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ABSTRACT:
The study deals with the fundamental function of journalism in its current view, with the commercial character 
of media institutions and with the internal motivation of their employees. All the three problems are solved in 
the view of the religious message behaviour in the media communication process. The author concludes that it 
is a fault to identify the function of journalism with the function to make money, because it mixes the mission of 
journalism with the mission of media institutions. But the commercial character of the media as the institutions is 
natural and has an important motivation role. Therefore, it is much easier to motivate the journalists in the com-
mercial media than the journalists in the non-profit ones. The journalists active outside of the commercial scene 
must be “better” in their personal characteristics. As the religious communication is in the relation to the profit 
antagonistic to the media communication, the religious message is confronted here with difficult challenges.
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 Sú!asné nové pohyby vo fungovaní médií o"ivujú prastarú otázku funkcie "urnalistiky. Predlo"ená 
#túdia zaostruje v tejto súvislosti pozornos$ aj na komer!né a nekomer!né zameranie sú!asn%ch médií a na vnú-
tornú motiváciu ich redaktorov. Tieto problémy skúma v zornom uhle nábo"enskej komunikácie v médiách ako 
sú!as$ komplexného v%skumného projektu zameraného na prená#anie nábo"ensk%ch posolstiev v mediálnom 
komunika!nom procese.
 Základná otázka #tvorro!ného v%skumného projektu znie, !i je mediálny jazyk schopn% prená#a$ 
nábo"enské obsahy. Katedra "urnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ru"omberku ju rie#i 
v spolupráci s Fakultou in#titucionálnej komunikácie na Pápe"skej univerzite Santa Croce v Ríme a s podporou 
Ministerstva #kolstva SR.
 V%skumnú tému podnietili doteraj#ie práce na katedre venované v%skumu spracúvania nábo"ensk%ch tém 
v médiách. Poukázali toti" na zaujímav% fakt diametrálne odli#ného spracovania t%ch ist%ch tém v nábo"ensk%ch 
a v sekulárnych médiách, pri!om sme kon#tatovali a" „bezprienikovos$“ mno"ín faktov, na ktor%ch médiá postavili 
svoje texty. V%sledkom boli dva extrémy: ne"urnalisticky spracované a pre príjemcu $a"ko strávite&né referáty 
o nábo"ensk%ch udalostiach v nábo"ensk%ch médiách a prístupne novinársky spracované, ale od podstaty udalosti 
úplne vych%lené texty v sekulárnych médiách. Napr. v prípade pápe"ovej zahrani!nej náv#tevy to znamenalo, "e 
nábo"enské médiá priná#ali referáty z jeho kázní a príhovorov, sekulárne médiá referovali o pútnikoch, hotelier-
och, predajcoch suvenírov, stavbe tribúny a o rôznych spolo!ensk%ch problémoch, ktoré s náv#tevou súviseli iba 
okrajovo (#kandály v cirkvi, najmä sexuálne, vz$ah so "idmi a s in%mi kres$ansk%mi cirkvami, financovanie cirkvi 
a odluka cirkvi od #tátu at'.).
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 To nás viedlo k otázke, !i tieto rozdiely spôsobujú objektívne, alebo subjektívne faktory – teda, !i 
sú nevyhnutné, alebo ide o chybu v systéme. Pri h&adaní odpovede sa ako k&ú!ové ukázalo chápanie funkcie 
"urnalistiky, postoj ku komer!nému správaniu sa "urnalistick%ch in#titúcií a vnútorná motivácia zamestnancov 
t%chto in#titúcií. V nasledujúcich riadkoch predstavíme v%sledky v%skumu t%kajúce sa t%chto oblastí.

Metodológia
 Na v%skum sme si vybrali metódu kvalitatívnej obsahovej anal%zy a kvalitatívne metódy v%skumu publika 
focus groups a metódu Delphi. V obsahovej anal%ze sme na vzorke slovensk%ch a talianskych médií pou"ili metódu 
sledovania frames a topoi. Táto !as$ v%skumu je rozpracovaná a jej cie&om je zisti$, o aké tematické skupiny 
(frames) a spolo!ne zdie&ané idey (topoi) sa opierajú mediálne spracovania nábo"ensk%ch udalostí v jednotliv%ch 
typoch médií, na !o v myslení !loveka apelujú – a !o mo"no z toho vyvodi$ pre ú!innej#ie podávanie nábo"ensk%ch 
tém v médiách. Skupinové rozhovory s laick%mi príjemcami a s mediálnymi expertmi sme realizovali na rozli!n%ch 
skupinách na Slovensku. Skúmali sme, ako respondenti vnímajú spracúvanie nábo"ensk%ch tém v cirkevn%ch 
a sekulárnych médiách, !o im ch%ba, !o preká"a, v !om vidia rezervy, ako identifikujú prí!iny at'. 
 Dospeli sme tak k základnej #truktúre v%skumu: k anal%ze prená#aného nábo"enského posolstva 
a k anal%ze prenosového systému, !i"e mediálnej komunikácie ako takej. Tá zah+,a pod&a klasick%ch mediál-
nych teórií vysielate&a, kanál, kód, vonkaj#ie vstupy a príjemcu. Na tomto mieste chceme predstavi$ !iastkové 
závery spadajúce do !asti o mediálnom komunika!nom kanáli, ktoré sa opierajú o skupinov% kvalitatívny v%skum 
metódami Delphi a focus groups. 
 Metóda Delphi patrí medzi sociologické v%skumné metódy aplikované v rámci predbe"n%ch anal%z. Ako 
uvádza v jej charakteristike M. Sorice, túto metódu vyvinuli na objednávku z technologického a vojenského pros-
tredia v 50. rokoch 20. storo!ia Olaf Helmer a Norman Dalkey. Ke'"e sa vyu"ívala nielen na poli predbe"n%ch 
anal%z, odkia& pochádza, ale aj v in%ch sektoroch, sformovalo sa v jej rámci viacero variant. Vo v#eobecnosti sa v#ak 
pova"uje za metódu s potenciálom ú!inne prispie$ k h&adaniu rie#ení komplexn%ch problémov. Jej základ pred-
stavuje úloha vyvola$ plodnú komunikáciu v skupine expertov a sú!asne eliminova$ mo"né vplyvy jednotliv%ch jej 
!lenov na ostatn%ch.
 Fokusové skupiny predstavujú ob&úbené kvalitatívne v%skumné metódy a – ako uvádza B. Gunter – ich 
zástancovia prisudzujú metódam tohto druhu „vy##iu ekologickú platnos$“ ako dotazníkov%m alebo experi-
mentálnym kvantitatívnym metódam. V na#om v%skume v#ak dostal laick% hlas men#í priestor ne" hlas odborník-
ov, ke'"e sme sa sústredili skôr na zis$ovanie skuto!ného fungovania vnútorn%ch procesov a ich prí!in ne" na  
zbieranie be"n%ch konzumetnsk%ch názorov. Preto sme sa pri zostavovaní fokusov%ch diskusn%ch skupín orien-
tovali najmä na tie typy konzumentov, ktoré patria v rámci continua medzi aktívne publiká, schopné prijímané 
materiály kriticky spracúva$, prípadne dokonca tvorivo do mediálnej produkcie vstupova$. 
 Pri skupinov%ch rozhovoroch – !i u" s expertmi, alebo s laick%mi konzumentmi – sme kládli dôraz 
predov#etk%m na h-bku, po!et v%skumn%ch skupín sme preto nevolili vysok%. Spolu sme spracovali desa$ v%skum-
n%ch diskusií, pri!om vä!#inu z nich tvorili odborné diskusie expertov (sedem) a len v doplnkovej !asti sme dali 
priestor radov%m príjemcom (tri skupiny).
 Pri zostavovaní fokusov%ch skupín boli na#ou cie&ovou skupinou príjemcovia mediálnych obsahov so 
znalos$ou sekulárnych aj cirkevn%ch médií a so záujmom o nábo"enské posolstvá, h&adali sme ich preto v sku-
pine veriacich &udí so záujmom o mediálne dianie, a to pri príle"itosti takto tematicky orientovan%ch stretnutí pre 
verejnos$, ktoré sme zrealizovali vo februári a v marci 2009 v slovensk%ch mestách Nitra a Ru"omberok. V dvoch 
v%skumn%ch skupinách preva"ovali mladí &udia, tretia bola zmie#aná. Po!et !lenov skupín varioval od troch do 
pätnástich.
 Techniku Delphi sme aplikovali v siedmich diskusn%ch skupinách expertov. Realizovali sme ich od mája 
2008 do mája 2009 na Slovensku (Bratislava, Ru"omberok, Nitra), v *eskej republike (Praha) a v Taliansku (Rím). 
V Nitre a v Prahe sa uskuto!nili po dve v%skumné stretnutia. Zú!astnili sa na nich novinári rozli!n%ch sekulárnych 
aj cirkevn%ch médií venujúci sa nábo"ensk%m témam, univerzitní pracovníci z oblasti "urnalistiky z *eska, Sloven-
ska, Po&ska, Rumunska, Ruska a 'al#ích európskych krajín, pracovníci katolíckych "urnalistick%ch univerzitn%ch 

