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Anotácia  

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií vyuţitím medzinárodnej 

metodiky Global Media Monitoring Project.  Štandardizovaná metodika umoţňuje porovnanie 

mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ţenách, ako aj rodovej 

prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy 

vypraných správ o násilí páchanom na ţenách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky 

prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring  analyzuje vybrané prípady  mediálnych 

a marketingových komunikátov  z hľadiska sexualizácie  a objektifikácie ţien  - mechanizmu 

devaluácie ţien a udrţiavania rodových stereotypov.  

Kľúčové slová: násilie páchané na ţenách, rodová rovnosť, médiá, reklama, 

marketingová  komunikácia, sexualizácia 

 

Annotation  

The report presents the results of a standardized monitoring of selected media coverage by 

using the internationally recognized methodology of the Global Media Monitoring Project. 

The methodology enabled to obtain relevant gender-sensitive data to detect the media 

coverage on violence against women and gender equality, the relevance of these issues, data 

on media gender presentation and the level of gender-sensitive language, and comparison of 

data in the period 2009 – 2011. The analysis of media and marketing outputs discovers the 

images of sexualized feminity as mechanism of devaluation of women and persistence of 

gender stereotypes.  
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ÚVOD 

 

Predkladá súhrnná správa monitoringu médií a reklamy za roky 2009 – 2012 je výsledkom  

úlohy realizovanej v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu  násilia 

páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012 (ďalej NAP).
1
 Priamym zadávateľom je odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR SR. Úloha bola  financovaná na základe 

ročných kontraktov medzi IVPR A MPSVR SR a spadá do balíka úloh vyplývajúcich z 

NAP. Súhrnná správa stavia na  poznatkoch a zisteniach z   metodiky a dvoch monitorovacích 

správ
2
, stavia na komparácii troch zberov primárnych dát  za roky 2009, 2010 a 2011 

a poskytuje  ich analýzu.  

Základným cieľom monitoringu je zlepšenie informovania o násilí páchanom na ţenách v 

médiách po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke.  Východiskom je pritom vnímanie 

médií a reklamy ako nástroja primárnej prevencie násilia páchaného na ţenách ( ďalej len 

NPŢ) prostredníctvom ich priameho pôsobenia ( mediálne pokrytie témy NPŢ,  relevancia 

témy, korektné a citlivé informovanie o NPŢ), ale aj nepriameho pôsobenia ( propagácia 

a presadzovanie rodovej rovnosti, odbúravanie negatívnych rodových stereotypov ako širších 

súvislostí výskytu NPŢ).
3
 

Doterajšie zistenia zrealizovaných monitoringov však potvrdzujú, ţe médiá a reklama 

v prevencii NPŢ a podpory  rodovej rovnosti pôsobia  dvojakým,  navzájom si odporujúcim 

spôsobom. Na jednej strane medializujú prípady násilia  na ţenách  a upozorňujú na rodové 

nerovnosti,  na druhej strane spôsobom medializácie a rodovo stereotypnými prezentáciami 

ţien a muţov ho skôr potvrdzujú.  Pripomíname hlavné zistenia z monitoringu z roku 2010:   

 V porovnaní s rokom 2009 sa mediálne pokrytie tematiky násilia páchaného na ţenách 

v správach spravodajstva  zníţilo z 2,98% na 1,51%. 

 Väčšina správ  o NPŢ dosiahla iba nízky stupeň relevancie umiestnenia a nízku 

relevanciu rozsahu (65,7%).  Správy o násilí páchanom na ţenách mali najviac iba 

lokálny či regionálny charakter (47,8%). 

 Obsahová analýza vybraných správ potvrdila necitlivé a nekorektné informovanie 

o násilí páchanom na ţenách 

 Rodová skladba  hlásateľov/liek a novinárov/riek prinášajúcich správy sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ešte viac vyváţila. Na druhej strane rodová skladba osôb 

vystupujúcich a citovaných v správach  je výrazne nevyváţená v neprospech ţien, 

odzrkadľujúca a/aj udrţiavajúca rodový reţim. Celkovo tvorili ţeny vystupujúce 

v správach  v roku 2010 iba  25,3% ( ţeny ako objekty správy tvorili 19,6% a expertky 

22,7%) . 

 Analýza profesijnej skladby ukázala, ţe aj výrazne feminizované profesie ako sú 

učiteľstvo a zdravotníctvo, sú v médiách viac prezentované muţmi ako ţenami. 

                                                 
1 http://www.gender.gov.sk/index.php?id=798 
2 Holubová, B., 2009: Metodika monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách 

a odstraňovania rodovej stereotypizácie s presahom na rodovú diskrimináciu a znevaţovanie na základe rodu, IVPR,  

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Metodika.pdf  

Holubová, B., Špringelová, M., 2010: Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia 

páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti za rok 2009,  IVPR, 

http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2010/Holubova/Monitoring-Holubova-Springelova.pdf 

Holubová, B., Špringelová, M., 2010: Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia 

páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010,  IVPR, 
3 Mesochoritisová, A., 2005 

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=798
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Metodika.pdf
http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2010/Holubova/Monitoring-Holubova-Springelova.pdf
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 V roku 2010 bolo v textoch správ zaznamenaných 2 447 označení generického 

maskulína a 650  označení lexikálnych ţenských rodov. Naduţívaním generického 

maskulína média významne prispievajú k zneviditeľňovaniu ţien. 

 Prípadový monitoring priniesol evidenciu, ţe média  prispievajú k normalizácii 

muţskej agresívnej sexuality voči ţenám  a pasívneho súhlasu ţien s takouto formou 

sexuality. 

 Mediálna   a marketingová sexualizácia dievčat vo forme prezentácie sexi oblečených 

barbiniek a detskej módy prispieva ku „korporátnej pedofílii“. 

 Mediálna sexualizácia pokračuje aj v období adolescencie dievčat, napr. prezentáciou 

vizuálov sexi idolov, ktoré prestavujú negatívny  vzor pre adolescentky v ich citlivom 

období utvárania vlastnej osobnosti a sexuality. 

 Sexualizácia a objektifikácia dievčat a ţien vytvára  neautentickú sexualitu spojenú 

s neschopnosťou rozoznať a presadiť vlastné sexuálne predstavy a túţby. Vytvára sa 

tým priestor pre manipuláciu, poslušnosť a neschopnosť dievčat a ţien  brániť sa voči 

diskonformnému a násilnému sexuálnemu správaniu muţov. 

 Zdokumentované boli aj mediálne komunikáty potvrdzujúce sexualizáciu ţien vo 

verejnom priestore:  ţeny ako dekoračný prvok na autosalónoch, športových 

podujatiach,  a pod., tolerované najvyššími predstaviteľmi štátu.  

 K degradácii ţien ich sexualizáciou a seba-objektifikáciou   dochádza aj beztrestnou 

a normalizovanou ponukou sexuálnych sluţieb prostredníctvom médií 

 Odporúčania na  zlepšenie situácie sa vzťahujú na  legislatívne  opatrenia ( napr. 

ukotvenie princípu „uţšej slobody prejavu“, ukotvenie zákazu sexizmu a sexualizácie, 

mediálneho násilia a neprimeraného zobrazovania násilia, posilnenie regulačných 

mechanizmov, sprísnenie postihu ponuky sexuálnych sluţieb a pod.) A na 

nelegislatívne – občianske a samoregulačné mechanizmy ( napr.  Vypracovanie 

manuálov pre citlivé informovanie o NPŢ,  posilnenie implementácie mediálnej 

výchovy o problematiku sexualizácie dievčat a ţien). 

Štruktúru správy z monitoringu médií  a reklamy za rok 2011 tvoria dve základné časti: 

štandardizovaný monitoring spravodajstva a prípadových monitoring vybraných médií 

a marketingovej komunikácie.  V analýze údajov spravodajstva ponúkame aj porovnanie za 

všetky doterajšie zbery údajov rokoch 2009 – 2011. V prípadovom monitoringu nadväzujeme 

na tému sexualizácie a objektifikácie ţien z predchádzajúceho roku a dopĺňame  zistenia 

o ďalšie  nástroje na identifikáciu týchto fenoménov.  

Sexualizácii sa venujeme aj z dôvodu iniciatívy poslanca  NR SR B.  Škrípeka zo septembra 

2012 a jeho návrhu na zmenu a doplnenie zákona Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., 

ktorým sa  mali upraviť podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých 

ohroziť mravnosť v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“).  Cieľom 

návrhu bolo zakázať predaj a rozširovanie tlače a iných vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť 

mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov. Aj keď iniciatíva vychádzala z iných predpokladov 

a podstatou bola hlavne ochrana maloletých, viaceré princípy sa prekrývali aj s našimi 

snahami o odstránenie sexualizácie a objektifikácie ţien a dievčat v médiách. Návrh nakoniec 

nebol prijatý z dôvodu jeho nevykonateľnosti.  Napriek tomu vnímame iniciatívu ako začiatok  

verejnej diskusie o fenoméne sexualizácie ţien médiami a reklamou ako jedného 
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z mechanizmov devaluácie ţien a dievčat v mediálnom a reklamnom priestore, ktorý 

prispieva k udrţiavaniu rodových stereotypov aj výskytu násilia na ţenách.
4
  

V správe sme sa tento rok nevenovali rodovému auditu mediálnych subjektov a rodovej 

analýze zamestnanosti v mediálnom a marketingovom, reklamnom sektore trhu práce. 

Neskúmali sme ani efektívnosť samoregulačných a regulačných inštitúcií z hľadiska 

relevantných javov. Predmetné  oblasti si zasluhujú osobitné štúdie a dostatok  časovej  

a odbornej kapacity na získanie všetkých relevantných údajov a ich spracovanie. Navyše 

došlo k predchádzajúcom období k zlúčeniu verejno-právnych médií a analýza situácie si  

vyţaduje časový odstup. V tejto súvislosti upozorňujeme aj  na pripravovanú štúdiu 

Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť vo Vilňuse s cieľom  dôkladne zmapovať oblasť 

Pekinskej akčnej platformy pre rovnosť, rozvoj a mier – Ţeny a média.
5
 Téma Ţeny a médiá 

je aj prioritnou témou írskeho predsedníctva  EÚ v prvom polroku 2013. 

 

 HLAVNÉ ZISTENIA 

 

Základným cieľom monitoringu bolo zlepšenie informovania o násilí páchanom na ţenách 

v médiách po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke.   Na základe nastavených parametrov 

sme sledovali mediálne pokrytie  problematiky násilia páchaného na ţenách v správach 

spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. 

Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj  obsahovú korektnosť správ o násilí na ţenách.  

Vzhľadom na štandardizovanú metodiku GMMP sme mohli porovnať údaje zo všetkých troch 

zberov dát v rokoch 2009 - 2011.  

Celkovo bolo  v rokoch 2009 – 2011 zmonitorovaných 4 526 správ spravodajstva.  

Dodrţané bolo pritom zloţenie výberového súboru médií podľa kritérií metodiky GMMP. 

Kaţdý rok boli počas 16 dní zmonitorované vydania printových, internetových, televíznych 

a rozhlasových médií a ich spravodajských relácií či rubrík.      

Rodovo-podmienené násilie alebo NPŢ tvorili osobitnú  subtému - podkategóriu tematického 

celku „kriminalita, násilie, nehody“. Podkategória sa vzťahovala  na všetky druhy násilia na 

ţenách ( partnerské,  domáce, sexuálne delikty,  a pod.). V priebehu rokov 2009 – 2011 sme 

celkovo zaznamenali 95 správ s problematikou násilia páchaného na ţenách, čo 

predstavuje 2,1-percentný podiel zo všetkých 4 526 monitorovaných správ.  

V absolútnych číslach to bolo 48 správ v roku 2009, 22 v roku 2010 a 25 správ v roku 2011. 

Vraţdy, fyzické a sexuálne násilie  na ţenách tvorili výraznú väčšinu správ o násilí 

páchanom na  ţenách. Vraţdy v sledovanom období  2009 – 2011 dosiahli v priemere 

36,5%,  fyzické násilie 30% a sexuálne násilie 13%. Prevahu týchto druhov NPŢ v médiách 

moţno vysvetliť jednak „ atraktívnosťou extrémov“, ako aj aktuálnymi udalosťami, ktoré 

v referenčnom období  monitoringu rezonovali v spoločnosti. 

Kvantitatívne parametre mediálneho pokrytia NPŢ sme doplnili o kvalitatívne znaky 

relevancie správ. Vzhľadom na umiestnenie, väčšina správ dosiahla len nízku relevanciu, t. j. 

                                                 
4
 Hagemann-White, C. Kelly, R. Römkens: Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs 

to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation 

violence, European Commission, 2010 
5
 Viac o pripravovanej  štúdii   na www.eige.europa.eu.  

http://www.eige.europa.eu/
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správy boli zväčšia umiestňované či vysielané nie na predných stranách či prvé v poradí. 

Výnimku tvoria však správy o extrémnom násilí ( zavraţdenie ţeny, brutalita fyzického 

násilia na ţene a pod.), ktoré tvorili „palcové titulky“. 

V sledovanom období sme identifikovali negatívne aj pozitívne prípady korektného 

informovania o NPŢ. Medzi nekvalitné prípady sme zaradili tie správy, ktoré informovali 

o NPŢ ako  o skutku z vášne, v dôsledku ţiarlivosti a neovládnuteľných citov lásky, alebo 

uvádzali nesprávny, zastierajúci motív násilného konania voči ţenám. Z kvalitného 

mediálneho pokrytia vyzdvihujeme hlavne viacero kritických komentárov a  analýz 

prípadov vráţd ţien v ostatných dvoch rokoch, ktoré poukázali na individuálne a systémové 

zlyhania v ochrane ţien pred násilím.  

V monitoringu spravodajstva sme sa zamerali aj na rodové aspekty správ vychádzajúc 

z predpokladu, ţe násilie na ţenách je rodovo-podmieneným javom a na jeho výskyt  a 

pretrvávanie vplýva aj prezentácia ţien v médiách ako objektov a subjektov po kvantitatívnej 

a kvalitatívnej stránke, v akých funkciách a profesiách sú ţeny v médiách prezentované, ako 

sa  ţeny reprezentované v jazyku médií.  

V priebehu rokov sa poradie tematických celkov v monitorovaných médiách takmer 

nemenilo. Najpočetnejšie boli vţdy zastúpené správy z troch tematických celkov: politika, 

kriminalita a nehody, ekonomické témy. Správy zo sveta celebrít, umenia a športu  boli 

vţdy početnejšie ako sociálne a právne témy, čím sa len potvrdzuje  celosvetový trend 

transformácie spravodajstva na infoentertaiment. 

Sledovali sme aj rodové, funkčné a profesijné zastúpenie osôb vystupujúci v správach 

spravodajstva. V priemere ţeny tvorili 26,3% a muţi 73,1% zo všetkých osôb 

vystupujúcich, hovoriacich či citovaných v správach v sledovanom období  rokov 2009 – 

2011.  

Ţeny ako hlavný objekt správ tvorili za celé obdobie 2009 – 2011 necelých 23%.  
Zvyšných 77% tvorili muţi. Z toho vyplýva, ţe správy spravodajstva primárne prinášajú 

správy o muţoch, resp. muţi tu vystupujú ako hlavný objekt. Správy spravodajstva sú 

z hľadiska toho, či je objektom správ muţ alebo ţena výrazne rodovo nevyváţené 
v neprospech ţien. Vzhľadom na iné funkcie, ktoré mohli osoby v správach plniť, hovorkyne 

tvorili 45,3% zo všetkých osôb vystupujúcich v tejto funkcii, expertky a komentátorky   však 

len 20,7%. 

Štyri najpočetnejšie prezentované profesijné skupiny v médiách sú politici, štátni úradníci, 

podnikatelia/finančníci a policajti. Podiel ţien z najreprezentovanejších profesijných 

skupín v sledovanom období 2009 – 2011 neprekročil v priemere 33%. Ţeny  tvoria 50% 

len v profesijných a statusových skupinách, ktoré sú celkovo málo reprezentované 

v spravodajstve, ako sú napríklad rodičia, študentky, dôchodcovia či prostitútky. Muţi  

reprezentujú aj výrazne feminizované profesijné oblasti, ako je školstvo, ţurnalizmus, 

„sekretár, čašník, predavač“, či mimovládny sektor, v realite taktieţ výrazne viac zastúpený 

ţenami. 

Jazyk a reč  sú najvýznamnejšími prostriedkami konštrukcie a interpretácie sociálnej reality. 

Jedným z najčastejších mechanizmov utvárania rodových nerovností a exkludovania 

ţien z „mediálnej reality“ je označovanie pozícií a profesií výrazmi takmer výlučne 

v gramatickom muţskom rode –  vo forme generického maskulina ( GM). Generické 

maskulinum sa naduţíva aj pri označovaní rodovo zmiešaných skupín ľudí, resp. aj skupín, 
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v ktorých ţeny v realite tvoria výraznú väčšinu ( napr. dôchodkyne učiteľky). V priemere sa 

GM vyskytovalo v texte správ spravodajstva  4-krát častejšie ako ţenský LR.  

Uţ v predchádzajúcich rokoch sme identifikovali mediálne komunikáty potvrdzujúce 

sexualizáciu ţien v médiách, marketingu, aj vo verejnom priestore. Vo voľbách do NR SR 

v roku 2012 sa zneuţili ţeny na sexuálnu objektifikácia aj v politickej reklame. 

Pripomíname, ţe sexualizácia a objektifikácia dievčat a ţien vytvára  neautentickú  ţenskú 

sexualitu a manipuluje s ich predstavami  o intimite a feminite. Ţeny sú degradované na 

dekoráciu, na niečo čo je moţné kúpiť a vlastniť, bez vlastnej integrity a ich city a vôľa 

nemusia byť brané do úvahy.   V prípadovom monitoringu sme vyuţili test sexuálnej 

objektifikácie Heldmann, na základe ktorého je moţné lepšie identifikovať jednotlivé znaky  

sexuálnej objektifikácie. 

Na základe predchádzajúcich zistení sme rámcovo navrhli nástroje a mechanizmy na 

odstránenie identifikovaných nedostatkov, ako aj odporúčania pre ďalší výskum. Návrhy 

a odporúčania sú súčasťou záverečnej kapitoly.    

 

 KEY FINDINGS 

 

The basic objective  of the monitoring  was to improve the media coverage of the issues of 

violence against women in respect to quantitative and qualitative parameters in the long-term 

period. According to the set standardized parameters of methodology of Global Media 

Monitoring Project we investigated the media news in sample of media of all main types,  

kinds of property and impact. We measured extend, scope, topical focus,  and quality of  news 

contend  on the issues of VAW. Thanks to the standardized  GMMP methodology we were 

able to provide  data comparison of  all three measurements in 2009 – 2011 period.  

In total, we monitored 4.526 media news. The gender-based violence was a part of  a  topical 

subcategory   “crime, violence, disasters” and it related to all kinds of VAW –  intimate 

partner violence, sexual crimes, femicides, survivors support, policy, relevant events.  In the 

reference period 95 news on VAW issues have been recorded, which represents  2.1% share 

of all monitored news.  

The most frequent  kinds of VAW  covered in news were  the femicides ( 36.5%), physical 

violence (30%) and sexual violence (13%).  The preference of these kinds of VAW can be 

explained by “the attractiveness of extremes”  and by the actual events of femicides  and  

other  incidents of VAW in the reference period.  

In respect to qualitative parameters of VAW news, the monitoring revealed that the VAW 

topics were only of low space relevance,  i.e. were placed on second and subsequent 

pages/order.  Positive and negative examples of correct coverage of VAW incidents were 

identified. The negative examples contained mystified associations of VAW as conduct of 

romance and love, extreme feelings and jealousness, or defects of sexuality and particular 

religion. The gender-based aspects were withheld. The positive examples related to  critical 

analyses of the protection system for women surviving violence as a direct  reaction to the 

actual incidents of femicides in the reference time.  

The news monitoring was focused also to the gender aspects of news coverage presuming that 

the ways how and in what extend are women represented in news and in media as a whole 



9 

 

influence or is associated to the prevalence of gender-based violence in reality.   Therefore we 

examined the share of women in media news as subjects, what function do they stand for, 

what profession do they represent mostly, how are  women represented in the language of 

media.  

We discovered, that the spectrum of topics did not changed  significantly during the reference 

period.  The  most frequent topics were politics, crime  and  disasters and economy. The news 

on celebrities, art and sport were more frequent than the topics of social and  law topics. This 

indicates  the  global trend of news transformation to the infoentertaiment.  

We investigated the gender of functional and professional representation  in media news. On 

average women stood for  23.1% in all persons represented  in media news, men for 73.1%. 

Women as main subject of the news were presented only in 23%. In this respect  the media 

news are significantly gender imbalanced according to the gender of main subject. In terms of  

other functions  women stood for 43%  in all spokespersons, but only for 20.7%  in all experts 

presented in media news.  The four most presented professional groups presented in media are 

politics, officials, entrepreneur/financial expert and police officer. The share of women in 

these groups  did not exceed more than 33%. Women are overrepresented in low status and 

within the least frequent groups as parents, students, prostitutes.  

The language and speech are the most effective means of construction and interpretation of 

social reality. One of the most frequent way of women´s exclusion  from the “media reality” 

and creation of gender inequalities is the  labelling of profession and functions by male-only 

nouns, i.e. generic masculinum. We discovered that the generic masculinum is overused and 

its prevalence is  four times  higher than the labelling of women  or gender-mixed groups of 

people also/or  by female form of noun.  

Similar to previous years, we discovered unacceptable sexualisation and objectification of  

girls and women in teens journals and family magazines, public space and advertisement. 

Moreover, the last monitoring identified the sexualisation and objectification of women even 

in political advertisement used during the election campaign to National Parliament 2012. We 

repeatably emphasize that the sexualisation and objectification of girls and women in media 

space create non-authentic sexuality of women, manipulates girls and women´s imagines of 

them-selves, deform  their intimacy and feminity. Women are degraded to decorations, 

commoditised  to goods, their integrity is challenged and their feelings and will might be  not 

respected.  In the case monitoring we used  sexual objectification test by C. Heldmann to 

discover more particular features of sexual objectification.  

Based on previous findings, we propose some provisions and mechanisms to remedy the 

shortcomings indentified and indicate some recommendations for further research. The 

proposal and recommendations are included in the final chapter. 
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1. MONITORING SPRAVODAJSTVA 

 

1.1. METODIKA  MONITORINGU SPRAVODAJSTVA 

 

V monitoringu bola pouţitá štandardizovaná metodika, ktorej základ tvorila medzinárodná  

metodika Global Media Monitoring Project (GMMP). Medzinárodný monitoring je  zameraný 

na extenzívnu analýzu rodovej reprezentácie  a zobrazovania v spravodajstve svetových 

médií.  Zber dát podľa tejto metodiky bol doteraz  realizovaný uţ v štyroch  vlnách ( 1995, 

2000, 2005, 2010) a zúčastnilo sa ho vţdy okolo 100 krajín sveta. Zatiaľ čo na medzinárodnej 

úrovni ide vţdy o jeden monitorovací deň ( vţdy 10. november), v slovenských podmienkach 

sme zvolili 16 dňové monitorovacie obdobie a štandardizované parametre GMMP  sme 

doplnili o tematické parametre z oblasti rodovo-podmieneného násilia a rodovo citlivého 

jazyka.  

Kritériá výberu médií:  jedno aţ dve médiá z kaţdého základného druhu médií ( print, rozhlas, 

televízia, internet), celoplošnosť pokrytia, najvyššia počúvanosť/sledovanosť/čítanosť, 

rôznorodosť čo do typu média a vlastníctva ( bulvár - mienkotvornosť, verejnoprávne - 

súkromné), verejno-právne médiá majú prednosť. Pritom kaţdé z médií musí  mať relevantné 

spravodajské relácie či rubriky.  

