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Stilno zaznamovana jezikovna sredstva v športnoporočevalskih besedilih: analiza besedil
na slovenski televiziji in v tisku med poročanjem o evropskem prvenstvu v košarki 2017
Kako športni novinarji uporabljajo slovenski jezik in jezikovna sredstva, ki slogovno odstopajo
od nevtralne norme, pri svojem delu, je osrednja tema magistrskega dela. Ugotovitve sem z
jezikovno-stilno analizo pridobila na podlagi novinarskih besedil pri poročanju o evropskem
košarkarskem prvenstvu 2017. Zanimalo me je, ali v tiskanih medijih novinarji res uporabljajo
več stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev in kakšno je to razmerje v delovnih praksah
novinarjev v komercialni in javni sferi novinarstva. Raziskavo sem omejila na preučevanje
avtomatizmov, aktualizmov, metafor, hiperbol in pejoracij. Prav tako pa sem ugotavljala, s
kakšnimi stilno zaznamovanimi sredstvi (omejenih na izbrana preučevana jezikovna sredstva)
športni novinarji pritegnejo pozornost javnosti, novico naredijo zanimivo ter ohranjajo
pozornost naslovnika. Rezultati empirične raziskave so bili pričakovani. V tisku je res
uporabljenih več stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev kot na televiziji, saj televizijski
novinarji razpolagajo ne samo z besedami, kot novinarji v tisku, pač pa tudi z gibljivo sliko in
zvokom. Manj izrazite razlike v uporabi besedja, ki odstopa od nevtralne norme, so se izkazale
pri primerjavi besedil iz komercialnih in javnih medijev, medtem ko je bila razlika med
specializiranim in nespecializiranim medijem velika. Pri oblikovanju besedil o EuroBasketu
2017 so na novinarja močno vplivala čustva in evforija, ki se je ustvarila ob velikem uspehu
slovenske košarkarske reprezentance, zato so besedila še toliko bolj stilno zaznamovana.
Ključne besede: športno poročevalstvo, športno novinarstvo na televiziji in v tisku, športni
novinarji, stilistika športnega poročevalstva, metafora v poročevalstvu, EuroBasket 2017.

Style-marked words in sports reporting texts: analysis of text on Slovenian television
and in the press, while reporting on the European basketball Championship 2017
How sports journalists use the Slovenian language and linguistic means that differ stylistically
from the neutral norm in their work is a central theme of the master's thesis. I obtained my
findings through linguistic-style analysis based on journalistic texts in reporting on the
European Basketball Championship 2017. I wondered if journalists actually used more styletagged linguistic means in print media and what this relationship was like in the commercial
practices of journalists in the commercial and public sphere of journalism. I limited my
research to the study of automatisms, actualisms, metaphors, hyperbole, and pejorations. I also
found out by what style of marking sports reporters attract the attention of the public, make the
news interesting and keep the attention of the addressee. The results of the empirical study
were expected. There are indeed more stylistically-marked linguistic means used in print than
on television, as television journalists have not only words but journalists in print, but also
moving picture and sound. Less pronounced differences in the use of words that deviate from
the neutral norm were found when comparing texts from commercial and public media, while
the difference between specialized and non-specialized media was large. When drafting texts
on EuroBasket 2017, the journalist was greatly influenced by the emotions and euphoria
created by the great success of the Slovenian basketball team, which made the texts all the
more stylish.
Key words: sports journalism, sports journalism on television and in the print media, sports
journalists, style of sports reporting, metaphor in sports reporting, EuroBasket 2017.
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1 UVOD
»Najbolj brani del časopisa po lokalnih novicah in zabavi so športne strani. Televizijski prenosi
pritegnejo milijone gledalcev. Narod sestavljajo navijači, mnogi od njih strokovnjaki za športe,
ki jih spremljajo« (Mencher, 2011, str. 425).
Tudi sama spadam med tiste, ki najprej pregledajo športne strani v časopisu, ali tiste, ki čakajo
vso dnevnoinformativno oddajo, da vidijo 10 minut tistega, kar jih najbolj zanima – šport. Sem
navijačica slovenskega športa in zelo ponosna sem bila, ko so »naši« košarkarji postali evropski
prvaki. Ravno v času evropskega prvenstva v košarki sem začela razmišljati o temi svojega
magistrskega dela. Ob spremljanju novic sem se odločila, da želim raziskovati uporabo besedja
novinarjev pri poročanju o športu, natančneje, o EuroBasketu 2017.
Športno novinarstvo je mogoče opredeliti kot vejo novinarstva, ki jo zanimajo športne
dejavnosti, športniki, trenerji ali športni menedžment ter ki ponuja popolne novice in
informacije o tem. V zgodovinskem pogledu je športno novinarstvo obravnavano kot mlada
veja novinarstva, povezana z razvojem družbe in njenega zanimanja za šport, nanjo pa sta
močno vplivala pojav in razširitev množičnih medijev (Mesz, 2014, str. 10). Namen športnega
novinarstva pa ni zgolj informiranje o športnih temah, temveč tudi ohranjanje kulturne
zapuščine in podpiranje domoljubja (Mesz, 2014, str. 11).
Z razvojem športnega novinarstva se je razvijal tudi jezik športnih novinarjev. Najprej se je
prilagodil poročanju v tisku, s pojavljanjem novejših medijev (radia, televizije in kasneje še
spleta) pa se je prilagajal novim platformam.
Z razvojem športnega novinarstva se je razvijal tudi jezik športnih novinarjev. Najprej se je
prilagodil poročanju v tisku, s pojavljanjem novejših medijev (radia, televizije in kasneje še
spleta) pa se je prilagajal novim platformam.
Novinarji morajo podati čim več informacij, v kar se da malo prostora ali časa in pri tem ne
zveneti monotono, ampak pritegovati pozornost ciljne publike skozi ves prispevek. Logičen
rezultat teh pričakovanj je uporaba stilno zaznamovanega besedja (Mesz, 2014, str. 12). Jezik
novinarjev je znan po pogosti rabi metafor, evfemizmov, čustveno zaznamovanih besed ali
neologizmov. Jezikovne izbire novinarjev pri pisanju o politiki, družbi ali športu se namreč
precej razlikujejo. Na uporabo stilno zaznamovanega besedja vpliva tudi novinarjev osebni
8

stil (Mesz, 2014, str. 12). Pri tem pa se pojavlja kontradiktornost, saj ne le za športne novinarje,
temveč za vse novinarje velja, da morajo biti pri uporabi besedja natančni in jasni v svojih
besedilih. Pogosto tudi velja, da so novinarji, v kateremkoli žanru in tematskem področju, ki
ne uporabljajo stilno zaznamovanega besedja, obravnavni kot resnejši in verodostojnejši
(Mesz, 2014, str. 13).
Na izbiro jezikovnih sredstev, ki jih novinar izbere pri oblikovanju svojega besedila vplivajo
stilotvorni dejavniki. Stilotvorni dejavniki imenujemo vse, kar določa izbiro jezikovnih
sredstev in vpliva na končni stil sporočila. Stilotvorni dejavniki so med drugim: funkcija
sporočila, vrsta sporočila, okolje, naslovnik, tema sporočila, poznavanje teme, družbena
razgledanost... Poznamo objektivne in subjektivne sitlotvorne dejavnike. Objektivni stilotvorni
dejavniki izhajajo iz vsega, s čimer je tvorec besedila obkrožen, kar njegovo sporočilo tvori,
usmerja in ustvarja (tj. okolje, naslovnik, tema sporočila...). Subjektivni stilotvorni dejavniki
pa so povezani s posameznikom (tj. poznavanje teme, družbena razgledanost, odnos do
naslovnika...). Odnos med objektivnimi in subjektivnimi stilotvornimi dejavniki je
komplementaren. Čim bolj se hoče uresničevati težnja po natančnosti in enopomenskosti pri
poimenovanju ter izražanju predmetnosti, pojmovnosti, odnosnosti in dejanja, tem manj
možnosti pri izbiri izraznih sredstev ima tvorec besedila. Manjša kot je težnja po natančnosti
in enopomenskosti in večja kot je težnja k subjektivnosti, bolj se širi možnost subjektivne
izbire (Mistrik,1 1985 v Unuk, 2013, str. 123).
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, ki obsega tri poglavja,
so predstavljeni temeljni pojmi, koncepti in teoretične postavke, ki so služili kot izhodišče za
analizo gradiva – empirični del magistrskega dela, cilj katerega je odgovor na dve raziskovalni
vprašanji.
Prvo raziskovalno vprašanje:
Ali je v tisku več preučevanega stilno zaznamovanega besedja kot na televiziji in
kakšno je to razmerje, če primerjamo komercialni in javni medij, ko govorimo o
televiziji ter specializiran in nespecializiran medij, ko govorimo o tisku?
Šport je med vsemi temami še najbolj vizualen in zato je pisati o športu za tisk težko.
Ampak ravno to pomanjkanje gibljive vizualizacije je snovalcem časopisov dalo vedeti,

1

Mistrik, J. (1985). Štylistika. Bratislava: SPN.
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da morajo postati iznajdljivejši, originalni in bolj vznemirljivi (Kervin, 1997, str. 55).
Harris in Spark (1993, str. 161–164) sta poudarjala pomembnost inspiracije in
domišljije novinarja. Ta naj bi vedno imel v mislih, da je šport drama s trenutki, ki
navdihujejo življenje. S svojimi besedami mora tako ujeti energijo, čustva, živahnost
tekmovanja, ki v naslovniku vzbujajo občutke, da je na kraju dogajanja in ga posrkajo
v branje. Komercialni mediji v primerjavi z javnimi, naslovnike največkrat privabijo s
senzacionalizmom, kar vpliva tudi na pogostost uporabe stilno zaznamovanih besed.
Kot je zapisal Korošec (1998, str. 151), je podlaga za senzacionalistični učinek besedila
predvsem izbira jezikovnih sredstev in izrazito hiperbolično oblikovanje besedila.
Drugo raziskovalno vprašanje:
Katere preučevane prvine stilne zaznamovanosti uporabljajo športni novinarji,
da prejemniku novinarsko besedilo naredijo bolj zanimivo: (1) pritegnejo
pozornost, (2) jo ohranjajo, (3) poživljajo besedilo, (4) dodajajo besedilu večjo
dinamiko, (5) ubesedijo občutke?
Športni novinarji posegajo po različnih jezikovnih sredstvih, s katerimi skušajo
ovrednotiti obravnavano dogajanje, komentirati izbran dogodek ali pa dogodek na
splošno približati naslovniku (Korošec, 1998, str. 149). To dosegajo z uporabo
aktualizmov, tropov in figur, kot so npr. metafora in metonimija ter hiperbola in
avtomatizmov.
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2 ŠPORTNO NOVINARSTVO
Šport je izjemno priljubljena dejavnost množice ljudi (šport zanima mnogo ljudi, z njim se
poistovetijo), kar je eden izmed razlogov, za uvedbo športnih vsebin v množične medije. Šport
so v množične medije uvedli zaradi popestritve in zanimivosti, športne rubrike pa so kmalu
postale med najbolj branimi. Odnos med mediji in športom je postal pomemben in tesen, skupaj
pa sta pripomogla k povečanju prihodkov na obeh straneh (Ličen, 2009, str. 232). Tako lahko
trdimo, da je šport od »otroškega oddelka tiskanih medijev« (Rowe2, 2004 v Doupona Topič,
2010, str. 36) prišel do točke, da je primerljiv s politiko, gospodarstvom in kroniko (Ličen,
2009, str. 233). Andrews (2005) trdi, da je športno novinarstvo ena najbolj hitro rastočih
novinarskih tematskih vrst. Razlog vidi predvsem v tem, da so športni dogodki, za razliko od
političnih in gospodarskih, predvidljivi, njihovo obravnavanje pa je glede na primerjavo
stroškov in branosti razmeroma poceni.
Športno novinarstvo oziroma novinarstvo o športu je posebno področje novinarstva (Duopona
Topič, 2010, str. 36). Korošec (2005, str. 258–259) je zapisal, da je športno poročevalstvo sicer
tematsko in sporočanjsko specializirana novinarska dejavnost, ima pa s splošnim
poročevalstvom veliko skupnih točk. Športno poročevalstvo je del publicistične funkcijske
zvrsti in zajema tri navezujoča se področja, kratko poimenovana šport.
Ta tri področja so po Korošcu (2005, str. 259):
-

športna dejavnost širokega kroga ljudi,

-

športne igre in športna tekmovanja,

-

veda, teorija, nanašajoča se na prvi dve sestavini.

V športnem poročevalstvu se novinarji najbolj posvečajo športnim tekmovanjem. Na
oblikovanje poročevalskih žanrov v veliki meri vpliva velika raznovrstnost športnih panog in
veliko število tekmovalnih dogodkov, ki so načrtovani vnaprej (Korošec 2005, str. 26).

2

Rowe, D. (2004). Critical readings: sport, culture and the media. Maidenhead, Berkshire: Open University
Press.
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2.1 Značilnosti športnega poročevalstva
Ko govorimo o športnem novinarstvu, pogosto opazimo paradoks, ki ga spremlja. Na eni strani
je veljalo, da je »mehka« oblika novinarske prakse brez strogosti in verodostojnosti drugih
oblik »trdega« novinarstva. Nanj se je gledalo kot na nekaj slabšega, brez integritete, ki jo
novinarji pogosto želijo povezati s svojo samopodobo (Boyle, 2006). S tem se strinja tudi Rowe
(2004, str. 385), ki je dejal, da je športno novinarstvo »oddelek z igračami novičarske
industrije«, ki mu je bolj kot vloga četrte veje oblasti pripisana zabavna vloga. Športno
novinarstvo je po mnenju Boyla, Rowa in Whannela (2012, str. 245) pomemben del
novinarstva, ki pa v okviru poročevalske kulture ne spada med prestižne vrste.
Na drugi strani pa je prav športno novinarstvo komercialno eden najbolj pomembnih delov
novinarske industrije (Boyle, 2016). Tudi Andrews (2005, str. 2) meni, da je poročanje o športu
bistvenega pomena za zdravje in razvoj tiskanih in televizijskih medijev. Trdi pa tudi, da je
eno najbolj hitro rastočih področij novinarstva. Omenila bom tudi pomembno družbeno vlogo,
ki jo ima športno novinarstvo po mnenju Oatesa in Paulyja (2007, str. 336). Kljub temu, da
državljanom ne zagotavlja ključnih informacij za družbeno delovanje, s svojim poročanjem
(so)oblikuje razumevanje skupinskih identitet in razmerij v demokratični družbi.
Športno novinarstvo ne obravnava vsega športa (Erjavec, 2011, str. 174). Športni uredniki
omogočajo delovanje športne industrije na tak način, da sami postavijo prioritete za pokrivanje
športnih dogodkov. V športnem poročanju prevladujejo določene športne panoge, športne
zvezde in mednarodni dogodki, ki poudarjajo oglaševanje, sponzorstvo in število gledalcev
(Schultz-Jorgensen3, 2005 v Duopona Topič, 2010, str. 38).
Tipično za športno novinarstvo je rutinskost obravnavanja (Erjavec, 2011, str. 174). Na to
vpliva sama tematika obravnavanja. Šport namreč ponuja utečeno rutino (športna sezona),
redne dogodke (finali tekmovanj), preprosto mrežo ključnih udeležencev (igralci, trenerji,
lastniki, navijači ...) in jedrnate zaključke (zmagovalci in poraženci) (Duopona Topič, 2010,
str. 36). Razlog za rutinsko obravnavanje naj bi bili po mnenju Lična (2009) poenostavitev dela
in interes občinstva za izbrane teme. Campbell (2004, str. 214) pa je opozoril, da ravno ta
rutinska narava športa znižuje status športnega novinarstva.