in#titúcií z Európy, Ázie, USA a Afriky, odborníci s mediálnou praxou spolupracujúci s Katedrou "urnalistiky 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru"omberku a záujemcovia o mediálne dianie v cirkevnom prostredí. 
Po!et !lenov diskusn%ch skupín varioval od ôsmich do dvadsiatich.
 Diskusie sme realizovali pod&a pravidiel jednotliv%ch metód. Zaznamenávali sme ich sú!asne zvukovo 
i písomne a záznamy sme následne podrobili interpretácii. Pri redukcii získan%ch informácii sme zvolili metódu 
zhrnutia v%znamu a metódu kategorizácie – !i"e sme syntetizovali hlavné my#lienky odpovedí interviewovan%ch 
a kategorizovali sme ich do #pecifick%ch tematick%ch skupín. V jednotliv%ch diskusn%ch skupinách sa nám tak 
vykry#talizovali navzájom podobné, príbuzné tematické skupiny, ktoré sme mohli zastre#i$ spolo!n%mi k&ú!ov%mi 
kategóriami. Dospeli sme k 34 kategóriám, ktoré zah+,ali jednotlivé aspekty mediálneho komunika!ného sys-
tému vo vz$ahu k prenosu nábo"ensk%ch posolstiev. Tie sme následne rozdelili do skupín pod&a toho, !i sa t%kali 
mediálneho jazykového kódu, mediálneho komunika!ného kanála alebo vonkaj#ích vstupov. Dostali sme 12 
kategórií t%kajúcich sa jazykového kódu, 9 kategórií t%kajúcich sa prenosového kanála a 13 kategórií t%kajúcich 
sa vonkaj#ích vstupov. 
 V#etky pou"ité v%skumné metódy majú kvalitatívny charakter, !o znamená, "e v%skumn% postup nesledu-
je tradi!nú kvantitatívnu líniu – sformulovanie hypotéz, overovanie hypotéz, opis stavu, potvrdenie/vyvrátenie 
hypotéz, ale obsahuje kroky – vnímanie a porozumenie, opis stavu, sformulovanie hypotéz. Dá sa teda hovori$ 
o podstatnom rozdiele vo v%sledku t%chto dvoch typov v%skumov: k%m kvantitatívny v%skum speje k potvrdeniu 
alebo vyvráteniu hypotéz, a teda jeho v%sledkom sú pomerne normatívne, sebavedomé závery, kvalitatívny v%skum 
sa kon!í tam, kde sa kvantitatívny za!ína, a to pri sformulovaní hypotéz. Jeho závery sú teda skôr pokusom o vklad 
do rie#enia daného problému a formulujú sa s vä!#ím citom a s vä!#ou otvorenos$ou pre 'al#ie mo"né poznatky 
a podnety. 
 Na tomto mieste predstavujeme v%sledky t%kajúce sa mediálneho kanála. V%znam komunika!ného kanála 
osobitne pod!iarkujú teórie s vektorom technologického determinizmu, ktoré vychádzajú z tvrdenia, "e charak-
ter média vpl%va na príjemcu dokonca viac ne" obsah. Akoby prenosov% kanál do istej miery predur!oval obsah 
prená#aného posolstva. V tejto súvislosti vo#la do dejín masmediálnej komunikácie McLuhanova veta „medium is 
the message“. Ide o radikálny poh&ad vhodn% skôr na diskusiu ne" na automatické prijatie, v ka"dom prípade v#ak 
potvrdzuje potrebu zaobera$ sa vz$ahom posolstva a kanálu.
 Vo vz$ahu k nábo"enskému posolstvu sa ako k&ú!ové charakteristiky mediálneho komunika!ného kanála 
ukázali funkcia "urnalistiky, komer!nos$, vnútorná motivácia, technické podmienky, demokratickos$, verejnos$, 
agenda setting, schopnos$ meni$ &udí, propagácia a osobitné vlastnosti cirkevn%ch médií. Na tomto mieste sa 
budeme sústredi$ na funkciu "urnalistiky a s ,ou úzko spojenú komer!nos$ mediálnych in#titúcií a vnútornú mo-
tiváciu novinárov.