Výberový súbor médií a relácií pre rok 2011: Televízne noviny TV Markíza, Správy STV,  

Rádioţurnál Slovenského rozhlasu (o 12:00), denník Sme, Nový Čas, spravodajstvo 

www.aktuality.sk a www.topky.sk.
6
  Výberový súbor sa v porovnaní s predchádzajúcimi 

meraniami zmenil v nasledujúcim spôsobom. Pre zmeny archivácie vypadlo z monitoringu 

rádio Expres a televízne noviny TV Markíza zmenili monitorovacie obdobie  ( viac pozri vo 

výsledkoch  monitoringu za rok 2011). 

Čítanosť/počúvanosť/sledovanosť výberového súboru médií:  

 Denníky:  Nový Čas  21%  (pribliţne 1 milión čitateľov/liek) , SME  7%)
7
 

 Rádia: Rádio Slovensko 23,3% ( 1 277 000 poslucháčov/čiek);
8
  

 Televízia: Televízia Markíza 62%,  Jednotka  17%
9
 

 Internet: aktuality.sk  1 287031 návštevníkov/čok (  december 2011), www.topky.sk   

1 042 314 návštevníkov/čok ( december 2011)
10

 

                                                 
6 Splnenie kritéria najvyššej sledovanosti/počúvanosti/čítanosti/návštevnosti  na základe údajov prieskumu MML –TGI  

Medián ( www.median.sk)  a AIMmonitor  (www.aim.sk)  
7  Podľa prieskumu MML – TGI agentúry Medián si v  3.a 4. kvartál 2011  podľa parametra „ čítal(a) posledné vydanie“  ( 

populácia 14 – 79 rokov)  Nový Čas si udrţal prvú pozíciu s 21%, ktoré predstavujú takmer 1 mil. čitateľov. Druhý v poradí 

je denník Plus jeden deň so 7%. Čítanosť denníka Sme bola rovnako na úrovni 7%. Nasleduje denník Pravda so 6%, Šport a 

Korzár so 4% a Hospodárske noviny s čítanosťou 3% (http://www.median.sk/pdf/2011/ZS114SR.pdf) 
8 Počúvanosť rádií podľa parametra“ počúval minulý týţdeň“  v 3. + 4. kvartáli 2011 Rádio Expres s 33%, ďalej Rádio 

Slovensko s 29%, nasleduje Fun rádio s 25%. S 18% sa na štvrtom mieste umiestnili Jemné melódie a piatu priečku obsadilo 

Rádio Europa 2 so 14%. Na šiestom mieste je Rádio Regina s 13% a siedma priečka patrí Rádiu Viva s 10% 

(http://www.median.sk/pdf/2011/ZS114SR.pdf) 
9Sledovanosť televízií podľa parametra “sledoval(a) som včera” v 3. + 4. kvartáli  bola najvyššia pri  Televízia Markíza - 

62%. Sledovanosť na úrovni 37% zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka so 17%. Nasleduje TV Doma so 6%, 

TA3 rovnako so 6%, Plus 4% a RTL Klub tieţ so 4%. Prvú desiatku najsledovanejších televíznych staníc uzatvárajú Prima 

Family s 3%, TV 2 tieţ s 3% a NOVA rovnako s 3% sledovanosťou (http://www.median.sk/pdf/2011/ZS114SR.pdf) 
10 Podľa AIM Monitoru, dostupné na:  http://online.aimmonitor.sk/  

http://www.topky.sk/
http://www.median.sk/
http://www.aim.sk/
http://online.aimmonitor.sk/
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Analytická jednotka: článok,  zvuková rozhlasová správa, audiovizuálna televízna správa, 

internetová správa 

Hlavné  kvantitatívne parametre: 

a) Tematické spektrum-  zisťuje mediálne pokrytie tém NPŢ a tém rodovej rovnosti  

v rámci celkového tematického spektra spravodajstva;  zaraďuje monitorované 

mediálne výstupy do 7 tematických celkov a 52  podkategórií,  

b) Predmet násilia páchaného na ţenách ( NPŢ) -  zisťuje druh  NPŢ  a podtému  

problematiky NPŢ  

c) Relevancia správy - sleduje dôleţitosť správy vzhľadom na umiestenie a rozsah 

správy, geografický záber  a vecný  priestor  na kontinuu verejnosť – súkromie  

d) Reprezentácie správy - sleduje rodovú, vekovú, profesijnú a funkčnú skladbu osôb  

reprezentujúcich správu a vystupujúcich v správach  

e) Rodovo citlivý jazyk -  sleduje  rodovú korektnosť správy vzhľadom na výskyt  

generického maskulína/ţenského lexikálneho rodu, sexistického vyjadrovania 

a vyuţívania  pojmov rodovej problematiky. 

f) Rodová zodpovednosť  - sleduje mediálne  správy s rodovou tematikou vzhľadom na  

vyuţívanie  referencií a utvrdzovania či  spochybňovania rodových stereotypov.  

Údaje a ich parametre boli kódované, zaznamenané a spracované v programe SPSS.  

 

1.2. VÝSLEDKY ZA ROK 2011  

  

V roku 2012 bolo celkovo zmonitorovaných 1431 správ spravodajstva zo všetkých  

hlavných druhov médií. Najväčší podiel  z celkového počtu správ tvorili televízne správy, 

osobitne TV Markíza ( 25,2%). Vyplýva to z minutáţe monitorovaného formátu, keď 

Televízne noviny danej televízie trvajú v priemere 45 a viac minút. Vzhľadom na vysokú 

sledovanosť spravodajskej relácie TV Markíza povaţujeme tento podiel za primeraný 

v porovnaní s ostatnými monitorovanými reláciami.  Monitorovacie obdobie  bolo u všetkých 

médií rovnaké ( 25. 11. – 10. 12 2011), s výnimkou TV Markíza. TV Markíza koncom roka 

2011 zmenila systém archivácie svojich relácií, vrátane tých spravodajských.  Archív  

Televíznych novín bol zaradený do sluţby VOYO, avšak aţ od 22.12. 2011. Napriek snahe 

získať predmetné  chýbajúce vydania Televíznych novín, sme neboli úspešné a pristúpili sme 

k monitorovaniu vydaní Televíznych novín od 22. 12. – 2011 – 5.1. 2012.   

Monitorované médiá, relácie a počet správ v roku 2011 

Druh a názov média Rubriky/relácie Počet a obdobie vydaní 

Počet 

monitorovaných 

správ 

Podiel 

v % 

Printové  

  

Nový Čas 14 článkov z kaţdého vydania 13 ( 25. 11. – 10. 12.) 194 13,6 

SME  14 článkov z kaţdého vydania  14 ( 25. 11. – 10. 12.) 197 13,8 

 Televízia  

  

TV 

Markíza 

Televízne noviny (19:00 hod) – všetky 

správ vydania 
15 (22. 12.– 5.1. 2012 ) 174 12,2 

STV 
Správy STV (19:30 hod) – všetky 

správy vydania 
16 ( 25. 11. – 10. 12.) 360 25,2 

Rádio  SRO 
Rádioţurnál Slovenského rozhlasu (o  

12:00) – všetky správy vydania 
14 ( 25. 11. – 10. 12.) 157 11,0 

 

Internetové 
Aktuality 

Spoty uverejňované priebeţne počas 

dňa (domáce/zahraničné 
16 ( 25. 11. – 10. 12.) 128 8,9 
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  spravodajstvo) 

Topky  

Spoty uverejňované priebeţne počas 

dňa (domáce/zahraničné 

spravodajstvo) 

16 ( 25. 11. – 10. 12.) 221 15,4 

SPOLU                                                                                                                                                                  1431 100 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

Zmena monitorovacieho obdobia hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza sa pri ďalšej 

analýze vzhľadom na zisťovanie kvantity a kvality správ s tematikou násilia páchaného na 

ţenách ukázala ako nerelevantná. Markíza ako súkromná televízia totiţto takmer vôbec 

nereflektuje  medzinárodné či verejné kampane vzťahujúce sa na rôzne verejné politiky, 

vrátane tých zameraných na násilie páchané na ţenách či dodrţiavanie ľudských práv. Z tohto 

dôvodu  zmena monitorovacieho  obdobia, ako sa potvrdilo v analýze,  nemala vplyv na 

výsledky monitoringu.  

1.2.1. TEMATICKÉ SPEKTRUM SPRÁV 2011 

Tematické spektrum bolo merané prostredníctvom 52 kategórií ( viď príloha č. 2). 

Predmetné kategórie boli rekódované do širších tematických celkov. Najväčší  24,3% podiel 

tvorili správy o vývoji na politickej scéne a o činnosti vlády, pričom výrazne prevládali 

správy  o domácom dianí. Správy o kriminalite, nehodách a násilí tvorili druhý  najväčší  

podiel – 22,2%. V tomto tematickom okruhu prevládali správy o nenásilnej kriminalite 

a nehodách/katastrofách. Ekonomické témy a správy zo zdravotníctva tvorili po viac ako 

17%. Pomerne vysoký podiel správ v tematickom okruhu zo zdravotníctva bol spôsobený 

aktuálnou situáciou koncom roka 2011, kedy médiá prinášali informácie o pripravovanom či 

realizovanom štrajku lekárov a lekárok.  

Tematické spektrum spravodajstva v  roku 2011 

Tematický okruh Počet správ Podiel 

Politika a vláda 348 24,3 

Ekonomické témy 255 17,8 

Veda a zdravie 246 17,2 

Sociálne a právne témy 74 5,2 

Kriminalita a násilie 317 22,2 

Celebrity, umenie, šport 187 13,1 

Dievčatá a deti 2 ,1 

Iné  2 ,1 

SPOLU 1431 100,0 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2011 
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Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

 

1.2.2. KVANTITA A KVALITA SPRÁV O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŢENÁCH  

V roku 2011 bolo zaznamenaných celkovo 26 správ  s tematikou násilia páchaného na ţenách 

( NPŢ), resp.   rodovo-podmieneného násilia.  Z celkového počtu správ tvorili správy o násilí 

páchanom na ţenách 1,8%. Bliţší pohľad na tematické zameranie ukázal, ţe najväčší podiel 

tvorili správy o vraţde/zabití ţeny muţom ( 26,9%) a o fyzickom násilí (  takisto 26,9%).  

Najviac správ o NPŢ  bolo zaznamenaných v súkromných médiách:   „topky“ 10,  v TV 

Markíza 9, v Novom Čase 4.  Z verejnoprávnych médií priniesol správy o NPŢ iba Slovenský 

rozhlas. Slovenská televízia v monitorovacom období nepriniesla ţiadnu správu o NPŢ.   

Tematické zameranie Počet správ % 

Vraţda/zabitie ţeny muţom 7 26,9 

Psychické násilie 4 15,4 

Fyzické násilie 7 26,9 

Sexuálne násilie 3 11,5 

Partnerské násilie /týranie blízkou osobou 1 3,8 

Sexuálne obťaţovanie na pracovisku 2 7,7 

Informácie o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie 2 7,7 

SPOLU 26 100,0 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

Zaujímalo nás, ktorým konkrétnym témam NPŢ sa jednotlivé  monitorované médiá venovali. 

Informácie  o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie  bola obsahom iba jednej správy v SRo 

a jednej v Novom Čase. Všetky ostatné médiá sa venovali skôr  vraţdám a fyzickému násiliu. 

Topky.sk najviac fyzickému a sexuálnemu násiliu na ţenách, Markíza vraţdám a fyzickému 

násiliu.  
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Rozloţenie správ NPŢ vzhľadom na  médium a tematické zameranie  ( v %)  

Tematické zameranie 

Názov média 

Nový 

Čas 
SME Markíza SRo aktuality.sk topky.sk 

Vraţda/zabitie ţeny muţom 25,0%  37,5%  100% 10,0% 

Psychické násilie 25,0% 100% 12,5%   10,0% 

Fyzické násilie 25,0%  37,5%   30,0% 

Sexuálne násilie      30,0% 

Partnerské násilie /týranie 

blízkou osobou 
  12,5%    

Sexuálne obťaţovanie na 

pracovisku 
     20,0% 

Informácie o pomoci ţenám 

zaţívajúcim násilie 
25,0%   100,0%   

SPOLU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

Zaujímala nás relevancia daných správ o NPŢ. Relevancia umiestnenia vypovedá o dôleţitosti 

správy vzhľadom na jej poradie v slede správ televízneho a rozhlasového spravodajstva, resp. 

umiestnenie správy na prvej a ďalšej strane či poradí  internetového spotu v daný deň.  

Relevancia priestoru zase vypovedá o rozsahu – priestorovom, časovom, ktorý sa danej 

správe venoval.  Predpokladom je, ţe ak  sa téme NPŢ venuje jedna celá strana či 

nadpriemerný čas   v televíznych a rozhlasových správach, daná téma nadobúda väčšiu 

dôleţitosť  ako keď sa jej venuje iba noticka ( menší počet odsekov/stĺpcov ) v tlačených 

médiách či kratší čas v televíznych  a rozhlasových správach.  

Škály jednotlivých druhov relevancie sme zjednotili  pre účely porovnania  vzhľadom na 

rôznosť merných jednotiek  a druhy médií.  Popis jednotlivých stupňov škál pre jednotlivé 

médiá poskytuje nasledovná tabuľka.  

 

Škály relevancií umiestnenia a priestoru  

Relevancia 
Stupeň 

relevancie 

Tlač 

(merná jednotka 

stĺpec/odsek) 

Internet 

(odsek) 

TV 

(sek.) 
Rádio (sek.) 

U
m

ie
st

n
e
n

ia
 1. vysoká 1. strana  1.správa toho dňa 

 1. správa 

v poradí 

 1. správa 

v poradí 

2. stredná  2. – 3. strana 
 2. a 3. správa toho 

dňa 

 2. – 3. správa 

v poradí 

 2. – 3. správa 

v poradí 

3. nízka 4. a ďalšia strana  
 4. a ďalšia správa 

toho dňa 

4. a ďalšia 

v poradí  

4. a ďalšia 

v poradí  

P
ri

es
to

ru
 1. vysoká celá strana 7 a viac odsekov 

≤ (R ± 15 

sekúnd) 

≤ (R ± 15 

sekúnd) 

2. stredná 
½ strany (2 – 3 

odesky/stĺpce) 
6 – 4 odseky R ± 15 sekúnd  R ± 15 sekúnd  

3. nízka 1 odsek (noticka) 3  menej odseky 
≥ (R ± 15 

sekúnd) 

≥ (R ± 15 

sekúnd) 

Vysvetlivky: R = priemerný čas venovaný televíznej alebo rozhlasovej správe. V roku 2001 bol R = 100,1 

sekundy. 

Zdroj: IVPR 2012 
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Správy s tematikou násilia páchaného na ţenách vzhľadom na umiestnenie správy nadobúdali  

najviac nízku relevanciu – 86%. To znamená, ţe viac ako 2/3  správ o NPŢ sa umiestnili na 4. 

a ďalšej strane v printových médiách, alebo v štvrtom a ďalšom poradí v slede správ.  Strednú 

relevanciu získalo 16% správ a vysokú 8%.  

Treba zdôrazniť, ţe škála umiestnenia je pomerne „prísna“ a za vysokú relevanciu 

umiestnenia povaţujeme iba titulnú stranu či prvú správu v poradí. Na druhej strane však 

v prípade bulvárnych médií  má  vysoká relevancia správy o NPŢ svoje úskalia, keď sa 

problematika násilia páchaného na ţenách zneuţíva na zvýšenie čítanosti a sledovanosti v 

zmysle bulvarizácie témy.  

Pri detailnejšom triedení sme zisťovali, akú relevanciu prideľovali konkrétne médiá správam 

o NPŢ a jednotlivých problematikách. Vzhľadom na nízky počet správ s vysokou relevanciu 

nemoţno formulovať spoľahlivé zistenia. Nízka relevancia sa vzťahovala na všetky čiastkové 

témy NPŢ, no paradoxne najčastejšie na vraţdy/zabitie ţeny jej partnerom ( 5 zo siedmych 

správ), potom psychické a fyzické násilie.  Dané zistenie  môţe indikovať, ţe vzhľadom na 

pomerne častý výskyt NPŢ v realite je v médiách prezentovaný ako „beţný“, ktorý uţ  

„nerobí palcové titulky“ a čitatelia/ľky a diváci/čky sa stávajú voči takým správam imúnnymi. 

Relevancia umiestnenia a priestoru správ o NPŢ ( 2011, v %)  

Stupeň relevancie Relevancia umiestnenia Relevancia priestoru 

Vysoká  8 24 

Stredná  16 56 

Nízka 76 20 

 100 100 

Vysvetlivky:  

Relevancia  umiestnenia vysoká = 1. strana/1. správa v poradí ; stredná = 2.-3.strana/2. – 3. správa v poradí; 

nízka = 4. a ďalšia strana/4. a ďalšia správa v poradí 

Relevancia priestoru vysoká = celá strana/čas venovaný správe ≥ (R ± 15 sekúnd); stredná = 

1/2strany,2odseky/stĺpce, čas správy = R ± 15 sekúnd; nízka = 1odsek, noticka alebo čas venovaný správe ≤ (R ± 

15 sekúnd), kde R = priemerná čas všetkých monitorovaných správ ( v roku 2011 bol  priemerný čas správy 

R=100,1 sekúnd) 

Zdroj: IVPR 2012 

Relevancia priestoru vypovedá  o mnoţstve miesta či času venovanom problematike NPŢ.  

Viac ako polovica správ nadobudla stredný stupeň relevancie priestoru, 24%  vysoký a 20% 

nízky. V porovnaní s relevanciou umiestnenia ide teda o lepšie hodnoty. V televíznych či 

rozhlasových správach bol čas venovaných správam o NPŢ veľmi rôznorodý – od 10 sekúnd 

aţ po 3,5 minúty. Vzhľadom na priemernú dĺţku všetkých správ však  získali vysokú 

relevanciu   televízne správy  o fyzickom násilí páchanom na ţenách, vraţdy a sexuálne 

násilie v internetových médiách.  

Zaujímalo nás, či je osoba vystupujúca v správe prezentovaná ako obeť, alebo či ako tá či ten 

čo preţila, preţil. Ţeny sú často zobrazované a opisované v médiách  stereotypne ako obeť, 

indikujúci bezmocnosť ţien.   

Identifikácia osôb prezentovaných v správach ako obetí  znamená priame pouţitie slova 

„obeť“ na označenie/opis  osoby v správe, alebo správa implikuje, ţe osoba je obeťou, napr. 

pouţívaním expresívneho jazyka alebo zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie ako šok, 

hrôzu, ľútosť voči osobe.  Ako obete bolo v správach expresívne opísaných celkovo 16 

osôb, z toho  75% bolo ţien. Najčastejšie išlo o obete katastrof a nehôd  a o obete zabitia  

či vraţdy.  
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Osoba vystupujúca v správe prezentovaná ako „tá čo preţila/zaţila“ násilie, nešťastie, nehodu 

v zmysle ich vyzdvihnutia, obdivu a rešpektu zvládnutia ťaţkej situácie, vymanenia sa z 

násilného vzťahu, zmeny a posilnenia vlastnej pozície. Identifikácie  osôb reprezentovaných v 

správach  ako „tí/tie čo preţili/zaţili“ je na základe priameho  označenia týmito slovami, 

alebo  pouţitím jazyka či zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie ako je obdiv a  rešpekt 

voči  prezentovanej osobe. Ako tie/tí čo preţili bolo identifikovaných celkovo 18 osôb, 

z toho bolo 94,4% ţien.   

Osoba/by, ktorá bola  identifikovaná ako obeť alebo“ tá, čo preţila“ bola  zobrazená na 

fotografii alebo v zábere, t. j. ona  alebo on osobne ( nie ilustračný záber či fotografia) vo 8 

prípadoch, z toho bolo  5 ţien (62,5%).  

   

1.2.3. RODOVÁ A VEKOVÁ PREZENTÁCIA SPRÁV SPRAVODAJSTVA  

Sledovali sme pohlavie profesionál a profesionálok, ktoré prinášajú správy spravodajstva. 

Zajímali nás osoby podľa pohlavia vo funkcii hlásateľov a hlásateliek v prípade televíznych 

a rozhlasových správ. Ţeny hlásateľky tvorili 51,9%, muţi 48,1%. Podiel ţien a muţov je 

pomerne vyrovnaný. V prípade identifikovaných autorov a autoriek celkových 904 správ 

spravodajstva je však pomer ţien a muţov uţ menej vyváţený.  Novinárky tvorili 43,7%, 

muţi 56,3%.  

Rodová skladba osôb prinášajúcich správy ( v %) 

 Pohlavie osoby prinášajúcej správu 
Spolu 

ţena muţ 

Hlásatelia a hlásateľky 51,9% 48,1% 100% 

Novinárky a novinári 43,7% 56,3% 100% 

Celkovo 47,2% 52,8% 100% 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

Sledovali sme vekovú skladbu  najmä televíznych  profesionálov a profesionálok 

prinášajúcich správy.   Metódou zisťovania veku bol podľa metodiky GMMP  odhad 

a zaradenie do vekovej kategórie v prípade, ak nebolo moţné presný vek  televíznych  

profesionálov a profesionálok zistiť z verejne dostupných zdrojov.  

Podľa veku hlásateľky a hlásatelia  patrili do vekovej kategórie 31 – 40 ročných ( 66,7%).  

Mladšia veková kategória  19 – 30 ročných celkovo tvorila 28,9%. Starší hlásatelia či 

hlásateľky 41 – 50 roční sa vyskytovali iba 4,4%.  Starší  hlásatelia či hlásateľky ako 55 rokov  

neboli zaznamenaní  vôbec. Podľa veku bolo mladších   19 – 30 ročných hlásateliek 30,7% 

a muţov 26,8%.  Zato starších muţov vo vekovej kategórií 41 – 50 zase 6,1% a 3% ţien 

hlásateliek tej istej vekovej kategórií.  

Veková skladba  hlásateľov a hlásateliek prinášajúcich správy  ( v %)  

 Vek  hlásateľa/ľky prinášajúcej správy 
Spolu 

19 – 30  31 – 40 41 – 50 

Ţeny 30,7% 66,3% 3,0% 100 

Muţi 26,8% 67,1% 6,1% 100 

Celkovo  28,9% 66,7% 4,4% 100 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 
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Celková veková skladba novinárok a novinárok  bolo veľmi podobná  vekovej skladbe 

hlásateľov a hlásateliek. Veková  kategória 31 – 40 ročných tvorila viac ako 2/3 ( 68,1%), 

mladšia 19 – 30 veková kategória 27,8%. Aj tu tvoria mladšie, 19 – 30 ročné  novinárky vyšší 

podiel ako muţi novinári, 33,3% ku 23,9%. Novinári v staršej vekovej kategórií  41 – 50 

ročných zase 5,2% a ţeny 2,7%. Ani tu nebola zaznamenaná veková kategória 55 a viac 

ročných ani u muţov, ani u ţien.  

Veková skladba  novinárov a novinárok prinášajúcich správy  ( v %)  

 Vek  novinárky/ra  prinášajúcej správy 
Spolu 

19 – 30 31 – 40 41 – 50 

Ţeny 33,2% 64,1% 2,7% 100 

Muţi 23,9% 70,9% 5,2% 100 

Celkovo  27,8% 68,1% 4,2% 100 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

1.2.4. RODOVÁ A PROFESIJNÁ SKLADBA OSOB VYSTUPUJÚCICH 

V SPRÁVACH 

Celkovo bolo v roku 2011 identifikovaných 4 276  osôb vystupujúcich v správach.    

Z toho  ţeny  tvorili 27,1% a muţi  72,9%.  V správach spravodajstva  sú ţeny 

prezentované výrazne menej ako muţi a tvoria necelú 1/3 zo  všetkých osôb v správach. 

Podľa funkcie, ktorú daná osoba v správe plnila, ţeny ako hlavné objekty správ tvorili 25,9%, 

muţi 74,1%. Hovorkyne tvorili 47%, hovorcovia 53%.  Expertky či komentátorky  

vystupovali v správach iba z 20 percent. Muţi experti či komentátori v 80%. Osobnú 

skúsenosť vyjadrilo 50% ţien a 50% muţov. Svedkyne  danej udalosti tvorili 38,1%, 

svedkovia 61,9%. Populárny názor vyjadrovalo 41,5% ţien a 58,5%.  

