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ABSTRACT:
Media information manipulation in the present days has lost its features of an extraordinary, extremely non-ethical 
and mainly inacceptable banned mean. Information manipulation has been used everywhere where there are for 
a particular subject no reasons, opportunities, possibilities and means from the view of its particular (utilitarian) 
interests to purposely influence attitudes, opinions, motivation and behaviour of individuals and social groups. 
To conclude and to do it gently, it is to be called the manipulation with the public opinion. When examining 
particular aspects of this issue it is impossible to rely upon the terminology which would be sufficiently complex, 
in Slovak conditions stable and generally accepted. This fact causes it is impossible to start examining particular 
problems, as before doing so it is necessary to explain and define the basic points and draw the line of a possible 
effective approach. The effect of manipulation is the change of an existing or creation of a new evaluating view-
point and relation of the recipient to something definite what influences (manipulates) its future actions, beha-
viour, opinions and attitudes. The viewpoint from the aspect of basic information and communication knowledge 
theory is crucial: if some of the real information systems reach the dominant mass media position and are used 
as the source of prevailing inadequate or redundant information, logically, instead of processes deepening the 
composition of information system – such as human consciousness (shaping and development of personality, 
its autonomy and integrity), it initiates the growth of entropy in mind. It is true that each piece of inadequate 
information, which is”pressed” on the structure of system, changes it as a whole and from the human viewpoint 
devalues the system as it weakens its ability to regenerate. Positive, full-value informedness can be achieved only 
through the exchange of adequate and additive information.

KEY WORDS:
media communication, tool of communication, audiovisuality, theory of information, theory of communication, 
information manipulation, information system, sign system, adequate information, analogue thinking, entertain-
ment, propaganda, advertisement 

 !ijeme síce v ére „informa"nej spolo"nosti“ a hojne to proklamujeme, ale pre absolútnu vä"#inu, dokonca 
aj pre odborníkov, zostávajú základy teórie informácií len ak$msi ve%mi tajn$m "i „v #kole vynechan$m“ u"ením. 
Tieto elementárne informatické v$chodiská akoby ignorovali aj mnohé vedecky sa tváriace príspevky do teórie 
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komunikácie. Preto sú neraz ako nadstavba na budove bez základov. Tak isto aj niektor$m estetikom by mohla by( 
nepríjemná otázka, "i je mo'né by( „dobr$m“ semiotikom, zaobera( sa „odborne“ znakov$mi systémami a nema( 
ani potuchu o informa"n$ch systémoch. 
 K%ú"ová je, pod%a m)a, otázka: Aké sú #pecifiká  #írenia (odovzdávania) informácií, a teda aj komunikácie 
prostredníctvom audiovizuálnych médií – ide predov#etk$m o to, 'e informácie, ktoré sa t$mto spôsobom #íria,  
sú „akési inak#ie“ a „inak#ie“ teda logicky musí by( aj manipulovanie s nimi.
 

Informácia a manipulácia
 Norbert Wiener, „otec kybernetiky“, napísal: „Informácia je názov obsahu toho, "o si vymie)ame 
s vonkaj#ím svetom, ke* sa mu prispôsobujeme a ke* ho prispôsobujeme sebe… efektívny 'ivot je 'ivotom 
s adekvátnou informáciou.“1

 Informa"ná manipulácia sa pou'íva v#ade tam, kde pre ur"it$ subjekt v mocenskej pozícii existujú z h%adiska 
jeho konkrétnych (utilitárnych) záujmov dôvody, príle'itosti, mo'nosti a prostriedky cielene ovplyv)ova( postoje, 
názory, motiváciu i správanie sa jednotlivcov aj spolo"ensk$ch skupín. Súhrnne, a v istom zmysle aj zjem)ujúco, 
sa to naz$va ovplyv)ovanie verejnej mienky. 
 Masmédium poskytuje k informa"nej manipulácii priam ideálne príle'itosti, preto'e, ak je svojou podsta-
tou „masov$m informa"n$m (komunika"n$m) prostriedkom“, tak je rovnako dobre disponované aj k tomu, aby 
bolo vyu'ívané aj ako „masov$ dezinforma"n$ (manipulatívny) prostriedok“.
 Mediálna manipulácia je vo v#etk$ch svojich podobách informa"nou manipuláciou. Je )ou ka'dá vedomá 
a zámerná komunikácia sprostredkovaná masov$m médiom, pri ktorej sa zámerne pou'ívajú neadekvátne in-
formácie. Ka'dá zámerná zmena pôvodne adekvátnej informácie spôsobí, 'e vznikne jej opak, tzn. neadekvátna 
informácia. Z h%adiska vedomej a ú"elovej zámernosti nezále'í na tom, "i má v$sledok povahu o"ividnej l'i, alebo 
(a'ko odhalite%nej polopravdy.
 Efektom manipulácie je zmena existujúceho, alebo vytvorenie nového hodnotiaceho h%adiska a vz(ahu 
adresáta k nie"omu ur"itému, "ím sa ovplyv)uje (manipuluje) jeho budúce konanie, správanie sa, názory a pos-
toje. „V teórii komunikácie a zákonoch termodynamiky sa mno'stvo energie reverzne odovzdávanej vo vesmíre 
z jedného systému do druhého naz$va entropiou. Entropia je taktie' miera neusporiadanosti v t$chto systémoch, 
je mierou nedostatku informácie o #truktúre systému. Na na#e ú"ely by mala by( »#truktúra systému« chápaná 
ako »%udské postavenie«, v#eobecn$ subjekt estetickej "innosti. Entropia by mala by( chápaná ako stupe) na#ej 
ignorácie tohoto postavenia. Ignorácia v'dy narastá, ke* sú systémom odovzdávané redundantné správy. Ignorá-
cia nie je stav prázdnoty, v ktorej nijaká informácia neexistuje, je skôr stavom narastajúceho chaosu, spôsobeného 
dezinformáciou o #truktúre systému… Z fyziky sme sa pou"ili, 'e jediná antientropická sila vo vesmíre, alebo jed-
noducho to, "o sa volá negentropia (negatívna entropia), vzniká pri procese spätnej väzby. Spätná väzba existuje 
medzi systémami, ktoré nie sú uzavreté, ale skôr otvorené a náhodné vo vz(ahu k in$m systémom…“2

 Ka'dá mediálna informa"ná manipulácia má svojho adresáta, ktor$m je vedomie ka'dého z potenciálnych 
recipientov. Aj o vedomí jednotlivca mô'eme uva'ova( ako o informa"nom systéme s „mikrokozmick$m“  ob-
sahom i zlo'itos(ou – je to systém regeneratívny, a preto aj systém 'iv$. „Fenomén %udského "i biologického 
'ivota na Zemi je chápan$ ako proces negentropick$, preto'e jeho subsystémy odovzdávajú energiu spätne jeden 
druhému, a sú teda sebaobohacujúce, regeneratívne. Energia potom zastupuje ur"ité bohatstvo a bohatstvo pod%a 
Buckminstera Fullera predstavuje »po"et budúcich dní, po"as ktor$ch je dan$ systém udr'ate%n$«…“3

 Negentropické #truktúrovanie %udského vedomia si mô'eme zrozumite%nej#ie „prelo'i(“ ako proces 
formovania sa autonómnej, slobodnej, integrovanej, vzdelanej, tvorivej, múdrej a charakternej osobnosti.  
(Z tohto h%adiska doteraz nevzniklo ni" lep#ie, ne' bol a je klasick$ humanistick$ ideál.) V#etko, "o tento proc-
es zámerne marí, alebo spoma%uje vo svojich dôsledkoch zhor#uje individuálnu %udskú schopnos( úspe#ného 

1 Gene Youngblood: UMENIE, ZÁBAVA A ENTROPIA, Sborník filmové teorie I. Angloamerické studie, +esk$ filmov$ ústav, Praha 
1991 (G.Y.: Art, entertainment, entropy. In: Expanded Cinema, New York, Oxford University Press 1977)
2 Tamtie'.
3 Tamtie'.

pre'itia (existen"ného i kultúrnospolo"enského), je priamym útokom na kvalitu a úrove) 'ivota jednotlivca –  
a je teda svojou podstatou antihumánne a antidemokratické. O v#eobecnej etickej negatívnosti a neprípustnosti 
informa"n$ch manipulácií nemo'no pochybova(.
 Ak zo v#etk$ch reálnych informa"n$ch systémov, s ktor$mi "lovek musí a potrebuje komunikova( niektoré 
získajú (zmocnia sa, uzurpujú si) dominantné postavenie a sú siln$m zdrojom preva'ujúcich neadekvátnych, resp. 
redundantn$ch informácií, ktoré svojimi vlastnos(ami vylu"ujú, aby ich prostredníctvom vznikla „'ivotodarná“ 
spätná väzba s reverznou v$menou aditívnych informácií, tak sa logicky namiesto procesov prehlbujúcich 
#truktúrovanos( systému (formovanie, rozvoj osobnosti, jej autonómia a integrita) iniciuje narastanie entropie vo 
vedomí. Platí, samozrejme, 'e ka'dá neadekvátna informácia, ktorása „vnúti“ do #truktúry systému tento zmení 
ako celok a z %udského hladiska systém znehodnotí, preto'e oslabí jeho regeneratívnos(. 
 Pozitívnu, plnohodnotnú informovanos( mo'no dosiahnu( jedine v$menou adekvátnych informácií, 
preto'e len tie mô'u by( aditívne (obohacujúce) a iba na ich základe mô'u vznika( intenzívne spätné väzby 
(komunikácia) medzi systémami – zámerne vyprodukované manipula"né informácie tak$mi jednozna"ne nie sú 
a nemô'u by(. Obrazne povedané: Manipula"n$ informa"n$ systém sa v'dy „tvári“ ako systém s ve%kou „chu(ou“ 
komunikova( a so s%ubn$m potenciálom intenzívnych spätn$ch väzieb, aj ke* je jeho hlavnou funkciou iba jedno-
stranné odovzdávanie neadekvátnych informácií.

Produkcia neadekvátnych informácií
 Neadekvátne (manipula"né) mediálne informácie vznikajú tromi hlavn$mi spôsobmi:

1. Zámernou spracovate%skou premenou (úpravou, transformáciou) pôvodne adekvátnych informácií na 
neadekvátne – prostriedkami na takúto premenu sú predov#etk$m tenden"n$ v$ber prezentovan$ch 
(#íren$ch) informácií, ich tenden"né usporiadanie, ich vytrhnutie z pôvodného kontextu, "i umiestnenie 
do zámerne nesprávneho kontextu, vyu'ívanie rôznych demagogick$ch praktík a pod. - a tenden"ná 
je potom, samozrejme, aj ich v$sledná zov#eobec)ujúca hodnotová interpretácia. (Sú to v podstate tie 
isté metódy „nepoctivej“ diskusie, ako ich brilantne definoval u' Aristoteles, predov#etk$m vo svojej  
„Rétorike“.) V$sledkom je dezinforma"n$ komunikát, vytvoren$ v „re"i“ a v$razov$mi prostriedkami 
(kódmi) daného média - tenden"nos( komunikátu vopred ur"il konkrétny manipulátorsk$ zámer a ú"el 
jeho „objednávate%a“. 