Funkcia "urnalistiky
 Základné "urnalistické teórie sa – napriek stálej otvorenosti funkcie "urnalistiky – zhodujú v tom, "e jej 
hlavnou úlohou je informova$. .. Ve&as identifikuje informa!nú funkciu novinárskej !innosti ako jednozna!nú 
v makrorovine; v mezorovine potom rozli#uje napr. poznávaciu, hodnotiacu, akvizi!nú (!i"e presvied!aciu, 
získavaciu) funkciu at'. Informovanie mô"eme v tomto kontexte #pecifikova$ ako zobrazovanie, !i"e, ako hovorí  
.. Ve&as, poskytovanie koncentrovaného a modifikovaného obrazu o aktuálnej spolo!enskej skuto!nosti. 
 Úloha poskytova$ tak%to obraz si vy"aduje v%raznej#í vklad do spracovania faktov ne" len ich strohé 
odovzdávanie 'alej, preto .. Ve&as a 'al#í autori uva"ujú v súvislosti s funkciou "urnalistiky aj o jej úlohe hodnoti$, 
ovplyv,ova$, motivova$. Prítomnos$ interpretácie, názoru a ur!it%ch presvied!acích prvkov sa v dejinnom 
"urnalistickom v%voji stala medzníkom prísneho rozli#ovania medzi spravodajstvom a publicistikou, !i"e medzi 
novinárskymi prejavmi (úplne) osloboden%mi od (priamo vyjadreného) postoja a prejavmi tento postoj, naopak, 
zásadne vy"adujúcimi. V oblasti publicistiky potom .. Ve&as hovorí doslova o „zápase o myslenie &udí“. 
 Vpl%va$ na myslenie &udí je úloha ve&mi vá"na, a preto autori bez oh&adu na svoje hodnotové pozadie 
zdôraz,ujú nevyhnutnos$ zodpovednosti a pravdivosti. S touto po"iadavkou sa stretávame aj u .. Ve&asa, ktorého 
teórie sa formovali v !ase normalizácie (!i"e po roku 1970), aj u katolíckeho mediálneho teoretika J. Spuch&áka, 



str. 140 V!skumné "túdie Communication Today

publikujúceho a" na prelome 20. a 21. stor. .. Ve&as hovorí o „závislosti publika na novinárovi“, na jeho mravnej 
stránke. J. Spuch&ák akcentuje potrebu pravdy a dobra ako jedin%ch záruk nepokriveného pôsobenia mas-
ov%ch médií. Pri takomto prístupe mô"e pod&a neho dokonca poslú"i$ dobru a pravde aj mediálne predvádzanie 
mravného zla, a to – ako kon#tatuje dekrét Druhého vatikánskeho koncilu o spolo!ensk%ch komunika!n%ch pros-
triedkoch Inter mirifica – „ke' sa pou"íva kvôli lep#iemu vyniknutiu a vyzdvihnutiu vzne#enosti pravdy a dobra“.
 K%m mediálni teoretici s nábo"ensk%m pozadím dospeli cez tieto úvahy a" k záveru o primáte !loveka 
– jeho dôstojnosti a v#estranného osobného dobra – v mediálnej komunikácii, autori s in%m (opa!n%m) ideo-
logick%m pozadím sa orientovali na primát ur!it%ch záujmov a ich presadenia vo vedomí adresátov. J. Darmo 
v knihe z roku 1991 napr. pripomína aj definíciu "urnalistiky ako informa!nej, ideologickej a organiza!nej 
!innosti a medzi jej znakmi uvádza aj anga"ovanos$ (dnes u" spornú a !eliacu teoretickej opozícii presadzujúcej 
nestrannos$ a nezávislos$ novinára). V marxistickom ponímaní je „"urnalistika nástrojom v boji za triedne záujmy 
proletariátu, prostriedok propagandy revolu!n%ch my#lienok“. Ako v#ak treba poznamena$ s odvolaním sa na 
aristotelovské tri funkcie jazyka, propaganda ako extrém pragmatickej funkcie stojí v rozpore so "urnalistikou, 
ba vylu!uje sa s ,ou. Opa!né názory v#ak nie sú zriedkavé ani dnes, a to ani v prostredí nábo"ensk%ch komu-
nikátorov, ktorí si neuvedomujú, "e aj apológia je propagandou, resp. "e apológia nemô"e by$ "urnalistikou.
 Ako doplnková, ale stále prítomná, sa v rozli!n%ch klasifikáciách funkcií "urnalistiky objavuje zábava. 
Dnes akoby posil,ovala svoje postavenie a presadzovala sa aj na úkor informácie a hodnotenia. Treba kon#tatova$, 
"e k%m v#eobecné mediálne teórie zaujímajú vo!i nej neutrálny akcepta!n% postoj, teoretici z cirkevného prost-
redia jasne deklarujú svoj negatívny vz$ah k mediálnej zábave, resp. k jej pretlaku. J. Spuch&ák (odvolávajúc sa 
na Pokyny na formovanie budúcich k,azov v oblasti vyu"ívania prostriedkov spolo!enskej komunikácie vydané 
Kongregáciou pre katolícku v%chovu v roku 1999) upozor,uje, "e budúcich k,azov treba „u!i$ nepou"íva$ 
prostriedky spolo!enskej komunikácie v%lu!ne na zábavu, ale predov#etk%m na informovanie, formovanie, har-
monick% kultúrny a spolo!ensk% rast“. T. Zas/pa dokonca tvrdí, "e zábava príjemcov do istej miery degraduje, 
lebo ich priú!a najlacnej#ím a naj&ah#ím mediálnym produktom. Tento postoj k zábave si treba uvedomi$ zvlá#$ 
s oh&adom na mediálne #írenie nábo"enského posolstva. Zábava toti" slú"i na pri$ahovanie pozornosti, ale ne-
oslovuje v !loveku to, !o by obohacovalo jeho znalostnú zlo"ku alebo viedlo k formovaniu postojov a názorov. 
Ke'"e pri #írení nábo"enského posolstva nejde v prvom rade o profit z pri$ahovania pozornosti, ale o odovzdanie 
obsahu, zábava sa javí ako u"ito!ná len v slu"obnej pozícii.
 Spomínané ví$azné $a"enie zábavy v médiách sa v#ak nevyh%ba ani t%m, ktoré sa sústredia na prenos 
nábo"ensk%ch posolstiev, a predstavujú pre ne ustavi!nú dilemu. Ako sa v rámci ná#ho v%skumu vyjadril 
#éfredaktor !eského Katolického t%deníka Antonín Randa, posun od informácie k zábave síce pova"uje za od-
klon od pravej funkcie "urnalistiky, pre po"iadavku !itate&ov sú v#ak jeho noviny doslova „nútené rezignova$ na 
jadro informácie“. Podobné lajfstajlové trendy mo"no sledova$ aj v slovensk%ch cirkevn%ch médiách. Ú!astníci 
ná#ho v%skumu sa zhodli v tom, "e ide o oslabovanie pravého "urnalistického pôsobenia, o akúsi nevyhnutnú da, 
sú!asnej "urnalistike; pri!om zazneli dokonca slová o bulvárnej „ceste do pekla“.
 Mô"eme teda zhrnú$, "e zastre#ujúcou funkciou "urnalistky je informova$ v zmysle vytvárania obrazu 
o skuto!nosti, !o si vy"aduje zodpovednos$, úctu k pravde a orientáciu na dobro. Nevyhnutnou sú!as$ou nap-,ania 
tejto funkcie je okrem strohého reprodukovania faktov ich interpretácia a hodnotenie, pri!om je akceptovate&ná 
istá miera presvied!ania (ako nevyhnutná sú!as$ argumentácie, zdôvod,ovania vlastného názoru), nie v#ak propa-
gandy (ktorá je v rozpore so "urnalistikou ako takou). V takomto chápaní mô"eme úlohu "urnalistiky definova$ 
– spolu s N. Gonzálezom Gaitanom – ako úlohu informova$ a tak robi$ &udí lep#ími ob!anmi. V tomto zmysle si 
mô"e "urnalistika poslú"i$ aj zábavou, nie v#ak na úkor svojej identity.
 Takto vzne#ene koncipovanú funkciu "urnalistiky v#ak atakujú roz#írené poh&ady na "urnalistiku ako na 
biznis. V na#om v%skume sme sa stretávali s pomerne zakorenen%m chápaním funkcie "urnalistiky ako zisku. 
Niektorí ú!astníci diskusn%ch skupín z radov mediálnych odborníkov dokonca vyhlasovali tvrdenia o informa!nej 
úlohe "urnalistiky za klamstvo. V%razn%m nosite&om tejto idey je J. Spuch&ák, ktor% tvrdí, "e „k%m cie&om 
"urnalistiky je komer!né posolstvo – a jemu prispôsobuje v#etko –, cie&om nábo"enstva je nekomer!né posolstvo 
zamerané v%lu!ne na skuto!né potreby &udí“. Ke'"e komer!nému charakteru mediálneho kanála sa e#te budeme 
podrobne venova$ v nasledujúcej podkapitole, teraz sa sústre'me len na otázku funkcie. Je teória o primárne 
informa!nej úlohe "urnalistiky len trápnou kulisou na zakrytie skuto!n%ch h%bate&ov „#tvrtej moci“?