Rodová skladba osôb vystupujúcich  v správach ( v 2011, v %)  

 Funkcia osoby  v  správe 
pohlavie osoby v správe 

SPOLU 
ţena muţ 

Objekt - správa je o danej osobe 25,9% 74,1% 100,0% 

Hovorca/kyňa 47,0% 53,0% 100,0% 

Expert/ka, komentátor/ka 20,0% 80,0% 100,0% 

Osobná skúsenosť 50,0% 50,0% 100,0% 

Svedok/ýňa 38,1% 61,9% 100,0% 

Populárny názor 41,5% 58,5% 100,0% 

SPOLU 27,1% 72,9% 100,0% 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

Podľa veku sa v správach spravodajstva najviac objavovali osoby vo vekovej kategórií 41-50 

ročných ( 34,1%) a 51-60 ročných ( 23,8%), resp. 31 – 40 ročných ( 23,1%).  V týchto 

najpočetnejších vekových kategóriách  boli ţeny zastúpené  pribliţne okolo 30%. V kategórií 

19- 30 ročných tvorili ţeny 46, 2%, v najstaršej 61 a viac ročných iba 16,5%. Spomedzi ţien   

sa najviac v správach  najčastejšie vyskytuje  veková kategória  41- 50 ročných ţien ( 18,3%) 

a spomedzi muţov takisto táto veková kategória tvoriaca 36,3%.  
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Veková skladba osôb vystupujúcich v správe podľa pohlavia  ( v %)  

Vek osoby  v  správe 
pohlavie osoby v správe 

SPOLU 
ţena muţ 

dieťa, menej ako 18 48,6% 51,4% 2,9% 

19 - 30 46,2% 53,8% 7,2% 

31 - 40 31,7% 68,3% 23,1% 

41 - 50 22,9% 77,1% 34,1% 

51 - 60 26,6% 73,4% 23,8% 

61 - viac 16,5% 83,5% 8,8% 

SPOLU 27,1% 72,9% 100,0% 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

Podľa profesijného či statusového postavenia osôb v správe sa najviac  celkovo v správach 

objavovali osoby z politiky a ministerstiev ( 40,1%),  z oblasti zdravotníctva a psychológie ( 

6,5%) , z oblasti štátneho úradníctva či  nezamestnaní/-é ( po 6%). Ţeny političky či 

ministerky tvorili však iba 23,9%, vysoké úradníčky 16,4%, zo zdravotného personálu 27,6%, 

z nezamestnaných 42,1%.  Ţeny  ešte pomerne viac tvorili osoby z oblasti showbiznisu, 

celebrít či umenia ( 46,6% z tejto oblasti, 9,4% zo všetkých ţien v správach).  

Profesijné a statusové postavenie osôb vystupujúcich v správach podľa pohlavia ( v %)  

Povolanie, postavenie  osoby  v  správe 
pohlavie osoby v správe 

SPOLU 
ţena muţ 

politik, prezident, minister, hovorca 23,9% 76,1% 40,1 

vysoký úradník, diplomat 16,4% 83,6% 6,0 

polícia, hasič 24,4% 75,6% 4,1 

učiteľ, lektor, opatrovateľ 40,0% 60,0% 1,6 

zdravotný personál, lekár, sociálny pracovník, psychologička 27,6% 72,4% 6,5 

médiá, ţurnalisti, filmári, 14,0% 86,0% 3,1 

profesie z médií/divadla, audiovízie 13,8% 86,2% 1,4 

právnici, sudcovia, advokáti 20,4% 79,6% 2,3 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 12,4% 87,6% 4,7 

sekretár, čašník, predavač 31,0% 69,0% 1,4 

obchodník, remeselník 36,2% 63,8% 2,3 

poľnohospodárstvo 11,1% 88,9% ,7 

cirkev, duchovní, mníška 8,7% 91,3% ,6 

NVO, aktivisti, odbory 23,7% 76,3% 4,1 

celebrita, umelec 46,6% 53,4% 5,4 

športovec, tréner 6,0% 94,0% 1,2 

študent, ţiaci, 53,6% 46,4% ,7 

rodič, domáci pracovník 83,8% 16,2% ,9 

dieťa do 18 rokov 50,0% 50,0% 1,9 

dedinčan/ka 41,3% 58,7% 1,1 

dôchodkyňa, invalid 67,4% 32,6% 1,1 

kriminálnik, podozrivý 7,5% 92,5% 2,6 

nezamestnaný 42,1% 57,9% 6,0 

SPOLU 26,7% 73,3% 100,0 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 
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1.2.5. RODOVO DISKRIMINAČNÝ  JAZYK V SPRÁVACH SPRAVODAJSTVA  

Nevyváţená rodová skladba osôb prezentovaných v správach spravodajstva sa prejavuje 

a zároveň aj umocňuje rodovo diskriminačným jazykom. Najčastejšie sa rodovo necitlivý či 

nekorektný jazyk prejavuje generickým maskulinom (GM), t. j. označovaním reprezentantiek 

profesií či rodovo zmiešaných skupín iba muţským podstatným menom. Údajná 

nepríznakovosť generického maskulina bola psycholingvistickými výskumom spochybnená 

a dochádza tak k ďalšiemu zneviditeľňovaniu ţien v médiách.  Opakom je pouţívanie  

ţenského lexikálneho rodu (LR), t. j. ţeny v správach sú označované ţenskými gramatickými 

tvarmi podstatných mien, resp. skupiny ľudí zloţené z muţov a ţien sú označované osobitne 

podstatnými menami muţského a ţenského tvaru alebo spoločným, rodovo neutrálnym 

pojmom ( napríklad  pojem obyvateľ nahradiť pojmom obyvateľstvo).  

Celkovo bolo zistených v texte monitorovaných správ 1 394 výskytov generického maskulina, 

pričom jednoduchý intenzitný index ukázal, ţe počet GM vzhľadom na celkový počet správ  

bol 0,97. Index však  nadobúda pomerne veľkú variabilitu vzhľadom na médium. Najvyššiu 

hodnotu  2,0 dosiahol v internetových správach aktualít.sk a  najniţšiu v Novom Čase  (0,18), 

čím sa len potvrdila citlivosť na počet  monitorovaných správ z konkrétneho média.    

Pri  výskyte ţenského lexikálneho rodu  sa potvrdila výrazne  niţšia  hodnota indexu ( 0,25), 

t. j.  podiel LR vzhľadom na počet správ bol takmer 4-krát menší ako výskyt GM. Hodnota 

indexu bola najvyššia v prípade  internetových správ aktualít. sk  ( 0,51) a najniţšia v prípade 

Nového Času ( 0,04).  

Počet výskytov generického maskulina a ţenského lexikálneho rodu v texte správ ( 2011) 

Médium 
Počet monitorovaných 

 správ ( PS) 

Výskyt GM  v texte Výskyt  LR  v texte 

Počet GM Index GM/PS Počet  LR Index LR/PS 

Nový Čas  194 35 0,18 7 0,04 

SME 197 177 0,90 13 0,07 

STV 174 77 0,44 29 0,17 

Markíza 360 236 0,66 83 0,23 

SRo 157 205 1,31 62 0,39 

Aktuality.sk 128 256 2,00 65 0,51 

Topky.sk  221 377 1,71 93 0,42 

SPOLU 1431 1394 0,97 363 0,25 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

Zisťovaný bol aj výskyt generického maskulina a ţenského lexikálneho rodu  v titulkoch 

a podtitulkoch správ. Vychádzali sme z predpokladu, ţe v titulkoch a podtitulkoch správ  je 

diskriminačný účinok zneviditeľňovania, resp. zviditeľňovania ţien intenzívnejší ako 

v beţnom texte správy.   Identifikovaných  bolo minimálne ďalších 300 GM v titulkoch 

a podtitulkoch. Viaceré sa chronicky opakovali. Najčastejšie sa vyskytujúcim GM bolo 

označenie lekári ( viac ako 60-krát), poslanci, pacienti. Označenie „lekári“  sa vzťahovalo na 

pripravovaný  štrajk lekárov a podávané výpovede  koncom roka 2011. Hoci nie je  známe, 

koľko ţien  lekárok sa pripojilo k štrajkovej pohotovosti v danom období, faktom zostáva, ţe 
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podiel ţien lekárok ku koncu roku 2010 tvoril viac ako polovicu, t. j.  55,8%.
11

 Označenie 

„lekári“  pre všetky osoby, ktoré podali výpovede či neskôr  sa do ostrého štrajku  aj zapojili, 

prispelo ku klamlivému zdaniu, ţe predmetný aktivizmus bol takmer výlučne záleţitosťou 

muţov - teda iba lekárov, bez ich ţenských kolegýň.  

Generické maskulínu v titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva ( v 2011) 

 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

                                                 
11Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2010, s. 148, Národné centrum zdravotníckych informácií 
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Na druhej strane bolo zaznamenaných iba pribliţne 100  označení ţenským lexikálnym rodom 

v titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva.  Najčastejšie vyskytujúcim sa označením 

ţenského LR bolo označenie hovorkyňa ( 27-krát) a premiérka ( 10-krát). Označenia 

ţenského LR v titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva  sa vyskytovali asi 3-krát menej 

ako označenia GM.  

Ţenský lexikálny rod v titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva ( v 2011) 

 

Poznámka:   monitorovacie obdobie  25. 11. – 10. 12.  2011, s výnimkou  TV Markíza 22. 12. 2011 – 5. 1. 2012 

Zdroj: IVPR 2012 

 

1.3. POROVNANIE VÝSLEDKOV  2009 - 2011 

 

Komparatívnosť údajov z troch zberov dát  má svoje obmedzenia vzhľadom na  testovanie 

metodiky v roku 2009, ako aj a zmenu spôsobu archivácie viacerých monitorovaných médií. 

V priebehu troch rokov došlo k spresneniu  vymedzenia viacerých premenných, k zjednoteniu 

škál  relevancie a vekových kategórií. Čo sa týka monitorovaných médií a ich relácií, 

najväčšou zmenou bolo vynechanie Infospráv Rádia Expres v roku 2011, vzhľadom na 

nedostupnosť archívnych záznamov, ako aj zmena monitorovacieho obdobia v TV Markíza 

z toho istého dôvodu ( monitorovacie obdobie bolo posunuté na 22. 12. 2011 – 5.1. 2012).  

Vzhľadom na vyššiu dosiahnutú počúvanosť bol Rádioţurnál  SRo o 18:00 zamenený 

v ostatnom roku merania na Rádioţurnál  vysielaný na poludnie o 12:00. Robustnosť údajov 

však zostala pomerne zachovaná  a kaţdým zberom bolo zmonitorovaných viac ako 1400 

správ. Celkovo bolo  za roky 2009 – 2011 do monitoringu zaradených 4 526 správ 

spravodajstva.  Dodrţané bolo aj zastúpenie kaţdého z druhov médií: televízia, rozhlas, tlač 

a internet, ako aj verejnoprávne a súkromné vlastníctvo médií.    
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Monitorované médiá a spravodajské relácie  2009 - 2011 

Druh a názov média Rubriky/relácie 
Počet  monitorovaných správ 

 

   2009 2010 2011 

Printové  

  

Nový Čas  14 článkov z kaţdého vydania 180 182 194 

SME 14 článkov z kaţdého vydania 154 195 197 

 Televízia  

  

TV 

Markíza 
Televízne noviny (19:00 hod) 225 254 174 

STV Správy STV (19:30 hod) 259 218 360 

 Rozhlas 

  

Rádio 

Expres 

Infosprávy (priebeţne 

uverejňované počas dňa) 
255 93 - 

SRO 

Rádioţurnál Slovenského 

rozhlasu (o 19:00) ( v roku 2011 

o 12:00) 

246 187 157 

 

Internetové 

  

Topky 

Spoty uverejňované priebeţne 

počas dňa (domáce/zahraničné 

spravodajstvo v pomere 10:4 ) 

221 224 221 

Aktuality 

Spoty uverejňované priebeţne 

počas dňa (domáce/zahraničné 

spravodajstvo v pomere 10:4) 

33 169 128 

SPOLU  1573 1522 1431 

1.3.1. TEMATICKÉ SPEKTRUM SPRÁV 

Správy o násilí páchanom na ţenách, ich výskyt a kvalitu, treba vnímať v kontexte celého 

tematického spektra, ktoré spravodajstvo obvykle obsahuje. V priebehu rokov sa  poradie 

tematických celkov v monitorovaných médiách takmer nemenilo. Najviac bolo vţdy správ 

z troch tematických celkov: politika, kriminalita a nehody, ekonomické témy.  Správy 

z oblasti zdravia a vedy tvorili od 9% do takmer 17,2% zo všetkých správ.  Správy zo sveta 

celebrít, umenia  a športu  boli vţdy početnejšie ako sociálne a právne témy. Tím sa len 

potvrdzuje celosvetový trend premeny spravodajstva na infoentertaiment. Pritom 

zdôrazňujeme, ţe športové spravodajstvo, prevaţne vyčlenené ako samostatný celok 

spravodajských relácií, nebol predmetom monitoringu.
12

  

Tematické celky správ spravodajstva ( 2009 – 2011, v %)  

 
Tematické celky 

Rok merania 
SPOLU 

2009 2010 2011 

1.  Politika a vláda 24,50% 31,40% 24,30% 26,80% 

2. Kriminalita,  násilie, nehody 24,70% 26,90% 22,20% 24,60% 

3. Ekonomické témy 18,50% 18,10% 17,80% 18,20% 

4. Veda a zdravie 15,60% 8,90% 17,20% 13,90% 

5. Celebrity, umenie, šport 9,30% 8,40% 13,10% 10,20% 

6. Sociálne a právne témy 6,70% 5,70% 5,20% 5,90% 

7. Dievčatá a deti 0,30% 0,40% 0,10% 0,30% 

8. Iné 0,40% 0,10% 0,10% 0,20% 

 SPOLU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

                                                 
12 Tematické spektrum  so všetkým tematickými subtémami za jednotlivé roky merania, ako aj za celkové obdobie  

monitoringu nájdete v štatistickej prílohe.  
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Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Bliţší pohľad na jednotlivé tematické subtémy relevantné pre problematiku násilia páchaného 

na ţenách prináša ďalšie zistenia. Tematicky NPŢ spadá do tematického celku „kriminalita, 

násilie, nehody“. Ak sa pozrieme detailnejšie na tento tematický celok, vidíme, ţe najviac 

správ  sa venuje nenásilnej kriminalite,  prevaţne majetkovej ( 7,9% zo všetkých správ)  

a katastrofám či nehodám,  prevaţne dopravným ( 7,1% zo všetkých správ). Násilná 

kriminalita s výnimkou násilia na ţenách a násilia na deťoch tvorí pribliţne 3,5%.  

Rodovo- podmienené násilie tvorilo osobitnú subtému -podkategóriu a vzťahovalo sa na 

všetky druhy násilia na ţenách ( partnerské, domáce, sexuálne delikty,  a pod.).  Celkovo bolo 

monitoringom zaznamenaných v priebehu všetkých troch meraní 95 takýchto správ, ktoré 

tvorili 2,1% zo všetkých 4 526 monitorovaných správ.  V absolútnych číslach to bolo 48 správ  

v roku 2009, 22 v roku 2010 a 25 správ v roku 2011.  Podiel správ  o rodovo-podmienenom 

násilí zo všetkých správ je označovaný pojmom mediálne pokrytie NPŢ.  Môţeme  

konštatovať, ţe mediálne pokrytie NPŢ správ spravodajstva  za sledované obdobie bolo 

v priemere 2,1%. Pričom v jednotlivých meraniach variovalo na úrovni 3,1% v roku 2009, 

1,4% v roku 2010 a 1,7% v roku 2011.  

Subtémy tematického celku kriminalita, násilie a nehody  ( 2009- 2011)  

Tematické subtémy 
2009 - 2011 2009 2010 2011 

Počet % % % % 

K
ri

m
in

a
li

ta
, 

n
á

si
li

e 
a

 n
eh

o
d

y
 kriminalita - iná ako násilná 359 7,9 8,6% 8,1% 7,0% 

kriminalita násilná 158 3,5 3,0% 3,6% 3,9% 

rodovo-podmienené násilie 95 2,1 3,1% 1,4% 1,7% 

násilie na deťoch 12 ,3 0,4% 0,1% 0,3% 

vojna/terorizmus 61 1,3 2,3% 0,9% 0,8% 

výtrţnosti/nepokoje 96 2,1 2,0% 1,8% 2,5% 

katastrofy/nehody/zemetrasenie 320 7,1 5,0% 10,4% 5,8% 

iné správy o kriminalite a násilí 13 ,3 0,3% 0,4% 0,1% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 
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Tematické celky správ spravodajstva ( 2009 - 2011, N = 4526, v %)
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1.3.2. KVANTITA A KVALITA SPRÁV O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŢENÁCH  

 

Identifikované správy o rodovo-podmienenom násilí boli predmetom ďalšej analýzy. 

Zaznamenali sme na to, o čom správa s tematikou násilia páchaného na ţenách primárne  

informovala, t. j. čo bolo hlavným predmetom. Prevaţujú správy o zabití / vraţde ţeny 

muţom, ktoré tvorili celkovo  aţ 36,5% . Druhé v poradí boli správy o fyzickom napadnutí 

ţeny ( 30,2%).  Tretí najväčší podiel  získali správy o sexuálnom násilí ( 13,5%).  Hoci 

podiely týchto troch najčastejších tém správ o NPŢ v priebehu rokov variujú, moţno 

konštatovať, ţe  vraţdy, fyzické a sexuálne násilie  na ţenách tvorí výraznú väčšinu správ 

o násilí páchanom na  ţenách.   Prevahu týchto  druhov NPŢ pokrytých v médiách moţno 

vysvetliť jednak „ atraktívnosťou extrémov“, ako aj aktuálnymi udalosťami, ktoré sa v období  

monitoringu stali, resp. neobjavila sa iná, mediálne atraktívna téma. Takto moţno vysvetliť 

napríklad takmer 43% podiel  správ o vraţdách ţien v roku 2009, kedy  média opakovane 

prinášali správy o ketamínovom vrahovi z Bratislavy.    

Predmet problematiky násilia páchaného na ţenách  podľa rokov merania ( 2009 – 

2011, v %)  

Predmet problematiky NPŢ 
rok merania 

Spolu  2009 - 2011 
2009 2010 2011 

vraţda/zabitie ţeny muţom 42,6% 34,8% 26,9% 36,5% 

psychické násilie  4,3% 15,4% 5,2% 

fyzické násilie 36,2% 21,7% 26,9% 30,2% 

sexuálne násilie 8,5% 26,1% 11,5% 13,5% 

ekonomické násilie 2,1%   1,0% 

sociálne násilie 2,1% 4,3%  2,1% 

partnerské násilie /týranie blízkou osobou 2,1%  3,8% 2,1% 

sexuálne obťaţovanie na pracovisku   7,7% 2,1% 

informácie o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie  4,3% 7,7% 3,1% 

prevencia NPŢ - kampane, programy, aktivity 4,3% 4,3%  3,1% 

iné  2,1%   1,0% 

SPOLU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Napriek tomu, ţe sme zámerne zvolili obdobie  monitoringu od 25. 11 – 10. 12.  kaţdým 

rokom, v ktorom je zahrnutý 25. november – Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanom 

na ţenách, 16. Dni aktivizmu boja proti násiliu páchanom na ţenách a 10. december je 

Medzinárodný deň ochrany ľudských práv, správy vzťahujúce sa na  spoločenskú 

relevantnosť tejto témy sa objavili iba sporadicky a takmer výlučne len vo verejno-právnych 

médiách ( s prevahou Slovenského rozhlasu). 

Tzv. servisné správy o NPŢ, napríklad o pomoci ţenám, sa v monitorovacom období vyskytli 

taktieţ iba sporadicky. Čiastočne moţno tento nedostatok ospravedlniť aj tým, ţe bliţšie  

a spoľahlivé informácie sú moţno pre novinárov a novinárky len ťaţko dostupné, resp. 

prevaţuje presvedčenie o neexistencii či nízkej kapacite špecializovaných zariadení  a pomoci 

pre ţeny.  

Takisto treba uznať, ţe hlavne v priebehu roka 2011, kedy  prebehlo niekoľko relevantných 

udalostí vzťahujúcich sa na verejnú  politiku v oblasti NPŢ,  vybrané médiá o nich  prinášali 

dôleţité informácie. Takýmito udalosťami bolo napríklad popísanie Dohovoru o prevencii 

NPŢ ( jún 2011), alebo príprava národného projektu  či konferencia o NPŢ v novembri 2011.  
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1.3.4. OBSAHOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH SPRÁV O NÁSILÍ   

V sledovanom období 2011 a 2012 sme zaznamenali nesprávne, podstatu zastierajúce a 

mýtizujúce správy o NPŢ, ale aj pozitívne prípady informovania o NPŢ. Uvádzame 

najčastejšie sa vyskytujúce negatívne prípady  nesprávneho informovania o násilí na ţenách, 

ktoré udrţiava klamlivé predstavy o jeho podstate a prispieva tak k jeho výskyte, pretrvávaní 

a nivelizácií vo verejnosti.  

a) O násilí na ţenách sa informuje ako o skutku z vášne, v dôsledku ţiarlivosti 

a neovládnuteľných citov lásky:   

MĚLNICKO/BRATISLAVA - Ţiarlivosť vyústila do vraţdy! Bezduché telo matky dvoch detí 

Moniky T. (†36) našli v kufri auta pri českom Mělnicku. Z vraţdy uţ obvinili jej manţela 

Honzu, ktorý bol podľa výpovedí známych agresívny a chorobne ţiarlivý.
13

 

BRATISLAVA - Bratislavskou Račianskou ulicou dnes predpoludním otriasla brutálna 

vraţda. Podľa prvých informácií ju má mať na svedomí Daniel (32) z Angoly, ktorý v 

internátoch strednej školy polygrafickej dobodal svoju lásku, Bratislavčanku Alexandru (26)
14

 

Rakúsky mladík zabil milovanú Slovenku 38 ranami!
15

 

Tomáš si mal objednať popravu sudkyne aj soka v láske! 
16

 

BRNO - Brniansky krajský súd dnes poslal na 15 rokov do väzenia Borisa Ingra (46) za to, ţe 

vlani v auguste zavraţdil svoju manţelku, známu autorku románov pre ţeny Simonu Monyovú. 