3

Schultz-Jorgensen, S. (2005). 'The World's Best Advertising Agency: The Sports Press', International Sports
Press Survey 2005. Copenhagen: House of Monday Morning,
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2.2 Športni novinarji
Športni novinarji imajo pogosto več skupnega z drugimi področji novinarske prakse, kot so
priznavali mnogi novinarji (Boyle, str. 2006). Duopona Topič (2010, str. 54) trdi, da morajo
športni novinarji ne le poznati novinarske stroke, temveč imeti tudi strokovno znanje o
obravnavani športni panogi, človeški odnos do športnikov in njihovih (ne)uspehov. Za
športnega novinarja je pomembno, da ima določeno distanco do športa, športnikov in navijačev
(Duopona Topič, 2010, str. 51). Prav tako pa morajo znati po lastni presoji utemeljeno umeščati
športno dogajanje v širše dogajanje.
Rowe (2007, str. 40) je zapisal, da je mogoče dojemati športno novinarstvo kot poklic zase, ker
se športnim novinarjem pogosto pripisujejo tajenje resnice, dvomljive etične standarde in
nepoznavanje slovničnih pravil. Zaradi zadnje omenjenega so športni novinarji med poklicnimi
kolegi in javnostjo manj cenjeni, prav tako pa tudi zaradi področja, ki ga pokrivajo – šport kot
trivialna stvar, ki zabava ljudi. Kljub temu, da športno novinarstvo in novinarji ne uživajo
takšnega spoštovanja kot novinarji drugih (»resnih«) tematik,, poskrbi za najvišjo naklado ali
gledanost medija (Boyle in Haynes, 2000, str. 166–170).
Po Kervinovi (1997, str. 1) imajo najboljši športni novinarji:
-

ogromno znanja;

-

odlične stike;

-

neprekosljivo strast do športa, ki ga pokrivajo;

-

izjemen občutek za izbiro pravega (kompetentnega) sogovorca;

-

vnaprej pripravljena dobra vprašanja, a so hkrati prilagodljivi glede na situacijo.

Športni novinar mora imeti dostop do športnikov, trenerjev, športnih funkcionarjev idr., če želi
dobro opraviti svoje delo. Ravno s svojo prisotnostjo v športni panogi in vedno večjimi
zahtevami pa so novinarji »prisilili« klube, igralce, da so v svoj posel vpeljali službo za odnose
z javnostmi (Duopona Topič, 2010, str. 39). Odnos med novinarji in športniki se je precej
spremenil s fenomenom zvezdništva. Danes niso več novinarjevi prispevki tisti, ki naredijo
zvezdnika, temveč je zvezdnikovo ime tisto, ki ustvarja novinarjev prispevek (Rein in drugi,
2007, str. 14).
Temelj novinarskega dela je dobro poročanje, kar si želijo tudi športniki. To pa pomeni barvit
jezik in ne suhoparno izražanje. V to past se pogosto ujamejo neizkušeni novinarji, ki skušajo
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na silo napisati dober članek in pri tem uporabijo nerodne ubeseditve in veliko fraz (Mencher,
1991, str. 491). Novinarji so pogosto subjektivni in pristranski ter v svojih besedilih kažejo
naklonjenost določenim tekmovalcem ali ekipi (Ličen, 2009, str. 235). Dober športni novinar
nikoli ne sme biti navijaški, tudi če izraža svoje mnenje. Pri razkrivanju svojega mnenja mora
biti previden (Duopona Topič, 2010, str. 41). Na novinarjevo objektivnost poročanja vpliva
njegova strokovnost. Ta je pogosto pod pritiskom in podleže navijaštvu, ki je največkrat
povsem nedopustno. Vzrok zanj je lahko osebni interes novinarja ali novinarske hiše, lahko pa
tudi neznanje (Duopona Topič, 2010, str. 134). Mencher (1991, str. 487) meni, da je
poročevalec lahko športni privrženec, vendar pa ne sme biti privrženec ekipe ali športnika,
lahko je le privrženec športne panoge. Uredniki računajo, da bodo njihovi novinarji napisali
zgodbo, ki bo za bralce zanimiva in se bo prodajala. Zato si želijo, da imajo novinarji domišljijo
in talent za pisanje »pogumnih« zgodb (Duopona Topič, 2010, str. 40). Korošec (2005, str.
262–263) pravi, da v športnem poročevalstvu še posebej velja, da imata tvorec in naslovnik
prav posebno razmerje, »v katerem se naslovniki na (svojega) poročevalca zanesejo, zaupajo
njegovim podatkom, pogosto je tako, da so nanj navajeni in ga razumejo ter so pripravljeni
sprejeti celo odmike od poročevalskih standardov, ko npr. poročevalca zanese od komentiranja
k navdušenju, od občudovanja športnih dosežkov k navijaštvu, od poveličevanja uspešnega
športnika do omaloževanja ipd.« Občinstvo torej sprejema odklon novinarjev od standardov
dela kot normalnega, v nekaterih primeri je celo zaželen.
Športni novinarji morajo danes bralcem ponuditi nekaj več kot le suhoparno opisovanje
športnega dogodka (Duopona Topič, 2010, str. 42). Zato dandanes redko opazimo, da v
športnih novicah novinarji zgolj opišejo potek in rezultat tekme, saj podajajo tudi svoje
komentarje, s čimer ocenijo dogajanje »na igrišču« (Duopona Topič, 2010, str. 55). Problem
se pojavi, ko novinar pričakuje več kot športnik oziroma ekipa lahko doseže in se njegova
razočaranost odraža v komentarju, nabitim s čustvi razočaranja. Še en vpliv na delo športnih
novinarjev je povezan s spremembo dogajanja, povezanega s športom – področje novic se je
povečalo: večna pogajanja glede prestopov, povečano število tekmovanj, uporaba dopinga med
športniki, komercializacija športa itd. Vse to je privedlo do tega, da se od športnih novinarjev
ne pričakuje le profesionalnost, ampak tudi veliko večja raznovrstnost poročanja. V ospredje
je prišlo pojasnjevanje ozadja, obenem pa tudi temeljite analize tekmovanj. Pomembna je
podrobnost športne zgodbe. Bralcu je potrebno odgovoriti na vprašanja, kaj in tudi kako in
zakaj se je nekaj zgodilo. Pogosto se v športno poročanje vnašajo tudi informacije iz
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športnikovega zasebnega življenja. Skoraj v vsaki zgodbi je prostor tudi za novinarjevo razlago
dogajanja, tj. izražanje lastnega mnenja (Duopona Topič, 2010, str. 40).
Športno novinarstvo je čudovit in izpolnjujoč, vendar naporen poklic. (Kervin, 1997, str. 2).
Pri pisanju prispevkov se novinar skoraj vedno srečuje s kratkimi časovnimi roki, zaradi katerih
se lahko pojavljajo velike napake; podatki ostajajo nepreverjeni. Hkrati imajo zgodbe, o katerih
poročajo, vedno enako izhodišče (nekdo zmaga in drugi izgubi), poleg tega pa so dogodki
aktualni zelo kratek čas (Duopona Topič, 2010, str. 42).
Garrison in Sabljak4 (1993, v Duopona Topič, 2010, str. 42) sta zapisala, da je današnji športni
novinar resen, kritičen in temeljit. Časi, ko so novinarji opravljali »dolžnosti« navijača, so
nepreklicno minili. Športno novinarstvo zahteva pravi pristop, ki velja za poročanje o vsakem
športu. The Missouri group (1988, str. 336) pa kljub temu opozarja, da je kritično novinarstvo
še vedno prej izjema, kot pravilo. Novinarji, ki hočejo biti čim bolj slikoviti, še naprej pišejo
tekste, polne klišejev in mnogi športni poročevalci še vedno delujejo kot veliki športni
navdušenci.

2.3 Poročevalska besedila
Poročevalstvo imenujemo dejavnost, ki nas dnevno obvešča o dogajanju okoli nas (Kalin
Golob, 2003, str. 40). Korošec (1998, str. 287) pri svojem opisu gre še nekoliko bolj v detajle,
saj pravi, da je poročevalstvo ožja publicistična dejavnost, ki praviloma dnevno obvešča
javnost o dogodkih in dogajanjih iz tistih sfer življenja, ki so našemu spoznanju dostopne in
nas zanimajo (kar vključuje poleg naravnih in družbenih dogodkov tudi take, ki jih prirejamo,
da bi nas potem zanimali, npr. športne igre).
Pomembno je, da razlikujemo med širšim poimenovanjem publicistične funkcijske zvrsti in
ožjim področjem, ki ga tvorijo poročevalska besedila znotraj nje. Poročevalstvo je le del
publicistike, kar hkrati pomeni, da je poročevalski stil eden izmed stilov publicistike (Kalin
Golob, 2005, str. 86).

4

Garrison, B. in Sabljak, M. (1993). Sports reporting. 2nd edition. Iowa State University, Press, Ames.
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Poročevalstvo, kot pravi Kalin Golobova (2005, str. 93–94), se ne uresničuje samo s
poročanjem, katerega rezultat je poročilo (vrsta besedila), ampak je treba poročevalstvo
razumeti širše. Kot dnevno obveščanje javnosti o dogodkih in dogajanjih:
1. bodisi brez novinarjevega mnenja v besedilih – torej zgolj poročevalno. Kar pomeni
objektivno, stvarno, nezaznamovano poročanje (žanri, v katerih prevladuje
informativna funkcija);
2. bodisi tako, da se novinarjeva prisotnost in njegovo mnenje kažeta tudi z rabo
zaznamovanih jezikovnih sredstev, saj prek njih dogodke vrednoti; torej tudi
presojevalno (žanri, v katerih prevladuje interpretativna funkcija).
Poročevalska besedila z informativno funkcijo uvrščamo med poročevalna besedila, tista z
interpretativno funkcijo pa med presojevalna besedila.

2.3.1 Poročevalna besedila
Poročevalna besedila so vrsta poročevalskih besedil, v katerih prevladuje informativna
funkcija. Uresničujejo se s poročanjem kot objektivnim, stvarnim podajanjem kakega dogodka.
Če se poroča, o čem, kar se je že zgodilo, govorimo o žanrih, kot so vest, poročilo, prikaz, če
pa se dogodek napoveduje, gre za naznanilo (Kalin Golob, 2005, str. 94–95).
Z Golobovo se strinja tudi Koširjeva (1998, str. 63), ki pravi, da poročevalna besedila
informirajo ali naznanjajo. Avtor se distancira od predmeta obravnavanja, ključna naloga, ki
jo ima, pa je informirati naslovnike. Svojega mnenja zato ne izraža in zato so takšna besedila
objektivna, avtor pa želi udejanjiti informativno funkcijo.

2.3.2 Presojevalna besedila
Presojevalna besedila so vrsta poročevalskih besedil, v katerih prevladuje interpretativna
funkcija. Uresničujejo se s presojanjem, komentiranjem v žanrih, kot so npr. komentar, članek,
uvodnik idr. (Kalin Golob, 2005, str. 94–95).
Tudi pri opredelitvi presojevalnih besedil ima Koširjeva (1988, str. 63) isto idejo kot Kalin
Golobova. Utemelji, da presojevalna besedila razlagajo, razčlenjujejo, vrednotijo in
prepričujejo. Avtor se vključi v besedilo, izraža tudi lastno mnenje, komentira dogajanje in
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samo dogajanje tudi razlaga. Takšna besedila so subjektivna, avtorjev namen pa je udejanjanje
interpretativne funkcije.
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3 ŠPORT IN MNOŽIČNI MEDIJI
Skorajda vsak se v današnjem času na tak ali drugačni način srečuje s športom. Ljudje so bodisi
športniki bodisi športni navdušenci, ki spremljajo športne novice v množičnih medijih. Dober
pokazatelj zapisanega dejstva je podatek, da si je finale evropskega prvenstva v košarki 2017
na slovenski televiziji ogledalo 96 % vseh ljudi (starih med 18 in 54 let), ki so bili takrat pred
televizijskimi ekrani, kar je še danes rekordna gledanost športne vsebine na slovenski televiziji.
Veliko zanimanje po športnih novicah je pokazala tudi britanska raziskava, kjer so ugotovili,
da kar 61 % moških bralcev resnih časopisov takoj po pregledu naslovnice skoči na športne
strani (Boyle, 2006, str. 27).
Če je v preteklosti veljalo, da se je šport v novicah pojavil takrat, ko so bile na sporedu tekme,
danes ni več tako. Sredi 20. stoletja se je novinarstvo začelo ukvarjati s karakterji, taktiko in
prestopi. Določen športni dogodek se lahko napoveduje več tednov, prav tako pa se o odmevni
tekmi govori še dolgo časa, kar med bralci vzbuja razpravo (Boyle, 2006).
Kako o športu poročajo v posameznem mediju, kakšne so pozitivne oziroma negativne lastnosti
določenega medija in na katere stvari se morajo navaditi športni novinarji v posameznem
mediju, bomo spoznali v nadaljevanju.

3.1 Tiskani mediji
Tiskani mediji so zibelka obveščanja o športnem dogajanju. Tisk je namreč najstarejši medij,
ki je ljudi redno obveščal o športu. Časopisi so bili glavno sredstvo, ki je prinašalo novice o
prihajajočih dogodkih in informacije o rezultatih preteklih dogodkov. Novice o prihajajočih
dogodkih so oblikovale občinstvo za športna tekmovanja in skupaj z rezultati preteklih
dogodkov pomagale prodati časopise (Lever in Wheeler, 1993, str. 130). Leta 1733 je ameriški
časopis Boston Gazette poročal o boksarskem dvoboju, leta 1817 pa je angleški časopis
Morning Herald postal prvi časopis s športno rubriko (Beck in Bosshart, 2003, str. 6). Po izumu
telegrafa so časopisi lahko začeli poročati tudi o športnih dogodkih, ki niso bili lokalni.
Zanimanje za šport pa je v 19. stoletju tako ali tako postajalo vse večje (Beck in Bosshart, 2003,
str. 4).
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Tisk, glede na rezultate raziskav (Duopona Topič, 2010, str. 38), igra ključno odločilno vlogo
v oblikovanju pomembnosti športnega dogodka in dnevno stopnjuje pričakovanja med
privrženci. Prav tako je tudi ključni medij, ki ga športni navdušenci uporabljajo po končanem
dogodku, saj podaljšuje navdušenje (Boyle, 2006, str. 88). Novinarjeva strokovnost,
poglobljena analiza in mnenje povečujejo vrednost objav športnih novinarjev v tisku (Boyle,
2006, str. 89).
S pomočjo raziskane literature sem ugotovila, da ima tisk kot medij pozitivne in negativne
lastnosti v primerjavi z drugim medijem, vključenim v razpravo.
Pozitivne so:
-

praktičnost. Kjerkoli in kadarkoli lahko odpremo časopis/revijo in začnemo prebiranje
zapisanih novic;

-

možnost poglobljenega pisanja. Za razliko od drugih medijev novinar pri ustvarjanju
novince za tisk ni omejen s časom, zato lahko razvije globlje misli;

-

neminljivost besedila. Dovoljuje bolj poglobljeno pisanje, saj se bralec lahko vrne in še
enkrat preveri informacije oziroma morebiten nerazumljen del besedila.

Slabi lastnost tiska pa sta:
-

neažurnost. V času sodobne tehnologije lahko novice v drugih medijih preverimo že v
času samega dogajanja dogodka oziroma vsaj v istem dnevu, v tiskanih medijih pa bo
o dogajanju govora šele naslednji dan;

-

odsotnost gibljive slike in zvoka. Za šport je še posebej pomembno, da vidimo in
slišimo samo dogajanje. Zaradi odsotnosti le-teh pa mora biti športni novinar v tisku
toliko bolj spreten z besedami, da zna predstaviti dogodek in v besedilo posrkati bralca
do te mere, da se ta čuti kot bi bil v središču dogajanja.