2. Cie%avedom$m generovaním, "i produkovaním komunikátov, o ktor$ch sa vopred vie, 'e pre vedomie 
recipienta-adresáta budú, ke* u' nie dezinforma"né, tak ur"ite aspo) redundantné (v#etky formy tzv. 
masovej kultúry a najmä komer"nej zábavy a reklamy).

3. V#etky dezinformácie vznikajúce neúmyselne a náhodne, ktoré sú - dalo by sa to nazva( - „#umom samot-
nej mediálnej frekvencie“ (napr. neúmyselné chyby a omyly, resp. neprofesionálnos( spracovate%ov, 
"asové limity na prezentáciu informácií, technické poruchy, kvalita príjmu a pod.). 

4. Nov$m fenoménom sú zdanlivo „samostatne 'ijúce“, ba dokonca a' zdanlivo „sebaprodukujúce sa“ 
mediálne systémy virtuálnej reality. ,udskému subjektu, ktor$ do nich vstúpi, ponúknu priam ohuru-
júce mno'stvo interaktivít (ktor$mi v#ak vznikajú v$lu"ne redundantné informácie), pri"om aj tieto  
„neobmedzené mo'nosti“ majú svoj limit v informa"nej kapacite systému, v ktorom sú naprogramované.

 Manipulácia nemô'e by( náhodná, ke*'e je v'dy utilitárna. Efektívne naplnenie manipulatívneho 
komunika"ného zámeru spravidla závisí od úspe#nosti jeho kamuflovania. (Bez toho by to bolo ako klama( s upo-
zornením: Pozor, teraz príde lo'.)

Kognitívne aspekty
 Sú"asná po"íta"ová a komunika"ná technika, neprestajne ohurujúca svojou "oraz vä"#ou r$chlos(ou, 
kapacitou i tvorivos(ou softvérov, revolu"ne „oslobodzuje“ "loveka predov#etk$m  od prirodzene pomalého ra-
cionálneho (logického, kauzálneho, analytického - a digitalizujúceho) myslenia, ktoré je nepru'né a chybujúce 
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najmä pri vysok$ch nárokoch na enumeratívnu pamä(. V praktickom %udskom myslení sa teraz v*aka po"íta"om 
ve%ké súbory informácií, ktoré u' boli spracované, tzn. vyhodnotené a #truktúrované, ukladajú do po"íta"ov$ch 
databáz a pri *al#om vyu'ívaní sa menia na (zastupujú ich) znaky, ktoré majú ur"ujúcu povahu symbolov s dynam-
ick$mi indexiálnymi a ikonick$mi vlastnos(ami (kódmi). (Ak boli adekvátnym spôsobom spracované adekvátne 
informácie, tak má rovnako adekvátnu informa"nú hodnotu aj znak, ktor$ dan$ informa"n$ systém ozna"uje  
- ak sa skonvencionalizuje, stane sa symbolom.)
 Myslenie na úrovni tak$chto symbolov ("i dokonca supersymbolov) je nesporne r$chlej#ie i produktívnej#ie, 
preto'e v )om u' nie sú potrebné zdr'ujúce návraty k elementárnym v$chodiskám a predpokladom - netreba 
teda vo v#etkom stále nanovo za"ína( akoby „od Adama“, ani opakovane rekon#truova( predchádzajúci kognitívny 
proces, ktor$m sa dospelo k danému v$sledku. Mimoriadne dôle'it$ je v#ak *al#í dôsledok: Myslenie v tejto vy##ej 
symbolickej rovine je v preva'ujúcej miere analógové. 
 „Analógové myslenie vy'aduje schopnos( abstrakcie, preto'e musíme v konkrétnom rozpozna( princíp, 
ktor$ tu nachádza svoj v$raz a prenies( to konkrétne do inej roviny… Ak si máme zvyknú( na nov$ spôsob zná-
zornenia tradi"n$ch predstáv, musíme sa pokojne a bez náhlenia zbavova( navyknut$ch postupov hodnotenia. 
Je tie' dobré celkovo zameni( analytické a racionálne myslenie za schopnos( myslie( obrazne, symbolicky  
a analógovo. Jazykové vz(ahy a asociácie pomáhajú r$chlej#ie pochopi( utváranie skuto"nosti ne' sterilná prí"inná 
postupnos( (kauzalita)… V#etci máme vedomie, ktorému ide o to, aby sa nám svet javil polárne. Je dôle'ité prizna( 
si, 'e nie svet, ale na#e vedomie, ktor$m svet poznávame, je polárne.“4

 Mô'e pôsobi( ako paradox, 'e "ím sú digitálne informa"né a komunika"né technológie v$konnej#ie, t$m 
lep#ie sú ich schopnosti produkova( a #íri( komplexné analógové správy.
 Ten ist$ informa"n$ systém mô'eme prakticky v'dy dekódova( dvoma spôsobmi:

• Ak ho vnímame ako informa"n$ - pou'ijeme digitalizujúcu racionalitu;
• Ak ho vnímame ako znakov$ - prevahu má analógové myslenie.

 Spracovanie informácií ur"en$ch k prenosu ur"it$m médiom je jednoducho nutnos( - primárne ich 
treba prispôsobi(, transformova( tak$m spôsobom, aby boli prená#ate%né (sprostredkovate%né) dan$m médiom. 
Sekundárne ide o ich ekvivalentnos(, zrozumite%nos( (komunikatívnos(), zaujímavos( (atraktívnos(, schopnos( 
upúta() a v$sti'nos( (reprezentatívnos() a pod.
 Len'e doslova v ka'dom momente ich mediálneho spracovania "íha nebezpe"enstvo odklonu od objek-
tívnosti, ktorá je synonymom pravdivosti, tzn. informa"nej adekvátnosti - aj pozitívne spracovate%ské pohnútky 
doká'u ne'iaduco zmeni( v$sledn$ zmysel odovzdávanej správy. Udeje sa to vtedy, ak sa stanú cie%om posolstva, 
hoci iba partikulárnym, aj jeho formálne citovo-estetické komunika"né vlastnosti.
 V#ade, kde sa za"ne uplat)ova( hodnotiaci a interpreta"n$ aspekt, tam sa u' nijako nedá vylú"i( 
subjektívnos( - objektívnos( sa mení na nedosiahnute%nú métu, o ktorú sa v#ak seriózny spracovate% nikdy  
neprestáva poctivo usilova(.
 Mediálnu komunikáciu mo'no pozitívne definova( ako systém kompatibiln$ch médií, ktorého primárnou 
úlohou je umo')ova( reverznú spätnú väzbu, reverzn$ tok aditívnych informácií medzi t$mi informa"n$mi systé-
mami, pre ktoré to je podmienka ich udr'ate%nosti. V negatívnom zmysle je ten ist$ systém kompatibiln$ch médií 
schopn$ (bez reverznej spätnej väzby) produkova( a #íri( neadekvátne a redundantné informácie, ktoré negatívne 
ovplyvnia prijímajúce systémy (vedomie adresátov), preto'e zní'ia ich udr'ate%nos(. (Vedomie "loveka v tejto  
rovine treba chápa( ako regeneratívny, a preto aj dlhodobo udr'ate%n$ informa"n$ systém - ka'dé zvä"#enie entro-
pie v )om zni'uje schopnos( primerane reagova(, a t$m sa obmedzuje aj jeho celková 'ivotaschopnos(.)

Masmédiá
 Masmédiá sa "asto prirovnávajú k mnohoúrov)ov$m kri'ovatkám mohutn$ch sú"asn$ch informa"n$ch 
dia%nic - analógia s dopravn$m uzlom je sugestívna, len'e jej v$sti'nos( nie je dostato"ná, preto'e masmédiá plnia 
aj rad *al#ích, nemenej v$znamn$ch funkcií:

4 Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke : „Nemoc jako cesta“, Aquamarin, Praha - Bratislava, 1995

• Masmédium je na prvom mieste distribútor informácií, ktor$ sa stará o ich #írenie a prerozde%ovanie.
• Masmédium mô'e vystupova( ako aktívny vyh%adáva" nov$ch informácií.
• Masmédium je selektorom v#etk$ch informácií, ktoré ním prechádzajú.
• Masmédium je transformátorom - spracovate%om, ktor$ informácie „premie)a“ na komunikáty vyjadru-

júce sa jazykom a kódmi daného média. 
• Masmédium je generátorom "i producentom, ktor$ vyrába "i tvorí svoje vlastné stimulatívne citovo-estet-

ické informácie, z ktor$ch na jednom póle vznikajú ob"as umelecké v$tvory (artefakty), pri"om druh$ pól 
je doménou nadprodukcie priemyslu zábavy a manipulácie.