Motívom činu bolo pravdepodobne to, ţe sa Ingr nebol schopný zmieriť s koncom 

manţelstva.
17

 

Interpretácia:  vášeň a romantický vzťah sa často a neoprávnene spája s brutálnymi vraţdami 

či ťaţkým ublíţením na zdraví ţien a dievčat. Hlboký a v spoločnosti kladne prijímaný cit 

lásky tu akoby ospravedlňoval často opakujúce sa týranie, kontrolujúce správanie  

a neoprávnené vlastnícke nároky muţov  voči ţenám. Udalosť treba pomenovať pravdivými 

pojmami: ide o násilné trestné činy, s rodovo podmienenými motívmi  - nelegitímne 

vlastnícke nároky muţov na sex a sluţby zo strany ţien; normatívne predstavy o tradičnej 

maskulínnej identite vytvárajúce zdanie legitimity muţov na vnucovanie a vynucovanie si 

svojej vôle voči ţenám.  

b) Nesprávny, zastierajúci motív násilného konania voči ţenám:  

Kde presne nakoniec Semanur zabil, zatiaľ nie je jasné. Pred zločinom mal zakričať Allah je 

veľký. O moţnom náboţenskom motíve vraţdy sa polícia doteraz nevyjadrila.
18

 

Tínedţer dobodal svoju priateľku, dostal 23 rokov v base! ...Znalkyňa zo sexuológie o ňom v 

posudku napísala, ţe má sklony k sexuálnej agresivite a uspokojuje ho dominantné správanie 

muţa k ţene. Odporučila preto jeho ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou…. Súd 

                                                 
13 http://www.topky.sk/cl/11/1312329/Ziarlivec-strcil-mrtve-telo-manzelky---36--do-kufra--Pomsta-za-rozvod--  
14 http://www.topky.sk/cl/10/1286138/African-mal-vrazdit-v-bratislavskej-skole--o-chvilu-sam-zahynul-  
15 http://www.topky.sk/cl/11/1262636/Rakusky-mladik-zabil-milovanu-Slovenku-38-ranami-  
16 http://www.topky.sk/cl/10/1287374/Tomas-si-mal-objednat-popravu-sudkyne-aj-soka-v-laske--- 
17 http://www.topky.sk/cl/11/1301358/Vrazda-ceskej-spisovatelky--Sud-potvrdil--dobodal-ju-manzel--ma-si-odsediet-15-

rokov-  
18 http://www.topky.sk/cl/11/1312668/Brutalna-vrazda-v-Berline--Orhan--32--manzelke--30--odrezal-hlavu-pred-detmi- 

http://www.topky.sk/cl/11/1312329/Ziarlivec-strcil-mrtve-telo-manzelky---36--do-kufra--Pomsta-za-rozvod--
http://www.topky.sk/cl/10/1286138/African-mal-vrazdit-v-bratislavskej-skole--o-chvilu-sam-zahynul-
http://www.topky.sk/cl/11/1262636/Rakusky-mladik-zabil-milovanu-Slovenku-38-ranami-
http://www.topky.sk/cl/11/1301358/Vrazda-ceskej-spisovatelky--Sud-potvrdil--dobodal-ju-manzel--ma-si-odsediet-15-rokov-
http://www.topky.sk/cl/11/1301358/Vrazda-ceskej-spisovatelky--Sud-potvrdil--dobodal-ju-manzel--ma-si-odsediet-15-rokov-
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obţalovanému liečenie neuloţil, lebo podľa neho nezistil príčinnú súvislosť medzi zistenou 

sexuálnou deviáciou a spáchaným skutkom.
19

 

Bodó dostal za vraţdu bratislavskej študentky výnimočný trest!.... Musí absolvovať aj 

sexuologické liečenie….Anikó mala ďalšieho priateľa, ktorého chcel zavraţdiť tieţ.
20

 

"Démon" v Romanovi sa prebudil. Veľmi ho nahnevalo, ţe svoju neveru popierala a rozhodol 

sa ju príkladne potrestať. Pred partiou ju ťahal za vlasy, kľačal na nej, fackal ju, vyzliekal a 

dokonca sa jej vymočil do úst!
21

 

Interpretácia: vzťahovanie násilného a brutálneho trestného činu na problémy so sexualitou 

muţa či náboţenske presvedčenie je zastieraním podstaty fenoménu násilia páchaného  na 

ţenách ako rodovo-podmieneného javu. Potvrdzovaným faktorom prispievajúcim k NPŢ je  

hostilná maskulinita akcentujúca pouţitie sily v prípade  nabúrania normatívnej maskulinity, 

ktorú muţi pociťujú ako stratu rešpektu a pocit bezmocnosti. So sexualitou muţa to nemá nič 

spoločné, skôr ide o spochybnenie  sociálnej identity – rodovej identity muţa, nie jeho 

telesnosti. K násiliu prispieva aj schvaľovanie násilia okolím a posilňovanie antisociálneho 

správania rovesníckymi skupinami. Zastieranie rodového aspektu:   

Otec-netvor zavraţdil svoje tri dcérky: Boli to podradné šľapky! ONTÁRIO/BRATISLAVA - 

Otec (58) zavraţdil svoje tri dcéry (13, 17 a 19), pretoţe sa podľa neho stýkali s nevhodnými 

muţmi, a ich matka mu pomáhala! Na súde vyhlásil, ţe by to urobil aj stokrát. Česť je pre 

neho viac ako odporná vraţda…. K týmto nepochopiteľným tzv. vraţdám zo cti, núteným 

sobášom, násiliu v mene cti a iným hrôzam páchaným na ţenách dochádza vo vyspelých 

krajinách s početnou moslimskou komunitou, bohuţiaľ, veľmi často.
22

 -   správne 

zovšeobecnenie  a poukázanie na prepojenie násilia na ţenách v mene cti vo vzťahu k  

niektorým náboţenstvám. Pozitíva  správy však boli zníţené zobrazením nadpriemernej 

fotografie matky zavraţdených dievčat v putách, pričom samotný otec- vrah mal iba menšiu 

fotografiu. Ţeny – vrahyne detí či iných ľudí sa  nepatrične démonizujú, pritom  často sa 

neskúma,  či ţena napríklad nesúhlasila s násilím na iných aj preto, ţe sama bola násiliu  či 

hrozbe násilie vystavená. Takisto spájanie vráţd zo cti iba s moslimskou komunitou nie je 

namieste a kontrolujúce a obmedzujúce správanie voči ţenám a dievčatám sa vyskytuje aj 

v iných náboţenstvách.  

Titulok  a podtitulok v denníku SME: Lynč arabských mladíkov v Izraeli šokoval.  

Izraelskí tínedţeri do kómy dobili Araba. Podľa svedkov mohlo ísť o rasový čin. Šokoval vek – 

medzi útočníkmi bolo aj trinásťročné dievča.
23

 - podtitulok vyuţíva prestupovanie 

a porušovanie hraníc vymedzených  rodových rolí na upútanie pozornosti. Účasť ţien/dievčat 

na násilí má šokovať a vzbudiť rozhorčenie v dôsledku zamlčovaného skrytého predpokladu, 

ţe dievčatá sa násilností nedopúšťajú, resp. ţe násilia sú schopní iba chlapci/muţi. Pritom 

v článku sa čitatelia dočítajú, ţe išlo o napadnutie 50 tínedţermi, medzi ktorými bolo jedno 

13-ročné dievča.  

 

 

 

                                                 
19 http://www.topky.sk/cl/100370/1291872/Tinedzer-dobodal-svoju-priatelku--dostal-23-rokov-v-base-  
20 http://www.topky.sk/cl/10/1287895/-Bodo-dostal-za-vrazdu-bratislavskej-studentky-vynimocny-trest-  
21 http://www.topky.sk/cl/10/1275660/Kosicky-sadista-sa-vymocil-priatelke-do-ust--vrazdu-popiera  
22 http://www.topky.sk/cl/11/1291492/Otec-netvor-zavrazdil-svoje-tri-dcerky--Boli-to-podradne-slapky-  
23 http://www.sme.sk/c/6503658/lync-arabskych-mladikov-v-izraeli-sokoval.html#ixzz24AEny88Z 

 

http://www.topky.sk/cl/100370/1291872/Tinedzer-dobodal-svoju-priatelku--dostal-23-rokov-v-base-
http://www.topky.sk/cl/10/1287895/-Bodo-dostal-za-vrazdu-bratislavskej-studentky-vynimocny-trest-
http://www.topky.sk/cl/10/1275660/Kosicky-sadista-sa-vymocil-priatelke-do-ust--vrazdu-popiera
http://www.topky.sk/cl/11/1291492/Otec-netvor-zavrazdil-svoje-tri-dcerky--Boli-to-podradne-slapky-
http://www.sme.sk/c/6503658/lync-arabskych-mladikov-v-izraeli-sokoval.html#ixzz24AEny88Z
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Pozitívne príklady  

V súvislosti s prípadmi vráţd ţien zo začiatku roka 2012 sa strhla vlna kritiky a komentárov 

k predmetnej téme a poukazovanie na nedostatky v systéme ochrany ţien: 

Mesochoritisová: „Slovensko si opäť povzdychlo, spravodlivosť zaburácala, médiá sa 

predbiehali v informovaní o týchto tragédiách. A čo stojí v pozadí toho celého? Fatálne 

zlyhanie. A nielen (i keď predovšetkým) konkrétnych ľudí na polícii, u ktorých sa tieto ţeny 

snaţili domôcť pomoci a ochrany. Samozrejme, ţe by sa mala vyvodiť voči týmto ľuďom 

zodpovednosť”
24

 

Farkašová: „V prvom rade je to celková nedostatočná pozornosť štátu voči problematike 

násilia na ţenách. A aby sme boli presnejšie, zatváranie očí celej spoločnosti vrátane 

mnohých ţien pred dobre zauţívanou diskrimináciou ţien. Pretoţe násilie je len dôsledok 

nerovnováţneho postavenia ţien. Najjednoduchšia odpoveď na otázku prečo muţi bijú ţeny je 

- pretoţe môţu.“
25

 

Niektoré články o NPŢ vyuţívajú dnes uţ dostupné  štatistické údaje, ktoré vypovedajú 

o prevalencii násilia. Napr. článok J. Krempaského z 1.10. 2012 uverejnenom v elektronickej 

aj tlačenej verzii denníka SME 
26

  stavia na údajoch Národného centra zdravotných informácií 

o počte potratov  týraných ţien. Údaje do širších súvislostí  zasadzujú a komentujú dve 

aktivistky a odborníčky z MVO  poskytujúce sluţby  týraných ţenám. 

Objavili sa sériové  investigatívne reportáţe a príspevky spracúvajúce prípady zavraţdených 

ţien. Vraţdu Zuzany Dz. Zo začiatku roku 2012 dôkladne preskúmal a kontinuálne sleduje M. 

Hečko
27

 a v týţdenníku  rozsiahlo pásal o prípade aj M. Vagovič.
28

  

N. Holinová zase priniesla rozsiahlu analýzu sexuálneho násilia na ţenách.
29

 Tematicky 

zacielené príspevky môţu isť viac do hĺbky a poukazuj na širokú paletu problémov 

a aspektov, ktoré sa na konkrétny druh násilia páchaného na ţenách viaţu.  

  

1.3.5. RODOVÁ A PROFESIJNÁ SKLADBA OSÔB VYSTUPUJÚCICH 

V SPRÁVACH  

 

Rodová reprezentácia osôb vystupujúcich v správach sa vzťahuje na pohlavie osôb 

vystupujúcich, vyjadrujúcich sa či citovaných v správach. Celkovo bolo v správach 

spravodajstva zaznamenaných 12 864 osôb vystupujúcich v rôznych funkciách. Z toho 

bolo 3 386 ţien a 9 484 muţov. Ţeny tvorili 26,3% a muţi 73,1% zo všetkých osôb 

vystupujúcich, hovoriacich či citovaných v správach v sledovaných obdobiach v rokoch 

2009 – 2011. V priebehu rokov podiely ţien a muţov síce mierne variovali, celkovo však 

podiel ţien nepresiahol 28%.  

                                                 
24 http://nazory.pravda.sk/ludske-prava-na-papieri-0vn-/sk-nana.asp?c=A120316_153812_sk-nana_p23  
25 http://spravy.pravda.sk/muzi-biju-zeny-pretoze-mozu-d15-/sk_domace.asp?c=A120315_094059_sk_domace_p09 
26 http://www.sme.sk/c/6553157/priblizne-tristo-zien-rocne-potrati-pre-nasilie.html  
27 Napr. M. Hečko: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pochybnosti-a-chyby-v-pripade-vrazdy-zuzany-v-

trnavke.html 
28 http://www.tyzden.sk/casopis/2012/18/ked-zabija-stat.html 
29 http://www.sme.sk/c/6482825/obete-znasilnenia-cakaju-na-spravodlivost-marne.html  

  

http://nazory.pravda.sk/ludske-prava-na-papieri-0vn-/sk-nana.asp?c=A120316_153812_sk-nana_p23
http://spravy.pravda.sk/muzi-biju-zeny-pretoze-mozu-d15-/sk_domace.asp?c=A120315_094059_sk_domace_p09
http://www.sme.sk/c/6553157/priblizne-tristo-zien-rocne-potrati-pre-nasilie.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pochybnosti-a-chyby-v-pripade-vrazdy-zuzany-v-trnavke.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pochybnosti-a-chyby-v-pripade-vrazdy-zuzany-v-trnavke.html
http://www.tyzden.sk/casopis/2012/18/ked-zabija-stat.html
http://www.sme.sk/c/6482825/obete-znasilnenia-cakaju-na-spravodlivost-marne.html
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Rodová skladba osôb vystupujúcich v správach  podľa o rokov merania ( v %)  

 
rok merania 

Spolu 2009 - 2011 
2009 2010 2011 

Pohlavie osoby v správe  
ţena 26,6% 25,3% 27,1% 26,3% 

muţ 73,4% 74,7% 72,9% 73,7% 

SPOLU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Monitoring médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Osoby vystupujúce v správe boli ďalej  zaraďované podškále, predstavujúcej funkciu, ktorú 

v správe  plnili:  

a) objekt - správa je o danej osobe alebo o niečom, čo táto osoba urobila, povedala 

a pod., 

b) hovorca/kyňa - osoba reprezentuje alebo hovorí v mene inej osoby, skupiny alebo 

organizácie, 

c) expert/tka alebo komentátor/ka  - poskytuje doplňujúce informácie, názor alebo 

komentár, zaloţený na poznatkoch špecialistov/tiek alebo expertízy, 

d) osobná skúsenosť -  osoba poskytuje názor alebo komentár zaloţený na individuálnej 

osobnej skúsenosti;  názor nie je nevyhnutne spájaný na reflexiu názorov širšej 

skupiny, 

e) očitý svedok/kyňa - osoba poskytuje svedectvo alebo komentár, zaloţený na priamom 

pozorovaní (napr. ako účastníci/čka udalosti), 

f) populárny názor - názor osoby predpokladá reflexiu „beţného občana/ky“ (napr. 

v rozhovore na ulici, hlas ľudu a pod.); je implikované, ţe  stanovisko osoby je 

zdieľané so širšou skupinou ľudí. 

 

Celkovo, takmer 69% osôb v správe plnili funkciu objektu, t .j. osoby, o ktorých primárne 

správa bola, 13,4% osoby v správe plnili funkciu komentára/rky či experta/tky. Desať 

percentný podiel tvorili hovorcovia a hovorkyne rôznych politických či spoločenských 

inštitúcií a skupín. Ostatné funkcie zastávali osoby v niţšom počte a tvorili jednotlivo menej 

ako 4% zo všetkých osôb vystupujúcich v správe.  

 

Funkcia osoby vystupujúcej v správe podľa rokov merania ( v %)  

 rok merania 
Spolu  2009 – 2011 

2009 2010 2011 

funkcia osoby  v článku 

objekt - správa je o danej osobe 60,4% 62,5% 82,9% 68,7% 

hovorca 16,1% 8,7% 5,8% 10,0% 

expert, komentátor 13,1% 18,2% 8,4% 13,4% 

osobná skúsenosť 3,4% 2,4% 0,8% 2,2% 

svedok 2,8% 2,5% 0,5% 1,9% 

populárny názor 4,3% 5,7% 1,5% 3,9% 

SPOLU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Rozdelenie osôb v správe podľa pohlavia však prináša iný obraz.  Ţeny ako objekt správ 

tvorili za celé obdobie 2009 – 2011 necelých  23%.  Zvyšných 77% tvorili muţi. Správy 

spravodajstva teda primárne prinášajú správy o muţoch, resp. muţi tu vystupujú ako hlavný 
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objekt.  Správy spravodajstva sú  z hľadiska toho, či je objektom správ muţ alebo ţeny 

výrazne rodovo nevyváţené v neprospech ţien.  
Hovorkyne tvorili 45,3% zo všetkých osôb vystupujúcich  v tejto funkcii, expertky 

a komentátorky  20,7% zo všetkých  osôb v tejto funkcii. Osobnú skúsenosť vyjadrovalo 

35,8%, ako svedkyne danej udalosti vystupovali ţeny v 35,8- percentách a populárny názor 

malo moţnosť v správach spravodajstva vyjadriť 44,2% ţien zo všetkých osôb vyjadrujúcich 

populárny názor v sledovanom období.
30

  

 

Rodová skladba osôb v správe podľa funkcie a roku merania (  2009 – 2011 , v %)  

rok  merania 
Pohlavie osoby v správe  

SPOLU 
ţena muţ 

2009 
funkcia osoby  v článku 

objekt - správa je o danej osobe 22,3% 77,7% 100,0% 

hovorca/kyňa 42,0% 58,0% 100,0% 

expert/ka, komentátor/ka 17,8% 82,2% 100,0% 

osobná skúsenosť 33,1% 66,9% 100,0% 

svedok/kyňa 35,8% 64,2% 100,0% 

populárny názor 44,2% 55,8% 100,0% 

SPOLU 26,6% 73,4% 100,0% 

2010 
funkcia osoby  v článku 

objekt - správa je o danej osobe 19,7% 80,3% 100,0% 

hovorca/kyňa 49,5% 50,5% 100,0% 

expert/ka, komentátor/ka 22,7% 77,3% 100,0% 

osobná skúsenosť 34,5% 65,5% 100,0% 

svedok/kyňa 47,8% 52,2% 100,0% 

populárny názor 44,9% 55,1% 100,0% 

SPOLU 25,3% 74,7% 100,0% 

2011 
funkcia osoby  v článku 

objekt - správa je o danej osobe 25,9% 74,1% 100,0% 

hovorca/kyňa 47,0% 53,0% 100,0% 

expert/ka, komentátor/ka 20,0% 80,0% 100,0% 

osobná skúsenosť 50,0% 50,0% 100,0% 

svedok/kyňa 38,1% 61,9% 100,0% 

populárny názor 41,5% 58,5% 100,0% 

SPOLU 27,1% 72,9% 100,0% 

2009 - 2011 
funkcia osoby  v článku 

objekt - správa je o danej osobe 22,9% 77,1% 100,0% 

hovorca/kyňa 45,3% 54,7% 100,0% 

expert/ka, komentátor/ka 20,7% 79,3% 100,0% 

osobná skúsenosť 35,8% 64,2% 100,0% 

svedok/kyňa 41,7% 58,3% 100,0% 

populárny názor 44,2% 55,8% 100,0% 

SPOLU 26,3% 73,7% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Z hľadiska jednotlivých rokov 2009, 2010 a 2011 sa variovala rodová skladba troch 

najpočetnejší funkcií v správe nasledovne: podiel ţien ako objektov správ tvoril v priebehu 

rokov 22,3%, 26,2% a 25,9%. Vo funkcii hovorkýň:42%. 49,2% a 47%. V o funkcii expertiek 

a komentátoriek: 17,8%, 22,7% a 20%. Podiely oscilujú na pomerne rovnakej úrovni 

a odchýlky sú pravdepodobne spôsobené sezónnymi udalosťami, t. j. práve aktuálnou 

mediálnou situáciou, ktorá mohla podiely ţien ako objektov, hovorkýň či expertiek 

v správach ovplyvniť. Napríklad v roku 2011 ţili média v čase monitorovania výpoveďami 

a štrajkom lekárov a lekárok. V správach sa však v súvislosti s touto udalosťou reprezentovali 

muţi – lekári a mohli mať tak vplyv na niţší podiel ţien v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom.  

                                                 
30 Absolútne počty ţien a muţov vystupujúcich v správach podľa funkcie a roku merania nájdete v štatistickej prílohe.  
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Profesijná a statusová reprezentácia v správach  korešponduje s tematickými  spektrom správ, 

ale iba čiastočne.  Najčastejšie sa vyskytujúcou osobou správe vzhľadom na oblasť jej 

pôsobenia sú politici, ministri, hovorcovia.  V priebehu rokov 2009  - 2011 tvorili pribliţne 

42%. Vo výrazne menšej miere sú to potom vysokí úradníci ( 8%), podnikatelia či finanční 

experti (7,3%) a ľudia z oblasti polície či hasičských zborov ( 5,3%). Priebehu rokov tieto 

skupiny ľudí  svoju dominanciu  variujú  výraznejšie iba zriedkavo, hoci občas  sa zvýši 

podiel osôb z iných profesií v dôsledku uţ spomínanej aktuálnej situácie. Takouto skupinou 

boli napríklad  osoby zo zdravotníctva v roku 2011  ( podiel 6,5%), alebo právnici či sudcovia 

v roku 2010 ( podiel 5,8%). Skladba profesií  a statusov  indikuje, ktoré skupiny osôb 

dostávajú v médiách najviac priestoru a koho problémy sa najviac riešia či problematizujú 

v médiách. Označovanie profesií generickým maskulínom  uţ predznamenáva  uţ nasledujúcu 

rodovú skladbu  správ.  

 

Profesijná a statusová reprezentácia osôb v správach spravodajstva (2009 – 2011, v %) 

Profesia, status osoby v správe 
rok merania 

2009 - 2011 
2009 2010 2011 

kráľovská rodina... 0,5% 0,2% 0,1% 0,3% 

politik, prezident, minister, hovorca 35,1% 49,5% 40,1% 42,0% 

vysoký úradník, diplomat 14,0% 5,1% 6,0% 8,0% 

polícia, hasič 5,7% 6,0% 4,1% 5,3% 

učiteľ, lektor, opatrovateľ 2,2% 0,7% 1,6% 1,5% 

zdravotný personál, lekár, sociálny pracovník, psychologička 4,3% 3,0% 6,5% 4,6% 

médiá, ţurnalisti, filmári, 5,3% 4,5% 3,1% 4,2% 

veda. technológie, inţinieri, IT  2,0% 1,4% 1,2% 

právnici, sudcovia, advokáti 3,3% 5,8% 2,3% 3,8% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 10,4% 7,3% 4,7% 7,3% 

sekretár, čašník, predavač 1,5% 0,3% 1,4% 1,1% 

obchodník, remeselník 2,2% 3,1% 2,3% 2,5% 

poľnohospodárstvo 0,5% 0,9% 0,7% 0,7% 

cirkev, duchovní, mníška 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 

NVO, aktivisti, odbory 2,2% 2,0% 4,1% 2,8% 

prostitútka 0,1%  0,0% 0,0% 

celebrita, umelec 3,3% 2,3% 5,4% 3,7% 

športovec, tréner 0,5% 0,6% 1,2% 0,8% 

študent, ţiaci, 1,7% 0,2% 0,7% 0,8% 

rodič, domáci pracovník 0,0% 0,1% 0,9% 0,4% 

dieťa do 18 rokov 3,9% 2,4% 1,9% 2,7% 

dedinčan/ka 0,0%  1,1% 0,4% 

dôchodkyňa, invalid 0,6% 1,2% 1,1% 1,0% 

kriminálnik, podozrivý 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 

nezamestnaný 0,1%  6,0% 2,2% 

iné   0,0% 0,0% 

SPOLU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Z rodového hľadiska viac ako 50% zastávajú ţeny iba vo veľmi málo reprezentovaných 

profesijných či statusových skupinách, ako sú napríklad rodičia, študentky, dôchodcovia či 

prostitútka. Muţi  reprezentujú  aj výrazne feminizované profesijné oblasti, ako je školstvo, 

ţurnalizmus, „sekretár, čašník, predavač“, či mimovládny sektor.  
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Rodová skladba osôb v správe podľa profesie a statusu ( 2009- 2011, v %) 

Profesia, status osoby v správe 2009 -  2011 
Pohlavie 

SPOLU 
ţena muţ 

kráľovská rodina... 10,7% 89,3% 100,0% 

politik, prezident, minister, hovorca 21,6% 78,4% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 17,1% 82,9% 100,0% 

polícia, hasič 32,6% 67,4% 100,0% 

učiteľ, lektor, opatrovateľ 27,5% 72,5% 100,0% 

zdravotný personál, lekár, sociálny pracovník, psychologička 29,1% 70,9% 100,0% 

médiá, ţurnalisti, filmári, 20,1% 79,9% 100,0% 

veda. technológie, inţinieri, IT 18,8% 81,2% 100,0% 

právnici, sudcovia, advokáti 15,2% 84,8% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 15,6% 84,4% 100,0% 

sekretár, čašník, predavač 34,7% 65,3% 100,0% 

obchodník, remeselník 33,1% 66,9% 100,0% 

poľnohospodárstvo 7,5% 92,5% 100,0% 

cirkev, duchovní, mníška 7,3% 92,7% 100,0% 

NVO, aktivisti, odbory 29,5% 70,5% 100,0% 

prostitútka 75,0% 25,0% 100,0% 

celebrita, umelec 41,3% 58,7% 100,0% 

športovec, tréner 8,7% 91,3% 100,0% 

študent, ţiaci, 56,4% 43,6% 100,0% 

rodič, domáci pracovník 86,0% 14,0% 100,0% 

dieťa do 18 rokov 42,4% 57,6% 100,0% 

dedinčan/ka 40,4% 59,6% 100,0% 

dôchodkyňa, invalid 58,6% 41,4% 100,0% 

kriminálnik, podozrivý 7,1% 92,9% 100,0% 

nezamestnaný 42,0% 58,0% 100,0% 

Iné  100,0% 100,0% 

SPOLU 2009 - 2011 24,2% 75,8% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Ak sa pozrieme na štyri výrazne najpočetnejšie sa vyskytujúce profesijné skupiny 

prezentované v médiách podľa pohlavia, vidíme, ţe v priebehu rokov  podiel ţien  zostáva 

konštantne pod 40%. V skupine osôb z oblasti politiky sa výrazne neodrazilo ani to, ţe 

Slovensko malo vo svojej histórii na čele vlády  ţenu  – v roku 2011 ţeny ako političky 

predstavovali necelých 24% (  podobný ako v roku 2009).   Podiel vysokých úradníčok  

variuje od 12% do 16%.  Policajtky dosahujú najvyšší podiel zo všetkých týchto profesijných 

skupín a dosahujú viac ako 36%  ( v roku 2010). Zrejem to nesúvisí ani tak s počtom ţien 

v radoch polície ( v roku 2009 dosahovali ţeny zamestnané v Policajnom zbore 14%), ako  

s ich funkciou hovorkýň vyjadrujúcich sa k správam z tematikou kriminality, resp. nehôd , 

ktoré  patria medzi najpočetnejšie správy vzhľadom na tému.  Podnikateľky a finančné 

expertky tvoria pomerne stály podiel od 12% do takmer 18% spomedzi osôb z týchto oblastí.  