 Myslíme si, "e nasko!i$ na vlnu tohto presved!enia je nebezpe!né. Odsunuli by sme tak sam%ch seba do 
opozície pri akomko&vek 'al#om uva"ovaní o veciach vychádzajúcich z poslania "urnalistiky a apelujúcich na,. 
V%hybka pred súhlasom alebo nesúhlasom so ziskom ako funkciou "urnalistiky vedie cez správne zadefinovanie 
"urnalistiky. Tam, kde sa jej prisudzuje prvoradá funkcia zisku, dochádza k mylnej zámene "urnalistiky ako 
poslania, povolania a médií ako in#titúcií, firiem. Ak je dnes pomerne #iroko akceptovan% frame stoto",ovania 
poslania s firemnou !innos$ou, treba to prija$ ako impulz na (seba)reflexiu, ur!ite v#ak nie ako takú v%raznú 
spolo!enskú zmenu, ktorá by úplne zmenila pôvodné poslanie "urnalistiky. V praxi to znamená o. i. nezamie,a$ si 
napr. pojmy novinár a médiá; ke' obvi,ujeme médiá, nie je správne personifikova$ svoje obvinenia do novinárov 
ako jednotliv%ch osôb, lebo v ka"dej redakcii sú novinári takí aj takí, pri!om mnohí z nich sami bojujú s majite&mi 
a s marketingom. Potvrdzuje to aj redaktor ekonomického t%"denníka Trend Franti#ek Mú!ka, ktor% pracovníkov 
médií rozde&uje na „obchodníkov“ a „novinárov“. Prv%m ide o zisk, druh%m o prezentovanie ur!itého posolst-
va, !asto neziskového, alebo dokonca stratového. Jeho koncepcii sa e#te budeme podrobnej#ie venova$ v !asti 
o komer!nom charaktere mediálneho kanála.

 V súvislosti so "urnalistikou mô"eme teda zachova$ a potvrdi$ definíciu jej úlohy vychádzajúcu z tézy  
N. Gonzáleza Gaitana ako „úlohu informova$ a tak robi$ &udí lep#ími ob!anmi“.

 V súvislosti s rozlí#ením komer!ného a nekomer!ného poslania tu u" zarezonovalo porovnanie úlohy 
médií s úlohou nábo"enstva, resp. cirkvi. Vzh&adom na #írenie nábo"enského posolstva mediálnym kanálom je 
potrebné ozrejmi$ aj úlohu cirkvi. Jej základn%m cie&om je zvestova$ evanjelium, Bo"ie krá&ovstvo. „Cie&om pô-
sobenia Cirkvi na !loveka je ohlasovanie evanjelia, aby !lovek "il s Kristom, osloboden% od zla,“ pí#e J. Spuch&ák. 
Odvolávajúc sa na apo#tolskú exhortáciu Pavla VI. Evangelii nuntiandi kon#tatuje, "e „stredom evanjelizácie, jej 
základom a vrcholom‚ je táto jasná pravda: Je"i# Kristus, Syn Bo"í sa stal !lovekom, zomrel a vstal zm+tvych.“ 
Evanjelizácia preto pod&a Pavla VI. musí zah+,a$ „prorocké hlásanie nadprirodzeného "ivota, t. j. vy##ieho 
a ve!ného povolania &udí“. Cie&om ohlasovania evanjelia je zmena &udského srdca, jeho naklonenie k Bohu, svo-
jmu Stvorite&ovi. Ako hovorí J. Spuch&ák slovami Pavla VI., „cirkev evanjelizuje vtedy, ak sa sna"í obráti$ osobné 
i kolektívne &udské svedomie jedine silou a bo"skou mocou posolstva, ktoré hlása, a ak sa usiluje premeni$ aj 
v#etku !innos$, ktorú títo &udia vykonávajú, spolu s ich "ivotom a ich prostredím, v ktorom "ijú“. 