 Prijímate% porozumie komunikátu ako informa"nému systému (prijme ho ako komunikatívny) vtedy, ak 
ho dekóduje podobn$m (analogick$m), tzn. takmer tak$m ist$m spôsobom, ak$m bol zakódovan$, preto'e len vt-
edy dostane zárove) s obsahom správy (s posolstvom) aj informáciu o #truktúre systému (komunikátu). Jedno bez 
druhého nemô'e by( - je to taká istá dialektická jednota ako vo vz(ahu obsahu a formy, aj ako medzi „"o“ a „ako“.
 Aj v prípadoch, ke* sa manipula"né zmeny zdanlivo dot$kajú len ur"itej zlo'ky "i "asti daného komu-
nikátu, aj vtedy v skuto"nosti menia cel$ informa"n$ znakov$ systém.
 Prirodzen$m dôsledkom spracovania informácií je prienik subjektívnych spracovate%sk$ch hodnotení  
a interpretácií do vytváraného komunkátu. Úsilie o objektívnos( sa prejaví vä"#ou mnohozna"nos(ou pou'it$ch 
znakov, a t$m aj vä"#ou v$slednou otvorenos(ou systému. Manipula"né tendencie redukujú mnohozna"nos( 
komunikátov, "ím ich ako systém uzatvárajú, hermetizujú.
 Mediálna manipulácia sa uplat)uje v#ade tam, kde sa ako komunikáty "i správy zámerne vytvárajú a vysie-
lajú (mediálne #íria) informa"né, resp. znakové systémy, ktoré z h%adiska prijímajúceho informa"ného systému, 
ktor$m je vedomie recipienta, zámerne neobsahujú aditívne a adekvátne, a teda aj negentropické informácie, ale 
naopak, ako komunikáty "i správy utilitárne ponúkajú, ba a' vnucujú neadekvátne a redundantné informa"né 
systémy zvä"#ujúce entropiu vo vedomí adresáta. Manipula"né komunikáty sú "asto #truktúrované tak, aby ich 
ur"ujúci entropick$ ú"inok bol pre vedomie adresáta "o naj(a'#ie rozpoznate%n$ - aby takéto komunikáty vedomie 
svojimi prirodzen$mi negentropick$mi „samo"istiacimi“ automatizmami nerozpoznalo, ale naopak, „nekriticky“ 
ich prijalo a "o naj(a'#ie sa ich neskôr zbavovalo. 
 Ak je v médiách nadvláda informa"nej manipulácie, vyra*uje ich to z "innosti aj ako dôle'ité kontrolné 
mechanizmy demokracie - svojou tenden"nos(ou a závislos(ou rezignujú na túto funkciu.
 Rolu mediálneho objednávate%a i vysielate%a preberajú aktuálne a vä"#inou skryté „systémy bohatstva  
a moci“, ktoré prostredníctvom zámerne vytváran$ch neadekvátnych informácií jednosmerne komunikujú so sys-
témom mno'iny recipientov - s divákmi, ob"anmi, sociálnymi skupinami, publikom, verejnos(ou.
 Aktívnym ofenzívnym ú"elom tejto komunikácie sú cielené zmeny (ovplyv)ovanie, manipulácia) vedomia 
"o najvä"#ieho po"tu adresátov - pri masmédiách ide v'dy o ovplyv)ovanie verejnej mienky. 
 Pasívny, resp. defenzívny ú"el majú informa"né manipulácie zamerané na pozitívne ovplyv)ovanie verej-
nej mienky, napríklad tie, ktoré slú'ia na ospravedl)ovanie moci, na udr'anie spolo"enskomocenského status 
quo, na posil)ovanie sympatií k reprezentatívnym osobám, skupinám, in#titúciám a pod. Podstatne aktívnej#ie 
a aktivizujúcej#ie sú manipulácie zamerané na vytváranie negatívnych emócií a hodnotení vo vz(ahu k nie"omu. 
Prvostup)ové averzie a antipatie mo'no vystup)ova( a' do prejavov nepriate%stva, nenávisti, fanatizmu a animozít.
 Hodnotiaci vz(ah má tendenciu intenzívne sa fixova( vo vedomí, "ím nadobúda povahu predsudku, fixnej 
idey, "i a' nevyvrátite%ného bludu - potom odolá v#etk$m argumentom zdravého rozumu.
 „Z filmu (audiovizuálneho komunikátu - pozn. S. R.) získavame pojmovú informáciu (my#lienky) a tvarovú 
informáciu (skúsenosti). V diele spl$vajú do jediného fenoménu, ktor$ je empirickou informáciou s estetick$m 
pojmov$m tvarom. Táto informácia je bu* u'ito"ná (aditívna), alebo redundantná. U'ito"ná informácia akceleru-
je (negentropickú) zmenu (v prijímajúcom systéme, tzn. v adresátovi - pozn S.R.). Redundantná informácia ju 
obmedzuje. Ak je príjem redundantnej informácie v potrebnom "ase nepreru#ovan$ a opakovan$, stáva sa z nej 
dezinformácia, vrcholiaca negatívnou zmenou.“5 To je nesporne jedna z najpresnej#ích definícií „opakovanej l'i“ 
ako historicky najosved"enej#ej metódy i praktiky informa"nej manipulácie.

5 Gene Youngblood: UMENIE, ZÁBAVA A ENTROPIA, Sborník filmové teorie I. Angloamerické studie, +esk$ filmov$ ústav, Praha 
1991 (G.Y.: Art, entertainment, entropy. In: Expanded Cinema, New York, Oxford University Press 1977)
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Audiovizuálnos( a citovo-estetické informácie
 Nazdávam sa, 'e dokonca aj na vy##ej odbornej úrovni prevláda zú'ené chápanie samotného k%ú"ového 
pojmu „informácia“ (najmä v súvislosti s ich mediálnym sprostredkovávaním), 'e sa za takpovediac „pravé  
a ozajstné“ informácie pova'ujú len tie, ktoré majú tvar elementárneho údaja (faktu, alfanumerického dáta), 
alebo slovne vyjadrenej my#lienky a sú %ahko spracovate%né racionálnymi #truktúrami ná#ho vedomia. Ignoruje 
sa t$m obrovské kvantum informácií, ktoré majú bu* podobu jednoduch$ch zmyslov$ch podnetov a vnemov, 
alebo naopak, vnímame ich ako silné a komplikované zá'itky, ktoré sa nedajú bezo zvy#ku racionalizova( (tzn. 
digitalizova() a vo vedomí (s dominantnou analógovou pamä(ou) sa uchovávajú v komprimovanej a dekódovate%nej 
podobe, majúc tvar konota"ne bohatej, a teda aj mnohozna"nej  skúsenosti. S termínom „citové informácie“ som 
sa prv$ raz stretol pri "ítaní „Informa"nej spolo"nosti“ Yonejiho Masudu, ale e#te vä"#iu v$sti'nos( a pou'ite%nos( 
získa, ak ho roz#írime na citovo-estetické informácie. Ich protipólom budú potom práve tie „pravé a ozajstné“ 
informácie, tzn. pojmové informácie.
 Ak$ ve%k$ v$znam má práve táto polarita si názorne uvedomíme, ak sa z tohto aspektu pozrieme na 
v#eobecne prijímané rozli#ovanie troch základn$ch druhov mediálnej komunikácie:

• informatívna komunikácia;
• regulatívna komunikácia;
• stimulatívna komunikácia.

 Evidentná je v tom diferenciácia na základe komunika"ného zámeru, vrátane nepriameho orienta"ného 
vymedzenia prostriedkov, ktor$mi by sa mal dan$ zámer dosiahnu(:

• informova( (nezaujato, objektívne, pravdivo); 
• presved"ova( (argumentova(); 
• citovo-esteticky pôsobi( (ovplyv)ova(). 

 A rovnako evidentné je aj to, 'e v mediálnej praxi sú tieto druhy komunikácie neuskuto"nite%né v úplne 
"istej podobe, 'e nemajú striktné hranice, ale naopak, 'e majú ve%ké vzájomné presahy - a 'e ich teda ur"ujeme 
pod%a toho, ktor$ zámer a aké pou'ité prostriedky v nich dominujú. Známy kódex BBC je napríklad pokusom 
normatívne ur"i( podmienky a postupy, ktoré v maximálnej mo'nej miere zabezpe"ujú objektívnu informovanos( 
v spravodajskej práci. Prísne vylu"ujú "o i len náznaky komentujúceho stanoviska (spracovate%skej interpretácie) 
v prezentácii správ a má to opodstatnenos(, lebo u' t$mito zdanliv$mi mali"kos(ami sa pôvodne zam$#%aná infor-
matívna komunikácia stáva komunikáciou regulatívnou. Tak isto doká'e informatívnu komunikáciu doslova zni"i( 
hoci aj minimálny prejav citového hodnotiaceho postoja (sta"ia na to napr. u' jemné, takmer nepostrehnute%né 
rozdiely vo v$raze "i poh%ade televízneho hlásate%a pri "ítaní ur"it$ch správ). 
 Ani pri najvä"#om a najdôslednej#om úsilí o „"istú“ (objektívnu) informatívnu komunikáciu sa z nej neda-
jú úplne odfiltrova( stimulatívne a regulatívne prímesi. Nevypl$va to len z toho, 'e v#etko, "o prechádza médiami 
musí ma( nejakého, hoci skrytého alebo decentného spracovate%a (sprostredkovate%a), ale tou hlavnou prí"inou 
sú elementárne fyziologické a psychické (a navy#e automatizované, podmienené) danosti %udského vnímania 
a myslenia - ide o to, "o v#etko sa udeje v jedinom okamihu, v ktorom vedomie recipienta prijme informáciu. 
Nemo'no si predstavi( mediálnu informáciu, ktorú by recipient nevnímal aj citovo a esteticky - a ka'dá informácia 
je aj regulatívna, hoci u' len v tom, 'e niekto ju vybral a ponúka ju.
 ,udské vedomie a' prekvapujúco ochotne podlieha obrazovkovej ilúzii trojrozmernej a 'ivej skuto"nosti 
aj preto, 'e audiovizuálna re" zodpovedá „synergickému“ mysleniu, ktoré nenarába len s pojmami, ale aj s obraz-
mi a vnemami v#etk$ch zmyslov, ktoré sa zlu"ujú nielen do pocitov, ale vytvárajú aj neverbálne abstrakcie. Platí 
teda, 'e aj evokovan$ pocit je informácia s ur"it$m v$znamom, ktorá tie' mô'e by( aditívna, alebo neadekvátna 
(zmanipulovaná).
 O spracovanie tak$chto informácií sa z podstatnej "asti „postarajú“ automatizmy ná#ho vnímania a mysle-
nia - deje sa to nevedome (napr. pri intenzívnej "innosti mozgu v spánku) a je to proces, ktor$ sa dá len "iasto"ne  
a nepriamo ovplyv)ova( vô%ou. Ak aj vedomie ob"as poslúchne ná# „povel“, urobí to a' prekvapujúco „po svojom“ 

- to, "o chceme, sa v nevedomí uplatní len ako v#eobecné orienta"né (tzn. indexové) „naprogramovanie“, nikdy 
nie ako splnenie konkrétnych úloh.
 V regulatívnej mediálnej komunikácii (v tla"i, rozhlase "i televízii je jej hranicou rozhranie medzi spra-
vodajstvom a publicistikou) sú spracovávanou matériou u' vyhodnotené, tzn. nie úplne nové informácie - pozi-
tívnym komunika"n$m cie%om je ich systematizujúca interpretácia. Alebo, povedané zrozumite%nej#ie - úsilie 
o vyslovenie objektívneho názoru na ur"it$ problém "i problematiku. Miera objektívnosti názorov závisí od ich 
podlo'enosti presved"iv$mi argumentmi a hierarchicky najvy##ie stoja názory, ktoré vyplynuli z konfronta"nej, 
no demokratickej diskusie, v ktorej bola zachovaná pluralita názorov.
 Mediálna komunikácia prostredníctvom nespracovan$ch, tzn. amorfn$ch informácií (správ) je 
neuskuto"nite%ná - nenahradite%nou podmienkou mediálnej komunikácie je vytváranie a existencia komunikátov, 
ktoré sú #truktúrovan$mi informa"n$mi (znakov$mi) systémami.