Po uvedbi elektronskih medijev, zlasti televizije, se je spremenila funkcija športnih strani v
časopisu. Drugi mediji so lahko hitreje poročali o rezultatih in poteku športnega dogodka kot
časopisi (Beck in Bosshart, 2003, str. 6).
Veliko poznavalcev je menilo, da bo televizija zmanjšala vlogo časopisa in mu ukradla šport.
Ampak ravno pomanjkanje gibljive vizualizacije je snovalcem časopisov dalo vedeti, da
morajo postati iznajdljivejši, izvirnejši in bolj vznemirljivi (Kervin, 1997, str. 55). Športne
strani v časopisu niso postale neuporabne. Živo poročanje na televiziji je povečalo splošno
zanimanje za šport, vendar zaradi pomanjkanja časa televizijski novinarji niso mogli podati
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dovolj informacij. Tako je postala glavna naloga časopisnih novinarjev, da zagotovijo
predvsem analize, komentarje in poročila. Najpomembnejše vprašanje zanje ni bilo več, kdo je
zmagal, ampak zakaj je on ali ona ali ekipa to storila. Športno novinarstvo je postalo bolj
zahtevno in je doseglo višjo stopnjo profesionalizma kot prej (Beck in Bosshart, 2003, str. 6).
Harris in Spark (1993, str. 161–164) sta poudarjala pomembnost inspiracije in domišljije
novinarja v tiskanih medijih. Vedno naj bi imel v mislih, da je šport drama s trenutki, ki
navdihujejo življenje. S svojimi besedami mora tako ujeti energijo, čustva, živahnost
tekmovanja, ki v naslovniku vzbujajo občutke, da je na kraju dogajanja in ga posrkajo v branje.
Podobno kot omenjeni tudi Pape in Featherstone (2005, str. 60) menita, da je za časopisne
novinarje pomembno, da pisanju dodajo barvo (živahne fraze, s katerimi poročevalec naslika
sliko in jo doživeto prikaže bralcu).

3.2 Televizija
Televizija je postala vodilni medij v poročanju o športu. Omogoča neposredno poročanje in s
pomočjo gibljive slike (ne zgolj zvoka) omogoča gledalcem pristni občutek, da so na kraju
dogodka. Tako veliki športni dogodki niso več na voljo zgolj peščici tistih, ki dogodek
spremljajo v živo, ampak tudi številnim drugim, ki lahko spektakel gledajo v svojih domovih.
Ko spremljamo televizijsko novico, besedilo poslušamo v navezavi s sliko, ki jo vidimo na
televizijskem ekranu. Ker je televizijski program minljiv, informacijo slišimo le enkrat, zato
morajo biti podane na jasen in razumljiv način. Novinarji morajo zapletene izraze poenostaviti,
saj je ciljna publika raznovrstna – različnih starosti in izobrazbenih skupin. Še ena pomembna
razlika med poročanjem v tisku in na televiziji je ta, da se televizijski poročevalec osredotoča
na bistvo in gledalcev ne sme obremenjevati s podrobnostmi, ki za razumevanje niso ključne.
Poglobljene analize in podrobnosti so delo časopisnih novinarjev (Perovič in Šipek, 1998, str.
75–80).
Medtem ko časopisni novinarji razpolagajo le z besedami, so sestavni del televizijskega
novinarskega diskurza jezik, zvok in vizualne podobe, ki sestavljajo razumljivo in
uravnoteženo novinarsko besedilo (Laban, 2007, str. 65). Pomembno je, da novinar gibljivo
sliko uporabi v sozvočju z besedilom, saj lahko le tako doseže učinek pri gledalcu (Perovič in
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Šipek, 1998, str. 23). Televizijski program je minljiv, informacijo slišimo le enkrat in zato mora
biti podana na jasen in razumljiv način. Zapletene izraze mora televizijski poročevalec
poenostaviti, prav tako se ne sme osredotočati na detajle, ki za razumevanje prispevka niso
bistveni (Perovič in Šipek, 1998, str. 75–80). Posledica tega je, da so govorjena televizijska
besedila enostavnejša od besedil tiskanih medijev (Laban, 2007, str. 33). Fiske (2003, str. 303)
dodaja, da minljivost televizijskega programa ne dopušča presenetljivega, nenavadnega
besedja in poglobljenih razprav, s katerimi bi poročevalec pritegnil naslovnike, zato pozornost
vzbuja z gibljivo vizualizacijo.
S pomočjo raziskane literature sem ugotovila, da ima televizija kot medij prednosti, a tudi
pomanjkljivosti v primerjavi s tiskanimi mediji.
Prednosti so:
-

gibljiva slika in zvok. Za gledalca sta ključnega pomena pri spremljanju športa, saj
lahko bolje predstavi dogodek, kot posnetek same akcije;

-

ažurnost. Novico televizija predstavi v istem trenutku (če je možnost vklopa v živo)
oziroma še isti dan (v prvi oddaji, kjer lahko).

Pomanjkljivosti pa vidim predvsem v:
-

minljivost programa. Gledalec novico vidi in sliši samo enkrat in nima možnosti
preveriti informacije oziroma nerazumljenega dela novinarskega prispevka in zato
morajo televizijski novinarji, za razliko od časopisnih, sestavljati lahko razumljive
prispevke;

-

omejenosti. Televizijski novinarji so omejeni pri izbiri besed, saj morajo biti prispevki
lahko razumljivi, prav tako pa je glavna ovira velika časovna omejenost, saj morajo
novico celovito predstaviti v kratkem časovnem obdobju (ob tem pa paziti, da se slika,
zvok in besede lepo dopolnjujejo).

Kljub razlikam v tipu medija mora biti smisel novinarstva v obeh enak, trdi Trošt (2003).
Informacija mora biti celovita. Objektivnost, točnost in aktualnost pa so ključnega pomena
povsod. Značilnosti dobrega novinarstva se ne razlikujejo kljub različnim pristopom k
poročanju v različnih medijih.
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4 STILISTIKA ŠPORTNEGA POROČEVALSTVA
Stilistika poročevalstva je del jezikovne stilistike, ki skuša ugotoviti, kako deluje knjižni jezik,
»ko mu je naloženo opravljati vlogo v poročevalstvu« (Korošec 1998, str. 131). Stilistika se
ukvarja tudi z delovanjem in prilagajanjem jezikovnih sredstev v novinarskih prispevkih. V ta
novinarji vnašajo različna jezikovna sredstva z različnimi nameni, kot so informirati o
dogajanju, ovrednotiti obravnavano dogajanje, komentirati izbran dogodek ali pa dogodek na
splošno približati naslovniku.
V športnem poročevalstvu se tako kot v večini besedil prepletajo stilno nezaznamovane in
stilno zaznamovane besede oziroma jezikovna sredstva.
Stilno nevtralne besede je Toporišič (2004, str. 123) opredelil kot tiste, ki vzbujajo samo
predstavo predmeta, dejanja, okoliščin itd., ne vsebujejo čustvenega, tujega, pogostnega ipd.
prizvoka in so hkrati splošno uporabne v vseh zvrsteh jezika. Stilno zaznamovane besede pa
so njihovo diametralno nasprotje.
Jezik športnega poročevalstva je po Korošcu stilno zelo bogat (2005, str. 265). Temu je tako
predvsem zaradi dejstva, da so športni navdušenci uporabniki tako knjižnega kot neknjižnega
(žargonskega) izrazja, kar športnim poročevalcem omogoča uporabo raznovrstnih besed. Z
namenom sprožitve naslovnikove razumske in čustvene reakcije športni novinarji uporabljajo
nove, sveže in nenavadne izraze.
Ključno pri razumevanju novinarskega besedila je, da avtor in bralec razpolagata z znanjem
istega koda (Korošec, 2005, str. 265). Wilbur Schramm (1999, str. 52–54) pa dodaja, da je pri
razumevanju ključno tudi, da imata sporočevalec in prejemnik isto izkustveno polje in širše,
kot je to, lažje je sporočanje. Izkustveno polje udeležencev v procesu sporočanja je zaradi izven
jezikovnih okoliščin (specializacija, množičnost in pogostnost ponovitve) v športnem
poročevalstvu zelo široko (Korošec, 2005, str. 265). Če se pri izkustvenem polju pojavijo
prevelike razlike, lahko pride do nerazumevanja, saj prejemnik zaradi pomanjkanja izkušenj,
ki jih ima vir, ne bo znal dekodirati sporočila. V poročevalstvu do tega pride, ko poročevalec
ne upošteva temeljnega načela praktične stilistike in uporablja izrazje, ki ni splošno znano vsem
naslovnikom, kar pripelje do nerazumevanja sporočila, če področje nerazumevanja omejimo
zgolj na jezikovni del sporočila.
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V nadaljevanju poglavja bom podrobneje opredelila avtomatizme, aktualizme ter metaforo,
hiperbolo in pejoracijo.
V športnem poročevalstvu se ob metafori, hiperboli in pejoraciji, pojavlja še veliko drugih
tropov in figur; metonimija, komparacija, personifikacija itd. Ker pa sem na podlagi izsledkov
in predmetov analiz drugih avtorjev, kot so Andersson (2011), Mezs (2014) idr. ugotovila, da
sta predvsem metafora in hiperbola v poročanju o pomembnih športnih dogodkih najpogostejši,
sem raziskavo osredotočila na ti dve stilni sredstvi.
Najprej sem v raziskavo uvrstila tudi metonimijo, kaj kmalu po analizi pa sem ugotovila, da se
ne pojavlja tako pogosto, kot recimo metafora. To je ugotovil že tudi Mesz (2014, str. 53), ki
je zapisal, da metonimija ni tako pogosto uporabljena v športno poročevalskih besedilih, kot
recimo metafora ali hiperbola. Pogosta pojavnost je bila zgolj, ko gre za primer zapisa imena
države, kot namen poimenovat igralce državne reprezentance. Primer: Slovenija je razcefrala
Španijo. Ne gre za dobesedni pomen Slovenije kot države, ampak slovenske reprezentance, ki
je premagala, prav tako ne celotno državo Španijo, temveč igralce španske državne
reprezentance. Takšen primer metonimije sem obravnavala v poglavju avtomatizomov, kjer
gre za tako pogosto rabo besed, da so postale avtomatizmi. Tudi Andersson (2011, str. 1–7) je
kot pojav v jeziku športnih novinarjev sicer omenil metonimijo, ki pa jo je prav tako zaradi
manj pojavnosti kor metaforo izključil iz osrednje teme svoje raziskave.
Kot stilno zaznamovana jezikovna sredstva torej v analizi opredeljujem metaforo, hiperbolo in
pejoracijo. Analizirala sem tudi avtomatizme, kljub Koroščevi utemeljitvi, da niso stilno
zaznamovana sredstva (seveda v uporabljeni v določenem kontekstu), saj se za poimenovanje
določenega pojma še vedno najde bolj nevtralen izraz. so lahko v analiziranih prispevkih
delovali tudi kot stilno zaznamovani, saj se je ob uspehih in popularnosti slovenske košarkarske
reprezentance v tistem obdobju za prebiranje/gledanje športno poročevalskih besedil odločala
širša publika (za katere so bili avtomatizmi tako rekoč aktualizmi, ki so se kasneje
razaktualizirali). Vsa druga (manj pojavna) stilno zaznamovana sredstva sem izključila iz
predmeta obravnave.

4.1 Avtomatizmi
Avtomatizmi so jezikovna sredstva, ki so v besedilu uporabljena več̌ kot enkrat in so tako
prilagojena (avtomatizirana) delovanju ponavljajoče se situacije (Korošec, 1998, str. 16)
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Gre predvsem za specializirana, večinoma tehnična sredstva v pisnem in govornem
poročevalstvu in jih tukaj in samo tukaj lahko obravnavamo kot nevtralna jezikovna sredstva
(Korošec, 1998, str. 13). Opozoriti pa moramo, da lahko prav ta jezikovna sredstva, ki jih v
določenem besedilu obravnavamo kot avtomatizme, s prenosom v besedilo drugega žanra,
postanejo aktualizmi (Korošec, 2005, str. 236).
Avtomatizacija je ustaljevanje posameznikovih jezikovnih sredstev, da postanejo za
opravljanje določene naloge običajna in se utrdijo v konvenciji med tvorci in naslovniki
(Korošec, 1998, str. 15).
Glavno nasprotje med avtomatizmi in aktualizmi je torej to, da je po Korošcu (1998, str.16)
avtomatizem pripravljen za uporabo več kot enkrat, aktualizem pa za enkratno uporabo.

4.2 Aktualizirano besedje
Aktualizacija pomeni novo, svežo, posebno, nenavadno uporabo jezikovnih sredstev za dosego
posebnih učinkov (Korošec, 2005, str. 263).
Aktualizacija v poročevalstvu ni zgolj formalni govorniški okrasek, ampak pomeni predvsem
odmik od neposredne označbe predmeta govora, tako da z njo tvorec dejansko posega v
spoznano in na novo poimenovano resničnost. Pri tem pa je aktualizacija sredstvo, s katerim
tvorec išče pot k naslovniku, navezuje stik z njegovim izkustvenim svetom z namenom, da bi
sprožil njegovo razumsko in čustveno dejavnost (Korošec, 1998, str.17).
Iz tega lahko razberemo, da je razmerje med aktualizacijo in avtomatizacijo v enakem
polarizacijskem razmerju kot navzočnost oziroma nenavzočnost tvorca besedila, hkrati pa tudi
vključenost oziroma ne vključenost naslovnika (Korošec, 2005, str. 264).
Korošec (2005, str. 264–267) je aktualizme v športnem poročevalstvu definiral kot izrazito
stilno sredstvo in jih razporedil v tri skupine glede na intenzifikacijo stilotvornega sredstva od
šibkejše h krepkejši stopnji opaznosti:
-

aktualizmi od terminov k žargonizmom: strokovni izrazi, ki so poimenovanja
posameznih prvin v igrah ali tekmovanjih;
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-

aktualizmi od splošnih h posamičnim: preimenovanja uradnih nazivov športnih ekip in
društev (te besede zaradi pogostosti uporabe izgubljajo na stilni vrednosti);

-

aktualizmi od navdušenja k vznesenosti: sem so uvrščeni najbolj učinkoviti in izraziti
aktualizmi. Gre za sredstva, ki izražajo navdušenje in vzhičenost.

Skladno z aktualizacijo, se pri snovanju novinarskih besedil lahko naredi tudi razaktualizacija.
Do tega pride, ko se določen aktualizem v besedilih pojavi toliko pogosto, da izgubi status
aktualizma in se po svoji funkciji približa avtomatizmu (Červ, 2006, str. 59). Kljub vsemu pa
razaktualizirano besedje nikoli ne izgubi funkcije stilno zaznamovanega jezikovnega sredstva,
saj jih je še vedno moč zamenjati z nevtralnejšim poimenovanjem (Červ, 2006, str. 62).