 Stojíme teda pred jasne zadefinovanou úlohou cirkvi premie,a$ "ivot !loveka, adresáta. Túto premenu 
"ivota mô"eme stoto"ni$ s prijatím a "itím evanjelia a proces jej dosahovania s evanjelizáciou. Problém prená#ania 
nábo"enského posolstva prostredníctvom médií tak mô"eme postavi$ aj ako problém evanjelizácie prostred-
níctvom médií, !o je látka na samostatnú kapitolu. Na tomto mieste je potrebné predov#etk%m zhodnoti$ funkciu 
"urnalistiky vo vz$ahu k funkcii nábo"enstva a cirkvi. Ukazuje sa, "e základná úloha "urnalistiky ukazova$ pravdiv% 
obraz sveta a rozvíja$ osobné dobro v !loveku je s poslaním cirkvi vo vzácnej zhode. Nezhodné prvky vná#ajú 
do tohto poslania "urnalistiky snahy #íri$ propagandu, zabáva$ a vytvára$ zisk. Ukázali sme, "e propaganda nie 
je "urnalistika, "e zábava je len pomocná funkcia "urnalistiky na upútanie pozornosti publika a zisk je funkcia 
mediálnych in#titúcií, a nie "urnalistiky ako poslania a povolania. Nábo"enské posolstvo sa teda v kontakte s funk-
ciou "urnalistiky nemusí dostáva$ do ohrozenia. To v#ak u" neplatí pre kontakt s chápaním a realizovaním tejto 
funkcie, ktoré mô"e by$ pokrivené.

Komer!nos$
 U" sme kon#tatovali, "e komer!nos$ (prvoradá zameranos$ na zisk) nie je vlastnos$ou "urnalistiky ako po-
slania, ale médií ako firemn%ch in#titúcií. Ke' v#ak hovoríme o mediálnom kanále, musíme bra$ do úvahy aj túto 
v%znamnú vlastnos$ mediálnych in#titúcií. V na#om v%skume sa ich komer!n% charakter vyplavil ako podstatn% 
prvok úvah o mo"nosti prená#a$ cez mediálny kanál nábo"enské posolstvá.
 Základn%m v%chodiskom sa ukázal by$ zdie&an% predpoklad, "e sekulárne médiá sú komer!né (v niektor%ch 
prípadoch s prímesou verejnoprávnosti, v rozli!nom pomere ku komer!nosti) a cirkevné médiá sú nekomer!né. 
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Resp. samotné nábo"enské posolstvo je nekomer!né, pôsobiace proti komercii v zmysle zisku, !i"e neziskové, 
prípadne stratové. J. Ková!ik dokonca rozli#uje tri druhy médií – verejnoprávne, komer!né a vlastné –, pri!om 
práve do poslednej skupiny zara'uje aj cirkevné médiá. Vlastné médiá chápe ako neziskové, resp. neziskové ako 
vlastné – !o indikuje dos$ v%znamn% poznatok o cirkevnom postoji k médiám ako tak%m.
 J. Spuch&ák vyslovene ozna!uje za najv%znamnej#í rozdiel medzi sekulárnymi a cirkevn%mi médiami zisk, 
pri!om hovorí o „re$azi zisku“, ktorá spútava strá"neho psa demokracie. Opakom médií spútan%ch ziskom sú 
pod&a neho „hodnotové médiá“, ktoré zisk nevytvárajú, nanajv%# investujú do vlastného rozvoja. „Zisk nemô"e 
by$ rozhodujúcim !inite&om,“ tvrdí J. Spuch&ák. Médiá, kde zisk je rozhodujúcim !inite&om, si potom prirodzene 
vyberajú komer!né posolstvá vhodné pre komer!n% jazyk. „Nejdú proti cirkvi, ale idú za komer!n%mi témami.“ 
 Ak teda prijmeme predpoklad, "e cirkevné posolstvo je nekomer!né, vynorí sa nám pred o!ami nevyh-
nutn% konflikt tohto posolstva s komer!n%mi médiami, ktor%mi sú okrem cirkevn%ch a rôznych men#inov%ch pl-
niacich !asto iné ako "urnalistické úlohy viac-menej v#etky be"né médiá. Tento konflikt sa pod&a J. Spuch&áka 
prejavuje ako predsudok vo!i nábo"enskému posolstvu zo strany médií. „Nábo"enské posolstvo sa chápe ako nie 
z tohto sveta, je protikonzumné, a teda vyvoláva antikres$anské postoje.“ Nábo"enské a konzumné posolstvá sa 
tak vnímajú ako konkuren!né: „Médiá sa sna"ia vyrva$ &udí z nadpozemsk%ch hodnôt pre nízke hodnoty a cirkev 
im v tom preká"a,“ myslí si redaktor tla!ovej agentúry SITA Rado Pavlík.

 Komer!n% charakter médií zasahuje pod&a odborníkov zú!astnen%ch na na#om v%skume aj novinárov ako 
jednotlivcov. Zhodli sa v tom, "e pracovníci komer!n%ch médií zdie&ajú politiku zisku svojich foriem, preto"e z nej 
sami profitujú. Vstupuje do toho aj ich nízky priemern% vek, hypotéky, chu$ a potreba zarába$, nedostatok in%ch 
hodnôt a motivácií... „Ich dobré osobné úmysly spojené s ideálom novinárskej profesie tak b%vajú prevalcované 
mocou a peniazmi,“ kon#tatoval R. Pavlík. 
 Ú!astníci ná#ho v%skumu v#ak zárove, pomenovali aj pozitívne stránky komer!ného prístupu 
k "urnalistickej práci. Ten toti" podnecuje vô&u nie!o v médiách presadi$, kvalitne spracova$, dosta$ k adresátom 
a pozitívne na nich zaú!inkova$. Nekomer!n% prístup v #t%le – ja si robím svoju robotu a ohlas na ,u ma nezaujíma 
– vedie k pasivite, profesiovej nekvalite, stagnácii, spokojnosti na úkor inovácií. Potvrdil to aj #éfredaktor grécko-
katolíckeho dvojt%"denníka Slovo Juraj Grado#, ke' prezentoval nárast záujmu o !asopis v závislosti od grafick%ch 
a "ánrov%ch obmien, jednoducho od profesionalizácie dizajnu i obsahu. Komer!nos$ tak mo"no vníma$ aj v pozi-
tívnom svetle úsilia presadi$ sa – ke' aj nie v záujme vlastného zisku, tak v záujme pritiahnutia pozornosti k svo-
jmu posolstvu. Tak%to prístup by bol pod&a J. Spuch&áka "iaduci aj vo vz$ahu k #íreniu nábo"enského posolstva. 
Podporila by ho napr. odluka cirkvi od #tátu. „Keby sa oddelila cirkev od #tátu, u" zajtra sa zlep#í jej komunikácia 
s médiami, k,azi sa za!nú správa$ komer!ne,“ kon#tatuje. Previazanie "ivobytia s prácou a v%konom, ktoré dnes 
u k,azov ch%ba, by toti" pod&a neho vyrie#ilo pracovnú disciplínu tohto stavu. „A" 40 – 50 percent z toho, !o má 
k,az odovzda$ (!i"e posolstvo), tvorí jeho osobn% vklad,“ tvrdí J. Spuch&ák. Ak sa teda k,az usiluje by$ nekonflikt-
n%, dobr% za ka"dú cenu, posolstvo sa oslabuje. „Musí by$ prorokom, ma$ odvahu by$ ost,om.“ Príli# nekomer!n% 
postoj niektor%ch cirkevn%ch médií kritizuje aj hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Ková!ik: „Vy nám 
to zapla$te a my to budeme robi$.“ Médiá, ktoré sa správajú v duchu tohto hesla, si pod&a neho podporu biskup-
skej konferencie nezaslú"ia.
 Komer!nos$ teda mo"no chápa$ v dvoch rovinách: ako primát zisku a ako vô&u presadi$ sa. Druhé vychádza 
 z prvého ako akcia z motivácie. Nábo"enské posolstvo a jeho #íritelia (cirkev) nemajú motiváciu zisku, hoci vô&a 
oslovi$ a zauja$ svojho adresáta im je vlastná. Zdá sa v#ak, "e motivácia osobného profitu pôsobí na &udí ú!innej#ie 
ne" !oko&vek iné, tak"e inovátormi a ur!ovate&mi smeru v oblasti masov%ch médií budú komer!né médiá. „My sa 
budeme od nich v"dy len u!i$,“ kon#tatuje J. Spuch&ák. To znamená, "e popusti$ cirkevn%m médiám (a cirkvi ako 
takej) uzdu komer!nosti by mohlo prinies$ vítané plody aj na poli #írenia nábo"enského posolstva. 
 Zárove, z toho vypl%va potreba prija$ komer!nos$ médií bez negatívneho vymedzovania sa vo!i nej. Je 
prirodzenou vlastnos$ou mediálneho kanála a mo"no sa nau!i$ s ,ou zaobchádza$. Potvrdzuje to redaktor TV 
Markíza Rado Igaz, ktor% sa pod&a vlastn%ch slov uspokojil s charakterom svojho média, re#pektuje ho a uvedomu-
je si, "e „nemô"e robi$ v#etky príspevky z presved!enia“. Aj pod&a redaktora t%"denníka Trend Franti#ka Mú!ku 
je presadenie neziskov%ch novinárskych materiálov v médiu zriedkavé, ako ur!itá odmena novinárom, ktorí si 
u" v kolektíve vybudovali meno, dosiahli postavenie a firma im raz za !as toleruje aj príspevok, na ktorom im 