Kódy - v$razové prostriedky
 Médiá neponúkajú len pojmové informácie, resp. správy, ktoré sú %ahko racionalizovate%né - ale vytvárajú 
komunika"né systémy (komunikáty) aj z emocionálnoestetick$ch informácií na princípe priamej analógie s au-
tentick$mi vnemami, podnetmi a komplexn$mi zá'itkami. Audiovizuálnos( teda zásadn$m spôsobom roz#iruje 
mo'nosti stimulatívnej komunikácie, "o zárove) znamená invazívny prienik umeleck$ch postupov a v$razov$ch 
prostriedkov do v#etk$ch foriem masmediálnej komunikácie. Mimoriadne dôle'it$ poznatok je to, 'e v$razové 
prostriedky sú zárove) aj kódmi masmediálnej komunikácie.6

 Skuto"nosti, 'e najviac informácií prijímame zrakom, zodpovedá a' archetypálne presved"enie vä"#iny 
„mediálnych konzumentov“, 'e "o vidia na vlastné o"i (hoci aj na obrazovke), to je pravdivé. Audiovizuálnos( 
akoby u' vopred sp-)ala kritériá pravdepodobnosti a hodnovernosti, ke*'e skuto"nos( fotograficky verne zazna-
menáva strojovo („ne%udsky“) objektívna kamera. Na za"iatku v#etk$ch mediálnych spracovaní je ako „surovina“ 
filmov$ a televízny obraz s mimoriadnou mierou prvotnej denotatívnosti. Pasívny „maskultov$“ divák vníma v ro-
vine bezprostredného zá'itku len prv$ denotatívny v$znamov$ plán, nemá nijakú predstavu o spracovate%sk$ch 
mo'nostiach a nemá teda ani #ancu postrehnú(, "i odhali( nejakú spracovate%skú manipuláciu.
 V audiovizuálnej komunikácii nové, resp. prezentované informácie neinovujú len obsah (posolstvo) 
správy, ale inovujú aj samotnú „re"“, ktorou sú odovzdávané.

Audiovizuálny „jazyk”
 Teoretické skúmania filmu ako prvého audiovizuálneho média sú v#etk$mi svojimi k%ú"ov$mi poznatkami 
relevantné pre celú oblas( audiovizuálnej mediálnej komunikácie, vrátane jej manipulatívnych formátov. U' v ére 
nemého filmu sa vynorila otázka, ktorá sa nadlho stala ak$msi gordick$m uzlom, na ktorého roz(atie nebolo me"a. 
Otázka znela: Mo'no to, "o sa be'ne ozna"ovalo ako „filmové vyjadrovanie, alebo re"“, pova'ova( za svojbytn$ 
nov$ jazyk? Miatlo predov#etk$m to, 'e ka'd$, kto v tomto predpokladanom „jazyku“ h%adal nie"o, "o by sa po-
dobalo slovám (tzn. znakom s ustálen$m pojmov$m v$znamom), musel dospie( k zisteniu, 'e filmové „slová“ majú 
v$lu"ne podobu a vlastnosti jazykov$ch novotvarov - 'e ka'd$ v$znam je v'dy vyjadren$ nejak$m úplne nov$m 
obrazov$m „slovom“ (znakom, "i znakov$m systémom).
 Audiovizuálny mediálny „jazyk“ má imanentn$ „originálny charakter“, tzn. 'e pri jeho pou'ívaní 
nevznikajú len nové variácie a kombinácie konven"n$ch, okam'ite zrozumite%n$ch v$znamov$ch komplexov, ale 
vznikajú aj pomenovania, ktoré sú v okamihu svojho zrodu „novotvarmi“, úplne nov$mi audiovizuálnymi „slo-
vami“. Ich v$znam spo"iatku konkretizuje v$lu"ne len pôvodn$ kontext, v ktorom boli vyslovené - ak sa v#ak budú 
*alej pou'íva( v tom istom kontexte, postupne sa v"lenia do daného jazyka ako pojmy-symboly, ozna"ujúce práve 

6 Táto zriedkavo uvedomovaná synonymnos( je vlastne jedn$m z k%ú"ov$ch „prekladov“ z tradi"nej umenovednej terminológie do 
semiotickej a naopak.
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ten kontext. „To, "o sa známym (zrozumite%n$m, konvencionalizovan$m) jazykom hovorí, neprechádza procesom 
de#ifrovania, ale pochopenia - "asti re"i sa nekon#truujú, ale sa hovoria“.7 Ak by mal ma( aj ur"it$ audiovizuálny 
„jazyk“ stabilnú pojmovú zrozumite%nos(, tzn., 'e by mal bohat$ a presn$ slovník i gramatiku, porovnate%nú 
s ktor$mko%vek známym verbálnym jazykom, paradoxne by to znamenalo tak$ stupe) jeho konvencionalizácie, a' 
by strácal schopnos( odovzdáva( nové informácie, preto'e tie sa v audiovizuálnom vyjadrovaní automaticky stávajú 
novotvarov$mi pojmami.
 Ka'd$ celistv$ jazyk - zrozumite%n$ (a teda komunikatívny) pre societu, ktorá ho ovláda a pou'íva - je 
otvoren$ dynamick$ znakov$ a v$znamov$ (semiotick$ a sémantick$) systém, ktor$ sa v komunika"n$ch procesoch 
nepretr'ite vyvíja a #truktúruje.
 „A' semiológovia ospravedlnili skúmanie filmu ako jazyka redefiníciou pojmov písaného a hovoreného 
slova. »Jazykom« je ak$ko%vek komunikatívny systém… Preto film mô'e by( jazykom svojho druhu, ale nie je, 
pochopite%ne, jazykov$m systémom… Podstatou verbálnych jazykov$ch systémov je to, 'e medzi ozna"ujúcim  
a ozna"ovan$m je ve%k$ rozdiel - podstata filmu je v tom, 'e v )om tak$to (ve%k$) rozdiel neexistuje… Vo filme je 
v$ber (znakov) neobmedzen$ a v literatúre obmedzen$, aj ke* sa to vnímate%ovi bude zda( práve naopak. V danom 
kontexte film nenazna"uje, ale ur"uje… Ale vo filme sú ozna"ujúci a ozna"ované takmer identické: filmov$ znak 
je znakom krátkeho spojenia.“8

 Z h%adiska audiovizuálnych mediálnych manipulácií je dôle'it$ aj *al#í poznatok J. Monaca:
 „Tieto dve osi v$znamu - paradigmatická a syntagmatická - majú hodnotu ako nástroje k pochopeniu toho, 
"o film (audiovizuálnos( - pozn. S. R.) znamená. Ke* sa toti' filmár rozhodne, "o bude nakrúca(, vyvstanú pred 
ním nevyhnutne dve otázky: Ako záber nakrúti( (ak$m spôsobom urobi( v$ber = paradigma) a ako záber zaradi( 
(ak$m spôsobom vyrie#i( strih = syntagma). Existuje nejak$ spôsob, ktor$m by sme mohli rôzne mody denotácií 
a konotácií vo filme *alej diferencova(? Peter Wollen, ktor$ si vypo'i"al »trichotómiu« filozofa Charlesa Sandersa 
Peircea, navrhuje rozli#ova( tieto tri typy filmov$ch znakov:

 - ikon: znak, v ktorom ozna"ujúci zastupuje ozna"ované hlavne na základe analógie, vzájomnej podobnosti;
 - index: ktor$ ur"uje mieru kvality - nie v#ak preto, 'e by ozna"ujúce bolo s ozna"ovan$m identické, ale 

preto, 'e k nemu má inherentn$ vz(ah;
 - symbol: arbitrálny znak, v ktorom ozna"ujúci nemá k ozna"ovanému priamy ani indexov$ vz(ah, ale rep-

rezentuje ho prostredníctvom konvencie“.9

 Audiovizuálne (donedávna „umelecké“) v$razové prostriedky sú ako kódy viacfunk"né - mô'u by( pod%a 
potreby paradigmatické i syntagmatické, ikonické, indexiálne i symbolické. Sú to akoby vektory informatívnej 
a v$znamovej energie o'ívajúcej pri tvorbe i "ítaní audiovizuálnych obrazov. Ka'd$ komunikát je záznamom  
i nosi"om v$znamovej dynamiky, v$znamového diania, ktoré „'ije“ v procese kódovania (tvorby) a nanovo „o'íva“  
v procese dekódovania (percepcie).
 Ak umelecké v$razové prostriedky chápeme ako kódy s preva'ne indexovou povahou, tak tieto nás nielen'e 
vedú (navigujú) pri „"ítaní“ (de#ifrovaní) v$znamov, ale prená#ajú aj hodnotiace aspekty. (Kde sú emócie a pocity, 
tam vzniká aj vz(ah, ktor$ je nepredstavite%n$ bez eticko-estetického hodnotiaceho postoja.) Z manipulátorského 
h%adiska je vlastne najvy##ím cie%om, ak sa vz(ah a emocionálno-rozumové hodnotenie obsiahnuté v symbole stane 
vo vedomí manipulovaného apriórnym a zafixuje sa ako predsudok, fixná idea "i dokonca nevyvrátite%n$ blud.
 Aktivita recipienta sa úplne prekr$va s intenzitou spracovávania prijíman$ch informácií - túto intenzitu 
stimuluje a motivuje zvedavos(, snaha porozumie( a urobi( si vlastn$ názor. Napr. v detskom vnímaní má ka'dá 
nová informácia priam „celosystémovú“ záva'nos(. Naproti tomu „stareckos(“ (skostnatené v ustrnutom) sa 
v %ubovo%nom dospelom veku prejavuje prijímaním len t$ch informácií, ktoré si nevynucujú zmenu existujúcich 
#truktúr vedomia. „Nové“ sa musí prispôsobi( „starému“, tzn. stereotypom vnímania i myslenia a "lovek pred 
meniacou sa skuto"nos(ou (vlastne - pred jej autenticitou) uniká do svojho um.tveného obrazu sveta, ktor$ 
neraz vo ve%kej miere utvárali manipulátorsko-zábavné a svojou virtuálnos(ou aj „bezpe"né“ mediálne obrazy.  

7 Dr. Dworak, Erich: „Televízna dramaturgia I. II.“ Bratislava, Slovenská televízia, In#titút v$chovy a vzdelávania, 1990
8 James Monaco: JAZYK FILMU: ZNAKY A SYNTAX, Sborník filmové teorie I. Angloamerické studie, +esk$ filmov$ ústav, Praha 
1991 [From How to Read a Film. The Art, Technology, Language, History and Theory of Film and Media by James Monaco (1977), by premis-
sion of Oxford University Press.]
9 Tamtie'.