4.3 Metafora v športnem poročevalstvu

Metafora je stilno retorična figura. Je dobesedno prenašanje besed ali rabo besed v prenesenem
pomenu, ki temelji na neki podobnosti med dvema predmetoma, pojavoma, pojmoma ipd.
Metafora nastane tedaj, kadar uporabimo kako besedo v neobičajni zvezi, ki se zdi v nasprotju
z njenim najbolj razširjenim, logičnim in uporabnim pomenom (Kmecl, 1976, str. 116)
Metafora je zato ena najpogostejših jezikovnih prvin, saj omogoča številnost t. i. sopomenov
in s tem možnost žive predstave pri bralcu (Kmecl, 1996, str. 117).
Podobno o metaforičnem izrazu razmišlja tudi Johnson (Richards5, 1998, str. 45 v Šuster, 2004,
str. 38), ko pravi, da nam daje dve ideji namesto ene, zato ob primerni uporabi predstavlja
veliko odličnost sloga. V tem smislu je metafora pojmovana kot izrazno sredstvo, ki dodaja
barvitost in čustveno napetost našemu pisanju in govoru (Kante6, 1998, str. 14 v Šuster, 2004,
str. 38).
Primer: Premagali Galske peteline! (Andolšek, 2017)
Razlaga: Premagali reprezentanco Francije. Da lahko razberemo pravilen kontekst primera,
moramo med drugim poznati tudi temo novinarskega besedila. Galski petelini je ime za
katerokoli ekipo Francoske državne reprezentance. Ker govorimo o novinarskih prispevkih

5
6

Richards, I. A. (1998). ''Metafora''. V Božidar Kante (ur.): Kaj je metafora? (str. 43–71). Krtina, Ljubljana.
Kante, B. (1998), ''Kaj je metafora?''. V Božidar Kante (ur.): Kaj je metafora? (str. 7–42). Krtina, Ljubljana.
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košarkarskega evropskega prvenstva pa vemo, da so Galski petelini v resnici moška
košarkarska reprezentanca Francije.
Metafore v športnem poročevalstvu imajo potencial za ustvarjanje domačnosti z občo javnostjo
zaradi svoje popularnosti in možnosti javnega apela (Andersson 2011, str. 8). Ustvarjajo jih
večinoma novinarji, ker jim pomagajo pri izpolnjevanju treh zlatih pravil pisanja, in sicer
pritegovanju in ohranjanju pozornosti bralca ter doseganju njegovega zadovoljstva s prebranim
prispevkom (Andresson 2011, str. 8). Čeprav so v današnjem času metafore zelo pogoste in
zato manj opazne (Andersson, 2011, str. 8), pa so še vedno dober pripomoček za pritegovanje
pozornosti občinstva in poživitev sicer dolgočasnih delov časopisa (Andersson, 2001, str. 9).
Športne metafore pa so tudi križišča kolektivne zavesti in modrosti (Kesić in Muhić, 2013, str.
32).
Športni novinarji aktualizme, del katerih so tudi metafore, radi uporabljajo zaradi pogostega
ponavljanja podobnih dogodkov, saj z njihovo uporabo ustvarijo večjo dinamiko besedil in
preprečijo pogosto ponavljanje iste besede ali besedne zveze. Eden od razlogov za uporabo
metafor je specializacija, kjer sta tako tvorec kot naslovnik poznavalca teme in z njo
povezanega izrazoslovja. To se v športnem poročevalstvu kaže predvsem v športu namenjenih
časnikih in časopisih. Prav tako pa ciljna publika določenega specializiranega časopisa (v
našem primeru športnega), radijske ali televizijske postaje, ne sme biti veliko manjša od
občinstva nespecializiranega medija (Korošec, 2005, str. 265–266).
Največ metafor, se pojavlja v ekipnih igrah z žogo, in sicer zaradi pogostosti dogodkov in
množičnega zanimanja zanje. Poročevalci o posameznem športu so pogosto ne zgolj poklicni
poznavalci športov, o katerih poročajo, ampak se z njimi tudi ukvarjajo. Zaradi tega podatke
pridobivajo neposredno od športnikov, poznajo njihove načine izražanja in žargon, ki ga
uporabljajo. To je razvidno tudi iz njihovih poročil, saj privzemajo način izražanja ljudi, o
katerih poročajo (Korošec, 2005, str. 267).
Novinarji naj bi bili pri svojem delu objektivni (Ličen, 2009, str. 234), resnicoljubni, natančni,
nevtralni in uravnoteženi, česar pa se športni novinarji pogosto ne držijo. Občinstvo pa te
odklone od standardov sprejema kot normalne in včasih tudi zaželjene. Tako lahko novinarji,
med drugim preko metafor, izrekajo svoja mnenja, ki so pogosto pristranska in neuravnotežena
(Ličen, str. 2009, 235).
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V diskurzu športnega novinarstva so metafore uporabljene, da popestrijo besedilo in razbijejo
enoličnost (Ličen, 2009, str. 235–240).

4.3.1 Tipi poročevalskih metafor
Gaja Červ je v svojem delu (2006) opredelila tri različne tipe metafor v poročevalskih
besedilih: (1) stalne poročevalske metafore, (2) konvencionalne poročevalske metafore in (3)
poročevalske metafore kot del frazemov. Andersson (2011, str. 4) pa je metaforo razdelil na
dva tipa: (1) konvencionalne in (2) nove metafore.
4.3.1.1 Stalne poročevalske metafore
Nekatere metafore v poročevalstvu so prilagojene funkciji besedil in sta njihova forma in
funkcija odraz časovne stiske, v kateri ta besedila nastajajo, ter ponavljajočih se okoliščin, ki
jih upovedujejo (Červ, 2006, str. 65).
Červ je stalne poročevalske metafore umestila v tri skupine:
-

metafore, ki izhajajo iz nekaterih osnovnih konceptualnih metafor. Sem spadajo
orientacijske metafore in metafore abstraktnih sprememb kot fizičnega premikanja (npr.
korak naprej/nazaj nadomešča nevtralni pojem napredek/nazadovanje);

-

metafore, ki izvirajo iz konceptualnih metafor ali frazemov in so po svoji funkciji
najbližje metaforičnim publicizmom (npr. prižgati zeleno/rdečo luč, vroče (razburljivo),
imeti v rokah (obvladovati), dvigovati prah (vzbuditi odziv) ...

-

frazemi v izvorni obliki (npr. trd oreh, dati/dobiti košarico, pasti v vodo, obroditi sadove,
zatiskati si oči) (Červ, 2006, str. 66).

Za ta tip metafor velja, da so lahko razumljive in informativne, ker se navezujejo na
naslovnikov izkustveni svet, kar pri njem sproži razumsko in čustveno dejavnost pri
interpretaciji besedila (Červ, 2006, str. 74).
4.3.1.2 Konceptualne poročevalske metafore
Ta tip metafor v poročevalstvu je opredeljen na podlagi dejstva, da je metafora najprej del
našega konceptualnega sistema in šele nato sredstvo jezika (Kržišnik in Smolić, 1999, str. 64).
Kržišnikova in Smoličeva (Kržišnik in Smolić, 1999, str. 65) sta metaforo opredelili, kot:
''Najprej je sredstvo mišljenja in način dojemanja sveta, ki se šele naknadno izrazi v jeziku.''
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Konceptualne metafore so v nekem konceptualnem sistemu temeljne, organizirano povezane v
koherentne sklope. Iz teh temeljnih konceptualnih metafor se izvajajo drugi metaforični
koncepti (Červ, 2006, 68).
Primer: Slovenija na vrhu skupine A. (Mijatović, 2017a)
Razlaga: Slovenska košarkarska reprezentanca je osvojila prvo mesto v predtekmovalni
skupini A. V primeru je uporabljena orientacijska metafora, ki se strukturira z vzpostavljanjem
razmerja gor-dol, pri čemer je gor več/visok položaj/dobro.
Prav tako se iz temeljnih konceptualnih metafor glede na inovativnost izrabe različnih vidikov
koncepta tvorijo frazeološke in nefrazeološke konvencionalne metafore na eni in kreativne
metafore na drugi strani. Pomembno pri tem pa je poudariti, da tudi nove metafore obdržijo
zvezo s temeljno konceptualno metaforo, kakor jo določa kulturno in fizično okolje, ki oblikuje
naš pogled na svet (Kržišnik in Smolič, 1999, str. 68).
Primer: Rušilec Slovenija odplul v Turčijo. (Salmič, 2017a)
Razlaga: Slovenska košarkarska reprezentanca se je uvrstila v drugi krog evropskega
prvenstva, ki se izvaja v Turčiji. Novinar je skušal z na novo ustvarjeno metaforo ubesediti
odlične predstave slovenske reprezentance, ki je bila v prvem delu prvenstva neporažena in se
je uvrstila v drugi del, v Turčijo. Z besedo »rušilec« je ponazoril predstave reprezentance, ki
ni izgubila nobene tekme, ob tem pa delovala izjemno prepričljivo. Nujno pa je, da naslovnik
pozna ozadje zgodbe, da bo razumel smisel stavka.
V informativnih zvrsteh poročevalskih besedil se uporabljajo predvsem konceptualne metafore
v vedno isti, konvencionalni obliki. Novinarji uporabljajo že izrabljene dele, jih ne širijo ali
izrabljajo njihovih delov. V zvrsteh bližje komentarju pa novinarji začnejo uporabljati tudi
kreativnejše izpeljave (Červ, 2006, str. 69).
4.3.1.3 Poročevalske metafore kot del frazemov
Kot je opredelila Kržišnikova (1991, str. 218), frazemi novinarju služijo predvsem kot sredstva,
s katerimi lahko upoveduje razmerje do informacije, ki jo podaja. Prav tako pa so frazeološka
sredstva med ekspresivnimi jezikovnimi sredstvi za tekste medijev najbolj priročna, saj so za
sprotno rabo na voljo takoj. Že narejena, a še vedno dovolj ekspresivna, da so v tekstu
zaznamovana (Kržišnik, 2001, str. 30).
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Z uporabo frazemov novinarji vplivajo na bralčevo dojemanje novinarskega besedila. Novinar
pa mora biti pri tem pozoren na to, da so frazemi skupni avtorju in naslovniku. Frazemi v
primerjavi z drugimi ekspresivnimi sredstvi (ustvarjalna metafora in metonimija) po svojem
nastanku izražajo subjektivno razmerje, ki je rezultat kolektivnega doživljanja pojavnosti; to
razmerje je pri drugih dveh sredstvih individualno subjektivno (Kržišnik, 1991, str. 90).
Novinarji z uporabo avtorskih, inovativnih metafor izrekajo lastno vrednotenje. Z metaforami,
ki so del frazemov in tistimi, ki zaradi pogoste rabe izgubljajo status aktualiziranega
jezikovnega sredstva, pa prevzemajo vlogo govorca v imenu javnosti. (Červ, 2006, str. 72).
Červova (2006, str. 74) navaja, da je eden od razlogov, da se v poročevalstvu najpogosteje
uporabljajo metafore v obliki metaforičnih publicizmov, frazemov in nekatere konceptualne
metafore, pragmatičnost in varčnost, h katerima teži poročevalski jezik. Vsak od omenjenih
metaforičnih izrazov lahko namreč zamenja kopico nemetaforičnih. Tako se zamudnemu in
napornemu iskanju čisto primernega izraza ali opisa izognejo z izbiro metaforičnega
poimenovanja, ki je ustrezen nadomestek nemetaforičnih poimenovanj.
4.3.2 Vpliv poročevalskih metafor na kakovost novinarskega besedila
Novinarsko ustvarjanje sestavljajo trije sklopi, (1) izbira teme, (2) preiskovanje in (3)
oblikovanje novinarskega prispevka (Erjavec, 1998, str. 74). Stil novinarskega pisanja, ki nas
v tem delu najbolj zanima, je pomemben predvsem v tretji stopnji, in sicer oblikovanju
prispevka. Erjavčeva (1998, str. 75) trdi, da se ravno v tretji stopnji tudi najbolj uveljavljajo
individualne lastnosti in ustvarjalne sposobnosti novinarja.
Kakovost novinarskega prispevka Erjavčeva (1998, str. 6) opredeli s tremi zahtevami, ki
morajo biti izpolnjene, da lahko govorimo o kakovostnem novinarskem prispevku: (1) točnost,
(2) nepristranskost in (3) dobro pisanje.
Če dobro pisanje povezujemo med drugim tudi z velikim besednim zakladom novinarja in
atraktivno izbiro besed, potem kaj hitro ugotovimo, da je lahko ta zahteva kontradiktorna z
zahtevo nepristranskosti. O tem je govorila tudi Erjavčeva (1998, str. 82), ko je zapisala, da
novinarskega jezika ne moremo primerjati z drugimi vrstami jezika. Poročevalski jezik in
literarni 'dobri stil' se bistveno razlikujeta v svojih funkcijah. Čisti poročevalski jezik želi
predvsem informirati, literarni pa v ospredje postavi estetsko funkcijo.
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Dober novinarski jezik naj bi bil pogojen s tremi lastnostmi: (1) razumljivost, (2) čim večja
informativnost in (3) neredundantnost v jeziku. Poleg teh treh pa avtorji dodajajo še dve
dodatni lastnosti, in sicer (4) razvedrilnost in (5) estetskost v jeziku (Červ, 2006, str. 53). In ti
zadnji dve lastnosti uresničujejo uporabljena stilno zaznamovana jezikovna sredstva v
novinarskih besedilih.
Razumljivost, kot najbolj tipičen kriterij za kakovost se lahko uveljavi zgolj v interakciji med
besedilom in bralci in ne more obstajati zgolj kot besedilna značilnost. Razumljivost
poenostavlja besede, saj mora zaradi časovne in prostorske stiske novinar žrtvovati igro besed
za kratke jezikovne oblike (Červ, 2006, str. 54). Uporablja kratke, enostavne in nedvoumne
besede, saj le-te najbolj ustrezajo zahtevam po točnosti, stvarnosti in razumljivosti novinarskih
besedil (Červ, 2006, str. 55).
4.3.2.1 (Ne)potrebnost rabe metafor v novinarskih besedilih
Metafora je kot jezikovno sredstvo povezana predvsem s subjektivnostjo. Kržišnikova (1999,
str. 71) pravi, da so konotacije kreativnih metafor povsem subjektivne in konotacije splošno
rabljenih metafor in frazemov del kolektivne konotacije v zavesti neke družbe. Zato so lažje
razumljive, ne pa tudi bolj objektivne.
Če želijo novinarji ustvariti optimalno razumljivo besedilo, ki bo hkrati lepo berljivo in
zanimivo, bo uporabljal znane, že ustaljene metafore.
Vsaj tista kreativna, sveža, drzna metafora, je na prvi pogled v neskladju s funkcijskimi
potrebami informativnosti in jasnosti novinarskih besedil (Červ, 2006, str. 55). Erjavčeva
(1998, str. 83) pravi, da je ovira za razumljivost besedila poleg sestave besed tudi prekomerna
uporaba lastno ustvarjenih besed, metafor, popularnega in senzacionalnega besednega zaklada,
ki umetno vzbuja pozornost.
Za kakovostno novinarsko besedilo je nujno, da pritegne in ohranja pozornost občinstva, pri
čemer si pomaga tudi z iskrivo, duhovito in domiselno rabo metafor (Červ, 2006, str. 55). Poleg
tega pa ima jezik množičnih medijev velik vpliv na jezik na splošno in posredno tudi na vednost
občinstva. Zato mora novinarski jezik vsebovati vse lastnosti dobrega jezika (besede, ki se
redko uporabljajo; bogat besedni zaklad; nove metafor, itd.), kar pomeni tudi vključevanje
kreativnih metafor.
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Červova (2006, str. 56) pa še dodaja, da se mora raba metafor v poročevalstvu uskladiti s
funkcijsko normo besedil, ki zahteva čim večjo razumljivost in informativnost. Zato morajo
biti poročevalske metafore, tudi kadar so kreativne, (1) nehermetične, (2) lahko razumljive in
(3) informativne.