 

Profesia, status osoby v správe  2009 
Pohlavie 

SPOLU 
Ţena Muţ 

politik, prezident, minister, hovorca 23,4% 76,6% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 12,2% 87,8% 100,0% 

polícia, hasič 35,4% 64,6% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 16,7% 83,3% 100,0% 

 

Profesia, status osoby v správe  2010 
Pohlavie 

SPOLU 
ţena muţ 

politik, prezident, minister, hovorca 18,7% 81,3% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 29,1% 70,9% 100,0% 

polícia, hasič 36,1% 63,9% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 16,3% 83,7% 100,0% 
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Profesia, status osoby v správe 2011 
Pohlavie 

SPOLU 
Ţena Muţ 

politik, prezident, minister, hovorca 23,9% 76,1% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 16,4% 83,6% 100,0% 

polícia, hasič 24,4% 75,6% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 12,4% 87,6% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

 

1.3.6. RODOVO DISKRIMINAČNÝ  JAZYK V SPRÁVACH SPRAVODAJSTVA  

 

Jazyk a reč  sú najvýznamnejšími prostriedkami  konštrukcie a interpretácie sociálnej reality.  

Z pouţívanej terminológie a preferovaných spôsobov opisu je pomerne  jednoduché odvodiť, 

aký model rodových vzťahov je zavedený.  Medzi jeden z najčastejších spôsobov vytvárania  

rodových nerovností a exkludovania ţien z „mediálnej reality“ je označovanie pozícií 

a profesií  výrazmi takmer výlučne v muţskom rode –  vo forme generického maskulina 

(GM).  Pritom tento úzus, ako  určitý spôsob  vyjadrovania,  zauţívaný v hovorovej  aj 

spisovnej slovenčine,  je problematický. Zo sociologického hľadiska implikuje nadradené 

postavenie muţov  a zároveň  normalizuje, ţe celý rad profesií, pracovných miest a pozícií je 

spojovaný s muţským rodom. Opakom a rodovo korektným označením ţien a ich profesií je 

pouţitie ţenského lexikálneho rodu ( LR). 

Niţší počet výskytov GM  a ţenských LR v roku 2011 bol spôsobený nezaznamenávaním 

opakujúcich sa GM v danom texte, ako aj vypadnutia rádia Expres z výberovej vzorky. 

V priemere sa GM vyskytuje  4-krát častejšie ako ţenský LR. Počet výskytov GM a ţenského 

LR vzhľadom na počet monitorovaných správ sa pohyboval n a úrovni 1,43 GM a 0,36  LR.  

Počet výskytov generického maskulina a ţenského lexikálneho rodu v texte správ ( 2009 

- 2011) 

Rok merania  
Počet monitorovaných 

 správ ( PS) 

Výskyt GM  v texte Výskyt  LR  v texte 

Počet GM Index GM/PS Počet  LR Index LR/PS 

2009 1573 2 719 1,72 657 0,41 

2010 1522 2 447 1,60 650 0,42 

2011 1431 1 394 0,97 363 0,25 

Priemer 2009 - 2011 1508,7 2 187 1,43 556,7 0,36 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 
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2. PRÍPADOVÝ MONITORING  

V nasledujúcej stati prinášame vybrané  komunikáty mediálnej a marketingovej produkcie, 

ktoré prispievajú ku sexualizácii a objektifikácii  ţien a dievčat, ako  mechanizmov 

devaluzácie ţien, ich komodifikáciu  prispievajúce k udrţiavaniu rodových stereotypov 

prispievajúcich  aj násiliu voči ţenám.  

2.1. IDENTIFIKÁCIA SEXUÁLNEJ OBJEKTIFIKÁCIE 

Objektifikácia znamená  zaobchádzanie s osobou ako s objektom, keď ním nie je.  

Objektifikácia predstavuje  morálne zlyhanie v rešpektovaní  ľudskosti,  na základe ktorej nie 

sme na predaj za ţiadnu cenu, ale vlastníme neodcudziteľnú dôstojnosť vštepujúcu nám úctu 

voči nám samým. 
31

 

Podľa  filozofky Nussbaum znamená zaobchádzanie ako s objektom nasledovné:  

a) Inštrumentalita -  niekto zaobchádza s niečím ako s nástrojom  pre svoj vlastný účel 

b) Odopieranie autonómie – niekto s niečím zaobchádza, akoby to nemalo autonómiu 

a sebaurčenie 

c) Inertnosť – zaobchádzanie s niečím, akoby to bolo bezmocné a neaktívne 

d) Fungibilita – zaobchádzanie s niečím, ako so zameniteľným (1) s inými vecami toho 

istého typu a/alebo (2) s vecami  iného typu 

e) Porušiteľnosť (violability) -   zaobchádzanie s niečím, akoby to nemalo hranice svojej  

integrity, akoby to bolo moţné rozbiť, zničiť, vlámať sa/preniknúť do toho 

f) Vlastnenie – zaobchádzanie s niečím, akoby to bolo  vlastnené inými, čo je moţné 

kúpiť alebo predať 

g) Odopretie subjektivity -  niekto zaobchádza s niečím, ktorého/ktorej skúsenosti a city 

(ak nejaké má) nemusia byť brané do úvahy
32

 

Na základe Nussbaumovej vymedzenia Heldman zostavila test sexuálnej objektifikácie 

(TSO)
33

 na meranie  sexuálnej objektifikácie v zobrazení. Ak je hoci jedna otázka 

zodpovedná kladne, ide o sexuálnu objektifikáciu. Ku všetkým otázkam sme  bez problémov 

identifikovali viacero príkladov kaţdodenne publikovaných bez akéhokoľvek obmedzenia 

v slovenských médiách.  

a) Zobrazuje daný výjav iba časť/ti sexualizovaného ľudského tela? 

 

 
Zdroj: Feminity, 13.7.2012

34
  

 
Zdroj: Feminity, 11.1.2012

35 

                                                 
31 Langton, R., : Nussbaum and Autonomy, http://homepages.ed.ac.uk/rhl/objectification/nuss.pdf. s. 1 
32 Langton, R., : Nussbaum and Autonomy, http://homepages.ed.ac.uk/rhl/objectification/nuss.pdf, s. 4 
33 Heldman, C., 2012: Sexual Objectification, http://msmagazine.com/blog/blog/2012/07/03/sexual-objectification-part-1-what-is-it/  
34 http://feminity.zoznam.sk/c/858348/eroticke-hracky-nasich-predkov  

 

http://homepages.ed.ac.uk/rhl/objectification/nuss.pdf
http://homepages.ed.ac.uk/rhl/objectification/nuss.pdf
http://msmagazine.com/blog/blog/2012/07/03/sexual-objectification-part-1-what-is-it/
http://feminity.zoznam.sk/c/858348/eroticke-hracky-nasich-predkov
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b) Zobrazuje daný výjav  sexualizovanú osobu ako  objekt? 

 

 

Zdroj: http://www.topky.sk/cl/15/432672/  

c) Zobrazuje daný výjav sexualizovanú osobu ako zameniteľnú? 

 

Zdroj: Feminity, 2.1.201136  

 

d) Potvrdzuje daný výjav porušovanie telesnej  integrity niekoho, kto  nemôţe dať 

súhlas? 

 

Zdroj: http://magazin.atlas.sk/sex-a-flirt/?page=1  

 

 

                                                                                                                                                         
35http://feminity.zoznam.sk/c/857303/ako-na-skvely-analny-sex   
36 http://feminity.zoznam.sk/c/857245/rozvracacky-vztahov-na-tieto-zeny-si-treba-dat-pozor  

 

http://www.topky.sk/cl/15/432672/
http://magazin.atlas.sk/sex-a-flirt/?page=1
http://feminity.zoznam.sk/c/857303/ako-na-skvely-analny-sex
http://feminity.zoznam.sk/c/857245/rozvracacky-vztahov-na-tieto-zeny-si-treba-dat-pozor
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e) Naznačuje daný výjav, ţe sexuálna dostupnosť je definičnou charakteristikou  

danej osoby?  

 
Zdroj: http://automix.atlas.sk/moto-babes/641649/babika-dna-narazove-testy?pic=2  

 

 
Zdroj:http://automix.atlas.sk/moto-

babes/640300/babika-dna-rucne-umytie 

 
Zdroj:http://automix.atlas.sk/moto-

babes/689149/babika-dna-cerveny-hrdina  

 

 

 

f) Zobrazuje daný výjav sexualizovanú osobu ako komoditu/tovar, ktorý sa dá 

kúpiť alebo predať? 

 

 
Zdroj: http://profesionalky.sk/  

 

Názory na sexualizáciu či objektifikáciu ţenských, resp. muţských tiel neboli na Slovensku 

zatiaľ zisťované. Názory slovenskej populácie na prezentáciu ţenskej nahoty na verejnosti sú  

dostupné z roku 1996 ( Bútorová a kol. 1996, 99 - 103).
37

  Prinášame zistenia o názoroch 

v tejto oblasti.  

                                                 
37 Zber dát bol realizovaný v rámci výskumu Ţena v rodine, práci a spoločnosti  (Aliancia ţien Slovenska, projekt finančne 

podporený Európskou komisiou). Batéria otázok bola súčasťou časti zisťujúcich  názory na dôstojnosť ţien vo verejnosti a na 

pracovisku. Zber údajov na reprezentatívnej vzorke 1 069 respondentov a respondentiek 15 a viac ročných, jún 1995 

agentúrou FOCUS. 

http://automix.atlas.sk/moto-babes/641649/babika-dna-narazove-testy?pic=2
http://automix.atlas.sk/moto-babes/640300/babika-dna-rucne-umytie
http://automix.atlas.sk/moto-babes/640300/babika-dna-rucne-umytie
http://automix.atlas.sk/moto-babes/689149/babika-dna-cerveny-hrdina
http://automix.atlas.sk/moto-babes/689149/babika-dna-cerveny-hrdina
http://profesionalky.sk/
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V posledných rokoch sa veľmi často na verejnosti stretávame s fotografiami nahých či 

obnaţených ţien. Aký máte na to názor? (% odpovedí „ veľmi mi to vadí“ a „skôr mi to 

vadí“) 

 Ţeny Muţi Spolu 

Na plagátoch v domácnostiach 77 53 66 

Na plagátoch na pracoviskách 73 38 56 

Vonku na veľkoplošných plagátoch 72 44 59 

V reklame na výrobky, ktoré s ľudským telom priamo nesúvisia ( autá, apod.) 70 35 53 

V beţných časopisoch, novinách 61 28 45 

V televízií 49 24 37 

Vo filmoch v kine 32 13 23 

Vo filmoch na videu 27 12 20 

V reklame na výrobky, ktoré s ľudským telom priamo súvisiac ( napr. bielizeň) 26 13 20 

V erotických časopisoch  22 8 1 
Poznámka: dopočet do 100% tvoria odpovede „skôr mi to nevadí“ , „vôbec mi to nevadí“, „neviem“ 

Zdroj: Focus, jún 1995 

 

Ţenám  pomerne viac vadia všetky formy zobrazení nahých a obnaţených ţien v porovnaní 

s muţmi. Najviac prekáţajú na plagátoch v domácnostiach  a na pracoviskách, ale aj na  

outdoorových veľkoplošných bilbordoch. V beţných časopisoch a novinách  prekáţajú 61% 

ţien, ale iba 28% muţov. V reklame na výrobky, ktoré s ľudským telom priamo nesúvisia 

prekáţa 70% ţien, ale iba 35% muţov. Zdá sa teda, ţe mediálne a marketingové komunikáty s 

nahými a obnaţenými ţenami nerešpektujú nesúhlas ţien s takýmto zobrazovaním ich tiel 

a viac reflektuje mienku a názory muţov.   

 

2.2. REKLAMA A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  

 

Počas roka 2011 a 2012 sme identifikovali viacero príkladov sexistických a pre ţeny často 

uráţajúcich reklám. Prinášame  krátke opisy sexistických reklám s moţnosťou vyhľadanie 

predmetného spotu na internete :  

 Reklama na Arriel, kde manaţér hotela  - muţ, „vyčistí“ škvrnu od rúţu na 

nevestinom závoji. V skutočnosti však škvrnu vyčistila chyţná, zatiaľ čo manaţér je 

pomyselný expert, ktorý problém so škvrnou vyriešil.
38

  

 

 Reklama na erekciu muţov, zobrazuje ţeny – ako nástroj na to, aby mohol byť „muţ 

muţom“
39

 

 

 

 Podobne reklama na Amante – prípravok na erekciu pre muţov. Slogan: 

„Plnohodnotnému  vzťahu dopomôţe Amante!. 
40

 Ide o doplnok stravy pre lepší sex  

dostupný bez lekárskeho predpisu.   

                

                                                 
38 http://www.youtube.com/watch?v=MMq-nNt3Hf4&feature=player_embedded  
39 http://www.youtube.com/watch?v=mlDMPb7HVvI&feature=player_embedded#t=15s  
40 http://aktualne.atlas.sk/video-ako-blondinka-na-futbale-oslavuje-gol-ktory-nebol/sport/futbal/  

http://www.youtube.com/watch?v=MMq-nNt3Hf4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=mlDMPb7HVvI&feature=player_embedded#t=15s
http://aktualne.atlas.sk/video-ako-blondinka-na-futbale-oslavuje-gol-ktory-nebol/sport/futbal/
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  Široký výber najlacnejších  PNEU na Slovensku! Pozri tu!
41

 Táto reklama 

uţ bola RPR posúdená ako neetická. Napriek tomu sme ju identifikovali opäť na 

niektorých portáloch. Otázna je teda efektívnosť samoregulačných mechanizmov.  Pre  

niektorých marketérov očividne samoregulácia nie je dostatočným „motívom“, ale 

vyţaduje si prísnejšiu, právnu úpravu.  

 

 Reklama na Savo, stereotypná pre ţeny, kde ţena – slúţtička čistí bazén.
42

 

 

 Osobitnú pozornosť si zasluhuje nasledujúci príklad: 

V auguste 2012  televízia Markíza spustila novú stanicu zameranú pre muţov „Daj to“ 

( podtitul Buď chlap). Propagácia stanice naznačovala, ţe programy budú zamerané na 

„typické“  akčné,  erotické a komediálne tituly pre cieľovú skupinu 24 – 34 ročných muţov.  

Z vlastnej tvorby má ponúkať Sexy šport s vyzliekajúcimi sa moderátorkami a audiotexovú 

Sexy výhru.
43

 Podobné stanice má kontrolujúca  americká spoločnosť CME aj v  Bulharsku a 

chystá ju aj v Českej republike ( na Nove, kanál Fanda).  

Pritom kreatíva TV Markízy pri promovaní stanice  predstavovala  koncept  marketingovej 

komunikácie ako “chlapské hecovanie trocha ďalej od úplnej prvoplánovosti. Ide síce o 

hecovanie, ale bez negatívnej emócie - človek vyhecuje sám seba”
44

  

Prvý spot: Na odľahlej poľnej ceste muţ ukradne močiacemu pretekárovi jeho auto a vydá sa 

na spanilú off-roadovú jazdu. Spot je podfarbený pesničkou Song 2 od skupiny Blur a 

ukončený sloganom "Dajto - normálne, ţe telka pre chlapa!"
45

 

Druhý spot: Atraktívny muţ popíjajúci v bare po výzve "Buď chlap! Daj to!" zvedie mladú 

priateľku holohlavého muţa s nadváhou, kým on sa venuje telefonovaniu. Upútavka je opäť 

podfarbená pesničkou Song 2 od skupiny Blur a ukončená sloganom "Dajto - normálne, ţe 

telka pre chlapa!"
46

 

Tretí spot: „Inštalatér s nie práve športovou postavou v ňom vojde do opustenej šatne hráčov 

amerického futbalu a po tradičnej výzve "Buď chlap! Daj to!" si oblečie hráčsku výstroj a 

pomedzi mnoţstva roztlieskavačiek vybehne na ihrisko, aby ho následne dvaja futbalisti 

zrazili k zemi.”
47

 

Zatiaľ čo prvá fáza kampane sa snaţila byť ešte „nie úplne prvoplánová“ a obsahovala prvky 

sebairónie, hoci nie bez sexistického podfarbenia, druhá fáza kampane  propagovala uţ 

konkrétne  spoty k akčným, erotickým  a komediálnym  titulom  propagujúcim násilie, sex 

a muţský šovinizmus. Spustila sa aj osobitná web stránka pre novú stanicu ešte pred začatím 

vysielania. Tu okrem programu stanice je prepojenie na bulvárne sekcie pre muţov z portálu 

TVnoviny.sk a prvoplánovosť komunikácie sa uţ  prejavila úplne naplno.  

                                                 
41 http://automix.atlas.sk/moto-babes/641649/babika-dna-narazove-testy  
42 http://www.youtube.com/watch?v=VDB-JZEcvPU&feature=player_embedded 
43 Zdroj: http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/tretia-faza-kampane-na-dajto-odhaluje-aj-serialy-nikita-ci-fringe.html 
44 Roman Kettner, kreatívny riaditeľ TV Markíza, http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/startuje-kampan-na-stanicu-

dajto-pozrite-si-prvy-spot.html  
45 http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/startuje-kampan-na-stanicu-dajto-pozrite-si-prvy-spot.html  
46 http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/kampan-pred-startom-dajto-pokracuje-dalsim-spotom.html  
47 http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/markiza-pokracuje-v-kampani-pred-startom-dajto-tretim-spotom.html  

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1872&pr=0.1&w_id=4691&tstamp=1344931087&pid=1051&cd=f84b3ee6b1d32eaf9381de33784dbd23&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1875&pr=0.1&w_id=1972&tstamp=1344932661&pid=1051&cd=e9d7cc09e9d1c908833a123d272d77cf&f=1
http://automix.atlas.sk/moto-babes/641649/babika-dna-narazove-testy
http://www.youtube.com/watch?v=VDB-JZEcvPU&feature=player_embedded
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/startuje-kampan-na-stanicu-dajto-pozrite-si-prvy-spot.html
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/startuje-kampan-na-stanicu-dajto-pozrite-si-prvy-spot.html
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/startuje-kampan-na-stanicu-dajto-pozrite-si-prvy-spot.html
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/kampan-pred-startom-dajto-pokracuje-dalsim-spotom.html
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/markiza-pokracuje-v-kampani-pred-startom-dajto-tretim-spotom.html
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„Erotické kalendáre 2013: Zo sexy Rhian 

Sugden sa môţete zblázniť! 

14.08.12 • Dievčatá 

Máme nahé fotografie známej anglickej 

glamour modelky, ktoré budú súčasťou 

kalendára na rok 2013.“ 

 

„Škandál! V električke nakrúcali za 

bieleho dňa porno 

14.08.12 • Zábava 

Nemeckým mestom Halle otriasa škandál. 

Nakrúcalo sa tu porno v električke a za 

bieleho dňa.“ 

 

„Holly Peers opretá o bicykel: Úplne nahá! 

13.08.12 • Dievčatá 

Nahá a opretá o bicykel. Britská glamour 

modelka na poriadne sexy záberoch!“ 

Zdroj: http://dajto.markiza.sk/  

Reklamný priestor na stanici pre muţov má zatiaľ na starosti Unimedia a jej zámerom je 

„efektívne zacieliť na vo všeobecnosti ťaţko zasiahnuteľnú cieľovú skupinu muţov 

v aktívnom veku.“
48

 Zatiaľ sa  na  novú stanicu reklamne naviazali kozmetická firma a 

automobilový priemysel ( KIA a Hunday).  

Po spustení stanice bol publikovaný blog  kritizujúci obraz muţov, ktorí stanica údajne 

oslovuje: „Sú veľkí, zarastení, agresívni, zapáchajú a správajú sa ako slon v porceláne......”
49

 

Programová náplň pripomína skôr „odkladový sklad“, keďţe  sa tu vysielajú seriály či staršie, 

stokrát videné  filmy ( Rambo, Anakonda, Muţi v čiernom). Nie  je preto zrejmé, čo vlastne 

zriaďovateľ týchto staníc, bermudská firma CME, chce vlastne povedať. Vzhľadom na 

finančné krytie môţe ísť o šetrenie v oblasti športových práv, keďţe vysielacia licencia 

športových prenosov sa vzťahuje na podobný kanál Fanda na Nove v Čechách, v Bulharsku, 

Slovinsku a Chorvátsku.
50

  

V súvislosti so spustením novej stanice pre muţov sa objavili aj bilbordy na  český 

pornokanál Leo TV,  ktorý funguje uţ niekoľko rokov.  „Leo TV šíria viacerí operátori, ktorí 

zaradili do ponuky aj Dajto, no zväčša v rozšírených balíkoch. Pornokanál je dostupný v 

satelitných sluţbách Skylink a CS Link, v káblovke UPC či v IPTV sluţbe Magio.”
51

 Kampaň 

má zrejme vyuţiť pozornosť, ktorú spustenie stanice Dajto vyvolala a  oslabiť konkurenciou 

jej programov “pre dospelých”.  

                                                 
48 http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/augustove-dajto-predava-exkluzivne-unimedia  
49 Martin Štunda: Názor televízie Markíza na slovenských chlapov...; 21.8.2012; dostupné na: 

 http://martinstunda.blog.sme.sk/c/306098/Nazor-televizie-Markiza-na-slovenskych-chlapov.html  
50 http://www.digizone.cz/clanky/fanda-a-dajto-stejni-a-presto-rozdilni-sourozenci-byvale-federace/  
51 http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/dajto-ma-v-uliciach-konkurenta-cieli-na-samcov.html 

http://dajto.markiza.sk/
http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/augustove-dajto-predava-exkluzivne-unimedia
http://martinstunda.blog.sme.sk/c/306098/Nazor-televizie-Markiza-na-slovenskych-chlapov.html
http://www.digizone.cz/clanky/fanda-a-dajto-stejni-a-presto-rozdilni-sourozenci-byvale-federace/
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Zdroj: Mediálne.sk 

Prvé údaje  o sledovanosti televízie Daj to po mesačnom vysielaní boli dostupné v septembri 

2012. Stanica dosiahla 2,2%  celodenný trhový podiel u strategickej cieľovej skupiny 15- 54 

rokov a rovnaký podiel aj  v prime time (19:00 – 22:00 hodín). Ide teda o pribliţne 10 000 

divákov tejto vekovej kategórií, čím sa stanica  svojím podielom na trhu zaradila medzi 

Jednotku ( 4,9%) a Dvojku ( 1,3%). Rating stanice sa pohybuje pod 1%.
52

  

Sexualizovaná objektifikácia ţien sa objavuje aj na výrobkoch beţnej spotreby.  Prinášame 

len príklady z kaţdodenného vystavovania ţien a dievčat takémuto zobrazovaniu: 

Kryty na iphony:  

 
 

  

Zdroj: http://magazin.atlas.sk/galeria/?IdText=804467&pic=1  

                                                 
52 http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/prve-vysledky-sledovanosti-televizie-dajto-su-zname.html  

http://magazin.atlas.sk/galeria/?IdText=804467&pic=1
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/prve-vysledky-sledovanosti-televizie-dajto-su-zname.html
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2.3. SEXISMUS V POLITICKEJ REKLAME VO VOĽBÁCH DO NR SR 2012 

V roku 2012 sme zaznamenali sme aj  ţeny  uráţajúcu politickú reklamu počas ostatných 

volieb do NR SR.  Nedostatkom je, ţe uráţajúcu a neetickú politickú reklamu Rada pre 

reklamu nerieši, resp. nie je predmetnom ţiadnej regulácie.  