Vynárajú sa z toho "rty „nekrofilnej 'ivotnej orientácie“ ako ju definoval Erich Fromm. Vedomie sa správa ako 
uzatvoren$ informa"n$ systém, ktor$ sa bráni tomu, "o by ho mohlo „otvori(“ nov$m adekvátnym (z autentickej 
skuto"nosti pochádzajúcim) informáciám.
 V#etko, "o je sú"as(ou prirodzenej zlo'itosti audiovizuálnej „re"i“ a v#etky jednotlivosti tejto zlo'itosti, 
ktoré je schopn$ rozli#ova( len profesionálny spracovate%, sa potenciálne mô'u sta( spôsobom "i finesou, ktorou 
sa dá urobi( e#te pôsobivej#ie manipula"né posolstvo. Ukazuje sa a' priepastn$ nepomer medzi mno'stvom prob-
lémov, ktoré vedome musí vyrie#i( audiovizuálny spracovate%, aby na#iel a pou'il v komunikáte také kódovanie, 
ktoré komunikát „urobí“ pre adresáta bezproblémovo dekódovate%n$m. Tzv. be'n$ divák si zo spracovate%skej 
problematiky uvedomuje iba spracovate%ské chyby a nedostatky a aj tie len v rovine ru#iv$ch momentov aper-
cepcie.
 Audiovizuálnos! - znamená (cez obraz) neporovnate%ne vä"#í prísun neverbálnych, neuvedomelo (auto-
maticky) prijíman$ch stimulatívnych citovo-estetick$ch informácií v podobe #truktúrovan$ch a mnohov$znam-
ov$ch znakov$ch a sémantick$ch systémov. Tieto najmenej podliehajú kontrole „zdravého rozumu“ - aj bdelé 
(aktívne) vedomie ich príjem bu* len "iasto"ne registruje, ukladajú sa teda automaticky v podvedomí, ktoré 
potom za(a'ujú a zahlcujú, alebo naopak (ke*'e majú vlastnosti stimulatívneho autentického zá'itku), do'adujú 
sa prednostného spracovania (tzn. ako keby boli relevantnou informáciou z reálneho 'ivota), "o sa deje na úkor 
informácií, ktoré sú naozaj existen"ne dôle'ité. Miera aktívnosti, respektíve pasívnosti vnímania je rozhraním, za 
ktor$m recipient odmieta informácie, hoci sú aditívne a potrebné pre #truktúrovanie jeho vedomia (osobnosti)  
a prednostne prijíma na tej istej úrovni informácie, ktoré svojou mediálnou spracovanos(ou vyhovujú jeho pa-
sivite. (Vedomie "loveka v tejto rovine opä( treba chápa( ako dlhodobo udr'ate%n$ informa"n$ systém - ka'dé 
zvä"#enie entropie v )om zni'uje schopnos( primerane reagova(, a t$m aj 'ivotaschopnos(.)

Umelecká komunikácia 

 Umelecká audiovizuálna tvorba je príkladom plnohodnotnej nezmanipulovanej mediálnej komunikácie. 
V #irokom spektre rozmanit$ch druhov a foriem mediálnej komunikácie vynikne umelecká komunikácia ako 
univerzálna #kola analógového, obrazového a symbolického myslenia, ktoré sa prekr$va s myslením citov$m  
a estetick$m. Jedine takéto „synergické“ myslenie mô'e, s oh%adom na informa"nú explóziu a pretrvávajúci 
#ok z nej, v$razne zvä"#i( schopnos( usporadúva(, organizova( a do pamäti uklada( ve%ké súbory poznatkov ako 
#truktúrované a dynamické informa"né subsystémy vedomia (komplexné skúsenosti), pri"om v tejto schopnosti 
dominuje skôr znalos( a aplikácia metód nad zhroma'*ovaním statick$ch „digitalizovan$ch“ a vä"#inou aj redun-
dantn$ch vedomostí.
 „Z filmu (audiovizuálneho komunikátu - pozn. S. R.) získavame pojmovú informáciu (my#lienky) a tvarovú 
informáciu (skúsenosti). V diele spl$vajú do jediného fenoménu, ktor$ je empirickou informáciou s estetick$m 
pojmov$m tvarom… Informácia je vlastne odstránením entropie vo vedomí príjemcu. Hodnotné umelecké diela 
vytvárajú #truktúru na princípe novej usporiadanosti, inovovaním vnútorn$ch vz(ahov a vzájomn$ch súvislostí, 
rozdiel (varieta) vedno s odrazom podstatn$ch javov skuto"nosti sa stávajú základn$mi kon#tituentmi informácie. 
Ak sa chápe informácia ako varieta (rozmanitos(), charakterizuje to nielen obsah diela, ale aj jeho formu, "i'e 
varietu nosite%ov informácie i jej kódovania.“10

 Umelecké v$razové prostriedky (kódy) prenikajú do „neumeleck$ch“ sfér mediálnej komunikácie, ale 
ke*'e tu ich ú"elom nie je umelecké dielo, uplat)ujú sa logicky len tie, ktoré sú v oblasti umenia poci(ované ako 
dostato"ne konven"né - nové (nekonven"né) kódy pou'ité v „neumeleck$ch“ mediálnych formách sú nefunk"né, 
preto'e zbyto"ne s(a'ujú komunikáciu. Ak je v neumeleck$ch komunikáciách vyu'ite%né len to, "o je v umení 
konven"né, tak z historizujúceho poh%adu sú doteraj#ie tradície a archívy umeleckej audiovizuálnej tvorby obrovs-
kou zásobár)ou konven"ného - a t$m aj obrovskou databázou teoreticky i prakticky rozvinut$ch komunika"n$ch 
metód, techník a stratégií. Umelecká tvorba je tie' nenahradite%n$m priestorom pre komunika"né experimenty.

10 Gene Youngblood: UMENIE, ZÁBAVA A ENTROPIA, Sborník filmové teorie I. Angloamerické studie, +esk$ filmov$ ústav, Praha 
1991 (G.Y.: Art, entertainment, entropy. In: Expanded Cinema, New York, Oxford University Press 1977)
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 Umelecká tvorba je najintenzívnej#ou #kolou analógového, obrazového a symbolického myslenia, ktoré sa 
prekr$va s myslením citov$m a estetick$m. Informa"ná spolo"nos( ako imperatív postuluje nutnos( ich synergie. 
Informa"no-komunika"ná revolúcia je zárove) aj kognitívnou revolúciou.
 Symbolickos( je jednou z najdôle'itej#ích imanentn$ch vlastností umenia, tak'e existuje priama súvislos( 
i mnohoraká priama skúsenos( s procesmi, ktoré sa v supersymbolickej ekonomike stali v$znamn$m zdro-
jom bohatstva. Historické „skúsenosti“ v#etk$ch druhov umenia, nielen s tvorbou symbolov, ale v#eobecne 
komunika"né, sú obrovsk$m kapitálom, ktor$ zatia% najviac vyu'ívajú iba ovplyv)ovacie, manipulatívne druhy 
komunikácie - predov#etk$m reklama a propaganda.  
 Paradoxne práve maximálna miera autorskej subjektivizácie v umení „zaru"uje“, 'e autor sa síce mô'e vo 
svojej úprimnej v$povedi (v tom, "o chce poveda( a o "om chce presved"i() m$li( - ale nie klama(.
 „Aby vznikla predstava vysokého kultúrneho zá'itku, k tomu nie je potrebná ú"as( vä"#ieho mno'stva 
prebyto"n$ch znakov, ale len t$ch, ktoré sú naozaj nevyhnutné k tomu, aby sme vnímali estetickú hodnotu. 
V tomto prípade sa mô'eme opiera( o abstraktnej#iu formuláciu toho, "o chceme umeleckou tvorbou dosiahnu(, 
poveda(. Naopak, pasívny prístup, ktor$m sa vyzna"uje midcult, resp masscult, ten si z h%adiska percepcie 
vy'aduje absolútne presné kódovanie, aby nemohlo dôjs( k nesprávnej interpretácii. V takom prípade je v#ak 
nevyhnutné vyu'íva( v maximálnej miere postupy, ktoré poznáme z teórie informácií, napr. dosiahnu( prijate%nú 
redundantnos( znakov.“ (Umberto  Eco  -  „Skeptikové a t/#itelé“)

Zábava
 V súvislosti s priemyslom zábavy sa naj"astej#ie pozitívne argumentuje jeho priam existen"nou 
spolo"enskou dôle'itos(ou pri rie#ení problému nárastu vo%ného "asu pre masy jednotlivcov. Ako sprievodné 
nutné zlo sa toleruje skuto"nos(, 'e komer"ná nadprodukcia takmer úplne rezignovala na potenciálnu pozi-
tívnu multifunk"nos( zábavy, ktorá mô'e ma( aj umelecké kvality, mohla by sa podie%a( na zvy#ovaní masového 
kultúrneho #tandardu, mohla by s e#te vä"#ím relaxa"n$m ú"inkom a hrav$m spôsobom kultivova( inteligenciu  
a mala by aj pozitívny poznávací a v$chovn$ prínos a pod. Len'e hrozivej#ia a v skuto"nosti asi najdôle'itej#ia rola, 
ktorú v dne#nom svete zábavná nadprodukcia zohráva, je to, 'e sa stala obludn$m trójskym ko)om antikultúrnej 
konzumnej pasivity (alebo mediálnej aperceptívnej pasivity) a t$m aj v#etk$ch foriem informa"nej manipulácie.
 Najmasovej#í produkt „priemyslu citov$ch informácií“ (Yoneji Masuda), konzumná (komer"ná) audio-
vizuálna zábava, si svoju permanentnú manipulátorskú funkciu plní u' t$m, 'e jej „zábavn$ konzum“ v'dy pôsobí 
ako jedno z najsilnej#ích sociálnych a politick$ch sedatív (%udovo naz$vané „oblbovák“). +as( produkcie svoju 
komer"nú úspe#nos( zalo'ila dokonca na uspokojovaní potrieb, ktoré sú svojou podstatou asociálne a patologické 
(násilie, pornografia).
 „Dobre vieme, 'e "lovek je podmienen$ ur"it$mi stimulmi v prostredí, ktoré vytvoril a na ktoré potom 
reaguje. V$robca komer"nej zábavy je manipulátorom, ktor$ tieto stimuly vyu'íva ako ur"it$ spú#(ací mechaniz-
mus. Mô'eme si by( istí, 'e ak bude s nami príslu#n$m spôsobom zaobchádzané, budeme reagova( ako bábky na 
#pagátikoch, tak, ako sa to aj "aká… Komer"ná zábava umenie sabotuje, zneu'íva odcudzenie a nudu publika 
t$m, 'e mu prezentuje opakujúce sa konvencionalizované kli#é. Nielen'e komer"ná zábava samotná nemá tvorivú 
povahu, ale v podstate de#truuje schopnos( publika oceni( tvoriv$ proces i schopnos( podie%a( sa na )om... 
Pestovaním zhubného návyku bezmy#lienkovit$ch reakcií na osved"ené kli#é, stále "astej#ím zdôraz)ovaním 
nepostrádate%nosti schém pou'it$ch v minulosti prená#a v$robca komer"nej zábavy bezmy#lienkovité reakcie aj 
do ka'dodenného 'ivota a t$m marí proces sebauvedomovania…“11