4.4 Hiperbola in pejoracija

Hiperbola je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998) definirana kot besedna figura, ki
izraža pretiravanje. Mesz (2014, str. 55) se prav tako strinja in dodaja, da je hiperbola pretirana
izjava o nekem trenutnem dogajanju.
Hiperbola ali pretiravanje je skrajna stopnja stopnjevanja navzgor. Hiperbola pove neko misel
z očitnim pretiravanjem njenega smisla (Kmecl, 1996, str. 134).
Zapisana oz. rečena je pod vplivom čustev, kot posledica pretirane reakcije v določeni situaciji.
Novinarji z njimi potopijo napetost in ohranjajo svoj govor zanimiv in dinamičen. Do vnosa
hiperbol in pejoracij v športno poročevalska besedila pride takrat, ko na športnega novinarja še
posebej vplivajo čustva (Mesz, 2014, str. 40).
Primer: Slovenija kot tank povozila Španijo in od večnosti ločena le še korak! (Salmič,
2017b)
Razlaga: Slovenska košarkarska reprezentanca je prepričljivo premagala reprezentanco
Španije, ki v tekmi, ki je odločala o uvrstitvi v finale, ni imela nobene možnosti za zmago.
Slovenska reprezentanca je prikazala odlično igro in prepričljivo zmagala –povoziti kot tank,
hkrati pa je dosegla zgodovinski dosežek slovenske košarke in se uvrstila v finale, kjer bi ob
morebitni zmagi – le še korak, postala evropska prvakinja – večnost. Novinar je pod vplivom
čustev skušal dogajanje in pomembnost tekme povzeti na čim krajši način.
Primer: »Za vrhunec ta teden so že poskrbeli slovenski košarkarji /.../ proti Latviji uprizorili
pravi spektakel! /.../ Zaradi izjemnih akcij, treznosti in hkrati strasti /.../ bili deležni številnih
slavospevov.« (Slokar Kos, 2017a)
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Razlaga: Za največji uspeh v slovenskem športu v tem tednu je poskrbela slovenska
košarkarska reprezentanca, ki je z odlično predstavo na koncu uspela premagati reprezentanco
Latvije in si tako prislužila pohvale vodilnih imen v svetu košarke.
Doseči slavospeve – najvišja pohvala, ki jo je mogoče dobiti, poskrbeti za vrhunec – doseči
vrh nečesa, boljše ne gre. Izjemne akcije – najboljše možne akcije. Vsa ta poimenovanja so
hiperbolično oblikovana in so bila najverjetneje na pisana pod vplivom čustev ob velikem
uspehu slovenske košarkarske reprezentance.
Športni novinarji so v določenih trenutkih bolj vpleteni v šport in samo dogajanje, ki športni
dogodek spremlja in tako pri oblikovanju svojih besedil pretiravajo in pogosto dosežejo sam
vrh pretirane reakcije. Športni poročevalci se pričnejo nagibati k vsaki lepi potezi posameznika
ali ekipe in pretirano reagirajo, ko je ta poteza res spretna in nekaj posebnega (Mesz, 2014, str.
55).
Kljub morebitnim nestrinjanjem bralcev, gledalcev in poslušalcev z besednimi izbirami
športnih poročevalcev pa ravno uporaba hiperbol naredi poročevalca bolj zanimivega, dobrega,
zabavnega. Poročevalec se s svojim stilom poročanja zasidra v mislih naslovnikov in hkrati
naredi bolj popularen tudi sam šport oziroma športni dogodek, o katerem poroča (Mesz 2014,
str. 56).
Pejoracija pomeni dodajanje novega negativnega pomena besedi, ki ima v osnovi nevtralen ali
pozitiven pomen (Mesz, 2014, str. 56).
Primer: Ko mu je Vidmar prilepil še banano, je njegova igra povsem padla. (Mijatović, 2017b)
Razlaga: Slovenski košarkarski branilec Gašper Vidmar je nasprotnemu igralcu preprečil met
na koš z blokado. Popolnoma nevtralen izraz banana v kontekstu, ki ga moramo poznati za
razumevanje, pridobi negativen pomen.
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5 PREDSTAVITEV GRADIVA IN METODA DELA
Za analizo in preveritev postavljenih raziskovalnih vprašanj sem si izbrala dva časopisa in dve
športni oddaji v osrednji informativni oddaji na različnih televizijah. Tako sem namreč lahko
opravila primerjavo med novinarskimi besedili v enakem mediju in hkrati primerjavo med
dvema različnima medijema.
Zanimala so me razhajanja med uporabo besedja novinarjev v časopisnih in televizijskih hišah,
prav tako pa sem ugotavljala razlike med javnim (RTV SLO) in komercialnim (POP TV)
televizijskim medijem, ter specializiranim (EkpiaSn) in nespecializiranim (Večer) časopisnim
medijem.

5.1 Večer
Večer je slovenski splošno informativni dnevni časopis, ki ga izdaja podjetje Večer Skupina,
d. o. o. s sedežem v Mariboru. Poleg splošnih novic pokriva predvsem območje Štajerske in je
eden najbolj branih slovenskih časopisov (Wikipedia, 2019). Časopis obsega med 32 in 35
strani, od tega je športnih strani med 3 in 5. Na športnih straneh lahko beremo novice o različnih
preteklih in prihodnjih športnih dogodkih, med katerimi nekoliko prevladuje nogomet,
najdemo pa tudi nekaj novic o lokalnih športnikih in ekipah.
Časopis Večer sem izbrala zaradi dejstva, da prihajam iz ''njegovega'' okolja. Med časopisi, ki
niso specializirani za šport, sem ga izbrala zaradi dejstva, da je eden bolj branih slovenskih
časopisov, ki pokriva splošne novice (ter še posebej območje Štajerske) (Wikipedia, 2019).
Ker v nadaljevanju sledi primerjava nespecializiranega in specializiranega medija, sem v
analizo vnesla novinarske prispevke iz časopisa Večer.
V času trajanja evropskega košarkarskega prvenstva 2017, med 31. 8. in 17. 9. 2017, je bilo v
16 tiskanih izdajah časopisa Večer objavljenih 47 prispevkov, slovenske košarkarske
reprezentance pa se jih je neposredno dotikalo 34 (glej sliko 1). In teh 34 prispevkov sem
uvrstila v svojo analizo. Poleg novinarskih prispevkov v notranjosti časopisa je bilo slovenski
košarkarski reprezentanci posvečenih 5 naslovnic, prav tako pa so se pojavili v drugih
elementih na naslovnici še sedem krat.
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Slika 1: Razmerje med objavljenimi novinarskimi prispevki v časopisu Večer
Razvrstitev prispevkov o EuroBasketu 2017 v časopisu
Večer
Prispevki o drugih eipah in
povezanem dogajanju na
EuroBasketu

Prispevki o slovenski
reprezentanci na
EuroBasketu

5.2 Ekipa Sn
Časopis EkipaSn (izvirno Ekipa) je edini specializirani slovenski športni dnevnik. Izhajati je
začel leta 1995 (Wikipedija, 2017). Današnja verzija športnega dnevnika je nastala leta 2015 z
združitvijo dveh vodilnih športnih časopisov, in sicer športnega dnevnika Ekipa in Sportskih
novosti, mednarodno uglednega hrvaškega časopisa (Ekipa.svet.24.si). Časopis od torka do
petka obsega 24 strani ter 32 v soboto in ponedeljek. Redno poroča o vsem športnem dogajanju
tako v Sloveniji kot tudi drugje po svetu, pri čemer prednostno pokriva nogomet (Wikipedija,
2017).
Športni dnevnik EkipaSn sem izbrala za svojo analizo zaradi dejstva, da je to edini časopis v
Sloveniji, ki je specializiran za šport. Ne predstavljam si delati raziskave o uporabi stilno
zaznamovanega besedja v športnem poročevalstvu brez analize novinarskih besedil v športnem
časopisu. Ker je specializiran, bom lahko brez težav opravila primerjavo uporabe stilno
zaznamovanih jezikovnih sredstev v specializiranem in nespecialniziranem časopisu.
V času trajanja Evropskega košarkarskega prvenstva 2017, med 31. 8. in 17. 9. 2017, je bilo v
13 tiskanih izdajah športnega dnevnika EkipaSn objavljenih 81 prispevkov, slovenske
košarkarske reprezentance pa se jih je neposredno dotikalo 47 (glej sliko 2). In teh 47
prispevkov sem uvrstila v svojo analizo. Poleg novinarskih prispevkov v notranjosti časopisa
je bilo slovenski košarkarski reprezentanci posvečenih kar 10 naslovnic, prav tako pa so se
pojavili v drugih elementih na naslovnici še tiste tri krat, ko niso bili glavni motiv naslovnice.
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Slika 2: Razmerje med objavljenimi novinarskimi prispevki v časopisu EkipaSn
Razvrstitev prispevkov o EuroBasketu 2017 v časopisu
EkipaSn

Prispevki o drugih eipah in
povezanem dogajanju na
EuroBasketu
Prispevki o slovenski
reprezentanci na EuroBasketu

5.3 Šport na 24 ur
POP TV je osrednja slovenska komercialna televizija in najprepoznavnejša blagovna znamka
medijske hiše PRO PLUS z informativnim programom 24ur (proplus.si). Ta je na sporedu vsak
dan ob 19.00, oddaja šport pa se predvaja dnevno nekaj minut pred 20.00.
Oddaja šport traja približno 10 minut in pokriva razne športe. Opazno pa je, da se pogosto
osredotoča na športe, za katere ima televizijska hiša ekskluzivne pravice za neposredne prenose
(MotoGP, odbojka, košarka, borilni športi).
Za raziskavo mi je bilo pomembno, da imam na voljo medij, ki je komercialne narave in dnevno
poroča o športnem dogajanju (v mojem primeru Eurobasketu 2017). Šport v oddaji 24ur na
POP TV je idealna izbira, saj je del najbolj gledane dnevno informativne oddaje pri nas (med
komercialnimi mediji imamo namreč takšno zvrst oddaje še na Kanalu A in Planet TV).
Ustreza vsem mojim kriterijem za raziskavo: televizijska oddaja – komercialni medij.
V času trajanja evropskega košarkarskega prvenstva 2017, med 31. 8. in 17. 9. 2017, je bilo v
oddaji šport v osrednji dnevno informativni oddaji 24ur na POP TV objavljenih 35 prispevkov,
slovenske košarkarske reprezentance pa se jih je neposredno dotikalo 28 (glej sliko 3). In teh
28 prispevkov sem uvrstila v svojo analizo.
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Slika 3: Razmerje med objavljenimi novinarskimi prispevki na televiziji POP TV
Razvrstitev prispevkov o EuroBasketu 2017 v oddaji šport v
oddaji 24ur na POP TV

Prispevki o drugih eipah in
povezanem dogajanju na
EuroBasketu
Prispevki o slovenski
reprezentanci na EuroBasketu

5.4 Šport na RTV SLO
RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki javno službo
na področju radijske in televizijske dejavnosti – z namenom zagotavljanja demokratičnih,
socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije in Slovencev po svetu,
pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske in
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji – ter druge dejavnosti opravlja skladno z
Zakonom o RTV Slovenija (RTV, 2019, str. 3).
Šport ob 19h, kot imenujejo del dnevnoinformativne oddaje, je med drugim namenjen
najaktualnejšim dogodkom dne, rezultatom, izjavam in ozadjem s posameznih tekmovanj
doma in v tujini (rtvslo.si). Traja približno 10 minut in pokriva različne tematike preteklih in
prihajajočih dogodkov.
Za raziskavo sem potrebovala televizijsko oddajo šport v javnem mediju in v ta kriterij se lahko
uvrsti zgolj šport v dnevno informativni oddaji Dnevnik na RTV SLO. Ustreza vsem kriterijem
raziskave, je del javnega medija in je televizijska oddaja.
V času trajanja evropskega košarkarskega prvenstva 2017, med 31. 8. in 17. 9. 2017, je bilo v
oddaji šport v osrednji dnevno informativni oddaji Dnevnik na RTV SLO objavljenih 30
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prispevkov, slovenske košarkarske reprezentance pa se jih je neposredno dotikalo 24 (glej sliko
4). In teh 24 prispevkov sem uvrstila v svojo analizo.

Slika 4: Razmerje med objavljenimi novinarskimi prispevki na televiziji RTV SLO
Razvrstitev prispevkov o EuroBasketu 2017 v oddaji šport v
dnevnoinformativni oddaji na RTV SLO

Prispevki o drugih eipah in
povezanem dogajanju na
EuroBasketu
Prispevki o slovenski reprezentanci
na EuroBasketu

5.5 Metoda dela
Empiričnega dela sem se lotila z jezikovno-stilno analizo časopisnih in televizijskih prispevkov
o Eurobasketu 2017. Osredotočena sem bila zgolj na prispevke, ki zadevajo slovensko
reprezentanco in so bili objavljeni v tiskani izdaji športnega dnevnika EkipaSn in časopisa
Večer ter v oddaji šport v osrednji dnevno informativni oddaji na POP TV in RTV SLO. Skupaj
je analiziranih 133 novinarskih prispevkov, od tega 81 v časopisu in 52 na televiziji (glej sliko
5). Časovni okvir analiziranih novinarskih prispevkov je med 31. avgustom in 18. septembrom
2017 (Eurobasket je trajal od 31. 8. do 17. 9. 2017).
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Slika 5: Razmerje med analiziranimi novinarskimi prispevki na televiziji in v časopisu
Razmerje analiziranih prispevkov na televiziji in v časopisu

Časopis
Televizija

Vsak novinarski prispevek v posameznem mediju sem ovrednotila z vidika, ali govori o temi,
ki je predmet raziskave. Če je bil odgovor pritrdilen, sem preverila in označila vse besede, ki
so odstopale od nevtralne norme. Zbrala sem jih v tabelo in se tako pripravila na primerjalno
analizo uporabe stilno zaznamovanih besed v različnih medijih.
Z analizo sem preverjala, v kolikšni meri novinarji uporabljajo jezikovna sredstva, ki odstopajo
od nevtralne norme v svojih prispevkih. Zanimalo me je, v katerem medijskem formatu se
uporablja več tega besedja in pa seveda tudi, v kateri vrsti medija (javni/komercialni ali
specializiran/nespecializiran) novinarji uporabljajo več stilno zaznamovanih jezikovnih
sredstev Ko sem rezultate empirične analize povezala s prej predstavljeno teorijo, sem lahko
oblikovala odgovor na prvo raziskovalno vprašanje. Za odgovor na drugo raziskovalno
vprašanje pa sem bila pozorna na različne oblike stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev, ki
ga novinarji uporabljajo pri oblikovanju svojih besedil in tako oblikovala odgovor (tudi s
pomočjo navezave na predstavljeno teorijo), na kakšen način novinarji ohranjajo pozornost in
poživljajo besedilo.
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6 ANALIZA GRADIVA
V naslednjih poglavjih bom predstavila analizo izbranega predmeta raziskave. Najprej analizo
in ugotovitve v posameznih medijih in na koncu še primerjalno analizo vseh štirih medijev ter
povzetek skupnih ugotovitev.

6.1 Raziskovalni okvir, gradivo in raziskovalna vprašanja
Kot je že bilo povedano v prejšnjih poglavjih magistrskega dela, sem za raziskavo izbrala
besedila, ki:
1. govorijo o evropskem košarkarskem prvenstvu 2017,
2. so bila objavljena v času med 31. 8. in 18. 9. 2017,
3. se navezujejo neposredno na slovensko reprezentanco in
4. so bila objavljena v časopisu EkipaSn, Večer in na televiziji v oddaji šport v dnevno
informativnih oddajah na POP TV in RTV SLO.
Cilj magistrske naloge je s primernim teoretičnim izhodiščem in analizo gradiva odgovoriti na
raziskovalni vprašanji, ki sem si ju postavila na začetku. Skušala sem odgovoriti na vprašanji:
R1: Ali je v tisku več preučevanega stilno zaznamovanega besedja kot na televiziji in
kakšno je to razmerje, če primerjamo komercialni in javni medij, ko govorimo o televiziji
ter specializiran in nespecialniziran medij, ko govorimo o tisku?
R2: Katere preučevane prvine stilne zaznamovanosti uporabljajo športni novinarji, da
prejemniku novinarsko besedilo naredijo bolj zanimivo: (1) pritegnejo pozornost, (2) jo
ohranjajo, (3) poživljajo besedilo, (4) dodajajo besedilu večjo dinamiko, (5) ubesedijo
občutke?
Pri prvem vprašanju (R1) sem do odgovora prišla tako, da sem najprej dokazala domneve, ki
skupaj neposredno odgovarjajo na vprašanje:
1. V tisku je več stilno zaznamovanega besedja kot na televiziji.
2. V besedilih komercialnih medijev je več stilno zaznamovanih besed kot v javnih
medijih.