osobne zále"í, ale ktor% nepriná#a zisk. F. Mú!ka rozli#uje medzi pracovníkmi médií dva tábory: obchodníkov 
a novinárov. Prví sa usilujú vyhovie$ inzerentom média a jeho príjemcom (!itate&om, posluchá!om, divákom, !i"e 
be"n%m &u'om) a tak maximalizova$ zisk. Druhí chcú pretlá!a$ svoj názor, ktor% úprimne pova"ujú za správny. 
Oba tábory sú v ustavi!nom konflikte a bojujú o pozície.
 Tento stav je v#ak pod&a F. Mú!ku v médiách prirodzen%: „Je pokrytectvom tvrdi$, "e médiá sa nemajú 
orientova$ na zisk.“ Tí, ktorí to tvrdia, sa správajú, „akoby v#etky profesie mali právo robi$ v#etko pre to, aby boli 
na trhu úspe#né, iba médiá majú robi$ charitu“. 

 Ukazuje sa teda, "e komer!né nastavenie mediálneho kanála je prirodzené a nevyhnutné, pri!om 
komer!né nastavenie novinárov ako jednotlivcov z neho nevypl%va automaticky. Naopak, ka"d% tvoriv% mediálny 
pracovník nesie v sebe svoj individuálny pomer troch zlo"iek: 1. tú"by presadzova$ osobné presved!enia a názory 
bez oh&adu na ich ziskovos$; 2. re#pektu k ziskovému nastaveniu svojej zamestnávate&skej in#titúcie a 3. osobného 
stoto"nenia sa s politikou zisku – a" po jej umiestnenie na piedestál medzi hodnotami a motiváciami. Na základe 
t%chto vnútorn%ch vz$ahov potom vznikajú dilemy, !i „je novinárske povolanie misiou, alebo zamestnaním so 
zodpovednos$ou za profit svojej firmy“ (ako tento problém pomenúva Ilona Biernacka-Ligieza), a extrémy, ktoré 
dostávajú pomenovanie napr. envelopmental journalism, !o nazna!uje stoto"nenie sa novinára s poslaním zarába$ 
aj na úkor etick%ch pravidiel.
 Mô"eme teda uzavrie$, "e mediálny kanál je prirodzene komer!n%, k%m nábo"enské posolstvo je 
nekomer!né, teda nepriná#ajúce zisk a pre médiá viac-menej nezaujímavé. Nábo"enskí komunikátori to mô"u 
rie#i$ trojako: bu' presadia z !asu na !as v médiách svoj nekomer!n% príspevok v'aka svojej autorite, profesional-
ite a charizme; alebo oble!ú nábo"enské posolstvo do komer!n%ch #iat (!i"e prepoja news values s gospel values); 
alebo si vytvoria vlastné médiá, v ktor%ch budú môc$ mediálny komunika!n% kanál vyu"íva$ bez obmedzení, a to 
bez oh&adu na "urnalistick% alebo ne"urnalistick% charakter #íren%ch obsahov. Takéto vyu"itie mediálneho kaná-
la je legitímne, ale vy"aduje si správne pomenovanie veci: #írenie ne"urnalistick%ch obsahov v ne"urnalistickej 
forme cez mediálny kanál nie je "urnalistika.