 Konzumná zábava (prostredníctvom konven"ného, a teda aj %ahko zrozumite%ného, „informa"ne neno-
vého“ a redundantného) fixuje stereotypy vnímania a myslenia - ba nepretr'ite vytvára aj nové. Prvky inovácie síce 
musí obsahova( aj ten najkonven"nej#í „zábavn$“ audiovizuálny komunikát - inak by bol iba „nezábavnou“ repli-
kou nejakého iného komunikátu - je to v#ak len ilúzia novosti, ke*'e sa nezakladá na dôle'it$ch (aditívnych) nov$ch 

11 Gene Youngblood: UMENIE, ZÁBAVA A ENTROPIA, Sborník filmové teorie I. Angloamerické studie, +esk$ filmov$ ústav, Praha 
1991

informáciách. Sú to len variácie a kombinácie toho, "o je konven"né a známe, a teda aj po%ahky zrozumite%né.  
Vyhranené dramaticko-epické 'ánre mô'u by( príkladom produkcie, v ktorej sa  základné konvencie stali záväzn$-
mi „pravidlami hry“, bez ktor$ch by nebola ani „zábavnos(“. (Absurdn$ príklad: Predstavme si „loptovú hru bez 
pravidiel“, ktorá by sa chcela svojou diváckou prí(a'livos(ou vyrovna( napr. futbalu.)
 Zo zrozumite%nosti a o"akávate%nosti konven"ného vypl$va pre recipienta pocit istoty a bezpe"nosti. Ani 
tie najkrkolomnej#ie virtuálne dobrodru'stvá nemô'u nikomu priamo ublí'i( - iné je, ke* sa virtuálnos( stane 
návykom a prerastie do závislosti (rôzni seriáloví, internetoví, hackerskí maniaci a videogambleri).
 Konformn$ „konzumista“ má v'dy o"akávanie, ktoré vníma ako svoj nespochybnite%n$ nárok, ús-
tiaci do presved"enia, 'e médiá ho doslova musia za"a( zabáva( - tak'e pasívna apercepcia sa za"ína e#te pred 
„konzumáciou“ zábavného mediálneho produktu. Má apriornú ochotu zabáva( sa hoci"ím, "o mu ponúknu so 
spotrebite%skou nálepkou „zábavn$ program“, aj keby sa mal pri tom na smr( unudi(.
 Evidentná je priama kauzálna spojitos( konzumnej pasivity, pasivity vnímania a myslenia a manipulátors-
kého efektu – a aktívna "i pasívna recepcia sa z tohto h%adiska stáva ve%mi dôle'it$m symptóm "i dokonca syndró-
mom. Masmediálna zábava  vo v#etk$ch svojich formách je priam ideálna na to, aby prijala a plnila aj propagandis-
tické zámery.
 Informácie z autentickej skuto"nosti sa "loveku vä"#inou javia ako náhodné, chaotické a amorfné zhluky 
informácií. Informácie z obrazovky sú v'dy #truktúrovanej#ie - v porovnaní s informáciami prijíman$mi priamo 
z reality vy'adujú omnoho men#iu spracovate%skú námahu a vedomie pasívneho prijímate%a ich uprednost)uje.

Propaganda a reklama
 Propaganda a reklama sú v sú"asnosti dve obrovské a mediálne doslova v#adeprítomné sféry tvorby, spra-
covávania a #írenia manipula"n$ch informácií - a ich efektívnos( sa zakladá na prekvapujúco podobn$ch, takmer 
toto'n$ch princípoch. Spolu s nadprodukciou priemyslu zábavy spôsobujú existujúce v$sledné „zamorenie 
'ivotného prostredia“ neadekvátnymi informáciami - rozhodujúcim spôsobom spoluvytvárajú „virtuálny svet“ 
ako konkuren"n$ opak obrazu autentickej reality, vytváraného z adekvátnych informácií. 
 Virtuálna realita je manipulatívna u' svojou podstatou, preto'e je to v'dy umel$ a uzavret$ informa"n$ sys-
tém, ktor$ ú"elovo vytvoril nejak$ subjekt. Pre konzumenta-pou'ívate%a to musí by( informa"n$ systém nato%ko 
ve%k$, aby dokázal simulova( niektoré vlastnosti autentickej reality (predov#etk$m „dianie sa“ v "ase a priestore), 
no svojou uzavretos(ou to v'dy bude systém nekomunikatívny. Pri „potulke“ %ubovo%n$m virtuálnym prostredím 
sa ni" nové nedozvieme - tzn. nezískame nijakú aditívnu informáciu okrem t$ch, ktoré boli do systému vlo'ené u' 
pri jeho vytváraní. Aj plnohodnotné vz(ahy si vytvárame na základe autentick$ch skúseností - akú „aditívnos(“ má 
vz(ah, ktor$ vznikol na základe virtuálnej „skúsenosti“?  
 Propagandu mo'no s ist$m zjednodu#ením definova( ako #pecifick$ druh komunikácie, ktorej ú"elom 
je indoktrinácia verejnej mienky ur"itou ideológiou. Podstata a praktick$ (utilitárny) zmysel ur"itej ideológie je 
v podstate toto'n$ so súhrnom dôvodov, kvôli ktor$m sa vytvárajú dezinforma"né mediálne obrazy.

 Axiomaticky mo'no tvrdi(, 'e v#etky ekonomicky a politicky relevantné záujmové zoskupenia si vytvára-
jú svoju ideológiu, aj ke* v sú"asnosti spravidla vehementne hlásajú svoju „úplnú odideologizovanos(“. Len 
"iasto"ne to vypl$va z potreby radikálne sa di#tancova( od toho, "o pojem ideológia desa(ro"ia zvrchovane 
steles)oval - #tátotvornú, v#emocnú, v#eobsiahlo systémovú ideológiu komunistického re'imu. Zánik tejto to-
talitnej ideológie sa kamuflá'ne prezentuje ako zánik v#etk$ch ideológií.
 Ideológie v netotalitnom prostredí sú logicky partikulárne - ka'dá záujmová skupina si ich nutne vytvára, 
aj ke* ich existenciu popiera, prípadne zapierajú aspo) jej ucelenú systémovos(.
 Ka'd$ mocensko-politick$ subjekt potrebuje ideologické ospravedlnenie, alebo kamuflá' svojich záuj-
mov a svojej konkrétnej praxe.
 Pod%a toho, v akej podobe majú jednotlivé politicko-mocenské zoskupenia sformulovanú svoju ideoló-
giu, no najmä pod%a toho, v akej miere pred verejnos(ou priznávajú, alebo utajujú svoje ur"ujúce reálne záujmy, 
mô'eme ur"i( aj základné typy propagandy:
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• Ak politické zoskupenie sformuluje svoju ideológiu na základe reálnych záujmov, ktoré otvorene verejne 
priznáva a hlása, tak aj konkrétne propagandistické pôsobenie sa zakladá na obdobnej otvorenosti. Takáto 
propaganda sa sústre*uje na aktivizáciu jestvujúcej "lenskej základne a presved"ovaním sa sna'í získa( 
*al#ích stúpencov a sympatizantov. Rozhodujúcim kritériom je zhoda záujmov.

• Ak politické zoskupenie sformuluje svoju ideológiu, no táto je jednozna"ne kamuflá'na, tzn. zame-
raná na ideologické zakr$vanie a ospravedl)ovanie nezverejnite%n$ch skuto"n$ch záujmov (politickej 
„verchu#ky“). Takáto propaganda neklame len „mimostranícku“ verejnos(, ale ohlupuje aj vlastn$ch, no 
nazasväten$ch "lenov.

• Propaganda, ktorej objednávate%om je „tajn$ zdroj moci“, je v mediálnej praxi neidentifikovate%ná ako 
rozlí#ite%n$ ideologick$ systém - ten sa uká'e len vtedy, ak sa podarí verejne odhali( kon#piratívny zdroj 
moci. 

 V celom sú"asnom masmediálnom priestore si treba uvedomi( k%ú"ovú manipulátorskú úlohu obrovskej 
nadprodukcie redundantn$ch informácií. Z h%adiska v$sledného manipula"ného ú"inku nie sú a' také ve%mi 
dôle'ité informácie #írené zjavn$mi "i (a'ko odhalite%n$mi formami propagandy, ale rozhodujúca je kvantitou 
dominantná produkcia neadekvátnych citovoestetick$ch informácií.  Zdalo by sa, ke* sa „ni" nehovorí“, alebo 
sa „hovorí o ni"om“, nedá sa ani klama(. Táto nevinnos( sa stratí, ke* ako metaforu pou'ijeme v$raz „skryté 
podhubie“. V skuto"nosti v#ak len v*aka „záplave hovorenia o ni"om“ sa dá urobi( potrebn$ posun z objektívnej 
argumenta"nej roviny do roviny manipulovate%n$ch sympatií a averzií, "i a' animozít. To je základná surovina, 
z ktorej sa potom vyrábajú pseudoetické súdy a trvalos( ú"inku dezinformácií zvy#uje ich premena na symboly.
 Pseudoskúsenosti logicky mô'u utvára( iba pseudopoznanie a dnes je uskuto"nite%n$ aj tak$ „div sveta“ "i 
„superlo'“, akou ur"ite je svetonázor vytvoren$ takmer v$lu"ne z pasívne prijíman$ch mediálnych dezinformácií.
Nov$m sú"asn$m javom je pôsobenie ideológií, ktoré sa zaobídu bez systematizujúcej pojmovej (my#lienkovej) 
formulácie - a ako zdanlivo neexistujúce zostávajú aj bez „autora“. Svoj ak"n$ priestor na#li a celé sa presunuli do 
sféry mediálne odovzdate%n$ch posolstiev s audiovizuálnym „tvarom“, tzn. do sféry, kde sú tradi"né propagandis-
tické tézy pretransformované do podoby citovoestetick$ch zá'itkov a skúseností…
 Len v jednom prípade termín „ideológia“ stratí svoju jednozna"nú negatívnos( - ak ho pochopíme na spô-
sob psychológov ako v$raz psychoteritoriality. Z takéhoto poh%adu sú ideológie prirodzen$ a funk"n$ spolo"ensk$ 
fenomén - predov#etk$m ich prostredníctvom a cez ich rozdielnos( a antagonizmy sa uskuto")uje v zdravej (neto-
talitnej, nezmanipulovanej) spolo"nosti demokratická pluralita…
 Propaganda sa tradi"ne a zotrva"ne spája predov#etk$m so spravodajsk$mi a publicistick$mi mediálnymi 
'ánrami. Propagandistick$ je v#ak ka'd$ druh programu (programov$ formát), v ktorom je objednávka ideolo-
gickej tenden"nosti, alebo konkrétnej ú"elovej dezinformácie nadradená nad snahu o objektívnu informovanos(, 
alebo nad korektnú argumentáciu ako predpoklad kon#truktívnej a demokratickej diskusie a v prípade umelec-
k$ch ambícií nad slobodne zvolen$ autorsk$ zámer.
 V tradi"nej politike záujmy ("i protizáujmy) vyjadrovali v ideologickej rovine predov#etk$m pojmové sym-
boly. V sú"asnosti prevláda skôr opa"n$ postup - pojmové symboly ustupujú do pozadia - sú akoby „prevalcované“ 
ú"innej#ími obrazov$mi symbolmi s dimenziou (pseudo) 'ivotnej skúsenosti.
 Sú"as(ou ka'dej cielenej propagandistickej mediálnej kampane je súbor viacer$ch vybran$ch mediálnych 
obrazov, s ktor$mi sa „v danej hre hrá“ a ktoré sú akoby „aktérmi“ danej propaga"nej kampane a majú podobnú 
funkciu ako postavy klasickej spolo"enskej drámy.