39

3. V besedilih specializiranega medija je več stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev kot
v nespecializiranem mediju.
Vse tri domneve so kvantitativne narave, dokazovala sem jih s prepoznavanjem in
štetjem stilno zaznamovanih besed v besedilih.
Za odgovor na drugo vprašanje (R2) pa sem skušala najprej odgovoriti na podvprašanja, ki
skupaj sestavljajo R2:
1. Katera stilno zaznamovana jezikovna sredstva uporabljajo športni novinarji za
pritegnitev pozornosti?
2. S katerimi stilno zaznamovanimi sredstvi športni novinarji ohranjajo pozornost?
3. S kakšnimi stilnimi sredstvi športni novinarji poživljajo besedilo?
4. S katerimi stilno zaznamovanimi sredstvi športni novinarji vnašajo dinamiko v
besedila.
5. Katera stilno zaznamovana sredstva športni novinarji uporabljajo za ubeseditev
občutkov?
Vseh pet vprašanj je bilo preverjenih s kvalitativno analizo, in sicer sem z jezikovnostilno analizo raziskala izbrane tekste in skušala ugotoviti kaškemu namenu služijo
stilno zaznamovana jezikovna sredstva, ki so predmet moje raziskave.

6.2 Analiza uporabe stilno zaznamovanega besedja v zbranem gradivu
Kot sem povedala že v uvodu v poglavje, sem z namenom, da bom lažje odgovorila na
raziskovalni vprašanji, le-ti razdelila na izhodiščne domneve in podvprašanja. S preverbo teh
bom lahko oblikovala strnjen odgovor na vprašanje. In tem trditvam sledi tudi analiza
raziskanega gradiva.
6.2.1 Razmerje uporabljenega stilno zaznamovanega besedja v medijih
Z analizo novinarskih prispevkov v štirih različnih medijih sem ugotavljala v kolikšni meri se
v besedilih pojavljajo besede, ki odstopajo od nevtralne norme. Zbrana primerjava vseh
zaznanih stilno zaznamovanih besed v tisku (časopisa Večer in EkipaSn) ter v televizijskih
novinarskih prispevkih (oddaja šport na POP TV in na RTV SLO) se nahaja v prilogah (A in
B).
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Količinsko primerjavo pa sem za namen lažje predstave združila še v slikoven prikaz (glej
slike 6, 7 in 8).
Slika 6: Razmerje števila uporabljenih stilno zaznamovanih besed v tiskanih medijih

Večer

EkipaSn

V primerjavi uporabljenega stilno zaznamovanega besedja v časopisnih novinarskih prispevkih
o istih temah in v istih terminih so v časopisu Večer uporabili 70 stilno zaznamovanih besed
oziroma besednih zvez. V časopisu EkipaSn pa so bile takšne besede in besedne zveze
uporabljene kar 215 krat. V slikovnem prikazu (slika 6) je dobro razvidna razlika v količini
uporabe besed s stilno vrednostjo. V novinarskih prispevkih v EkipiSn je bilo, kar 75 % vsega
zaznanega stilno zaznamovanega besedja v analizi, medtem ko ga je v novinarskih prispevkih
časopisa Večer 25 %.
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Slika 7: Razmerje števila uporabljenih stilno zaznamovanih besed na televiziji

POP TV

RTV SLO

Kot je dobro razvidno v zgornjem prikazu (slika 7), je bilo v oddaji šport na POP TV
uporabljenega več stilno zaznamovanega besedja kot v oddaji šport na RTV SLO. Razmerje
med zaznanimi uporabljenimi jezikovnimi sredstvi je bilo 67 % besed na POP TV in 33 %
uporabljenih besed na RTV SLO. V novinarskih prispevkih na POP TV je bilo uporabljenih
stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev 122, v oddaji šport na RTV SLO pa 61.
Slika 8: Razmerje števila uporabljenih stilno zaznamovanih besed v primerjavi komercialno :
javno ter specializirano : nespecializirano
Javni / nespecializiran

Komercialni / specializiran

250
215

200

150
122
100
70

61

50

0

Televizija

Časopis
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Ko sem primerjala količino uporabe (slika 8) stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev v
novinarskih prispevkih novinarjev komercialnih in javnih televizijskih hiš, je razvidno, da je
bilo teh besed uporabljeno veliko več v komercialnem kot javnem mediju. Na POP TV je bilo
uporabljenih
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takšnih

jezikovnih

sredstev.

Razlika

med

specializiranim

in

nespecializiranim časopisom je podobna kot prej omenjena razlika komercialno: javno. Več
stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev je bilo uporabljenih v časopisu EkipaSn, in sicer 215,
medtem ko so bila stilno zaznamovana jezikovna sredstva v časopisu Večer uporabljena 61
krat. Iz tega izhaja ugotovitev, da novinarji, ki delujejo v komercialnih medijskih hišah in tisti,
ki delajo za edini specializiran športni časopis – EkipaSn, pogosteje izbirajo stilno
zaznamovana jezikovna sredstva pri oblikovanju svojih besedil kot novinarji zaposleni v javni
medijski hiši ter tisti, ki opravljajo svoje delo za časopis Večer.
6.2.2 Primerjava stilne zaznamovanosti tisk : televizija
Po zgornji izključno količinski analizi uporabe stilno zaznamovanega besedja je bilo smiselno,
da sem analizirala tudi samo uporabo stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev. Zakaj je bilo v
tisku več stilne zaznamovanosti novinarskega besedila kot na televiziji?
Na primerih bom pokazala, da so novinarji v tiskanih medijih s takšnim besedjem nadomestili,
na televiziji s sliko in zvokom predstavljeno gradivo.
Vse analizirane televizijske posnetke kot tudi tekste časopisnih novinarskih prispevkov najdete
prilogah (C, Č in D).
Za konkreten pregled opisa dogajanja v novinarskih prispevkih različnih medijev, sem izbrala
novinarske objave iz četrtka,7. septembra 2017. Gre za oris dogajanja zadnje tekme slovenske
reprezentance v skupinskem delu na evropskem prvenstvu v košarki 2017. Slovenija je igrala
proti reprezentanci Francije in zanesljivo zmagala ter se tako uvrstila v drugo fazo tekmovanja
(izločilne tekme).
Novinarski prispevek v časopisu Večer, 7. september 2017 (Mijatović, 2017a):
Cefranje galskih petelinov
Kaj je z Dragičem? Evo vam!
V Helsinke je prišča gruča evroligašev in NBA-jevcev – da jo ''ekipa'' poniža za prvo mesto v
skupini A
»Človek bi najraje ustavil to mučenje, tako so slovenski reprezentanti tolkli, cefrali in gazili
galske peteline. /.../ Vse, kar znajo oni, zna Goran Dragić z druščino še bolje. Nič čudnega, da
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mu je gruča slovenskih navijačev vzklikala ''em-vi-pi, em-vi-pi'', kar nakazuje, da je zanje
najboljši košarkar prvenstva. Vrnil jim je s stisnjeno pestjo, kar jih je še bolj podžgalo. /.../ Kot
bi bili dopingirani, so slovenski košarkarji fizično dominirali, njihove hitre igre pa tekmeci niso
mogli dohajati. Trojke so deževale, Goran Dragić je šaril po raketi, Luka Dončič se je dobro
upiral Nandu de Colu, Gašper Vidmar je pod košema pometal z NBA-jevci. Samo do polčasa
so Slovenci natrosili 52 točk v eni najbolj spektakularnih t4ekem v svoji zgodovini. Ni vrag,
da ni koga prešinilo: Če ne letos, Slovenija medalje ne bo dosegla nikoli! /.../«
Novinarski prispevek v časopisu EkipaSn, 7. september 2017 (Salmič, 2017c):
Slovenija s popolnim izkupičkom iz Helsinkov, po Poljski, Finski, Grčiji in Islandiji padla še
Francija
Trojka Randolpha, Vidmar kot baletnik
Tisti bolj evforični so govorili o posilstvu sredi belega dne, oni, ki mirijo preveliko navdušenje,
o izjemni zmagi. Oboji pa so si edini, da je bila slovenska reprezentanca včeraj proti Franciji
precej boljša in da je z novo zmago izjemno zaključila prvi del prvenstva. /.../ Slovenija je
močna. Zelo močna.
»Francozi so to še kako dobro izkusili na svoji koži. Če ne bi bilo padca Slovenije na začetku
zadnje četrtine, ko se je za trenutek zdelo, da utegne tekma postati še zanimiva, kar bi
prevedeno pomenilo napeta, bi celo govorili o katastrofi Francije. Ali pa posilstvu, kot želite.
Prednost Slovenije je bila namreč ob koncu 28. minute že 29 točk, naši košarkarji pa so počeli
praktično vse, kar se jim je zahotelo. Celo Antony Randolph je zadel trojko /.../ Da
naturalizirani Američan je na peti tekmi prvenstva le bil prvič uspešen tudi izza črte 6,75. /.../
Začetek tekme je bil revolveraški, saj je bil že po petih minutah izid 17:13 za Slovenijo. /.../
Luka Dončič in Goran Dragić sta že v prvi četrtini dala deset oziroma devet točk ... In ko so
najbrž mislili, da se ne more zgoditi nič več takega, kar bi jih presenetilo, je Gašper Vidmar v
slogu branilca oziroma elegantnega baletnika z vrha rakete krenil proti košu in lepo položil!
/.../ Ta je najprej naredila niz 13:0, ko se tekmeci za trenutek ustavili nalet, pa je sledil nov in
serija 9:0 /.../ V odmoru so Francozi le prišli k sebi. Kokoškov je opravil nekaj menjav in ritem
Slovenije je padel, tekmeci pa so nenadoma ujeli svojega in na hitro prišli na le 12 točk
zaostanka. /.../ Ja, Francozi so bili včeraj res kuhani, pa še pečeni zraven.«
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Oris novinarskega prispevka v športu na RTV SLO, 7. september 2017 (Peternel, 2017a):
»Slovenija je na evropskem prvenstvu v košarki premagal Francijo s 95:78. Ne, ni napaka.
Slovenci so bili proti reprezentanci zvenečega imena zares odlični in so po skupinskem delu
morda najbolj vroče moštvo turnirja.«
Oris dogajanja v prvi in drugi četrtini: odlične obrambne in napadalne akcije Dončića,
Vidmarja in Blažiča so bile prikazane s posnetki tekme:
Slika 9: Posnetek zaslona TV prispevka RTV SLO - Dončić

Brano novinarkino besedilo: »Dončić je
bil previsok v obrambi in prehiter v
napadu.« (Peternel, 2017a)

Vir: Peternel, 2017a

Slika 10: Posnetek zaslona TV prispevka RTV SLO – akcije

Brano novinarsko besedilo: »Pokazali so
z meti od daleč in sprehodi pod koš.«
(Peternel, 2017a)
Vir: Peterel, 2017a

Povzetek dogajanja, ko so se rezultatsko približali Francozi je bil prikazan z izjavo Prepeliča:
Slika 11: Posnetek zaslona TV prispevka RTV SLO – Prepelić izjava

Prepelič: »V začetku tretje četrtine
smo popustili ...« (Peternel, 2017a)

Vir: Peternel, 2017a
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Končni rezultat je bil ponazorjen s posnetkom:
Slika 12: Posnetek zaslona TV prispevka RTV SLO – Francoski aplavz

Brano novinarkino besedilo:
»Aplavz Slovencem.« (Peternel,
2017a)

Vir: Peternel, 2017a

Oris novinarskega prispevka v športu na POP TV, 7. september 2017 (Slokar Kos, 2017b):
»Slovenski košarkarji so najboljšo predstavo v Helsinkih, prihranili za zadnjo tekmo
skupinskega dela evropskega prvenstva.«
Površen oris dogajanja na tekmi povzame že voditelj z branim besedilom, ki je podlaga
posnetkom akcij slovenske reprezentance:
Slika 13:Posnetek zaslona TV prispevka POP TV – Dragić

Voditeljevo brano besedilo: »Na obračunu,
ki je odločal o prvem mestu v skupini A, so
na parketu ponižali nemočne francoze. «
(Slokar Kos, 2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b

Povzetek dogajanja, hitrih akcij, dobre obrambe, je razložen z izjavami reprezentantov ter
posnetki intervjujev ter seveda posnetkov najlepših akcij z nekaj branega novinarjevega
besedila:
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Slika 14: Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: Izjava Randolph

Randolph povzame bistvo dogajanja
v prvem polčasu. (Slokar Kos,
2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b
Slika 15: Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: Izjava Dragić

Dragič pove o taktiki, ki so si jo
zadali in kako delujejo kot ekipa.
(Slokar Kos, 2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b
Slika 16: Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: Izjava Prepelić

Prepelič pove, zakaj je prišlo do
padca v igri in kako so po tem, ko so
se

Francozi

približali,

ponovno

spreobrnili potek srečanja. (Slokar
Kos, 2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b

Slika 17: Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: Posnetek Prepeličeve akcije

Novinarjev

bran

tekst:

»Slovenija naredila delni izid
22:2
2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b
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/.../«

(Slokar

Kos,

Slika 18: Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: Posnetek Dragićeve akcije

Dragičeva izjava ob posnetku
akcije: »Hitro postavili stvari
na sovje mesto in ja, prišli na
29 točk razlike...«

(Slokar

Kos, 2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b
Slika 19: Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: Slovenski navijači

Posnetek, ki prikazuje vzklike
evforičnih slovenskih navijačev
Dragiču -MVP! (Slokar Kos,
2017b)

Vir: Slokar Kos, 2017b

Prikaz konca tekme in veselja Slovencev skupaj z navijači ter evforije:
Slika 20:Posnetek zaslona TV prispevka POP TV: slovensko rajanje

Posnetek televizijskega
komentatorja: »Odlična predstava,
kakšna zmaga Slovenije!« (Slokar
Kos, 2017b)
Vir: Slokar Kos, 2017b

