klasickej 

schéme - vedenie novín (média) - šéfredaktor (vedúci vydania) - redaktor. Jeho články, či reportáže 

posudzuje jeho priamy nadriadený, ktorý aj rozhoduje o prípadných korekciách.   

Základné poučenie? 

Zaujímavá téma je charakteristická  kvalitným a relevantným obsahom s prirodzeným jazykom,  a 

vysokou pridanou hodnotou pre používateľa. 

 

4.7. Overenie informácií 

 

Najčastejším zdrojom informácií je internet. Bohužiaľ, práve na internete je aj najviac nepravdivých a 

manipulatívnych informácií, takzvaných hoaxov. 

 Často to vidno najmä na najviac využívanej sociálnej sieti, Facebooku. Najmä v prípade zdieľaných 

informácií je občas priam nemožné zistiť, odkiaľ pochádza pôvodná informácia. 

Základným podnetom na zdieľanie je veľmi často titulok, ktorý vzbudzuje silné emócie. Paradoxne, 

veľmi často ľudia ani celý článok nedočítajú a už ho dávajú zdieľať. 

https://twitter.com/methode
https://twitter.com/methode
http://www.thesempost.com/google-how-to-optimize-for-googles-rankbrain/
http://www.thesempost.com/google-how-to-optimize-for-googles-rankbrain/
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Najmä bulvárne médiá často pracujú metódou “click-bait”,, Čo by sme voľné mohli preložiť ako 

“kliknutie si na návnadu”. 

Za touto metódou je najčastejšie snaha nazbierať čo najväčší počet kliknutí, pretože tento ukazovateľ sa 

dá potom z hľadiska bulvárnych médií interpretovať ako čítanosť príspevku. 

Za pútavým, emotívne podfarbeným titulkom sa však veľmi často skrývajú neoverené a zavádzajúce 

informácie. 

Ako teda nepodľahnúť takýmto praktikám? V prvom rade si treba opätovne pripomínať, že internet je 

plný neoverených informácií a že je to vlastne takto aj správne.  

Ide totiž o slobodný a neregulovaný priestor, v ktorom si každý môže písať a publikovať takmer 

čokoľvek. Generácia skôr narodených novinárov si dobre pamätá aj dobu, keď všetko, čo zverejnili 

masmédiá, podliehalo prísnej cenzúre. 

 Dôvodom však nebolo to, aby sa k adresátom dostali len pravdivé informácie, práve naopak. Tie 

skutočné príčiny boli skôr politické, manipulatívne a slúžiace výlučne záujmom vládnucej komunistickej 

strany. 

Ako si teda overovať informácie? V prvom rade si treba overiť zdroj. Seriózne médiá vždy uvádzajú aj to, 

kto zverejnil takúto informáciu, kto sa pod ňu podpísal. Ak takýto zdroj uvedený nie je, treba si všímať 

kontext informácie.  

Pokiaľ na tom istom webe, periodiku, alebo v masmédiu sú aj povedzme informácie o ľuďoch s 

nadprirodzenými schopnosťami, zaručene fungujúcimi preparátmi, alebo jednoznačne dobrými, či zlými 

predstaviteľmi spoločenského života, potom k takýmto zdrojom treba pristupovať so zvýšenou mierou 

opatrnosti. 

Žiaľ, často sa stáva že aj vyložené hoaxy uvádzajú ako zdroj vo forme odkazov sieť naoko serióznych 

médií. 

Príkladom je článok o tureckom novinárovi Mehmedovi Akhulovi z roku 2016. Tento článok zverejnil 

web prvopodstata.com. Odvoláva sa na informácie ammánskej pobočky Al-Jazeera a svojich 

spolupracovníkov v Káhire a Ammáne. Tento novinár píše o údajnej vojne v Európe, ktorá je, podľa 

pisateľa článku, kontaminovaná islamskymi teroristami.  