Vnútorná motivácia
 Predchádzajúce úvahy o chápaní základnej funkcie "urnalistiky a o jej komer!nosti vedú k v%znamnému 
kon#tatovaniu: médiá sú zamerané na seba, na svoj profit a rozvoj; cirkev a s ,ou nábo"enské posolstvo aj cirkevné 
médiá sú zamerané na adresáta, na jeho dobro a rozvoj. Preto mô"eme poveda$, "e základn% pohyb v médiách je 
„do seba“, k%m základn% pohyb v cirkvi (t%kajúci sa nábo"enského posolstva aj cirkevn%ch médií) smeruje „zo 
seba“. Ak hovoríme o charaktere mediálneho kanála, jeho inherentnou tendenciou je pohyb „do seba“. Opa!n% 
pohyb je (v na#om prípade) vkladom nábo"enského komunikátora – a pred nami stojí úloha túto odli#nos$ 
podrobnej#ie opísa$ a pomenova$ jej ú!inky na mediálnu komunikáciu nábo"ensk%ch posolstiev.
 V na#ich v%skumn%ch kolokviách s expertmi nastala zhoda v názore, "e k%m aj v "urnalistike, aj 
v nábo"enstve pôsobí ako základn% hnací motor vô&a ovplyv,ova$ &udí, získava$ ich, podstatn% rozdiel predstavuje 
cie& tohto úsilia: médiá motivuje zisk a moc, nábo"enstvo motivuje spása, ve!n% "ivot &udí. Ak sa teda na#i re-
spondenti zhodli v tom, "e mediálnou publicitou sa ka"d% usiluje vytvára$ vlastn% pozitívny obraz, cirkev sa na ro-
zdiel od ostatn%ch spolo!ensk%ch subjektov neusiluje o svoj pozitívny obraz, ale o prezentáciu posolstva, ktoré jej 
je zverené. Ak aj chce popri tom i vlastn% pozitívny obraz, ten má stá$ v slu"be posolstvu, umo",ova$ a u&ah!ova$ 
jeho priechodnos$ a príjem. 0al#ím dôvodom budovania pozitívneho imid"u mô"e by$ osobná márnomyse&nos$ 
niektor%ch komunikátorov, to v#ak mo"no chápa$ ako „chybu v systéme“.
 Ako 'alej ukázal ná# v%skum, v obci teoretikov i praktikov má v%raznú pozíciu názor o nezáujme médií 
o podstatu javov a vecí. „Médiá tu nie sú na to, aby rozoberali podstatu,“ tvrdí napr. Vlastimil Ne!as. Ak teda 
mnohé médiá samy takto vnímajú svoju úlohu, mô"eme to vníma$ ako prirodzen% dôsledok ich prvoradého oh&adu 
na to, !o sa im mediálnym pôsobením vracia, ne" na to, !o z nich vychádza. Ak im toti" nejde o podstatu javov, 
ale o povrchné zbieranie spravodajsk%ch hodnôt na ich povrchu, s dôrazom na zábavu, nemotivuje ich oh&ad na 
príjemcu ako osobu, ale príjemcu ako trhové odbytisko. 
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 Naopak, cirkev, ako sme u" viackrát kon#tatovali, má aj pri mediálnom pôsobení na zreteli predov#etk%m 
!loveka, jeho dôstojnos$ a jeho dobro. Ako sme u" uviedli v súvislosti s funkciou "urnalistiky a cirkvi, cirkevné pô-
sobenie sa sústredí na „prorocké hlásanie nadprirodzeného "ivota, t. j. vy##ieho a ve!ného povolania &udí“. Chce 
tak meni$ &udí, ich "ivotné postoje, ich vz$ah k Bohu, svojmu Stvorite&ovi, „aby !lovek "il s Kristom, osloboden% 
od zla“. Tento rozmer je charakteristick% aj pre nábo"enské pôsobenie v médiách. Dokazuje ho napr. po"iadavka 
ú!astníkov na#ich v%skumov, aby sa cirkev viac anga"ovala v médiách v t%ch oblastiach, ktoré komer!né médiá 
ignorujú, a to najmä v sociálnych otázkach rozpracovan%ch v sociálnej náuke cirkvi (nezamestnanos$, spravodliv% 
zisk, spravodlivá mzda, vykoris$ovanie a pod.). Na skuto!né potreby &udí sa odvolávajú aj samotní mediálni tvor-
covia; Martina Grochálová z Katolíckych novín napr. prezentovala orientáciu t%"denníka na „be"n%ch &udí“, 
Al"beta Mráková, #éfredaktorka rodinného !asopisu Família, zasa zdôraz,ovala potrebu venova$ sa $a"iv%m 
&udsk%m osudom a konkrétnym "ivotn%m príbehom so zakódovan%m rie#ením a povzbudením. Úsilie sledova$ 
skuto!né potreby &udí s oh&adom na ich lep#í, kvalitnej#í "ivot, má 'aleko od virtuálnej reality médií a od mediál-
neho nasto&ovania tém (agenda setting), ke' sa do povedomia spolo!nosti pretlá!ajú rôzne pseudotémy a pseu-
doproblémy motivované súborom najrôznej#ích faktorov, medzi ktor%mi hrá tú"ba po celostnom rozvoji a blahu 
adresátov marginálnu úlohu. A to zvlá#$ vzh&adom na pocit zodpovednosti vo!i adresátom, ktor% sa v na#om v%s-
kume ukázal by$ na strane nábo"ensk%ch komunikátorov prítomn% ve&mi intenzívne, tak"e miestami hrani!il a" 
s úzkostlivos$ou.

 Cirkev ide vo svojom postoji k médiám e#te 'alej, ke' ich slu"bu !loveku posúva a" do úlohy vytvára$ 
spolo!enstvo. Pod&a J. Spuch&áka má jedine spolo!enstvo forma!nú silu, a teda potenciál najlep#ie plni$ úlohu 
médií. „Cie&om práce masovokomunika!n%ch prostriedkov nie je homo ludens ani homo oeconomus, ale homo 
communicans. *i"e masmédiá nesp-,ajú svoje poslanie zábavou ani ekonomikou, ani inou !innos$ou, ale majú 
meni$ !loveka na !oraz komunikatívnej#ieho. Na toho, ktor% chce pozna$ pravdu, zaria'ova$ si pod&a nej svoj "ivot 
a deli$ sa s ,ou pre duchovn% i telesn% ú"itok svoj i svojich blí"nych. V tomto zmysle sa javí základnou po"iadavka 
slobody slova, pravda a úcta k !loveku v tomto slove.“ Aj z tohto dôvodu preferuje Katolícka cirkev vo svojich do-
kumentoch o médiách pomenovanie spolo!enské komunika!né prostriedky. Tento názor na médiá a ich úlohu sa 
zov#eobec,uje a prezentuje ako pravá úloha médií. Dokres&uje to aj schéma J. Ková!ika, ktor% popri komer!n%ch 
a verejnoprávnych médiách rozli#uje „pravé“ médiá, kam zara'uje práve cirkevné a iné neziskové médiá. Tento 
postoj nesie v%razne idealistické rysy a nere#pektuje realitu. Pri!om pod realitou nechápeme aktuálne vybo!enia 
médií zo svojej hlavnej línie, na ktoré je, naopak, u"ito!né upozor,ova$, ale práve pôvodnú líniu médií, ktoré 
mali u" od !ias svojho vznikania v 17. stor. na zreteli predov#etk%m informácie vrátane senzácií, zisk, zábavu 
a rozli!n%mi osobn%mi záujmami motivovanú interpretáciu skuto!nosti. Nere#pektovanie tejto reality (pri!om 
potrebu ideálu nevylu!ujeme ani nezaznávame) zbyto!ne predisponuje na negatívny postoj k médiám.
 Vnútorná motivácia médií – zo seba alebo do seba – sa premieta aj do vnútornej motivácie ich tvoriv%ch 
pracovníkov, novinárov. Cirkevné médiá "iadajú od svojich zamestnancov ur!it% typ „lojality“ v zmysle zdie&ania 
poslania média a akceptácie !asti mzdy v nefinan!nej forme akejsi „pridanej hodnoty“, ktorej základ tvorí práve 
nap-,anie tohto poslania. B%val% riadite& TV LUX Marek Polá!ek definoval svoju novinársku prácu ako úlohu „by$ 
nástrojom“: „Boh nech koná...“ Ako sa vyjadril, pôvodne chcel robi$ sociálnu prácu medzi Rómami, ale potom sa 
rozhodol nap-,a$ svoje poslanie, slú"i$ &u'om v médiách. Tak%to postoj neprezentujú len pracovníci cirkevn%ch 
médií, ale aj veriaci novinári pôsobiaci v sekulárnom prostredí. Redaktor TV Markíza Rado Igaz napr. kon#tatoval, 
"e do spracovania niektor%ch tém ho núti priamo svedomie a pocit povinnosti ozrejmi$ &u'om veci, poveda$ im 
pravdu. T%kalo sa to napr. spravodajského #otu o ú!inkoch hormonálnej antikoncepcie, kde ako hlavné posolstvo 
zaznela informácia o tom, "e ka"dá hormonálna antikoncepcia má ako jednu zo svojich ú!inn%ch pák aj abortívnu 
funkciu. V tomto duchu sa novinári s takouto vnútornou motiváciou usilujú dáva$ priestor aj témam a in#titúciám, 
ktoré by ho z komer!n%ch dôvodov nedostali, a preto ho v médiách vo v#eobecnosti ani nedostávajú. Tak vlastne 
doslova robia „charitu“, ktorú spomína F. Mú!ka, ke' hovorí o prirodzenej komer!nosti médií a kritizuje 
nekomer!n% prístup cirkvi k nim.