Razvidno je, da je večina dogajanja in vzdušja na televiziji prikazana s sliko dogajanja, malo
je dodajanja besed pretiravanja ali hvalospevov novinarjev. V časopisu pa morajo to vzdušje
in prikaz poteka tekme in najlepših akcij bralcu prikazati z besedami. Pri čemer pa se seveda
uporabljajo pretiravanja, metafore, primerjave ipd. Vse za to, da tudi bralec občuti čustva, ki
prevevajo gledalce televizije.
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6.2.3 Analiza namena uporabe stilno zaznamovanih besed
Kot dokaz, da novinarji uporabljajo stilno zaznamovano besedje zaradi poživljanja besedila,
pritegovanja pozornosti in tudi ohranjanja pozornosti bom naredila primerjavo besedila, kot je
bilo objavljeno v časopisu in pa preoblikovanega popolno nevtralno napisanega besedila.
Novinarski prispevek iz časopisa EkipaSn , 1. september 2017 (Salmič, 2017č):
Slovenija štartala z gladko zmago na Poljsko, Goran Dragić dal tretjino točk
Letalo pristalo brez nesreče
Glede na pripravljalne tekma Poljakov se je z velikim spoštovanjem, da ne rečemo s kar malo
strahu, čakalo na prvi dvoboj Slovenije na evropskem prvenstvu, posebej, če k temu dodamo
še značilno nervozo, ki spremlja uvodne nastope. Hitro se lahko kaj zalomi, velikokrat so si
favorit na začetku polomili zobe. Ampak ne tudi Slovenci včeraj. To je bila ena tistih tekem,
za katere rečemo, da ekipa tekmecu ni pustila nobenih možnosti za zmago.
Nevtralno preoblikovan uvodni del besedila:
Slovenija je evropsko prvenstvo v košarki začela z zmago, Goran Dragić dosegel tretjino vseh
točk
Slovenija je na prvi tekmi evropskega prvenstva v košarki premagala reprezentanco Poljske
Poljaki so na pripravljalnih tekmah igrali odlično in Slovenija je morala resno začeti igrati že
na prvi tekmi. Nemalokrat so namreč favoriti za končno zmago izgubili že prvo tekmo na
prvenstvu. Ampak to se Sloveniji včeraj ni zgodilo. Celotno tekmo je Slovenija vodila in tekmo
končala z zmago.
Novinarski prispevek iz časopisa Večer, 15. september (Mijatović, 2017c):
Adijo, Španci. Pozdrav, finale!
Slovenski košarkarji so se prek Špancev prebili v nedeljski finale, ki bo na sporedu ob 20.30.
Slovenski košarkarji so Gašperju Vidmarju za 30. rojstni dan dali najlepše darilo: uvrstitev v
finale evropskega prvenstva. Največji uspeh v zgodovini slovenske košarke so začinili s
prepričljivo zmago nad absolutnimi favoriti prvenstva Španci, dobitniki treh zlatih medalj z
zadnjih štirih tekmovanj, ki do dvoboja še niso bili poraženi. Ker dotlej še niso srečali
Slovencev.
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Nevtralno preoblikovan uvodni del besedila:
Slovenija se je z zmago proti Španiji uvrstila v finale evropskega prvenstva.
Slovenska košarkarska reprezentanca bo v nedeljo ob 20.30 igrala v finalu evropskega
prvenstva, kamor se je uvrstila z zmago nad reprezentanco Španije.
Slovenska košarkarska reprezentanca se je uvrstila v finale evropskega prvenstva in tako
dosegla največji uspeh za slovensko košarko. V finale so se uvrstili po tem, ko so prepričljivo
premagali reprezentanco Španije, eno izmed kandidatk za končno zmago na prvenstvu, ki na
evropskem prvenstvu še niso izgubili. x
V obeh primerih iz besedila dobimo ključne informacije, kar je tudi namen članka. Sta pa druga
dva (umetno napisana) primera bolj suhoparna za branje, nekoliko manj zanimiva in
''dolgočasna'' z vidika stilnega učinka besedila. In če predpostavimo, da je novinarski prispevek
še tri krat tako dolg, lahko bralec hitro izgubi voljo do branja.
6.2.4 Kategorizacija uporabljenih stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev in namen njihove
uporabe
Kot smo navedli v teoretičnih izhodiščih, novinarji stilno zaznamovana jezikovna sredstva
umeščajo v svoja besedila z namenom, da pritegnejo in ohranjajo pozornost bralca/gledalca,
vnašajo v besedilo dinamiko in ga poživljajo ter skušajo ubesediti občutke, ki spremljajo sam
dogodek. Verjamem, da lahko vse te učinke (v večji ali manjši meri) dosežejo z vsemi
jezikovnimi sredstvi, ki sem jih v magistrskem delu uvrstila v predmet analize, skušala pa sem
ugotoviti, če za doseganje določenega učinka posegajo še posebej po katerem izmed jezikovnih
sredstev.
6.2.4.1 Pritegnitev pozornosti in poživljanje besedila
Pod kategorijo pritegnitve pozornosti sem uvrstila elemente besedila, ki bralca/gledalca takoj
spodbudijo, da prebere oziroma prične poslušati/gledati novinarsko vsebino. Bodisi je to
spretno oblikovan naslov ali pa uvod v novinarski prispevek.
Jezikovna sredstva, s katerimi novinar dosega efekt presenečenja in nenavadnosti so glavno
orodje za poživljanje besedila. Takšna jezikovna sredstva izstopajo, so nenavadna in jih
bralec/gledalec takoj opazi. Besedilu je kljub vsemu, da je primarna funkcija še vedno
obveščanje in nedvoumno podajanje informacij, dodano nekaj literarnega, kar vpliva na
doživljanje besedila.
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V nadaljevanju navajam primere uporabe jezikovnega sredstva, kateri se je v analiziranih
besedilih pojavljal kot primarno sredstvo novinarjev, za pritegnitev pozornosti in poživljanje
besedila – kreativne/avtorske metafore.
EkipaSn
»Rušilec 'Slovenija' odplul v Turčijo!« (Salmič, 2017a)
Avtorska/kreativna metafora, s katero je novinar pritegnil pozornost z nenavadnostjo, hkrati pa
želel podati osnovno informacijo, da se je slovenska reprezentanca uvrstila v nadaljnje
tekmovanje v Turčijo in da je navdušila s prepričljivo igro.
Večer
»Kuharski mojster Igor Kokoškov je odprl hladilnik, sestavil nepremagljiv recept in zakuhal
evforijo!« (Mijatović, 2017c)
Novinar je na nenavaden način oblikoval besedilo, vključil avtorsko metaforo in pritegnil
pozornost, kljub vsemu pa povedal, da je reprezentanca Slovenije še nepremagana in v
nadaljevanju povedal, da se je uvrstila v finale evropskega prvenstva.
POP TV
»/.../ Na obračunu z Grki pokazali, /.../ ni bila za tiste s slabim srcem. /.../ So si že zagotovili
vozovnico na izločilne boje. /.../ S pomočjo trde obrambe in razpoloženega Dončića... /.../
pomladno razpoložen Dončić s trojko poskrbel... /.../ Na začetku drugega dela je sledil mrk.
Kar 4 minute je bil za Slovence grški koš kot začaran. /.../ Odgovornost kapitansko prevzel
Dragić... /.../« (Slokar Kos, 2017c)
Uvod v novinarski prispevek je nevtralen, voditelj poda osnovne, za razumevanje prispevka
ključne informacije. V prispevku pa novinar uporabi kar nekaj kreativnih metaforičnih
poimenovanj: pomladno razpoložen Dončić – imel je sveže, kreativne ideje za igro; sledil je
mrk – minute, ko Slovenija ni zadela in je igrala slabo; začaran grški koš – slovenska
reprezentanca ni mogla zadeti.
RTV SLO
»Slovenija je /.../ premagala Francijo s 95:78. Ne, ni napaka! Slovenci so bili proti
reprezentanci zvenečega imena zares izjemni /.../ najbolj vroče moštvo turnirja.« (Peternel,
2017a)
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Uvod v novinarski prispevek se začne navadno, s podajanjem informacij. Nato pa voditelj v
nadaljevanju besedila navede za reprezentanco Francije metaforično poimenovanje –
reprezentanca zvenečega imena in pa slovensko reprezentanco metaforično poimenuje najbolj
vroče moštvo. Ker je besedilo vsebovalo ti dve kreativni metaforični poimenovanji je pritegnilo
pozornost bolj, kot če bi ti dve metafori zamenjali z nevtralnim poimenovanjem.
»/.../ Prvič bo med njimi sin očeta, ki je že igral za reprezentanco in zadnjič kapetan, ki se
poslavlja. /.../« (Peternel, 2017b)
Sin očeta in poslavljajoči se kapetan sta besedni zvezi (kreativni metafori), ki jih je športni
novinar vključil v svoje besedilo ter tako pritegnil pozornost gledalca, k spremljanju prispevka
do konca.
V časopisu EkipaSn so bile predvsem na naslovnicah najpogostejše kreativne metafore, s
katerimi so novinarji pritegovali pozornost in s tem prepričali naslovnike, da kupijo izvod
časopisa. Nekoliko manj opazne naslovnice so bile v časopisu Večer (kjer v večini naslovnica
ni bila namenjena košarkarskemu evropskemu prvenstvu), so pa novinarji pozornost
pritegovali v naslovih posameznih novinarskih besedil v notranjosti časopisa in tako tudi za
šport nezainteresiranega bralca (časopis Večer primarno naslovniki ne kupijo zaradi športnih
novic) pritegnili, da je prebral vsaj naslov in podnaslov, če že ne celotnega besedila. Na
televiziji je bilo uporabljenih manj kreativnih/avtorskih metafor, saj lahko za pritegnitev
pozornosti uporabijo posnetke. V primerih (tudi prejšnjega poglavja) vidimo, da s kreativnimi
metaforami tudi poživljajo besedilo, kljub temu pa ne informacije potrebne za razumevanje
novinarskega besedila ne izgubijo.
6.2.4.2 Ohranjanje pozornosti in vnos dinamike v besedilo
Pozornost ohranjajo s stilno zaznamovanimi jezikovnimi sredstvi, ki pripomorejo k temu, da
naslovnik zavzeto spremlja besedilo od prve do zadnje besede. Jezikovna sredstva, s katerimi
novinar besedilu doda element nenavadnosti in s tem poskrbi, da »razbije« nevtralno
(suhoparno) besedilo.
Ohranjanje pozornosti se tesno povezuje z dinamiko besedila. Novinarska besedila o
ponavljajočem se dogajanju lahko postanejo dolgočasna, saj mora novinar vsak dan povedati
isto stvar. Kdo je igral, kje so igrali, kdo je zmagal in kako/zakaj so zmagali. Vse to bi lahko
vsak dan povedal s popolnoma enakimi (nevtralnimi) besedami, določeni nezaznamovani
izrazi pa bi se v enem samem novinarskem prispevku lahko pojavili tudi 3- ali več krat. Ker bi
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ta ponavljanja vedno istega besedja (Slovenska reprezentanca, evropsko prvenstvo v košarki
ipd.) naslovnika odbilo od branja novice, za večjo dinamiko poskrbijo z uporabo stilno
zaznamovanih besed (v tem primeru tudi avtomatizmov – Slovenija, EuroBasket ipd.), s
katerimi zamenjajo nevtralno poimenovalno izhodišče in se tako izognejo pretiranemu
ponavljanju vedno enakega (nevtralnega) besedja.
V nadaljevanju so navedeni primeri uporabe najpogostejših jezikovnih sredstev, ki so jih
novinarji uporabljali za ohranjanje pozornosti in vnos dinamike v besedilo – avtomatizme ter
metafore – stalne in konvencionalne ter frazeme.
Avtomatizmi so bili pogosto uporabljeni v vseh štirih analiziranih medijih – EipaSn, Večer,
šport na POP TV in na RTV SLO. Novinarji recimo za poimenovanje državne reprezentance
izbrali kar ime države.
Primer: Za slovensko reprezentanco zapisali Slovenija, za francosko reprezentanco kar
Francija itd. Pojavljale so se še druge avtomatizirane besedne zveze, kot na primer moj tim, pa
EuroBasket ipd.
Omenila bom posebnost, ki se je pojavila v času evropskega prvenstva v košarki 2017, in sicer
besedna zveza 'moj tim'. V besedila je stopila kot aktualizem, prvič uporabljena za
poimenovanje slovenske košarkarske reprezentance. Kmalu pa je postala tako pogosto
uporabljena, da je iz aktualiziranega besednega sredstva prešla v polje avtomatiziranega
besednega sredstva. Prav vsi so jo uporabljali kot zamenjavo za nevtralno poimenovanje
slovenska košarkarska reprezentanca in tako je postala uporabljena tako kot beseda Slovenci
ali pa junaki (beseda, ki je prešla prav takšno pot na enem izmed prejšnjih prvenstev).
Primer uporabe frazemov, stalnih in konvencionalnih metafor z namenom ohranjanja
pozornosti in dodajanja dinamike besedilu:
Primer uporabe frazema v analiziranih novinarskih besedilih:
»Furija je padla kot zrela hruška.« (Salmič, 2017b)
S preoblikovanjem frazema 'pasti, kot zrela hruška' je skušal novinar povedati, da španska
košarkarska reprezentanca ni imela niti najmanjše možnosti, da se bi enakovredno kosala s
slovensko reprezentanco.
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»Vse poti vodijo v Carigrad.« (Raičevič, 2017)
S prenovitvijo frazema 'vse poti vodijo v Rim' je avtor opisal dogajanje v Sloveniji v času
igranja evropskega košarkarskega prvenstva, ko je veliko ljudi iskalo možnosti transporta
(letalo, vlak, avtobus, kombi, avtomobil) do Istanbula/Carigrada, saj so si želeli v živo ogledati
tekmo slovenske reprezentance.
Primer uporabe stalnih in konvencionalnih metafor v novinarskih besedilih:
»/.../ potem je Gogi povlekel slovenski voz do zmage.« (Salmič, 2017b)
»/.../ premagali še Francoze /.../ nas gledajo v hrbet.« (Mijatović, 2017c)
»Naslednji tekmec junakov so Galski petelini.« (Mijatovič, 2017c)
»/.../ Po tretju četrtini je bila Furija na kolenih.« (Salmič, 2017b)
Povleči voz, gledati v hrbet, Galski petelini, Furija in biti na kolenih je samo nekaj stalnih in
konvencionalnih metafor, ki so se pojavile v novinarskih besedilih. Jezikovna sredstva s
katerimi novinarji vnašajo dinamiko in ohranjajo pozornost bralca. Z uporabo takšnega besedja
zamenjajo nevtralne izraze, ki bi se v nasprotnem primeru pojavljali tako pogosto, da bi
naslovnik hitro izgubil pozornost in prenehal z branjem/spremljanjem novinarskega prispevka.
Glede na rezultate analize ugotavljam, da novinarji z namenom, da ohranijo pozornost bralca
uporabljajo raznovrstne metafore – stalne in konvencionalne ter frazeme. Za vnos dinamike v
besedilo pa sem kot glavno sredstvo stilne zaznamovanosti z analizo zaznala avtomatizme. Po
osnovni definiciji to sicer niso stilno zaznamovana jezikovna sredstva, temveč utečena,
pričakovana jezikovna sredstva. Dinamiko lahko dosegajo ravno z njimi, saj ponavljajoča
(nevtralna) poimenovanja zamenjujejo z avtomatizmi, ki pa za določeno stvar ni vedno eden
in enak. Na primer: za slovensko košarkarsko reprezentanco so uporabili

avtomatizem

Slovenija, Slovenci, moj tim ipd. in se s tem izognili ponovitvam.
6.2.4.3 Ubeseditev občutkov
Ena izmed nalog novinarjev je tudi, da v športno poročevalska besedila vnesejo občutja. Torej,
da predstavijo novinarski prispevek na način, da bralcu oziroma gledalcu pričarajo takšna
občutja, kot bi bili na kraju dogodka in ga doživeli ali ga vsaj spremljali v živo. Tudi tistim, ki
so si dogodek ogledali (v živo ali pa živi prenos dogodka) in se kljub temu odločili prebrati ali
pogledati novinarski prispevek, mora biti toliko zanimiv in angažiran, da podoživijo občutja.
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V nadaljevanju navajam primere uporabe jezikovnih sredstev, kateri se je v analiziranih
besedilih pojavljal kot primarno sredstvo novinarjev, za pritegnitev pozornosti in poživljanje
besedila – hiperbole in frazemi ter stalne in konvencionalne metafore.
EkipaSN
»Vzdušje je bilo vedno bolj vroče, /.../ vse je bilo zeleno modro. Ko pa je bila /.../ in slovenska
himna, so šle vašemu poročevalcu kocine po konci. To je treba doživeti!« (Salmič, 2017d)
Novinar je ubesedil občutke, ki jih je doživljal ob spremljanju dogodka v živo in z uporabo
hiperbolično oblikovanega besedila te občutke predstavil in prenesel na bralca. V zapisu je
uporabljena tudi konvencionalna metafora – vroče vzdušje in pa frazem iti kocine pokonci.
Večer
»/.../ dramatična, proti koncu vse bolj izenačena igra živcev, /.../ navijači so množično prodrli
v Carigrad na spektakel, /.../ pospremiti in počastiti slovensko slavo, največji uspeh /.../.«
(Polanc, 2017)
S čustvi napolnjen zapis na naslovnici časopisa Večer, dan po zgodovinski zmagi slovenske
reprezentance v finalu evropskega košarkarskega prvenstva. Novinar je opisal dogajanje
prejšnjega dne in hkrati ubesedil občutke ter jih s spretno uporabo besed prenesel na bralca.
POP TV
»/.../ so na parketu ponižali nemočne Francoze. /.../ na koncu orožje položili pri minus 17. /.../
Zanesljiva, zaslužena zmaga Slovenije! /.../ Potop francoske barke z zvezdniki /.../ Si prislužil
vzklike MVP, MVP! /.../« (Slokar Kos, 2017a)
Tako kot tudi v prispevku iz naslednjega primera, je tudi tukaj velika večina na čustva
apeliranega dela predstavljena s posnetki (objemanje, skakanje reprezentantov in navijačev) in
montažo čiustvenih izjav, zaokrožena s hiperboličnim besedilom. Uporabil pa je novinar tudi
frazem – položiit orožje in pa metaforo potop barke.
RTV SLO
»Kaj ekipi pomenijo navijači /.../ Španci so bili sinoči dotolčeni /.../ solze na očeh tistih, ki
igrajo manj so jasno znamenje ekipne pripadnosti. /.../ v velikem finalu! /.../« (Peternel, 2017c)
Televizijski novinarji bolj kot z besedami vplivajo na čustva gledalca s posnetki. Tudi v tem
prispevku je bilo vzdušje, ponazorjeno s posnetki navijačev, igralcev s solznimi očmi, veselje
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na igrišču in tribunah, objemajoče se reprezentante, spretno montažo izjav itd. Kljub vsemu pa
s hiperboličnim besedilom zaokrožijo celotno zgodbo s katero lahko gledalec (po)doživi
občutja.
Športni novinarji za ubeseditev občutkov uporabljajo tako hiperbole kot

tudi stalne in

konvencionalne metafore ter frazeme. Kreativnih/avtorskih metafor v analiziranih besedilih z
namenom ubeseditve občutkov novinarji niso uporabljali. V obeh časopisih pa je bila uporaba
hiperboličnega besedja izrazitejša, pojavila se je skoraj v vsakem novinarskem tekstu, medtem
ko je bila uporaba na televiziji manjša. Razlog vidim v možnosti uporabe premikajoče se slike
in zvoka, s katerim dosežejo, da naslovnik občuti vse, kar novinar želi sporočiti. Pogostost
uporabe drugega analiziranega stilno zaznamovanega besedja je v povprečju enaka v vseh štirih
medijih.