 

http://prvopodstata.com/
http://prvopodstata.com/
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Tento článok zdieľali české, slovenské, holandské a nemecké médiá, až napokon sa informácia opäť 

ocitla v česko-slovenskom priestore. Až po podrobnom v šetrení sa zistilo, že spomínané meno v 

turečtine vôbec neexistuje a teda že neexistuje ani spomínaný novinár. 

 

 Informácie o danej osobe sa objavili iba v slovanských jazykoch a následne v nemčine a holandčine. Išlo 

teda o ukážkový hoax, ktorý však mal niekoľko stotisíc zdieľaní v štyroch krajinách. 

 

Stáva sa, že takýmto hoaxom podľahnú aj seriózne médiá. Ako príklad poslúži článok o tom, že mladí 

ľudia zo západu mieria do Česka. Dôvodom údajne bolo to, že  sa tam cítia bezpečnejšie ako v krajinách, 

ktoré vo zvýšenej miere prijali migrantov z mimo európskych krajín.  

 

V článku je viacero exaktných údajov, napríklad aj  o tom, že počet cudzincov v Česku sa za 15 rokov 

zvýšil zruba dva a pol krát. Ako zdroj sa uvádza spoločnosť Intrum Justitia. Redaktor Českej televízie 

Martin Konvička zistil, že spomínaná spoločnosť sa zaoberá vymáhaním dlhov. Nikdy nerobila 

prieskumy mimo svoj odbor a už vôbec nie v kontexte imigrácie do Českej republiky. Článok vznikol pre 

uznávaný web.novinky.cz a prevzalo ho aj periodikum Právo vo svojej tlačenej podobe.  

Išlo vlastne o osobnú iniciatívu redaktora, ktorý využil oficiálne štatistiky, voľne dostupné na weboch 

Ministerstva zahraničných vecí a doplnil ich svojím osobným názorom. Bolo to  údajne na základe 

rozhovorov s niektorými imigrantmi.  

 

Na tomto príklade veľmi dobre vidno záludnosť, ako takýto hoax vzniká. Išlo vlastne o spojenie oficiálnej 

štatistiky s osobným názorom redaktora bez patričného relevantného prieskumu. Takúto manipuláciu  

neodhalil ani šéfredaktor navonok seriózneho periodika. 

 

 

 

 

http://web.novinky.cz/
http://web.novinky.cz/
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4.8. Ako preverovať pravdivosť informácií? 

 

4.8.1. Pozrite sa do existujúcich databáz webov  

Ide napríklad o Hoax.cz, Mýty.sk alebo Manipulátoři.cz. Ak viete anglicky, môžu vám poslúžiť 

weby hoaxorfact.com, Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org a iné. Ak tam nájdete niektorý zo 

informačných kanálov, ktoré sa vyznačujú nadpriemerným výskytom neoverených informácií, je to 

závažný dôvod pristupovať k takýmto informáciám so zvýšenou mierou opatrnosti. 

4.8.2. Overte si pravosť fotografií 

Nájsť originálny zdroj fotografie sa môžeme pokúsiť skrze tzv. reverzné vyhľadávanie,teda, že 

obrázok nahráte do špecializovaného vyhľadávača, ktorý vyhľadá jeho zhodné, či podobné použitie. 

Rovnako tak možno odhaliť využitie fotografie vo fiktívnom kontexte, čo je jedna z obľúbených techník 

tvorby hoaxov. 

K tomu poslúži napríklad Google Images (https://images.google.com/). Do vyhľadávacieho poľa stačí 

vložiť adresu obrázku či ho nahrať. 

Rovnakú službu, ale jednoduchšiu, zvládne aj internetový prehliadač Chrome, v ktorom stačí na 

fotografiu kliknúť pravým tlačidlom a z ponuky vybrať vyhľadanie obrázku. 

Vyskúšajte alternatívny vyhľadávač TinEye (https://tineye.com/). 