 

 

Zdroj: http://medialne.etrend.sk/galeria-detail/detail-sns-volby-2012.html  

 

Zdroj: http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/najlepsi-predvolebny-bilbord-vsetkych-cias.html  

Efekt tejto reklamy na potenciálne voličky, respektíve voličov týchto strán  nie je známy. 

Obidve však skončili pod úrovňou zvoliteľnosti. K neúspechu politických strán však určite 

prispeli aj iné faktory okrem sexistickej  reklamnej kampane.  

 

 

 

 

 

http://medialne.etrend.sk/galeria-detail/detail-sns-volby-2012.html
http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/najlepsi-predvolebny-bilbord-vsetkych-cias.html
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA  

 

Úloha médií v utváraní postojov verejnosti k násiliu páchanému na ţenách je nezastupiteľná. 

Korektným informovaním o prípadoch násilia, jeho moţných riešeniach, jeho prezentácie ako 

verejného a ľudsko-právneho problému môţe významne zvýšiť citlivosť ľudí na problém 

násilia a pozitívne ovplyvniť aj samotné ţeny zaţívajúce násilie. Na druhej strane však médiá 

rodovo-stereotypnou prezentáciou spoločenských rolí ţien môţu prispievať k rezistencii 

rodových nerovností a nepriamo aj k výskytu rodovo-podmieneného násilia páchaného na 

ţenách viacerými mechanizmami: nízkym alebo nekorektným – rodovo necitlivým 

mediálnym pokrytím témy; prezentáciou samoúčelného mediálneho násilia;  

zneviditeľňovaním ( nihilizáciou) ţien v relevantných témach a jazyku spravodajstva, 

ignorovaním rodovej perspektívy v témach, ktorých základom je rodová podmienenosť; 

prezentáciou objektifikovaných a sexualizovaných ţenských ( aj muţských) tiel, prispievajúc 

tak k povrchnému a zúţenému pohľadu na ľudskú sexualitu bez vzájomného rešpektu 

a hlbokej intimity. Sexualizácia ţien a dievčat v médiálnych a marketingových komunikátoch 

prispieva často k devalvácii ţien a dievčat  a sekundárne aj k ich niţšiemu spoločenskému 

statusu.  

V monitoringu spravodajstva sme sa primárne zameriavali na kvantitu a kvalitu mediálneho 

pokrytia  problematiky násilia páchaného na ţenách, zaujímali nás však aj iné a širšie 

koncipované parametre správ spravodajstva. 

V priebehu rokov sa  poradie tematických celkov v monitorovaných médiách  takmer 

nemenilo.  Najviac bolo vţdy správ troch tematických celkov:  politika, kriminalita a nehody,  

ekonomické témy.  Správy zo sveta celebrít, umenia  a športu  boli vţdy početnejšie ako 

sociálne a právne témy, čím sa len potvrdzuje trend inklinácie spravodajstva na 

infoentertaiment. 

Rodovo- podmienené násilie alebo NPŢ tvorilo osobitnú  subtému - podkategóriu tematického 

celku „kriminalita, násilie, nehody“ a podkategória sa vzťahovala  na všetky druhy násilia na 

ţenách ( partnerské,  domáce, sexuálne delikty,  a pod.).  V priebehu rokov 2009 – 2011  

bolo identifikovaných v referenčnom období  celkovo 95 správ o NPŢ,  čo predstavuje   

2,1-percentný podiel zo všetkých 4 526 monitorovaných správ.  V absolútnych číslach to 

predstavuje  48 správ v roku 2009, 22 v roku 2010 a 25 správ v roku 2011. 

Vraţdy, fyzické a sexuálne násilie  na ţenách tvorili výraznú väčšinu správ o násilí 

páchanom na  ţenách. Vraţdy  ţien predstavovali v sledovanom období  2009 – 2011 

v priemere 36,5%,  fyzické násilie 30% a sexuálne násilie 13% zo všetkých správ NPŢ.  

Prevahu týchto foriem NPŢ pokrytých v médiách moţno vysvetliť jednak „atraktívnosťou 

extrémov“, ako aj aktuálnymi udalosťami, ktoré sa v období monitoringu stali, resp. absencia 

inej, mediálne atraktívnej témy. Tzv. servisné správy o NPŢ, napríklad o pomoci ţenám, sa 

v referenčnom období vyskytli taktieţ iba sporadicky.  Hoci Medzinárodný deň boja proti 

násiliu páchaného na ţenách či 16 dní aktivizmu boli medializované len výnimočne a výlučne 

len verejno-právnymi médiami ( prevaţne Slovenským rozhlasom), hlavne v roku 2011 sme 

zaznamenali zvýšenú pozornosť médií v dôsledku relevantných udalostí: podpis 

Istanbulského dohovoru a medzinárodnú konferenciu k DN a NPŢ realizovanú na Slovensku. 

Kvantitatívne parametre mediálneho pokrytia NPŢ sme doplnili aj o kvalitatívne znaky 

relevancie správ. Vzhľadom na umiestnenie, väčšina správ dosiahla len nízku relevanciu, t. j. 

správy boli zväčšia umiestňované či vysielané nie na predných stranách či prvé v poradí. 
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Výnimku tvoria správy o extrémnom násilí ( zavraţdenie ţeny, brutalita fyzického násilia na 

ţene a pod.), ktoré tvorili „palcové titulky“. V ostatnom čase sa však prejavuje presýtenosť 

takýchto správ, čím sa akoby vytváral dojem „beţnosti“  a tým aj laxnosti k danému javu 

v očiach verejnosti. Vzhľadom na rozsah, ktorý sa správam o NPŢ venoval, podľa arbitrárne 

stanovenej škály väčšinou išlo o stredný stupeň relevancie, t. j. ½ strany aţ 2-3 odseky, resp. 

priemerný čas venovaný televíznej alebo rozhlasovej škále.  

V sledovanom období sme identifikovali negatívne aj pozitívne prípady korektného 

informovania správ o NPŢ. Nekvalitné správy informovali o NPŢ ako  o skutku z vášne, 

v dôsledku ţiarlivosti a neovládnuteľných citov lásky, alebo uvádzali nesprávny 

zastierajúci motív násilného konania voči ţenám. Z kvalitného mediálneho pokrytia 

vyzdvihujeme hlavne viacero kritických komentárov a  analýz prípadov vráţd ţien 

v ostatných dvoch rokoch, ktoré poukázali na viaceré pochybenia zodpovedných inštitúcií 

v ochrane ţien. Vo viacerých komunikátoch ich autori a autorky vyuţívali aj štatistické údaje 

o NPŢ.  

Čo sa týka rodovej štruktúry osôb prezentovaných v správach, celkovo bolo v správach 

spravodajstva zaznamenaných 12 864 osôb vystupujúcich v rôznych funkciách. Z toho 

bolo 3 386 ţien a 9 484 muţov. Ţeny tvorili  v priemere 26,3% a muţi 73,1% zo všetkých 

osôb vystupujúcich, hovoriacich či citovaných v správach v rokoch 2009 – 2011. 

V priebehu rokov podiely ţien a muţov síce mierne variovali, celkovo však podiel ţien 

nepresiahol 28%.  

Ţeny ako  hlavný objekt správ tvorili za celé obdobie 2009 – 2011 necelých  23%.  
Zvyšných 77% tvorili hlavné objekty – teda o kom správa bola, muţi. Z toho vyplýva, ţe 

správy spravodajstva primárne prinášajú správy o muţoch, resp. muţi tu vystupujú ako 

hlavný objekt.  Správy spravodajstva sú  z hľadiska toho, či je objektom správ muţ alebo 

ţeny výrazne rodovo nevyváţené v neprospech ţien.  Hovorkyne tvorili 45,3% zo všetkých 

osôb vystupujúcich vo funkcii hovorcov, expertky a komentátorky však len 20,7%  zo 

všetkých  osôb v tejto funkcii.  

Štyri výrazne najpočetnejšie sa prezentujúce profesijné skupiny  v médiách sú politici, štátni 

úradníci, podnikatelia/finančníci a policajti. Podiel ţien z najreprezentovanejších 

profesijných skupín v sledovanom období 2009 – 2011 neprekročil v priemere 33%. 
V skupine osôb z oblasti politiky sa výrazne neodrazilo ani to, ţe Slovensko malo vo svojej 

histórii na čele vlády  ţenu  – v roku 2011 ţeny ako političky predstavovali necelých 24% (  

rovnaký podiel ako v roku 2009).  Ţeny  tvoria 50% len v profesijných a statusových  

skupinách, ktoré  sú celkovo málo reprezentovaných v spravodajstve, ako sú napríklad 

rodičia, študentky, dôchodcovia či prostitútky. Muţi  reprezentujú  aj výrazne feminizované 

profesijné oblasti, ako je školstvo, ţurnalizmus, „sekretár, čašník, predavač“, či mimovládny 

sektor, v realite taktieţ  viac zastúpený ţenami. Ani pri mediálnych udalostiach ako bol štrajk 

lekárov/riek a učiteľov/liek nebola rodová štruktúra osôb „hovoriacich“ za dané profesie 

vyrovnaná, napriek tomu  ţe ide o sektory s výrazne vyšším zastúpením ţien  ( lekárky  60%, 

učiteľky 80%).  

Jazyk a reč  sú najvýznamnejšími prostriedkami  konštrukcie a interpretácie sociálnej reality. 

Medzi jeden z najčastejších spôsobov vytvárania  rodových nerovností a exkludovania 

ţien z „mediálnej reality“ je označovanie pozícií a profesií  výrazmi takmer výlučne 

v muţskom rode –  vo forme generického maskulina ( GM) . Zo sociologického hľadiska 

naduţívanie generického maskulina indikuje nadradené postavenie muţov a zároveň  

normalizuje predstavu, ţe celý rad profesií, pracovných miest a pozícií je spojovaný takmer 

výhradne s muţským rodom. Opakom a rodovo korektným označením ţien a ich profesií, 
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resp. rodovo-zmiešaných skupín ľudí je pouţitie ţenského lexikálneho rodu ( LR) . 

V priemere sa GM vyskytuje  4-krát častejšie ako ţenský LR v texte správ 

spravodajstva. Počet výskytov GM a ţenského LR vzhľadom na počet monitorovaných 

správ sa pohyboval na úrovni 1,43 GM a 0,36 LR v referenčnom období 2009 – 2011. 

V titulkoch a podtitulkoch správ spravodajstva bolo vţdy identifikovaných ďalších 300 GM 

a asi 3-krát menej ţenského LR.  Ani uţ spomínaných štrajkujúcich profesií s výrazným 

zastúpením ţien, neboli tieto označované ako súčasť protestujúcej skupiny.  

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sme identifikovali mediálne komunikáty 

potvrdzujúce sexualizáciu ţien v marketingu aj vo verejnom priestore. Počas volebnej 

kampane do NR SR v roku 2012 sa objavila  objektifikácia ţien aj v politickej reklame. 

Pripomíname, ţe sexualizácia a objektifikácia dievčat a ţien vytvára  neautentickú  ţenskú 

sexualitu a manipuluje s ich predstavami  o intimite a feminite. Ţeny sú degradované na 

dekoráciu, na niečo čo je moţné kúpiť a vlastniť, bez vlastnej integrity a ich city a vôľa 

nemusia byť brané do úvahy. V prípadovom monitoringu sme vyuţili test sexuálnej 

objektifikácie Heldmann, na základe ktorého je moţné lepšie identifikovať jednotlivé znaky  

sexuálnej objektifikácie. 

Na základe zistených nedostatkov  pripomíname odporúčania z roku 2010 a formuluje aj nové 

návrhy na zlepšenie situácie: 

Podporiť  ďalší výskum s cieľom analyzovať moţné  faktory prispievajúce k mýtizujúceho 

obsahu správ o NPŢ,  nevyváţenej rodovej skladby mediálnej prezentácie, pouţívania 

rodovo-necitlivého jazyka apod.  Podporiť osobitný výskum zameraný na rodový audit 

mediálnych a marketingových subjektov vzhľadom na rodovú štruktúru zamestnanosti 

a riadenia  v tomto sektore, ako aj   analýza efektivity samoregulačných a regulačných 

opatrení v oblasti médií a reklamy. 

Ukotvenie zákazu sexizmu a sexualizácie, mediálneho násilia a neprimeraného 

zobrazovania násilia  v mediálnej produkcii pre deti aj pre dospelých  do príslušných 

mediálnej zákonov a zákonov na ochranu spotrebiteľov, ako aj do  profesijných etických 

kódexov. 

Pre posilnenie regulačných mechanizmov a ich efektivity v danej  oblasti zriadiť osobitné 

komisie  v rámci uţ existujúcich  slovenských regulačných úradov (Rada pre vysielanie 

a retransmisiu, Tlačová rad, Rada pre reklamu).  Komisia by bola zloţená z expertov 

a expertiek  dôkladne vyškolených v danej oblasti, ktoré a ktorí by proaktívne iniciovali 

podnety a prešetrenie prípadného porušenia uţ daných legislatívnych ustanovení príslušných 

zákonov.  

Vypracovať krátky a ľahko vyuţiteľný manuál pre ţurnalistov a ţurnalistky o citlivom 

a korektnom informovaní o násilí páchanom na ţenách vrátane informácií o dostupnej 

pomoci pre ţeny zaţívajúce násilie, ktorý voľne dostupný pre kaţdú redakciu spravodajstva či 

publicistiky. Zabezpečiť  včasné aktualizovanie manuálu  v prípade zmien v štruktúre 

pomáhajúcich profesií.  

Rodovo citlivý jazyk  - vypracovať manuál rodovo citlivého jazyka pre médiá a všetky 

úrovne verejnej a štátnej správy. Osobitne sa zamerať aj na vzdelávanie a vyuţívanie rodovo 

citlivého jazyka pre pracovníkov a pracovníčok tlačových odborov, hovorcov  a hovorkýň  

jednotlivých rezortov, vlády Slovenskej republiky  a Národnej rady Slovenskej republiky.  

Zaviesť  sankčné mechanizmy za porušovanie  (napr. v prípade  odborných kvalifikačných 
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prác zhoršiť známku za nedodrţiavanie rodovo-citlivého jazyka). Obdobný manuál 

vypracovať aj na predchádzanie pouţívania sexistického jazyka v médiách.  

Podporiť a posilniť implementáciu mediálnej výchovy na základných a stredných školách  

ponukou spolupráce s Centrom mediálnej výchovy a doplnenie osnov a študijných materiálov 

o problematiku sexualizovanej objektifikácie  dievčat/adolescentiek a ţien, ako významného 

faktora  výskytu násilia páchaného na ţenách a dievčatách a udrţiavania rodových nerovností. 

 

LITERATÚRA  

 

 

Bútorová a kol. 1996: Ona a on na Slovensku. Ţenský údel  očami verejnosti. FOCUS, 

Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, Bratislava  

 

EWL’s Beijing+15 Report on Women and the Media: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique40&lang=en    

GMMP 2005:  Who Makes the News, WACC, www.whomakesthenews.org, by Gallagher., 

M., 2005.  

GMMP 2009/2010,  Qualitative  news analysis, www.whomakethenews.org  

GMMP, 1998, Who’s perspective? Women´s Media Watch Jamaica, 

http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/MGMpdfs/mgm20.pdf 

 

Holubová, B., 2009: Metodika monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia 

páchaného na ţenách a odstraňovania rodovej stereotypizácie s presahom na rodovú 

diskrimináciu a znevaţovanie na základe rodu, IVPR 

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Metodika.pdf  

 

Holubová, B., Špringelová, M., 2010: Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska 

násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010,  IVPR, 

http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2010/Holubova/Monitoring-Holubova-

Springelova.pdf 

 

Hagemann-White, C. Kelly, R. Römkens, Feasibility study to assess the possibilities, 

opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, 

violence against children and sexual orientation violence, European Commission, 2010, 

http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/daphne_feasibility_study_2010_annexes_en.pdf  

 

International Women’s Media Foundation (2011), Global Report on the Status of Women in 

the News Media, Washington, USA. Dostupné na: http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-

Report.pdf  

   

Langton, R., : Nussbaum and Autonomy,  

http://homepages.ed.ac.uk/rhl/objectification/nuss.pdf 

Mesochoritisová, A., 2005, Médiá a násilie páchané na ţenách, v Bútorová, Z., Filadelfiová, 

J., (editorky), Násilie páchané na ţenách ako problém verejnej politiky, Inštitút pre verejné 

otázky, ISBN 80 -88935-78-4 

http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique40&lang=en
http://www.whomakesthenews.org/
http://www.whomakethenews.org/
http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/MGMpdfs/mgm20.pdf
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Metodika.pdf
http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2010/Holubova/Monitoring-Holubova-Springelova.pdf
http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2010/Holubova/Monitoring-Holubova-Springelova.pdf
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/daphne_feasibility_study_2010_annexes_en.pdf
http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-Report.pdf
http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-Report.pdf
http://homepages.ed.ac.uk/rhl/objectification/nuss.pdf


45 

 

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia  páchaného na ţenách  na roky 2009 –

 2012,  

http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=673c44b62ee4c592491912b9d6f08e8b&SMC=1&i

d=111 

 

Nussbaum, M. C.,  2006: Objectification, in Philosophy & Public Affairs, 24: 249–291. 

Recommendation CM/Rec (2007) 17 ) Gender eguality standards and mechanisms,: 

http://www.gelijkekansen.be/bijlagen/Internationaal/Bij%20raad%20van%20europa/Rec(200

7)17%20Gender%20equality%20standards%20and%20mechanisms.pdf  

Renzetti, C., Curran, D.J., 2003, Ţeny, muţi a společnost, Karolinum, Univerzita Karlova , 

Praha, ISBN 80-246-0525-2 

UNESCO,  1999, Guidelines on  Gender-Neutral  language , Unit for the Promotion of the 

Status of Women and Cender Equality 

Vochocová, L., 2008,  Ţeny ve zpravodajských redakcích: Falešné neděje na dobytí 

maskulinní pevnosti , Mediální studia,  roč. 3, II/2008,   Masarykova univerzita, Brno/ 

Syndikát novinářu České republiky 

Zoonen, L. van, 2000. Feminists Media Studies. Sage. 

http://www.google.com/books?hl=sk&lr=&id=SnT2tnhJ7u0C&oi=fnd&pg=PP9&ots=l0Yr1T

OHBv&sig=QAdKNQ3i2Xy14FU-3GyKSY0Xz-4#v=onepage&q&f=false 

 

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2010, s. 148, Národné centrum zdravotníckych 

informácií 

 

 

PRÍLOHY  

 

1. MANUÁL A PREMENNÉ MONITORINGU  SPRAVODAJSTVA 
 

I. ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Kritériá výberu médií: 

 z kaţdého druhu médií jedno  max  dve médiá (tlačené, elektronické 

 s najväčším celoplošným pokrytím 

 s najväčšou váhou  - kritérium čítanosti, sledovanosti 

 s rozličným  vlastníckym pozadím a odráţajúcich rozmanitosť mediálneho usporiadania 

 typ  média  „kvalita“ vs.  „populárne“ médiá 

Kódujte: iba správy spravodajstva. V printových médiách po  14 článkov z hlavných stránok jednotlivých denníkov.  Začnite  

titulnou stránkou – tu kódujte všetky spravodajské  články. Potom prejdite na ostatné hlavné články na ostatných stránkach.  

Kódujte len články  - nie úvodníky,  komentáre, listy redakcii.  Ak článok začína na hlavnej stránke a pokračuje na inej, 

kódujte celý článok.  Niektoré správy sa skladajú z fotografie s titulkom, titulkom alebo krátkeho textu.  Kódujte tieto tak isto 

ako dlhšie články.  V elektronických médiách kódujte všetky správy. 

Nekódujte: úvodníky, komentáre, listy redakcii, zoznamy/upútavky na články vo vnútri novín, karikatúry a vtipy, správy 

o počasí, reklamy a inzerciu.  

Aké sú hlavné správy na stránkach: kaţdé noviny sú rôzne usporiadané a neexistuje jednotná štruktúra.  To je niekoľko 

hlavných typov usporiadania: 

- vo všeobecnosti, hlavné stránky denníkov sú venované  národnému (domácemu), medzinárodnému a v niektorých 

prípadoch aj regionálnemu spravodajstvu 

- špeciálne sekcie novín ako športové, ţivotného štýlu či pre podnikateľov by v zásade nemali byť kódované. Ak je 

udalosť zo sveta športu, biznisu alebo  celebrít povaţované za dôleţitú v záujme všetkých čitateľov,  bude 

umiestnená na hlavných spravodajských stránkach.  

http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=673c44b62ee4c592491912b9d6f08e8b&SMC=1&id=111
http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=673c44b62ee4c592491912b9d6f08e8b&SMC=1&id=111
http://www.gelijkekansen.be/bijlagen/Internationaal/Bij%20raad%20van%20europa/Rec(2007)17%20Gender%20equality%20standards%20and%20mechanisms.pdf
http://www.gelijkekansen.be/bijlagen/Internationaal/Bij%20raad%20van%20europa/Rec(2007)17%20Gender%20equality%20standards%20and%20mechanisms.pdf
http://www.google.com/books?hl=sk&lr=&id=SnT2tnhJ7u0C&oi=fnd&pg=PP9&ots=l0Yr1TOHBv&sig=QAdKNQ3i2Xy14FU-3GyKSY0Xz-4#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/books?hl=sk&lr=&id=SnT2tnhJ7u0C&oi=fnd&pg=PP9&ots=l0Yr1TOHBv&sig=QAdKNQ3i2Xy14FU-3GyKSY0Xz-4#v=onepage&q&f=false
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- majte na pamäti hlavný cieľ projektu:  sledovať zastúpenie ţien a muţov v hlavných  udalostiach dňa.  Ak zistíte, 

ţe  existuje len veľmi málo  článkov  zahrňujúcich ţeny ako  v najdôleţitejších správach, tak to je stav situácie.  

Nemali by ste zámerne vyhľadávať články, ktoré sa zmieňujú o ţenách  alebo sú o ţenách.  

 

II. KÓDOVACÍ SYSTÉM  

(kódy a popis sleduje premenné v maske variable view SPSS na jednotlivých riadkoch)  

Identifikačné údaje  

1. Názov médiá -  označuje názov konkrétneho média vybraného pre monitoring. 1 = nový čas, 2 = sme, 3 = tv markíza, 4 

= stv, 5 = rádio expres, 6 = sro, 7 = topky, 8 = aktuality   

2. Dátum vydania  – dátum vydania správy vo formáte  dd.mm.yy (napr. 25.11.10) 

 

Tematické zaradenie správy 

3. Predmet – označuje o čom správa je.  Umoţňuje zaradenie kaţdého správa do jednej z 52 kategórií predmetov. Obsah 

jednotlivých kategórií vnímajte ako kľúčové slová objavujúce sa v správe, ale aj ako popis  predmetu článku. Kategóriu 

„iné“ z daného okruhu  (kategórie 8, 18, 25, 36, 44, 50) a kategóriu 52  pouţívajte ako poslednú moţnosť.  