 Takéto zameranie niektor%ch novinárov sa v#ak javí raritné vzh&adom na v#eobecne platné charakteristiky 
podlo"ené sociologick%mi prieskumami tejto profesie. Doteraj#ie slovenské prieskumy zacielené na novinársku 

profesiu sa novinárov p%tali aj na vlastnosti a aspekty dôle"ité pre ich prácu. Vedúcu trojku vlastností v nov%ch 
i star#ích v%skumoch zhodne tvorili pru"nos$ myslenia, originalita nápadov a schopnos$ nadväzova$ kontakty. 
Za nimi nasledovala dobrá psychická kondícia a v poslednom v%skume S. Bre!ku z roku 2005 posko!ila o 10 
percent oproti v%skumu z roku 1997 prispôsobivos$ zmenám. To nazna!uje, "e novinári si na sebe najviac ce-
nia psychickú v%konnos$ a schopnos$ zu"itkova$ ju aj v sociálnom kontakte. Medzi dôle"it%mi aspektmi novinár-
skej práce v%razne viedla sloboda rozhodovania spolu s osobnou nezávislos$ou. Podobne v otázke zacielenej na 
motiváciu novinárov pre svoje povolanie hrali jednozna!n% prím samotná nápl, práce a mo"nos$ sebarealizácie. 
Mô"eme teda dedukova$, "e medzi najv%znamnej#ie hodnoty novinárov patrí ich vlastná sloboda a nezávislos$. 
Ná# v%skum tieto tézy potvrdil a vedie ku kon#tatovaniu, "e v médiách pracujú – pri zna!nej dávke hyperboli-
zujúcej typizácie – egocentrici h&adiaci predov#etk%m na vlastnú nezávislos$, sebarealizáciu a vysoko si ceniaci 
svoju psychickú v%konnos$ zameranú aj na vyu"itie druh%ch v sociálnom kontakte. Tieto vlastnosti v#ak nesved!ia  
o celkovej osobnostnej zrelosti a kvalite, naopak, prejavujú sa skôr ako dravos$ a exhibicionizmus.
 Vnútorná motivácia "urnalistického pôsobenia sa ukazuje ako jeden z dôle"it%ch k&ú!ov pri de#ifrovaní 
vz$ahu médií a nábo"ensk%ch posolstiev. Médiá vo v#eobecnosti sa toti" podria'ujú predov#etk%m motivácii vlast-
ného zisku, k%m nosite&ov nábo"enského posolstva motivuje tú"ba po pravom dobre a rozvoji adresáta. Na pri-
tiahnutie adresátovej pozornosti je v#ak nevyhnutná prí$a"livos$ ponúkaného produktu, ktorej dosahovanie je 
nevyhnutn%m predpokladom plnenia úloh jedného i druhého typu komunikátora. Sekulárni komunikátori robia 
pre prí$a"livos$ v#etko, !o je v ich silách, v záujme osobného profitu, !o je ve&mi ú!inná motivácia. Nábo"enskí 
komunikátori sa majú o rovnakú prí$a"livos$ usilova$ pre ur!ité vy##ie dobro, !o je podstatne náro!nej#ia mo-
tivácia. Diego Contreras, dekan Fakulty in#titucionálnej komunikácie Pápe"skej univerzity Santa Croce v Ríme, 
preto tvrdí, "e mediálni #íritelia nábo"enského posolstva musia by$ profesionálnej#í, „lep#í“ ako ich kolegovia. 
Na ich osobnostné kvality sa kladú vy##ie nároky. Tie sa, navy#e, do istej miery kladú aj na príjemcu. Aj v na#ich 
fokusov%ch skupinách s mediálnymi príjemcami zaznievali otázky, !o je to nuda pre sú!asnú spolo!nos$, resp. !i 
naozaj potrebujeme konflikt vo v#etkom. Ide o vy##í stupe, uvedomenia si vlastn%ch skuto!n%ch potrieb, tak"e aj 
príjemca musí vyvinú$ ur!ité úsilie, aby si za!al klás$ tieto otázky a oslobodil sa od povrchného záujmu o vzru#enie 
a konflikt.

 Ak sa teda na nábo"enskú komunikáciu v médiách kladú vy##ie nároky ako na be"nú mediálnu komu-
nikáciu a v#tepuje sa do nej vy##ia závislos$ od kvality svojich tvorcov a príjemcov, je prirodzené, "e bude ma$ 
vä!#iu tendenciu zlyháva$ – ale aj vypína$ sa k svojim vrcholom.

 Anal%zu charakteru mediálneho kanála z h&adiska vnútornej motivácie mô"eme teda uzavrie$ 
kon#tatovaním, "e médiá a nábo"enské posolstvo sa v motivácii diametrálne lí#ia (nasmerovanie do seba a zo seba), 
motivácia oboch (orientácia na seba aj na adresáta) má v#ak vies$ ku kvalitnému, prí$a"livému, oslovujúcemu 
produktu. Preto nemo"no spoluprácu médií s nábo"ensk%m posolstvom vylú!i$, vy"aduje si v#ak nadpriemerne 
vysokú kvalitu produktu i jeho tvorcu, !o sa stáva kame,om úrazu a prí!inou, pre ktorú nábo"enské posolstvá 
a médiá !asto konkurujú svojim kolegom na trhu pomerne slabo a nedostato!ne.
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