4.8.3. Video je zložitejšie, ale dá sa to  

Treba "hľadať podľa slov, či pasujú k popisovanej "udalosti". Trochu problematické môže byť, že 

na to musíte použiť aj nejaký ten cudzí jazyk (angličtinu, nemčinu, atď). 

Ako vodítko k overeniu môžete použiť nástroj CitizenEvidence, (https://citizenevidence.amnestyusa.org/)  

ktorý dokáže skontrolovať autenticitu videa, respektíve vyhľadá históriu zverejnenia. Bohužiaľ, iba u 

videí publikovaných na Youtube. Z videa sa skrze tento nástroj dajú tiež vytvoriť náhľady a tie nechať 

vyhľadať ako fotografiu (viď vyššie). 

V neposlednom rade môžu s identifikáciou pochybných lokácií pomôcť bežne dostupné mapové služby, 

prípadne Google Street View a podobne. 

Ak máte podozrenie, že fotografia bola upravená vo Photoshope, bolo s ňou manipulované, s odhalením 

môže pomôcť nástroj FotoForensics, ktorý úpravy dokáže odhaliť. 

https://images.google.com/
https://images.google.com/
http://www.tineye.com/
http://www.tineye.com/
https://tineye.com/
http://www.amnestyusa.org/citizenevidence/
http://www.amnestyusa.org/citizenevidence/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
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4.8.4. Pozor na útočné, emotívne ladenie informácií 

Falošné správy bývajú veľmi často bombastické, vysoko emotívne a môžu obsahovať opis 

nebezpečenstva, varovanie, prípadne aj výzvy k ďalšiemu zdieľaniu. Môžu popisovať údajne utajené 

skutočnosti, o ktorých "oficiálne médiá a politici mlčia".  

Dôležitým vodítkom je teda to, aké emócie vyvoláva zverejnená správa. Ak je to jednoznačná 

kategorizácia na “dobrých a zlých” s tým, že informácia či už priamo, alebo nepriamo navádza na rôzne 

radikálne riešenia, je veľmi pravdepodobné, že ide o hoax, ktorý má slúžiť iným cieľom, ako verejnému 

záujmu.  
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5. Príprava výroby mediálneho výstupu 
 

Na mediálnom trhu sa najčastejšie uplatňujú nasledovné formy výstupov: 

 

5.1. Tlačová správa 

 

Je základným informačným materiálom. Obsahuje informácie o čase, mieste konania, charaktere 

aktivity, alebo udalosti, prípadne aj o ďalších dôležitých faktoch a súvislostiach. Štandardná veľkosť 

tlačovej správy je 12 riadkov, teda 1 min. čítaného textu. 

 

5.2. Tlačová konferencia 
 

Ide o prezentáciu vybranej témy pre širšie auditórium novinárov, prípadne odborníkov danej oblasti. 

Pri témach, ktorých poslaním je osloviť čo najširší okruh adresátov môže mať prístup aj široká verejnosť. 

Pri organizácii tlačovej besedy treba pamätať nielen na primeranú skladbu prezentátorov. Dôležitý je aj 

výber priestoru, moderovanie, najlepšie nezávislým odborníkom, ozvučenie priestoru, catering . V 

pozvánke na tlačovú besedu často je  aj krátky súhrn prezentovanej témy vo forme tlačovej správy.  

 

5.3. Pracovné raňajky, obed, stretnutie 

 

Čoraz populárnejšia forma prezentácie, nezriedka spojená aj s výrobou mediálnych výstupov. Ide o 

menej formálnu záležitosť, ako tlačová Beseda. Dôležité je však pripraviť aj na takúto formu mediálnej 

prezentácie profesionálne spracované tlačové podklady. Obvyklé je aj poskytnutie rôznych darčekových a 

reklamných predmetov. 