Pred zaradením článku do predmetnej kategórie vyberte jedno kľúčové slovo, ktoré   najlepšie popisuje  ako je  udalosť 

v článku  opísaná. Pamätajte ţe jedna a tá istá udalosť môţe byť opísaná z viacerých uhľov pohľadu. Napríklad článok 

uverejnený v Keni o voľbách amerického prezidenta môţe byť  o tom, čo voľby znamenajú pre vnímanie USA 

v zahraničí (kód  6 – zahraničná politika), alebo o tom, čo môţu americké voľby priniesť Keňanom pri voľbe vlastných 

politických vodcov (kód 4 – domáce spravodajstvo).  Niekedy môţe nastať, ţe v jednom článku budú viaceré predmety.  

Vyberte ten, ktorému je venovaný  najväčší priestor či váha, t. z. najväčší priestor a počet komentárov.  

Politika a vláda 

1. =  Ţeny  v politike a na rozhodovacích pozíciách (lokálne, regionálne, národné) 

2. =  Ţenské volebné kandidátky ((lokálne, regionálne, národné) 

3.  = Mier, vyjednávanie, prístup (lokálne, regionálne, národné) 

4.  = Iné  témy domáceho politického spravodajstva -  vláda (lokálna, regionálna, národná), parlament, voľby, 

príhovory/prejavy, politický proces -  zasadnutia, činnosť  koalície/opozície, .. 

5.  = Globálne partnerstvá (medzinárodný  obchodný a finančný systém, napr. Európsky obchodný priestor, 

WTO, OECD, IMF, Svetová banka, dlhy, ..) 

6.  = Zahraničné/medzinárodné politiky, vzťahy s inými krajinami, vyjednávanie, zmluvy/dohovory, EU, OSN, 

mierové dohovory 

7.  = Národná obrana, náklady na zbrojenie -  obranu, vojenský výcvik, vojenská prehliadka/sprievod 

vnútorná bezpečnosť a pod. 

8.  = Iné politické  témy a témy vzťahujúce sa na vládu (špecifikovať v poznámkach) 

 

Ekonomika 

9.  = Politika ekonomiky, stratégie, modely (národné, medzinárodné)... 

10.  = Ekonomické ukazovatele, štatistika, podnikanie, obchod, zásoby trhu,.. 

11.  = Ekonomická kríza, štátne zásahy do podnikov, zánik a vznik podnikov, ich fúzie 

12.  = Chudoba, bývanie, sociálna politika, opatrenia/pomoc tým v núdzi 

13.  = Participácia ţien v ekonomických procesoch (neformálna práca, platená práca, nezamestnanosť, 

neplatená práca) 

14.  = Iné témy trhu práce/zamestnanosti, odbory, vyjednávanie, zamestnanosť /nezamestnanosť,... 

15.  = Vidiecka/lokálna ekonomika, poľnohospodárstvo, farmárčenie, politika poľnohospodárstva, pozemkové 

práva,... 

16.  = Spotrebitelia, ochrana spotrebiteľov, regulácia, ceny, podvody na spotrebiteľoch 

17.  = Doprava, logistika,  infraštruktúra/diaľnice 

18.  = Iné témy ekonomiky a ekonómie(špecifikovať v poznámkach) 

 

Veda a zdravie 

19.  = Veda, technológie, výskum, financovanie, objavy/inovácie, vývoj,.. 

20.  = Zdravie, bezpečnosť, lekárstvo, zdravotné postihnutie, medicínsky výskum, financovanie (okrem 

HIV/IDS) 

21.  = HIV a AIDS,  incidencia, politika, liečenie, nakazení ľudia, ... 

22.  = Iné epidémie, vírusy, nákaza, chrípka, BSE, SARS,... 

23.  = Kontrola pôrodnosti, plodnosť/pôrodnosť, sterilizácia, potratovosť 

24.  = Environmentalistika, ţivotné prostredie, znečisťovanie, globálne otepľovanie, ekológia, turizmus 

25.  = Iné z oblasti vedy a alebo zdravia (špecifikovať v poznámkach) 

 

Sociálne  a právne témy 

26.  = Vývoj, udrţateľnosť, komunálny vývoj 

27.  = Vzdelávanie, starostlivosť o deti, od predškolského vzdelávania  po univerzity , vzdelávanie dospelých 

financovanie školstva,  gramotnosť,.. 

28.  = Rodinné vzťahy, intergeneračný konflikt,  osamelí rodičia, ... 

29.  = Ľudské práva, ţenské práva, detské práva, práva gayov a lesieb, práva menšín 

30.  = Náboţenstvo, kultúra, tradície, kontroverzie, náuka, oslavy, praktiky  

31.  = Migrácia, utečenci, ţiadatelia o azyl, etnické konflikty, integrácia cudzincov, rasizmus, xenofóbia,.. 
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32.  = Ţenské hnutie, aktivizmus, udalosti, demonštrácie,  obhajoba rodovej rovnosti 

33.  = Zmena rodových  vzťahov, rolí a vzťahov medzi muţmi a ţenami vo vnútri aj mimo domu,.... 

34.  = Rodinné  právo, zákon o rodine, vlastnícke práva vo vnútri rodiny, dedičské práva a zákony,... 

35.  = Právny systém, justičný systém, legislatíva (okrem rodinnej, vlastníckej a dedičskej legislatívy),... 

36.  = Iné  sociálne a právne záleţitosti  (špecifikovať v poznámkach) 

 

Kriminalita a násilie 

37.  = Nenásilná kriminalita, krádeţ, korupcia (vrátane politickej a zneuţitia politickej moci,  predaj drog, ...) 

38.  = Násilná kriminalita, vraţda, únos, prepadnutie, násilie spojené z drogami,... 

39.  = Rodovo-podmienené násilie, vraţda/ zabitie ţeny, sexuálne a šikanózne obťaţovanie,   domáce násilie, 

znásilnenie, obchodovanie so ţenami, mrzačenie  ţenských genitálií a iné škodlivé praktiky 

40.  = Zneuţívanie detí, sexuálne násilie  na deťoch,  obchodovanie s deťmi, zanedbávanie 

41.  = Vojna, občianska vojna, terorizmu, štátom páchané násilie,... 

42.  = Výtrţnosti/nepokoje, demonštrácie, verejné nepokoje,... 

43.  = Katastrofy, nehody, hladomory, zemetrasenie, povodne, hurikány, pády lietadiel, autonehody 

44.  = Iné správy o kriminalite a násilí (špecifikuj v poznámkach) 

 

Celebrity, umenie, médiá a šport 

45.  = Správy o celebritách, narodeninách, sobášoch, úmrtiach, nekrológy, slávni ľudia, príslušníci, kráľovských 

rodín,... 

46.   = Umenie, zábava, voľný čas, kino, divadlo, literatúra, tanec,... 

47.   = Média, vrátane nových médií (počítače, internet), zobrazovanie ţien alebo aj muţov, pornografia,... 

48.  = Súťaţe krásy, modelky, móda, odporúčania na skrášľovanie,  estetická  a kozmetická chirurgia,... 

49.  = Šport, udalosti, hráči, zariadenia, tréning, politiky, financovanie,... 

50.  = Iné správy o celebritách, umení, médiách (špecifikovať v poznámkach) 

 

Dievčatá – deti 

51.   = Správy o dievčatách (maloletých), začleňovanie, kultúrne postoje a praktiky  vzťahujúce sa na dievčatá, 

vzdelávanie, zdravie, ekonomické vykorisťovanie, násilie (len vzťahujúce sa na dievčatá) 

 

Iné 

52.  = Iné témy neobsiahnuté v predchádzajúcich kategóriách 

 

4. Predmet  NPŢ (násilia páchaného na ţenách) – označuje konkrétne  predmety v rámci problematiky NPŢ. 

Článok sa zaraďuje do  jednej z kategórií iba v prípade, ak bol článok v predchádzajúcej premennej zaradený do 

kategórie 39 – rodovo podmienené násilie. 

1.  = Vraţda/zabitie ţeny muţom   - úmyselné aj neúmyselné, z nedbanlivosti 

2.  = Psychické násilie páchané muţmi  na ţenách – neustála kritika, poniţovanie, nedôstojné správanie sa 

k ţene, vyhráţanie, vyvolávanie strachu, krik a nadávky 

3.  = Fyzické násilie páchané muţmi na ţenách – facky, buchnáty, zvalenie na zem, škrtenie, pálenie, 

ohrozovanie noţom/zbraňou, zbitie, napadnutie s ublíţením na zdraví, bez ublíţenia na zdraví,  

4.  = Sexuálne násilie : znásilnenie /nútenie k sexuálnych praktikám,  sexuálne napadnutie, pokus o znásilnenie, 

sexualizované násilie  

5.  = Ekonomické násilie páchané na ţenách – neprispievanie na domácnosť,  na výţivu  na deti, rozpredávane 

spoločného majetku, rozbíjanie spoločných vecí,  obmedzovanie zamestnania ţeny 

6.  = Sociálne násilie – neustála kontrola ţeny muţom, zakazovanie vychádzania  a stretávania sa s príbuznými, 

priateľmi/kami, zakazovanie stretávania sa s príbuznými, zakazovanie rozprávania sa s inými muţmi, 

7.  = Partnerské násilie, týranie blízkou osobou (bývalým či súčasným partnerom – manţel, druh, milenec, inými 

príbuzným – otec, brat, strýko, otčim,syn,...) 

8.  = Sexuálne obťaţovanie na pracovisku: verbálne/neverbálne, bossing/peering, vydieranie 

9.  = Obchodovanie so ţenami: sexuálne vykorisťovanie, prostitúcia, pornografia, kupliarstvo 

10.  = Škodlivé praktiky – bulímia/anorexia, nebezpečná estetické zákroky,  mutilácia,... 

11.  = Informovanie o pomoci ţenám zaţívajúcim násilie, sluţbách,  poradenstve, linky pomoci, ţenské 

domy/azylové domy 

12.  = Prevencia rodovo-podmieneného násilia, kampane, programy, aktivity 

13.  = Iné špecifikujte v poznámkach 

5. Čas venovaný správy v sekundách – pre správy rozhlasu a TV (pre výpočet priemernej dĺţky správy a nasledné 

určenie jej priestorovej relevancie (R2) 

Relevancia správy 

6.  R1 – relevancia správy vzhľadom na umiestnenie článku v danom vydaní denníka. Zaraďte kaţdý monitorovaný 

článok do jednej z nasledovnej škály: 

 Tlač Internet TV  (poradie správy) 

Rádio 

SRo (poradie 

správy) 
Expres 

1. vysoká 
1. strana 

(titulka) 

1. správa 

v danom dni 
1. správa 1. správa 

1. správa z toho 

dňa 
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2. stredná 2. aţ 3.strana 2. -  3. správa 2. – 3. správa 2.  – 3. správa 2. aţ 3. 

3. nízka 
4. a ďalšia 

strana 
4. a ďalšia 4. a ďalšia 4. a ďalšia 4. a ďalšia 

7.  R2 – relevancia správy vzhľadom na  priestor – dĺţku článku podľa nasledovnej škály: 

 

Tlač 

(merná 

jednotka 

stpec/odsek) 

Internet 

(odsek) 

TV 

(sek.) 

Rádio (sek.) 

SRo Expres 

1. vysoká Celá strana 7 a viac odsekov ≥ R ≥ R ≥ R 

2. 

stredná 

½ strany (2 – 3 

odesky/stĺpce) 
6 – 4 odseky 

≤  (R - 30 

sekúnd) 

≤  (R - 30 

sekúnd) 

≤  (R - 30 

sekúnd) 

3. nízka 
1 odsek 

(noticka) 
3  menej odseky 

≤  (R - 31 

sekúnd) 

≤  (R - 31 

sekúnd) 

≤  (R - 31 

sekúnd) 

Poznámka: R = priemerná dĺţka jednej správy v sekundách . Priemerný čas správ v TV a rozhlasových správ získame aţ 

dodatočne vypočítaním. Nahrávať budeme čas správy v sekundách.  

 

8. R3 – relevancia správy vzhľadom na geografický záber – dôleţitosť, významnosť správy z hľadiska Slovenskej 

republiky.  

1 =  Lokálny, miestny  = má význam pre slovenské mesto, komunitu, oblasť, región 

2 =  Národný ( domáci), = správa je dôleţitá  v rámci Slovenska 

3 =  Národný a iný  -  významná pre Slovensko a iné krajiny 

4 = Medzinárodný/zahraničný = významné  pre iné krajiny alebo svet vo všeobecnosti (napr. globálne otepľovanie, 

uzatváranie dohovorov a pod.) 

9. R4 – relevancia správy vzhľadom na  vecný  priestor na kontinuu verejnosť – súkromie vzťahuje sa na vecné 

uchopenie problematiky správy ako verejného alebo súkromného problému.  

1 = Verejný priestor  =  problematika správy je predstavená ako  verejná problematika vzťahujúca sa na široké 

masy ľudí, v záujme všetkých, ako verejné dobro, „hard“ správa implikujúca dôleţitosť, ako hlavná, kľúčová 

správa 

2 = Verejný s presahom na súkromný a opačne = vzájomné prelínanie  oboch priestorov implikujúcich ich 

súvislosti, keď súkromné sa stáva aj verejným a verejné  aj súkromným 

3 = Súkromný priestor = osobne zafarbené správy vzťahujúce sa na individuálnu skúsenosť, ako súkromný, 

individuálny  problém z okruhu rodiny, súkromia, intímnych vzťahov,  „soft“ správy  implikujúce 

vedľajškovosť, trivilizáciu 

 Reprezentácia 

10. Rola osoby prinášajúcej správu – hlásateľ/novinár/ostatný novinár 

11.  Pohlavie osoby prinášajúcej správu  označiť  do 1 = ţena, 2 = muţ,  v prípade nemoţnosti identifikovania pohlavia 

podľa  mena, skratky, iniciálok a pod. označiť 3 = nemoţno určiť. 

12. Vek  hlásateľa/novinára/ostatného novinára – 1= dieťa do 18 rokov, 2 = 19 – 30, 3= 31-40, 4 = 41 – 50; 5= 51 – 60; 6= 61 

a viac 

13. Osoba v správe –  pohlavie  ( ak ide o správu zaloţenú na informáciách o osobách, kódujte kaţdú osobu v článku: 

o ktorej článok pojednáva, o ktorej sa píše, ale nie sú v článku  priamo citovaní/é., nie je s nimi robený rozhovor; ktorá je 

v článku priamo alebo nepriamo citovaná (priame citovanie – jej slová sú vytlačené v článku a uvedené v úvodzovkách, alebo 

je s ňou robený rozhovor).  Osoba je citovaná nepriamo  -  je slová sú parafrázované, zhrnuté v článku, alebo uvedené  ako 

nepriamo reč – povedal.., uviedol..., vypovedal....  Nekódujte: Skupiny (napr. skupina zdravotných sestier, zamestnanci, 

občania,..) ; organizácie, podniky, kolektívy, politické strany ap od.; postavy z románov, noviel , filmov; neţijúce  historické 

postavy (iba ak je článok o nich). Kódujte: 1 = ţena; 2 = muţ; 3 = nemoţno určiť 

14. Vek osoby v správe – pre kaţdú osobu kódujte jej vek, ak je priamo uvedený v článku. Chcem vedieť ako sú muţi a ţeny 

popisovaní v hľadiska veku.  Aj keď poznáte skutočný vek danej osoby,  ale táto skutočnosť nie je uvedená v článku, 

neuveďte nič..  Aj keby ste boli schopná odhadnúť vek osoby, neuveďte nič. 1= dieťa do 18 rokov, 2 = 19 – 30, 3= 31-40, 4 = 

41 – 50; 5= 51 – 60; 6= 61 a viac 

15 . Povolanie/funkcia osoby  - pre kaţdú osobu v článku kódujte jej profesiu alebo funkciu. Vyberte povolanie, ktoré je 

najviac relevantné v kontexte popisovanej udalosti.  Podnikateľov/ľky (SZČO) kódujte podľa ich zamerania. Ak ide 

o podnikateľa v oblasti IT – kódujte  číslom 7, ak ide o o vlastníka IT firmy kódujte  číslom 10.  Ak nie je známe, akú 

profesiu osoba vykonáva, nekódujte nič. 

1. = kráľovská rodina, monarcha (aktuálny, bývalý), člen kráľovskej rodiny 

2.  = predstaviteľ/ka vlády, politik/čka, prezident/tka, minister/rka, politický líder/ka, člen/ka politickej strany, 

hovorca/kyňa 

3. = zamestnanec/kyňa vlády, vysoký štátny úradník/čka, diplomat/tka, úradník/čka správy, administratívy 

4. = polícia, obrana, para-militantné skupiny, domobrana, mestská polícia, dozorca/kyňa, bezpečnostné zloţby (SBS, 

a pod.), hasič/ka 

5. = akademický expert/ka, profesie zo vzdelávania, univerzitný učiteľ/ka, lektor/rka (všetky disciplíny), učiteľ/ka 

predškolského vzdelávania, opatrovateľ/ka detí 

6. = zdravotnícky a personál, sociálne sluţby, lekár/ka,  zdravotník/čka, sociálna/y pracovník/čka, psychológ/ička 

7. = veda alebo technológie, inţinieri/rky, IT špecialisti/tky 

8. = profesie z médií,  ţurnalisti/tky,  tvorcovia/kyne audiovizuálnych diel, riaditeľ/ka divadla,... 

9. = právnik/čka, sudca/kyňa, advokát/tka, právny expert/tka, pracovník/čka súdu,... 
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10. = podnikateľ/ka, konateľ/ka podniku (executive), manaţ´ér/rka, ekonóm/mka, finančný expert/tka, burzovný 

maklér/rka,.. 

11.  =  pracovník/čka administratívy, úradník/čka,  ne-vedúci pracovník/čka v sklade, reštaurácii, sluţbách, obchode 

12.  = obchodník/čka,  remeselník/čka,  robotník/čka, šofér/rka, domáci pracovník/čka,... 

13.  = poľnohospodárstvo, baníctvo, lesníctvo, rybárstvo 

14.  = predstaviteľ/ka cirkvi, duchovný/ná, mních/ška, farár/rka,  

15.  = aktivista/tka alebo pracovník/čka  mimovládnej organizácie, tretieho sektora, odborov alebo zamestnaneckých 

zväzov, OSN, charity,  

16.  = prostitú/tka, exuálny/a pracovník/čka 

17.  = celebrita, umelec, herec/čka, spevákúčka, osobnosť z rádia alebo televízie,.. 

18.  =  športovec/kyňa, atlét/tka, hráč/čka, tréner/ka, rozhodca/kyňa,... 

19.  = študent/ka, ţiak/čka, školopovinné deti 

20.  = domáci pracovník/čka, rodič,  

21.  = dieťa, mladý chlapec/dievča do 18 rokov 

22.  = dedinčan/ka alebo rezident/ka v nešpecifikovaných zamestnaniach 

23. = dôchodca/kyňa (starobný aj invalidný) 

24.  = kriminálnik/čka, podozrivý/á (ak nie je uvedené jeho/jej zamestnanie) 

25.  = nezamestnaný/á (ak nie je uvedená jeho/jej zamestnanie) 

26 = iné (pouţiť iba v krajných prípadoch a špecifikovať v poznámkach 

 

16.  Funkcia osoby v článku – v akej funkcii alebo pozícii je táto osoba zahrnutá do udalosti. 

Vyberte iba jeden kód pre danú osobu. Ak existuje viac osôb v článku (článok je o nich), môţu mať rovnakú funkciu – 

kódujte obe osoby rovnako. Napr. svedkovia  udalosti, môţu mať rovnakú funkciu. – teda kód 5. Kód  1 má prednosť pred 

ostatnými. Ak je osoba , o ktorej sa hovorí a zároveň hovorkyňou, zvoľte 1.  

1. =  objekt  - správa je o danej osobe alebo o niečom, čo táto osoba urobila, povedala a pod. 

2. = hovorca/kyňa: osoba reprezentuje alebo hovorí v mene inej osoby, skupiny alebo organizácie 

3.  = expert/tka alebo komentátor/ka : osoba poskytuje doplňujúce informácie, názor alebo komentár, zaloţený na 

poznatkoch špecialistov/tiek alebo expertízy 

4.  = osobná skúsenosť =  osoba poskytuje názor alebo komentár, zaloţený na individuálnej osobne skúsenosti; názor nie je 

nevyhnutne spájaný na reflexiu názorov širšej skupiny 

5.  = očitý svedok/kyňa: osoba poskytuje svedectvo alebo komentár, zaloţený na priamom pozorovaní (napr. ako 

účastníci/čka udalosti) 

6.  = populárny názor: názor osoby predpokladá reflexiu „beţného občana/ky“ (napr. v rozhovore na ulici, hlas ľudu 

a pod.); je implikované, ţe  stanovisko osoby je zdieľané so širšou skupinou ľudí 

7.  = iné (len ako posledná moţnosť, špecifikovať v poznámkach) 

 

17. Vzťahy  - ţeny, ( niekedy aj muţi ) sú často identifikované cez rodinné, príbuzenské či milenecké vzťahy (manţelka, 

matka, dcéra,  pod.).  Je osoba v článku  na ktoromkoľvek mieste takto identifikovaná? Uveďte.  

1 = áno  (ak je  slovo manţelka, dcéra, milenka a pod. skutočne pouţité k popisu osoby) 

 

18. Obeť –  určuje článok osobu ako obeť? Kódujte v prípade, ţe sa pojem obeť uvádza explicitne , alebo k implicitnému 

popisu osoby, napr. cez jazyk, obrazy, ktoré  vyvolávajú zvláštne pocity, šok, , zdesenie, súcit s danou osobou. .Vyberte 

jeden z kódov popisovanej udalosti.  Niekedy môţe byť osoba označená ako obeť viacerých udalostí (obeť dopravnej nehody 

a zároveň obeť okradnutia).  Označte kategóriu, ktorej sa v správe  prisudzuje väčší význam.  

1. = obeť nehody, prírodnej katastrofy, chudoby, choroby, ... 

2. = obeť domáceho násilia (manţelom/manţelkou/partnerom/ iným členom rodiny), psychické násilie, fyzické napadnutie, 

znásilnenie partnerom, vraţda/zabitie,.... 

3. = obeť mimo – domáceho násilia sexuálneho násilia alebo zneuţitia, sexuálneho obťaţovania, znásilnenia, 

obchodovania,... 

4. = obeť vraţdy, zabitia 

5. = obeť inej kriminality, krádeţe, napadnutia,  

6. = obeť násilia na základe náboţenstva, tradície, kultúrnych presvedčení, mrzačenie genitálií,  

7. = obete vojny, terorizmu, štátneho vojenského zasahovania 

8. = obete diskriminácie na základe rodu, rasy, etnicity, veku,  viery, zdravotného postihnutia,... 

9. = iné obete (špecifikovať v poznámkach) 

10. = neviem, nemoţno rozhodnúť 

19. Survivor - kritika mediálnych obsahov vzťahujúcich sa na ľudské nešťastie a katastrofy smeruje k zdôrazňovaniu  iného 

spôsobu medializácie týchto obsahov. Preferuje sa označenie osôb, ktoré preţili/zaţili  (survivors)  násilie, nešťastie, nehodu 

v zmysle ich vyzdvihnutia, obdivu a rešpektu zvládnutia ťaţkej situácie, vymanenia sa z násilného vzťahu, zmeny a 

posilnenia vlastnej pozície. Identifikácie  osôb reprezentovaných v správach  ako „tí/tie čo preţili/zaţili“ je na základe 

priameho  označenia týmito slovami, alebo  pouţitím jazyka či zobrazenia, ktoré evokuje konkrétne emócie ako je obdiv a  

rešpekt voči  prezentovanej osobe.  