Reklamná komunikácia
 „Ú"innos( reklamy je podmienená schopnos(ou príjemcu rozpozna( ponúkané symboly a identifikova( 
sa s ponúkan$mi aktivitami“.12 Uveden$ citát jasne poukazuje na priamu súvislos( medzi sústavou doteraz defi-
novan$ch pojmov a praxou  reklamnej komunikácie. Poskytuje aj nov$ poh%ad na jeden z najfrekventovanej#ích 

12 Fuknová, M.: „Úspech cez emócie“

termínov - na „pridanú emocionálnu hodnotu“, ktorú reklama, vraj, „pridáva“ k hodnote konkrétnych tovarov, 
slu'ieb, ale aj k imid'u zna"iek. Aj bez podrobného dokazovania vidie(, 'e spomenutá „pridaná hodnota“ vlastne 
ani nie je „"isto emocionálna“, ale je skôr „pridanou sémantickou (v$znamovou) hodnotou.“ Ka'd$ reklamn$ 
komunikát je znakov$m systémom (obrazne povedané - prostredím), v ktorom predmet reklamy (to, "o je pro-
pagované) ako denota"n$ znak získava (sú k nemu zámerne a cielene „pridávané“) *al#ie konota"né v$znamy a po 
konvencionalizácii tohto v$znamového spojenia sa stáva symbolom. 
 Tvorba reklamn"ch komunikátov je vlastne tvorbou nov"ch symbolov. Presnej#ie povedané: Na za"iatku 
svojej prezentácie reklamn$ komunikát pre príjemcov e#te symbolom nie je, preto'e „pridané“ v$znamy sú nové, 
nepre#li e#te „komunika"nou praxou“, ktorá ich ako jediná mô'e konvencionalizova(. Podmienku toho, aby sa 
"o najvä"#iemu po"tu recipientov zafixovali do vedomia ako „dohodnuté znaky“ splnia a' ako sú"as( reklamnej 
kampane svojím mnohonásobne opakovan$m masmediálnym predvádzaním.

 Sú"asn$ spotrebite% jednoducho nemô'e vlastn$mi silami a na základe vlastnej skúsenosti objektívne 
diferencova( skuto"né vlastnosti vzájomne si konkurujúcich produktov  na pres$tenom trhu - "asto dokonca ani 
nejde o vlastnosti produktu, preto'e jeho hodnota je vo vä"#ej miere symbolická ne' ú'itková. Akt „symbolickej“ 
spotreby (napr. kvôli imid'u, spolo"enskej prestí'i, v$razu ur"itého 'ivotného #t$lu) je neraz v$znamnej#í ako 
praktické ú'itkové vlastnosti produktu. Hodnota a vlastnosti predmetu reklamy sa teda "oraz viac definujú v poj-
moch a hodnotovej hierarchii aktuálneho spolo"enského vedomia, tak'e aj reklamné komunikáty v "oraz men#ej 
miere vyjadrujú reálnu praktickú, ú'itkovú hodnotu, na ktorú upozor)ujú „len“ v podobe „"oraz  vzdialenej#ích 
asociácií“.  Reklamná komunikácia sa t$m „presúva“ zo sféry marketingu do tradi"n$ch domén kultúry, umenia  
a duchovna. (Vlastne práve toto potvrdzuje extrémny prípad Toscaniho tvorby.)
 Reklamná komunikácia preto jednoducho musí a aj prednostne pou'íva psy-chologické, resp. emocionál-
no-estetické - tzn. symbolické - diferencovanie produktov.  Masová produkcia reklamn$ch komunikátov a ich mas-
mediálne #írenie sa rozhodujúcou mierou podie%ajú na existencii globálneho javu pomenovaného ako symbolická 
spolo"nos(.
 S produkciou reklamn$ch symbolov, samozrejme, priamo súvisia „akty symbolickej spotreby“ (napr. kvôli 
imid'u, spolo"enskej prestí'i, alebo kvôli v$razu ur"itého 'ivotného #t$lu). Takáto motivácia ku kúpe tovaru je 
neraz v$znamnej#ia ako praktické ú'itkové vlastnosti produktu. Prax potvrdzuje, 'e nie"o ve%mi podobné sa deje 
aj s propagandistick$mi mediálnymi symbolmi.
 Reklamn$ obraz sveta (Toscaniho „navo)aná zdochlina“) vytlá"a, ba a' ni"í autentické vnímanie  
a pre'ívanie reality. Masovej reklamnej produkcii sa v podstate darí odblokováva( a „nahrádza(“ autentickú realitu 
ako jedin$ zdroj adekvátnych informácií a tie' ako priestor skúseností, ktor$mi sa "lovek u"í a ktoré #truktúrujú 
jeho osobnos(. Reklama predstavuje  svet bez minulosti 'ijúci len prítomnos(ou - a má iba „podenkovitos(“ ako 
iné sú"asné mediálne produkty.
 „Od chvíle, ke* minulos( prestala osvet%ova( budúcnos(, blúdi myse% %udí v temnotách.“ (Tocqueville)

Mediálny obraz
 „Mediálny obraz“ tie' patrí medzi tie ve%mi frekventované pojmy, ktoré sa nám zdajú nato%ko zrozumite%né, 
'e ich pou'ívame bez toho, aby sme pocítili potrebu analyticky sa nimi zaobera(. (Nahradite%n$ je termínmi 
„frame“ a „framing“ reprezentujúcimi jednu z „netechnick$ch technológií“ pou'ívan$ch na „kon#truovanie  
reality“ a ovplyv)ovanie verejnej mienky.)
 Mediálne obrazy ur"it$ch objektov (alebo predmetov mediálneho zobrazenia) nevznikajú preto, aby sa 
tieto objekty zobrazovali komplexne, objektívne a pravdivo. Naopak - ich ú"elom a zmyslom je taká v$sledná sys-
témová dezinformácia, ktorá priamo implikuje tenden"nú interpretáciu vyvolávajúcu vo vedomí adresáta zámernú 
zmenu hodnotiaceho vz(ahu k tomu, "o je mediálne „zobrazované“. 
 „Mediálny obraz“ svojou konvencionalizovanou invariantnos(ou pripomína symbol – a vlastne ním aj je 
- predmet mediálneho obrazu nie je „zobrazovan$“, ale zmyslom spracovania je premeni( ho na symbol nie"oho. 
Vopred dané je v )om tenden"né hodnotenie (dezinterpretácia) daného predmetu - a práve to sa v )om má 
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konvencionalizova(, symbolicky zafixova(. V mediálnej komunikácii mo'no z "ohoko%vek vytvori( ú"elov$ symbol 
s po'adovan$mi v$znamov$mi parametrami i nasmerovan$m (tenden"n$m) citovoestetick$m ú"inkom.
Mediálny obraz má tie' vlastnosti systémovej dezinformácie a formu multimediálnej i multi'ánrovej („multiformá-
tovej“) kampane. In$mi slovami: Má neohrani"ené mno'stvo multimediálnych komponentov a iba aktuálnos( 
ú"elu ur"uje "asovú d-'ku jeho mediálnej existencie.
 Mediálny obraz, ke* je u' raz "o i len zhruba na"rtnut$, akoby ur"il líniu, ktorej sa konformní spraco-
vatelia musia dr'a( – nevybo"i( zo zamestnávate%mi po'adovaného mediálneho obrazu je dnes otázkou citu i pudu 
profesionálnej sebazáchovy. Na )om sa zakladá sú"asná údajne neexistujúca cenzúra a autocenzúra bez tradi"nej 
novinárskej etiky.
 Najmä v súvislosti s „tvorbou“ mediálnych obrazov sa ukazuje zvlá#tna podobnos( „propagandistickej 
dramaturgie“ s dramaturgiou napr. ibsenovskej spolo"enskej drámy. Aj kreatívny vykonávate% ur"itej propagan-
distickej úlohy je v nie"om akoby dramatick$  autor, ktor$ svoju „v#evedúcnos(“ o téme neporozkladá do postáv, 
ale do mediálnych obrazov, ktoré  svojou „zinscenovanou“ konotáciou symbolizujú a personifikujú ideologickú 
interpretáciu zápasu typick$ch spolo"ensk$ch síl a postojov. Potom stup)uje, vyhra)uje a zv$raz)uje ich poten-
ciálny antagonizmus, aby ich doviedol do ostr$ch a otvoren$ch konfliktov, ktor$ch predvádzanie je základom pô-
sobivosti predstavenia.
 