 

5.4. Vyvolaná udalosť – Event marketing 

 

Ide o veľmi široké spektrum aktivít, napríklad rôzne spoločenské stretnutia, športové, či politické 

udalosti. Môže ísť napríklad aj o organizovanie verejnej účasti na rokovaniach zastupiteľstiev, protestné, 
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alebo podporné akcie apod. Niekedy sa vyvolané udalosti kombinujú s tlačovými besedami, ktorých 

poslaním je vyhodnotenie plánovanej aktivity. 

 

5.5. Monitoring a analýza médií 
 

Uplatňuje sa viacero spôsobov, ako mapovať čo najširšie spektrum médií z pohľadu zadaného filtra. 

Tým najviac rozšíreným spôsobom je využitie internetových prehliadačov podľa zadaných kľúčových 

slov. Treba však rátať s tým, že takto sa dopracujeme len k tomu, čo sa už na internete objavilo v písanej 

podobe. Nie všetky relevantné, najmä elektronické médiá však zverejňujú kľúčové informácie. Preto je 

potrebné buď využiť služby špecializovaných firiem, alebo sledovať aj video a audio výstupy najmä 

celoplošných médií. 

 

5.6. Ucelená komunikačná stratégia 

 

Ide o jednu z najnáročnejších foriem mediálnej prezentácie. Zahŕňa široké spektrum mediálnych 

výstupov a vhodne ich kombinuje vzhľadom na požiadavky klienta. Takúto formu vyžadujú napríklad 

veľké nadnárodné koncerny, ministerstvá a podobne. Niekedy sú to aj lokálni producenti tovarov a 

služieb s ambíciou zasiahnuť čo najväčší trh. 

 

5.7. Krízová komunikácia 

 

Uplatňuje sa v rôznych hraničných situáciách ako sú štrajky, protestné zhromaždenia, tragické 

udalosti – havárie, požiare a podobne. V takýchto situáciách často rozhoduje čas, preto sa mediálne 

výstupy redukujú na telefonáty, prípadne stručné tlačové správy. Čoraz väčšiu úlohu zohrávajú sociálne 

siete. 
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5.8. Mediálny tréning 

 

Uplatňuje sa pre vybrané skupiny záujemcov, alebo odborníkov. Zvyčajne ide o to, aby absolventi 

mediálnych tréningov dokázali zvládať rôzne stresové situácie, pri ktorých potrebujú kompetentne 

vystupovať pred predstaviteľmi médií. Špecifickou formou mediálnych tréningov je príprava odborníkov  

v mediálnej oblasti, ktorí si chcú rozšíriť portfólio profesionálnych zručnosti. 

 

5.9. Platená publicita 

 

Sem patrí napríklad výroba reklamných spotov a iných propagačných mediálnych výstupov, ako je 

teleshopping, či reklamné rozhovory. Dôležitý je prieskum trhu, výber najvhodnejšieho médiá a 

nastavenie kampane. 
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6. Príprava na fotodokumentáciu, na rozhlasový rozhovor s 

respondentmi 

 

Technológie na takmer akúkoľvek bežnú mediálnu prácu sú v súčasnosti dostupné každému. Nato aby 

sme robili kvalitne rozhlasové rozhovory, nepotrebujeme drahý diktafón, ani iné drahé nahrávacie 

zariadenie.  

Aj na komplexné a dlhé rozhovory je vynikajúcim pomocníkom smartfón s funkciou nahrávania. Kvalita 

zvuku je v drvivej väčšine absolútne postačujúca pre akékoľvek rádio.  

V prípade, že vedieme dlhý rozhovor určený pre viacero príspevkov naraz, je veľmi dobrým pomocníkom 

obyčajný zápisník a ceruzka. Na internete je tiež množstvo voľných programov na základný strih a 

spracovanie zvuku. Väčšina z nich pre dennú rozhlasovú publicistickú a spravodajskú prácu absolútne 

stačí. 

Inou kapitolou  je príprava na výrobu televíznej reportáže, či profesionálnej fotografie. Ale o tom až 

nabudúce. 
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