Osoba môţe byť identifikovaná aj ako obeť aj ako „tá, čo preţila“   v jednej správe. Kódovanie osoby ako obete nevylučuje  

kódovanie v jednej z nasledujúcich kategórií:  

1. = preţil/a nehodu, prírodnú katastrofu, chudobu, chorobu, ... 

2. = preţil/a, zaţiva domáce násilie (manţelom/manţelkou/partnerom/ iným členom rodiny), psychické násilie, fyzické 

napadnutie, znásilnenie partnerom, vraţda/zabitie,.... 
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3. = preţil/a, zaţíva mimo – domáce násilie, sexuálne násilie alebo zneuţívanie, sexuálne obťaţovanie, znásilnenie, 

obchodovanie,... 

4. = preţil/a, zaţíva  iný druh  kriminality, krádeţe, napadnutia, vraţdy,... 

5. = preţil/a, zaţíva násilie na základe náboţenstva, tradície, kultúrnych presvedčení, mrzačenie genitálií,  

6. = preţil/a   násilie vojnového konfliktu, terorizmu, štátneho vojenského zasahovania 

7. = preţil/a, zaţíva diskrimináciu na základe rodu, rasy, etnicity, veku,  viery, zdravotného postihnutia,... 

8. =  preţil/a, zaţíva iné  druhy násilia, násilných udalostí (špecifikovať v poznámkach) 

9. = neviem, nemoţno rozhodnúť 

20. Je uvedená fotografia tejto osoby  1 = áno 

 

Rodovo citlivý jazyk: Jazyk v správe reflektuje princípy rodovej rovnosti a prihliada na  prítomnosť, rolu a postavenie ţien 

v spoločnosti  podobne ako doterajšie  lingvistické praktiky prihliadali  na prítomnosť, rolu a postavenie muţov. Opakom  je 

pouţívanie sexistického jazyka, ktorý je nástrojom na zneviditeľňovania ţien (symbolickej anihilácie), rodovej 

stereotypizácie  a androcentrizmu. Sledujeme teda výskyt/nevýskyt   a počet   porušení   rodovej korektnosti správ. Triedenie 

cez pohlavie prezentovaných osôb získame obraz o rodovo (ne)citlivom jazyku v opise/označovaní ţien a muţov 

v mediálnych výstupoch. V kaţdom článku kódovať  či zaznamenať nasledujúce javy.  

21.  Generické maskulínum53 v titulkoch a podnadpisoch -  vypíšte konkrétne generické maskulínum v titulkoch 

a podtitulkoch článku 

22.  Generické maskulínum v texte –  uveďte počet výskytov generického maskulína v texte  

23. Lexikálny rod54 v titulkoch a podnadpisoch -  vypíšte konkrétny lexikálny rod v titulkoch a podtitulkoch článku 

24. Lexikálny rod v texte  - uveďte počet výskytov lexikálneho roku v texte článku 

25. Sexizmus – sexizmom môţe byť  rodovo stereotypné označenie osôb (napr. zdrobneniny „pani Evička“ na Mázikovú; 

krstným menom, ak je to nepatričné ), rodovo stereotypné spojenia a výrazy (napr. milé dámy a váţení páni, nebuď  ako 

baba, slabšie pohlavie, obchodovanie s bielym mäsom, chlapská reč,  ţenská logika stará panna, blondínka, krkavčia matka, 

hlava rodiny,  a pod), ktoré zniţujú  dôstojnosť ţien a muţov. ak ste si nie istá či ide o sexizmus, spojenie  aj tak vypíšte. 

Bude predmetom ďalšieho hodnotenia.   

26. Pojem rodovej problematiky  - vypíšte  explicitne  uvedený výraz vyskytujúci sa v nadpisoch alebo v texte článku: 

násilie páchané na ţenách, rodovo podmienené násilie, sexuálne obťaţovanie, rodová rovnosť, rovnosť muţov a ţien, 

feminizmus, sexistický jazyk, sexizmus, patriarchát, znásilnenie ako vojnový zločin, otcovská dovolenka, otcovská láska, 

porušovanie ľudských práv ţien, feminizácia chudoby, feminizácia staroby, diskriminácia na základe rodu  (15 výrazov). 

 

Rodová zodpovednosť 

27. Referencia - sleduje priame  zasadenie obsahu správy/článku do kontextu právneho alebo politického dokumentu   

a odvolávanie sa na  medzinárodné, regionálne alebo národné verejno-politické nástroje na  presadzovanie rodovej rovnosti, 

boja proti NPŢ, ľudské práva, a pod.  

Vypíšte konkrétnu relevantnú referenciu, dokument, správu, zákon, smernicu 

28. Ţeny – sú ústrednou témou článkom sleduje obsah správy, ktorý sa priamo zameriava na skupiny ţien alebo individuálne 

ţeny,  ale aj javy s výrazným a osobitným dopadom na ţeny, napr.. nezamestnanosť ţien,  feminizácia chudoby, sexuálne 

násilie, obchodovanie s ľuďmi a pod. 

1 = áno 

29. Rodové nerovnosti – článok poukazuje na rodové nerovnosti, sleduje, či obsah správ poukazuje, zviditeľňuje 

a zameriava sa na oblasti nerovností medzi muţmi a ţenami,  napr. príjmovú, mocenskú nerovnosť, diskrimináciu na základe 

pohlavia, prístup k sluţbám a pod.55 1 = áno 

30.. Rodové stereotypy - ukazovateľ sleduje obsah správ z hľadiska rodový stereotypov, z ktorých mnohé sú univerzálne. 

Napr. ţeny sú vo všeobecnosti vnímané ako neambiciózne, iracionálne, slabé, závislé, zatiaľ čo muţi  ambiciózni, racionálni, 

silní  a nezávislí. Správy spochybňujúce  rodové stereotypy sú také, ktoré prekračujú/prevracajú predsudky a nepodloţené 

predpoklady o ţenách a muţoch vo vzťahu k ich vlastnostiam, k  ich expertíznym kompetenciám, záujmom a pod. Takéto 

správy  obsahujú nový pohľad, iný spôsob myslenia a nezvyčajnú perspektívu nazerania podporenú aj výberom slov 

a fotografií/ilustračných obrázkov.  

1 = Nie, správa/článok  určite nespochybňuje rodové stereotypy (posilňuje stereotypy) 

2 = Áno, správa/článok  určite spochybňuje rodové stereotypy 

3 = Nie aj áno, správa/článok ani nespochybňuje ani neposilňuje rodové stereotypy 

4 = Neviem, nemoţno určiť 

31. Ďalšia analýza  - správa  je vhodná pre ďalšiu  analýzy z hľadiska predmetu (násilie, rodová rovnosť) 1 = áno 

 

                                                 
53 Generické maskulínum – pouţívanie   podstatných mien muţského rodu na označovanie muţov aj ţien.  Napr. politici,  

hasiči,  zamestnanci, učitelia a pod. hoci existuje aj ekvivalent v ţenskom rode. Takýto rodovo necitlivý, nevyváţený jazyk 

patrí medzi najčastejšie formy skrytej diskriminácie, ktorá vedie k posilňovaniu  stereotypných rolí ţien a muţov 
54 Lexikálny gender – v rodovej lingvistike vyjadruje rôzne  formy biologického alebo sociálneho rodu  tím, ţe  niektoré 

slová prechyľuje, napr. učiteľ – učiteľka,  lekár – lekárka, kde prípona poukazuje na ţenu alebo muţa. Tomuto prechyľovaniu 

sa hovorí lexikálny gender a je veľmi častý v indo- európskych jazykoch. 
55 Parameter  doplňuje  a spresňuje  ukazovateľ „Ţeny ako ústredná téma správy“, pretoţe hoci  správa sa môţe aj primárne 

venovať otázkam ţien, nemusí ešte poukazovať na  rodovú rovnosť a opačne.  
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2. ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA MONITORINGU SPRAVODAJSTVA  

Tematické spektrum správ spravodajstva v roku 2011 
  Tematické okruhy Počet 

správ 

Podiel  zo všetkých 

správ  

Valid  

ţeny v politike 4 ,3 

mier 2 ,1 

domáce politické spravodajstvo 209 14,6 

globálne partnerstvá 29 2,0 

zahraničná politika 88 6,1 

národná obrana 15 1,0 

iné politické 1 ,1 

EKONOMICKÁ politika 12 ,8 

ekonomické ukazovatele 34 2,4 

ekonomická kríza 62 4,3 

chudoba 25 1,7 

trh práce/zamestnanosť 58 4,1 

vidiecka ekonomika 11 ,8 

spotrebitelia 15 1,0 

doprava 35 2,4 

iné ekonomické témy 3 ,2 

VEDA/výskum 34 2,4 

zdravie/medicína 138 9,6 

HIV, nakazení ľudia, liečenie 15 1,0 

iné epidémie 1 ,1 

kontrola pôrodnosti 2 ,1 

enviromentalistika 55 3,8 

iné z oblasti vedy a zdravia 1 ,1 

SOCIÁLNY vývoj 6 ,4 

vzdelávanie 18 1,3 

rodinné vzťahy 15 1,0 

ľudské práva 3 ,2 

náboţenstvo/kultúra 13 ,9 

migrácia/utečenci 1 ,1 

ţenské hnutie/aktivizmus 1 ,1 

rodinné právo 3 ,2 

právny systém/justičný systém 14 1,0 

KRIMINALITA - iná ako násilná 100 7,0 

kriminalita násilná 56 3,9 

rodovo-podmienené násilie 25 1,7 

násilie na deťoch 4 ,3 

vojna/terorizmus 11 ,8 

výtrţnosti/nepokoje 36 2,5 

katastrofy/nehody/zemetrasenie 83 5,8 

iné správy o kriminalite a násilí 2 ,1 

CELEBRITY - narodeniny, škandály, slávni ľudia 72 5,0 

umenie/zábava/voľný čas/kino/literatúra 87 6,1 

médiá/nové médiá 7 ,5 

súťaţe krásy/modelky/móda/estetická chirurgia 8 ,6 

šport, hráči, tréning, financovanie 13 ,9 

DIEVČATÁ - kultúrne postoje, praktiky, vzdelávanie, zdravie, 

násilie 
2 ,1 

iné témy neobsiahnuté v kategóriách  2 ,1 

SPOLU 1431 100,0 
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 Tematické spektrum správ spravodajsva 2009 – 2011 

Tematické celky a suptémy Počet Percentá 
Kumulatívne 

percentá 

P
o

li
ti

k
a

 a
 v

lá
d

a
 ţeny v politike 32 ,7 ,7 

mier 17 ,4 1,1 

domáce politické spravodajstvo 759 16,8 17,9 

globálne partnerstvá 122 2,7 20,6 

zahraničná politika 206 4,6 25,1 

národná obrana 67 1,5 26,6 

iné politické 7 ,2 26,8 

E
k

o
n

o
m

ic
k

é 
té

m
y
 

ekonomická politika 91 2,0 28,8 

ekonomické ukazovatele 77 1,7 30,5 

ekonomická kríza 129 2,9 33,3 

chudoba 37 ,8 34,1 

ţeny v ekonomických procesoch 1 ,0 34,2 

trh práce/zamestnanosť 113 2,5 36,7 

vidiecka ekonomika 23 ,5 37,2 

spotrebitelia 154 3,4 40,6 

doprava 192 4,2 44,8 

iné ekonomické témy 5 ,1 44,9 

V
ed

a
  

zd
ra

v
ie

 veda/výskum 65 1,4 46,4 

zdravie/medicína 244 5,4 51,8 

HIV, nakazení ľudia, liečenie 24 ,5 52,3 

iné epidémie 78 1,7 54,0 

kontrola pôrodnosti 31 ,7 54,7 

enviromentalistika 183 4,0 58,8 

iné z oblasti vedy a zdravia 2 ,0 58,8 

S
o

ci
á

ln
e 

a
 p

rá
v
n

e 
té

m
y
 

sociálny vývoj 17 ,4 59,2 

vzdelávanie 67 1,5 60,7 

rodinné vzťahy 35 ,8 61,4 

ľudské práva 10 ,2 61,7 

náboţenstvo/kultúra 48 1,1 62,7 

migrácia/utečenci 19 ,4 63,1 

ţenské hnutie/aktivizmus 1 ,0 63,2 

zmena rodových vzťahov/rolí 3 ,1 63,2 

rodinné právo 26 ,6 63,8 

právny systém/justičný systém 37 ,8 64,6 

iné sociálne témy 3 ,1 64,7 

K
ri

m
in

a
li

ta
, 

n
á

si
li

e 
a

 n
eh

o
d

y
 kriminalita - iná ako násilná 359 7,9 72,6 

kriminalita násilná 158 3,5 76,1 

rodovo-podmienené násilie 95 2,1 78,2 

násilie na deťoch 12 ,3 78,5 

vojna/terorizmus 61 1,3 79,8 

výtrţnosti/nepokoje 96 2,1 82,0 

katastrofy/nehody/zemetrasenie 320 7,1 89,0 

iné správy o kriminalite a násilí 13 ,3 89,3 

C
el

eb
ri

ty
, 

u
m

en
ie

, 

šp
o

rt
 

celebrity - narodeniny, škandály, 

slávni ľudia 
159 3,5 92,8 

umenie/zábava/voľný 

čas/kino/literatúra 
233 5,2 98,0 

médiá/nové médiá 29 ,6 98,6 

súťaţe krásy/modelky/móda/estetická 

chirurgia 
15 ,3 99,0 

šport, hráči, tréning, financovanie 25 ,6 99,5 

D
ie

v
ča

tá
 

a
 d

et
i 

dievčatá - kultúrne postoje, praktiky, 

vzdelávanie, zdravie, násilie 
13 ,3 99,8 

In
é iné témy neobsiahnuté v kategóriách 

(špecifikovať v poznámkach) 
9 ,2 100,0 

 SPOLU 4 522 100,0% 100,0% 



53 

 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

 

Tematické spektrum správ spravodajstva podľa rokov merania ( abs. počty, 2009, 2010, 

2011)  

Tematické subtémy 
Rok merania 

Spolu 
2009 2010 2011 

ţeny v politike 2 26 4 32 

mier 10 5 2 17 

domáce politické spravodajstvo 254 296 209 759 

globálne partnerstvá 43 50 29 122 

zahraničná politika 48 70 88 206 

národná obrana 22 30 15 67 

iné politické 5 1 1 7 

ekonomická politika 34 45 12 91 

ekonomické ukazovatele 17 26 34 77 

ekonomická kríza 30 37 62 129 

chudoba 3 9 25 37 

ţeny v ekon. procesoch 1 0 0 1 

trh práce/zamestnanosť 42 13 58 113 

vidiecka ekonomika 1 11 11 23 

spotrebitelia 75 64 15 154 

doprava 88 69 35 192 

iné ekonomické témy 0 2 3 5 

veda/výskum 10 21 34 65 

zdravie/medicína 58 48 138 244 

HIV, nakazení ľudia, liečenie 4 5 15 24 

iné epidémie 70 7 1 78 

kontrola pôrodnosti 27 2 2 31 

enviromentalistika 76 52 55 183 

iné z oblasti vedy a zdravia 0 1 1 2 

sociálny vývoj 4 7 6 17 

vzdelávanie 33 16 18 67 

rodinné vzťahy 18 2 15 35 

ľudské práva 4 3 3 10 

náboţenstvo/kultúra 28 7 13 48 

migrácia/utečenci 10 8 1 19 

ţenské hnutie/aktivizmus 0 0 1 1 

zmena rodových vzťahov/rolí 2 1 0 3 

rodinné právo 3 20 3 26 

právny systém/justičný systém 3 20 14 37 

iné sociálne témy 0 3 0 3 

kriminalita - iná ako násilná 135 124 100 359 

kriminalita násilná 47 55 56 158 

rodovo-podmienené násilie 48 22 25 95 

násilie na deťoch 6 2 4 12 

vojna/terorizmus 36 14 11 61 

výtrţnosti/nepokoje 32 28 36 96 

katastrofy/nehody/zemetrasenie 78 159 83 320 

iné správy o kriminalite a násilí 5 6 2 13 

celebrity - narodeniny, škandály, slávni ľudia 37 50 72 159 

umenie/zábava/voľný čas/kino/literatúra 80 66 87 233 

médiá/nové médiá 18 4 7 29 

súťaţe krásy/modelky/móda/estetická chirurgia 3 4 8 15 

šport, hráči, tréning, financovanie 8 4 13 25 

dievčatá - kultúrne postoje, praktiky, vzdelávanie, zdravie, násilie 5 6 2 13 

iné témy neobsiahnuté v kategóriách (špecifikovať v poznámkach) 6 1 2 9 

 SPOLU 

           1569 
1522 1431 4522 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 
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Funkcia osoby v správe podľa roku merania ( 2009 – 2011)  

 rok merania 
Spolu 2009 – 2011  

2009 2010 2011 

objekt - správa je o danej osobe 
2388 2896 3548 8832 

60,4% 62,5% 82,9% 68,7% 

hovorca 
635 402 249 1286 

16,1% 8,7% 5,8% 10,0% 

expert, komentátor 
517 843 360 1720 

13,1% 18,2% 8,4% 13,4% 

osobná skúsenosť 
134 110 36 280 

3,4% 2,4% 0,8% 2,2% 

svedok 
109 114 21 244 

2,8% 2,5% 0,5% 1,9% 

populárny názor 
172 265 65 502 

4,3% 5,7% 1,5% 3,9% 

 SPOLU 
3955 4630 4279 12864 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Rodová skladba osôb v správe podľa funkcie a roku merania ( abs.  počty) 

 

Rok merania 
osoba pohlavie 

Spolu 2009 - 2010 
ţena muţ 

2009 
funkcia osoby  v článku 

objekt - správa je o danej osobe 533 1852 2385 

hovorca 267 368 635 

expert, komentátor 92 425 517 

osobná skúsenosť 44 89 133 

svedok 38 68 106 

populárny názor 76 96 172 

SPOLU 1050 2898 3948 

2010 
funkcia osoby  v správe 

objekt - správa je o danej osobe 568 2322 2890 

hovorca 199 203 402 

expert, komentátor 191 651 842 

osobná skúsenosť 38 72 110 

svedok 54 59 113 

populárny názor 119 146 265 

SPOLU 1169 3453 4622 

2011 
funkcia osoby  v správe 

objekt - správa je o danej osobe 917 2628 3545 

hovorca 117 132 249 

expert, komentátor 72 288 360 

osobná skúsenosť 18 18 36 

svedok 8 13 21 

populárny názor 27 38 65 

SPOLU 1159 3117 4276 

 2009 - 2011 
funkcia osoby  v správe  

objekt - správa je o danej osobe 2018 6802 8820 

hovorca 583 703 1286 

expert, komentátor 355 1364 1719 

osobná skúsenosť 100 179 279 

svedok 100 140 240 

populárny názor 222 280 502 

SPOLU 3378 9468 12846 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 
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Rodová skladba osôb v správe podľa funkcie a roku merania ( v %) 

 

Profesia, status osoby v správe  2009 
Pohlavie 

SPOLU 
Ţena Muţ 

kráľovská rodina...  100,0% 100,0% 

politik, prezident, minister, hovorca 23,4% 76,6% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 12,2% 87,8% 100,0% 

polícia, hasič 35,4% 64,6% 100,0% 

učiteľ, lektor, opatrovateľ 14,7% 85,3% 100,0% 

zdravotný personál, lekár, sociálny pracovník, psychologička 36,8% 63,2% 100,0% 

médiá, ţurnalisti, filmári, 20,9% 79,1% 100,0% 

právnici, sudcovia, advokáti 15,3% 84,7% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 16,7% 83,3% 100,0% 

sekretár, čašník, predavač 36,0% 64,0% 100,0% 

obchodník, remeselník 34,7% 65,3% 100,0% 

poľnohospodárstvo  100,0% 100,0% 

cirkev, duchovní, mníška 6,7% 93,3% 100,0% 

NVO, aktivisti, odbory 31,5% 68,5% 100,0% 

prostitútka 100,0%  100,0% 

celebrita, umelec 30,3% 69,7% 100,0% 

športovec, tréner 6,2% 93,8% 100,0% 

študent, ţiaci, 58,6% 41,4% 100,0% 

rodič, domáci pracovník 100,0%  100,0% 

dieťa do 18 rokov 33,8% 66,2% 100,0% 

dedinčan/ka  100,0% 100,0% 

dôchodkyňa, invalid 57,1% 42,9% 100,0% 

kriminálnik, podozrivý 7,4% 92,6% 100,0% 

nezamestnaný 33,3% 66,7% 100,0% 

SPOLU 2009  23,3% 76,7% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 

Profesia, status osoby v správe  2010 
Pohlavie  

SPOLU 
ţena muţ 

kráľovská rodina... 37,5% 62,5% 100,0% 

politik, prezident, minister, hovorca 18,7% 81,3% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 29,1% 70,9% 100,0% 

polícia, hasič 36,1% 63,9% 100,0% 

učiteľ, lektor, opatrovateľ 33,3% 66,7% 100,0% 

zdravotný personál, lekár, sociálny pracovník, psychologička 23,3% 76,7% 100,0% 

médiá, ţurnalisti, filmári, 23,6% 76,4% 100,0% 

veda. technológie, inţinieri, IT 22,5% 77,5% 100,0% 

právnici, sudcovia, advokáti 13,1% 86,9% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 16,3% 83,7% 100,0% 

sekretár, čašník, predavač 46,2% 53,8% 100,0% 

obchodník, remeselník 29,8% 70,2% 100,0% 

poľnohospodárstvo 8,3% 91,7% 100,0% 

cirkev, duchovní, mníška 5,9% 94,1% 100,0% 

NVO, aktivisti, odbory 39,8% 60,2% 100,0% 

celebrita, umelec 41,5% 58,5% 100,0% 

športovec, tréner 15,4% 84,6% 100,0% 

študent, ţiaci, 50,0% 50,0% 100,0% 

rodič, domáci pracovník 100,0%  100,0% 

dieťa do 18 rokov 47,9% 52,1% 100,0% 

dôchodkyňa, invalid 51,0% 49,0% 100,0% 

kriminálnik, podozrivý 6,6% 93,4% 100,0% 

SPOLU 2010 22,5% 77,5% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 
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Profesia, status osoby v správe 2011 
Pohlavie 

SPOLU 
Ţena Muţ 

kráľovská rodina...  100,0% 100,0% 

politik, prezident, minister, hovorca 23,9% 76,1% 100,0% 

vysoký úradník, diplomat 16,4% 83,6% 100,0% 

polícia, hasič 24,4% 75,6% 100,0% 

učiteľ, lektor, opatrovateľ 40,0% 60,0% 100,0% 

zdravotný personál, lekár, sociálny pracovník, psychologička 27,6% 72,4% 100,0% 

médiá, ţurnalisti, filmári, 14,0% 86,0% 100,0% 

veda. technológie, inţinieri, IT 13,8% 86,2% 100,0% 

právnici, sudcovia, advokáti 20,4% 79,6% 100,0% 

podnikateľ, manaţér, finančný expert 12,4% 87,6% 100,0% 

sekretár, čašník, predavač 31,0% 69,0% 100,0% 

obchodník, remeselník 36,2% 63,8% 100,0% 

poľnohospodárstvo 11,1% 88,9% 100,0% 

cirkev, duchovní, mníška 8,7% 91,3% 100,0% 

NVO, aktivisti, odbory 23,7% 76,3% 100,0% 

prostitútka  100,0% 100,0% 

celebrita, umelec 46,6% 53,4% 100,0% 

športovec, tréner 6,0% 94,0% 100,0% 

študent, ţiaci, 53,6% 46,4% 100,0% 

rodič, domáci pracovník 83,8% 16,2% 100,0% 

dieťa do 18 rokov 50,0% 50,0% 100,0% 

dedinčan/ka 41,3% 58,7% 100,0% 

dôchodkyňa, invalid 67,4% 32,6% 100,0% 

kriminálnik, podozrivý 7,5% 92,5% 100,0% 

nezamestnaný 42,1% 57,9% 100,0% 

iné  100,0% 100,0% 

SPOLU 2011 26,7% 73,3% 100,0% 

Zdroj: Monitoring  médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti, IVPR 

2009, 2010, 2011 
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