 „Mediálny obraz“ sa navonok mení pribúdaním nov$ch dopl)ujúcich charakteristick$ch  znakov a ich 
v$znamov$ch konotácií – stabilnou „nálepkou“ v#ak na )om zostáva v$chodiskové, kladné "i záporné, v'dy v#ak 
zámerne dezinterpreta"né hodnotenie javu "i subjektu. A tam, kde je hodnotiaci aspekt, tam je v'dy aj vz(ah zod-
povedajúci danému hodnoteniu – vz(ah v rozmanitom vzájomnom pomere citov$ i rozumov$…
 Ako v reklame, tak aj v propagandistickej "innosti sú rozlí#ené konkrétne taktické ciele a dlhodobej#ie 
strategické zámery. Potrebné je tie' v#eobecne i konkrétne vymedzi(, "o je z h%adiska objednávate%a propagandy 
„zásadne dobré“ a "o „zásadne zlé“. V tradi"nej politike bolo takéto tenden"né rozdelenie „podlo'ené“ argu-
mentáciou v príslu#nom ideologickom slovníku a taktie' v pojmovej symbolike danej ideológie. Mo'no poveda(, 
'e práve táto ideologická „argumentácia“ bola kedysi jadrom celého propagandistického pôsobenia. V sú"asnosti 
ako propagandistické nástroje jednozna"ne dominujú obrazové symboly s dimenziou „vytvarovanej“ (stvárnenej) 
'ivotnej situácie "i skúsenosti. Pri ich pou'ívaní u' netreba explicitne presved"ova(, "o je politicky „dobré“ a "o 
„zlé“ – sta"í nie"o ukáza( v dobrom, alebo zlom svetle. Mediálny obraz sa v "ase trvania politickej objednávky 
priebe'ne dop-)a – deje sa ako nepretr'itá „reality show“. To dop-)anie je akoby samovo%né a objektívne – akoby 
sa o) staral prirodzen$ prísun nov$ch informácií. Len'e médium, ktoré plní propagandistické úlohy, neprepustí 
a neodovzdáva informácie bez vyhodnotenia, a ak je to „potrebné“, ani bez ich nenápadnej úpravy. Preto má 
v mediálnom spravodajstve takú dôle'itos( predstieranie autenticity, pravdivosti, dokumentárnosti.
 Pendantom toho, "o je v pojmovej sfére bezmy#lienkovito opakovanou frázou (my#lienkov$m stereoty-
pom) vnucujúcou sa nám do mysle, je v preva'ujúco audiovizuálnom mediálnom prostredí apriorny politick$ hod-
notiaci stereotyp, ktor$ sa pridáva ku ka'dej politicky relevantnej, tzn. aj zneu'ite%nej informácii.
 Ako bolo v "asoch socializmu opakovanie fráz sú"as(ou rituálu prihlasovania sa k re'imu, tak aj dnes je 
nie"ím podobn$m „slepé“ prijímanie hodnotení obsiahnut$ch v mediálnych obrazoch – je to ak$si „názorov$ 
imid'“ a práve na )om sa zakladá sú"asn$ „démon súhlasu“. V na#ich ponovembrov$ch podmienkach sa tak$mito 
propagandistick$mi imid'ov$mi nálepkami stali napríklad ozna"enia „proreformn$ – protireformn$“, „ob"iansky 
– národn$“ a pod.  
 Nazdávam sa, 'e zdanlivo „iba módny“ imid' nie je len nie"o okrajové, t$kajúce sa len vkusu a módy, ale 
'e je to ve%mi dôle'it$ sú"asn$ spolo"ensk$ fenomén. Je to rola, ktorú %udia musia hra(, aby sa v"lenili do society, 
ktorá sama o sebe vytvára ur"itú predstavu, zakladajúcu sa na „povinnej“ prezentácii súboru charakteristick$ch 
znakov, z ktor$ch niektoré vychádzajú napr. z odtie)ov vkusu, alebo signalizujú stupe) vkusom sa prejavujúcej 
konzumentskej náro"nosti "i „vyspelosti“. Vo svojom hlb#om zmysle je v#ak „imid'“ vonkaj#ím v$razom vy-
hranenej, vä"#inou a' ortodoxnej hodnotovej orientácie, ktorá sa súborom imid'ov$ch znakov vlastne ideologi-
zuje. Ke*'e ide o skupinové znaky so silnou tendenciou k invariantnosti, táto zvlá#tna forma „konkretizovanej 
ideológie“ je svojou podstatou ortodoxná a dogmatická, vy'adujúca bezpodmiene"né podriadenie. 

Kultúrna manipulácia 

 Mediálna informa"ná manipulácia stratila povahu v$nimo"ného, krajného, núdzového, a najmä – 
s oh%adom na mo'nos( odhalenia – rizikového prostriedku. Pou'íva sa ako nie"o úplne be'né a #tandardné  
a mohutná eskalácia tohto monopolárneho opaku demokratickej plurality akoby neznepokojovala ani „prav$ch 
demokratov“. „,ahostajnos( nie je toto'ná s absenciou motivácie, ale s malou motiváciou, s ‚emocionálnou ané-
miou’ (Riesman), s destabilizáciou správania sa a úsudku, ‚nestálych’ rovnako, ako je nestála verejná mienka. 
,ahostajn$ "lovek na ni"om nelipne, ni"ím si nie je celkom ist$, je pripraven$ na "oko%vek a jeho názor sa mô'e 
r$chlo meni(…“13

 Informa"ná manipulácia sa toleruje dokonca aj v odborn$ch diskusiách – naj"astej#ie v spolo"enskovednej 
oblasti, kde je naj%ah#ie "oko%vek ideologizova( a spolitizova(. Vidie( to napríklad na úvahách politológov, ktor$ch 
„analytickos(“ málokedy prekra"uje tie) existujúcich ú"elov$ch propagandistick$ch „mediálnych obrazov“. 
Mnohí politológovia s nimi, hoci sú to svojou podstatou symboly, narábajú tak, ako keby to boli objektivizované 
fakty a argumenty. Nemo'no v#ak dospie( k exaktnému v$sledku na základe vedom$ch tenden"n$ch v$chodis-
kov$ch predpokladov, tzn. na základe spracovania evidentne neadekvátnych informácií. Neadekvátny je potom 
cel$ - tzv. poznávací - proces, ke*'e sa v )om tabuizuje anal$za tak$ch ve%k$ch v$znamov$ch komplexov, ak$mi 
nesporne sú aj tie najjednoduch#ie „mediálne obrazy“. Keby sa v#ak politológovia neprispôsobili propagandis-
tick$m o"akávaniam, stali by sa ako experti pre médiá dokonca ne'iaducimi, preto'e by svojimi anal$zami doslova 
ni"ili to, "o sa dovtedy propagande podarilo dosiahnu(.
 Goetheho „drá'divo zl$ stav skuto"nosti“14 dotvára skuto"nos(, 'e manipulovan$ je aj cel$ komplex na#ej 
národnej kultúry – pasívne a %ahostajne prijímanou ideologickou eróziou na#ej psychoteritoriality – kultúrne sa 
stávame cudzincami vo vlastnej krajine, ktorá prestáva by( vlas(ou i #tátom a stáva sa z nej „Táto krajina“. 
 „Ako ‚rastie a expanduje’ súkromná moc, stáva sa z nej ‚spolo"enská sila, ktorá je politicky stále mocnej#ia 
a taktie' politicky uvedomelej#ia’, ktorá je v stále vo vä"#ej miere oddaná ‚programu propagandy’, ktorého úlohou 
je ‚presved"i( verejnos(, aby prijala… názor kontrolnej pyramídy’.“ (Noam  Chomsky : „Perspektivy  moci“)
 V rovine regulatívnej komunikácie sa verejnoprávna i komer"ná televízna prax vz*a%uje demokratick$m 
formám dialógu – nie je potrebné pou'íva( argumenty, vyjadrujúce poctivé úsilie o pravdivos( a objektivitu – 
absolútnu nadvládu získavajú "oraz bezosty#nej#ie formy stimulatívnej propagandy. Konsolidátorsk$ teoretik 
'urnalistiky Milo# Marko to kedysi naz$val „emocionálnou publicistikou“ a svojím horliv$m pohrobkom by ur"ite 
závidel ich ve%ké demagogické ví(azstvá nad protivníkmi a vlastn$m svedomím.
 Zdá sa, 'e informa"ná spolo"nos( sa u nás zatia% etabluje predov#etk$m spôsobmi, ktor$mi sa zneu'ívajú 
jej priam zázra"né mo'nosti. Manipulácia #kodí v#etk$m informa"n$m systémom, vrátane t$ch, ktoré ako nov$ 
zdroj priamo a intenzívne produkujú vedomostné a ekonomické bohatstvo. 
 Priam zásobáre) zaujímav$ch a provokujúcich tém "akajúcich na spracovanie sa nám ponúkne, ke* sa na 
masmediálnu manipuláciu pozrieme z aspektu javov charakteristick$ch pre postmodernu. 
 „Konzumujeme svoju vlastnú existenciu – prostredníctvom médií, zábav a zoznamovacích techník… 
Presnej#ie povedané, nachádzame sa v druhej fáze konzumnej spolo"nosti, ktorá u' nie je hot, ale cool; konzum 
sa vyrovnal s kritikou nadbytku… v postmodernej kultúre, prejavujúcej sa nieko%k$mi "rtami: snahou o kvalitn$ 
'ivot, nesmiernym záujmom o osobnos(, citlivos(ou k ekologick$m otázkam, odklonom od ve%k$ch názorov$ch 
systémov, kultom spoluú"asti a sebavyjadrenia, módou retro i návratom k miestnym a regionálnym hodnotám  
a k niektor$m tradi"n$m predstavám a praktikám… V#etky tieto javy sú zárove) prejavom procesu personalizácie, 
preto'e ka'dá z uveden$ch taktík pracuje na zni"ení ú"inkov monolitického modernizmu, gigantizmu, central-
izmu, tvrd$ch ideológií a avantgardnosti. Nie je presné stava( proti sebe „pasívne“ konzumnú éru a takzvané 
postmoderné prúdy, vyzna"ujúce sa kreatívnos(ou, ekologizmom a revivalizmom: spolo"ne toti' zavr#ujú zánik 
rigidnej modernej éry a usilujú sa o vä"#iu pru'nos(, rozmanitos(, súkromnú vo%bu, o #ir#iu aplikáciu princípu 
individuálnych zvlá#tností…“15

13 Gilles Lipovetsky: „Éra prázdnoty“ (Úvahy o sou"asném individualismu), PROSTOR, Praha, 2001
14 Parafráza - „Ó, Wirklichkeit, mich reizt deine b0se Geschtalt.“ J.W.Goethe
15 Gilles Lipovetsky: „Éra prázdnoty“
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 Zo v#etk$ch poh%adov na danú tému sa stále ukazuje to isté základné protire"enie a konflikt: Na jednej 
strane je v'dy komplex autentick$ch 'ivotn$ch skúseností – ktorému na druhej strane protire"í zmes po"íta"mi 
generovanej virtuálnej reality a dezinforma"n$ch mediálnych komunikátov. Pod%a stup)a nerozlí#ite%nej ho-
mogénnosti tohto „mixu“ mo'no zmera( aj stupe) reálne dosahovanej mediálnej zmanipulovanosti.
 Pri uva'ovaní „o mo'nej a nutnej sebaobrane“ sa vrátim k základn$m tézam dvoch na#ich "esk$ch filozofov 
zo #es(desiatych rokov: 
 Ivan Sviták tvrdil, 'e bohom moderného "loveka je "as, ktorému mo'no vzdorova( jedine „poetick$m spô-
sobom 'ivota“, pri"om opakom poetického sú „'ivotné stereotypy“. V podstate tú istú antinómiu mal na mysli 
aj Karel Kosík, ke* proti sebe postavil „konkrétny a pseudokonkrétny 'ivot“. Mo'no si predstavi( e#te vä"#iu 
pseudokonkrétnos(, ne' je zámerná dezinformácia, alebo virtualita?
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