6.3 Razprava
Pri pogostosti uporabe stilno zaznamovanega besedja sem pri analizi izbranega gradiva kar
hitro ugotovila, da ga je v tiskanih medijih več kot na televiziji, prav tako pa ga je več v
komercialnih medijih, če jih primerjamo z javnimi mediji in specializiranih medijev v
primerjavi z nespecializiranih. Tako sem z empirično raziskavo še enkrat dokazala trditve, ki
so jih podali teoretiki, kot so Harris in Spark, ki govorita o tem, da je zelo pomembno, da ima
športni novinar v tiskanih medijih veliko domišljije in tudi Pape in Featherstone, ki zagovarjata
idejo, da je pomembno, da novinarji v tisku svojemu besedilu dodajajo živahne fraze in
doživeto opišejo sliko dogodka in drugi.
Glede na količino uporabe jezikovnih sredstev, ki slogovno odstopajo od nevtralne norme, v
primerjavi komercialno – javno v televizijskem mediju, pa razlika ni bila tako velika, kot sem
pričakovala na začetku. Kljub vsemu pa je bila količina uporabljeni stilno zaznamovanih besed
večja v komercialnih medijih. Kot sem pričakovala pa je bila velika razlika v uporabljenih
stilno zaznamovanih jezikovnih sredstvih, ko govorimo o primerjavi specializiran :
nespecializiran tiskan medij, in sicer je bilo (pričakovano) takšnih slogovno zaznamovanih
sredstev več v specializiranem mediju. Na pogosto uporabo takšnih besed v vseh medijih je
prav gotovo vplival trenutek, saj je bila ves narod (tudi novinarji) pod vplivom evforije in
zgodovinskega dosežka slovenske košarkarske reprezentance. O tem, da čustva vplivajo na
pripravo novinarskega besedila, je, kot že zapisano v teoretičnem delu, govoril tudi Mesz, ki
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zagovarja dejstvo, da novinarji, ki svoje tekste pripravljajo marsikdaj tudi med samim
dogodkom ali takoj po njem v časovni stiski, pogosto pišejo pod vplivom čustev in tako
pretirano reagirajo – v smislu poveličevanja, pretiravanja ipd. V časopisih, tako Večeru kot
EkipiSn, smo opazili več hiperbolično oblikovanega besedila kot v televizijskih novinarskih
prispevkih, saj so namen prenosa čustev iz dogodka na naslovnika na televiziji dosegali
predvsem z montažo posnetkov izjav in izsekov dogodka. V novinarskih besedilih o istem
trenutku se pogosto izkažejo kot orodje doseganja takšnega učinka pri bralcu, kot ga novinarji
na televiziji dosežejo z montažo slike in zvoka.
Z opravljeno analizo sem ugotovila tudi, da športno poročevalski novinarji v svoje besedila
vnašajo stilno zaznamovana sredstva (v analizi sem obravnavala avtomatizme in aktualizme –
metaforo in hiperbolo) z namenom, da bi pritegnili in ohranili pozornost gledalcev (stalne in
konvencionalne metafore ter frazemi in avtomatizmi) ter poživili besedilo (kreativne/avtorske
metafore) in ubesedili občutke (raznovrstna uporaba analiziranih stilno zaznamovanih
jezikovnih sredstev). Še posebej pogosta uporaba stalnih in konvencionalnih metafor ter
frazemov in avtomatizmov je toliko pogosta predvsem zaradi dejstva, da so izrazi že
oblikovani, so na voljo takoj in ne zahtevajo velikega kreativnega napora novinarja, da doseže
želen učinek
Zaradi pogostosti vnosa določenih stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev v športno
poročevalska besedila le te v besedilo vstopajo z manj zaznamovano formo (aktualizmi
preidejo v formo avtomatizmov). Če se osredotočimo na konkretni primer, bi še tri leta nazaj
besedna zveza ''moj tim'' veljala za popolnoma stilno zaznamovano. V času EuroBasketa 2017,
pa je to postala stalno uporabljena besedna zveza, za katero so vsi vedeli, da pomeni slovensko
košarkarsko reprezentanco. Tako je v besedilih delovala skoraj kot stilno nezaznamovana in
tako od prve uporabe kot aktualizem prešla v avtomatizirano rabo, kljub vsemu pa je še vedno
vrednotena kot, stilno zaznamovana, saj obstaja nevtralnejši izraz za poimenovanje istega
objekta.
Strnjen odgovor na prvo raziskovalno vprašanje:
Ali je v tisku več preučevanega stilno zaznamovanega besedja kot na televiziji in kakšno je to
razmerje, če primerjamo komercialni in javni medij, ko govorimo o televiziji ter specializiran
in nespecialniziran medij, ko govorimo o tisku?
Športni novinarji v tiskanih medijih za doseganje želenega učinka pri bralcih nimajo na voljo
gibljive slike in zvoka, tako kot športni novinarji na televiziji. Zato z uporabo besed, ki
odstopajo od nevtralne stilne norme pri bralcih vzbujajo občutja, pridobivajo pozornost in jo
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zadržujejo od začetka do konca besedila. Prav tako z njimi poživljajo besedilo in tako ohranjajo
bralce, ki suhoparnih in ponavljajočih se besedil ne bi ponovno brali naslednji dan in
posledično ne bi kupili novega izvoda časopisa. S spretno uporabo besed in vpeljevanjem
slogovno zaznamovanega besedja v besedilo, novinarji v tisku pričarajo dogodek naslovniku z opisom so tako natančni (in hkrati ne suhoparni), da bralec po končanem branju ne pogreša
posnetkov športnega dogodka.
Primerjava uporabe stilno zaznamovanega besedja v poročevalskih besedilih komercialnega in
javnega televizijskega medija kaže na podobno uporabo besedišča. Kljub vsemu pa je nekoliko
več slogovno zaznamovanega jezika uporabljenega v novinarskih besedilih izpod rok
zaposlenih v komercialni medijski hiši. Ob primerjavi uporabe stilno zaznamovanega besedja
v specializiranem in nespecializiranem tiskanem mediju pa je uporaba le teh veliko izrazitejša
v specializiranem mediju.
Strnjen odgovor na drugo raziskovalno vprašanje:
Katere preučevane prvine stilne zaznamovanosti uporabljajo športni novinarji, da prejemniku
novinarsko besedilo naredijo bolj zanimivo: (1) pritegnejo pozornost, (2) jo ohranjajo, (3)
poživljajo besedilo, (4) dodajajo besedilu večjo dinamiko, (5) ubesedijo občutke?
Športni novinarji so v analiziranih besedilih o evropskem prvenstvu v košarki 2017 za
pritegnitev pozornosti uporabili kreativne /avtorske metafore in hiperbole v naslovih in uvodih
novinarskih besedil; pozornost ohranjajo z uporabo stalnih in konvencionalnih metafor ter
frazemov; z uporabo ravnokar omenjenih jezikovnih sredstev besedilu tudi dodajajo dinamiko,
za kar uporabljajo tudi avtomatizme. Besedilo poživljajo na podoben način, kot pritegujejo
pozornost bralcev/gledalcev, torej s kreativno/avtorsko metaforo in hiperbolami, s katerimi
tudi učinkovito ubesedujejo občutke, ki spremljajo dogodek o katerem govorijo, za kar
uporabljajo tudi že prej omenjene stalne in konvencionalne metafore in frazeme.
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7. Sklep
Če bi vejo športnega novinarstva opredelila jaz, ga prav gotovo ne bi označila za ''otroški
oddelek'', ampak – ne kot najpomembnejšega – prav gotovo pa najbolj dobičkonosnega med
vsemi vejami. Kolikor dolgo bo občinstvo zanimal šport in bo šport eden izmed poslov, v
katerem se »obrne« največ denarja, bodo brane športne novice. Športni novinarji morajo
vseskozi spremljati športne trende in pravila, prav tako pa morajo imeti radi šport. So glavna
vez med navijači in športniki, vloga, ki pa ne sme postati zgolj rutinska. Vedno znova morajo
»izumljati« nove besedne zveze in oblikovati zanimivo besedilo, da ohranjajo svojo publiko.
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti razlike v oblikovanju novinarskih besedil časopisnih
in televizijskih novinarjev. Zanimalo me je, kateri od teh uporabljajo več stilno zaznamovanega
besedja, prav tako pa je bilo predmet zanimanja tudi razhajanje v uporabi takšnih besed in
besednih zvez glede na vrsto medija komercialen : javen (pri televiziji) in specializiran :
nespecializiran (pri časopisu). Kot del analize sem umestila tudi vprašanje, na kakšen način in
s katerimi sredstvi novinarji poživljajo svoje tekste, jih naredijo zanimive.
Gradivo, ki sem ga analizirala, so bili novinarski prispevki o slovenski košarkarski
reprezentanci na evropskem prvenstvu v košarki 2017, objavljeni v časopisu Večer in EkipaSn,
ter na televiziji v oddaji šport v dnevno informativni oddaji na POP TV in RTV SLO.
Cilj raziskave magistrskega dela je bil oblikovati odgovor na raziskovalni vprašanji, ki sem si
ju zastavila pred začetkom dela. R1: Ali je v tisku več preučevanega stilno zaznamovanega
besedja kot na televiziji in kakšno je to razmerje, če primerjamo komercialni in javni medij, ko
govorimo o televiziji ter specializiran in nespecialniziran medij, ko govorimo o tisku? R2:
Katere preučevane prvine stilne zaznamovanosti uporabljajo športni novinarji, da prejemniku
novinarsko besedilo naredijo bolj zanimivo: (1) pritegnejo pozornost, (2) jo ohranjajo, (3)
poživljajo besedilo, (4) dodajajo besedilu večjo dinamiko, (5) ubesedijo občutke? Da bi lahko
čim bolj v celoti odgovorila nanju, sem obse razčlenila na tri domneve oziroma pet
podvprašanj, ki sem jih preverjala v analizi raziskovalnega gradiva. Po končani primerjalni
analizi sem oblikovala odgovora.
V tisku je več stilno zaznamovanega besedja kot na televiziji, ker morajo časopisni novinarji
doseči isti namen s svojim tekstom, kot ga dosežejo televizijski novinarji s pomočjo besedila,
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premikajoče se slike in zvoka. Uporaba stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev pa je
primerljiva, če govorimo o komercialnem in javnem televizijskem mediju – nekoliko več se
tega besedja pojavlja v komercialnem mediju. Je pa izrazito več uporabljenih stilno
zaznamovanih jezikovnih sredstev v specializiranem mediju, ko ga primerjamo z
nespecializiranim.
Športni novinarji uporabljajo raznovrstne stilne prijeme (analizirani so bili avtomatizmi in
aktualizmi, metafora in hiperbola ter pejoracija), da poživijo svoja besedila in jih naredijo
bralcu (poslušalcu) zanimive in prepoznane kot vredne branja/gledanja. Z uporabo stilno
zaznamovanih jezikovnih sredstev: metafora, hiperbola, pejoracija, avtomatizmi, skuša
novinar doseči določen namen; naj bo to pritegnitev in ohranitev pozornosti, poživljanje
besedila in vnos dinamike ali pa ubesediti občutja, ki spremljajo dogodek.
Pomembno je, da opozorim, da sem v magistrskem delu zajela zgolj ozko raziskovalno polje –
športno poročevalska besedila o slovenski reprezentanci na evropskem prvenstvu v košarki
2017 – in ni nujno, da se takšni vzorci uporabe jezikovnih sredstev odražajo tudi v drugih
področjih športa. Morda bi bilo zanimivo za nadaljnje raziskovanje dobro raziskati uporabo
stilno zaznamovanega besedja na prvenstvih v drugih športih in tako dopolniti izvlečke tega
magistrskega dela. Ob že navedenem, pa se v mojem magistrskem delu pojavlja še en prostor
za izboljšavo oziroma nadaljevanje raziskave. In sicer v svojem delu nisem primerjala žanrsko
enakih besedil (primerjala sem vsa besedila, ki so govorila o slovenski reprezentanci), zato se
tukaj poraja vprašanje, če bi bili rezultati enaki, če primerjamo besedila med seboj izključno
enakih novinarskih žanrov – še en predlog za nadaljnjo raziskavo.
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Priloge
Priloga A: Tabela uporabljenega stilno zaznamovanega besedja v časopisu

VEČER

EKIPA
31.8.2017

Nihče ne bo turist

Ta ti da krila

Odštevanje ur do začetka

Nova runda dvoboja

Vrag je vzel šalo, zdaj gre zares

Otresti se pritiska

Goran Dragić in družba

Dobiti krila

Prva ovira

Srbski strokovnjak na slovenski klopi

Vse prepustiti na pladnju

Ustaviti sanje o kolajni

Pustiti srce na igrišču

Deželica na sončni strani Alp
Dragulj madridskega Reala
1.9.2017

Slovenski voz

Gladka zmaga

Gogi

Letalo pristalo brez nesreče

Kapo dol

Polomiti zobe

On je gazda

Eden od vojakov

Potegniti voz

Imel svoj šov

Strmoglaviti letalo

Boj s poljskim hrustom

Sovražno nastrojena dvorana

Zadnje brce mrtvega konja

Lovorika

Udariti po mizi

Sovražniki

Zatresti noge in roke
Prebiti led
Gogi
Vlekel slovenski voz
Prebuditi zver v sebi
Dvojni D
DD
Batman in Robin
Dragon bruha ogenj
Začeti pustošenje
Mirna plovba
Obrniti ploščo
Pustiti priprta vrata
Po jutru se dan pozna
Njegov zadnji ples
2.9.2017

Recept?

Ni bilo uporabljenega besedja, ki odstopa od
nevtralne norme. .

Meja je nebo
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4.9.2017
Maščevati se

Stopiti na sceno

Vlekel slovenski voz

Začetna peterka

Biti na pravem mestu

Gledati v hrbet

Mlačne predstave

Slovenska barka - potaplja

Malo morje

Nov veter v hrbet

Pokuriti vse jokerje

Zapluti proti zmagi
Stemniti se pred očmi
pokazati v vsem sijaju
Pod obročem
Nagnati strah v kosti
Obroč
Zadnji juriš
Imeti jajca
Slovenski košarkarski dragulj
Biti težak boj
Slovenska mladca
Zabijal
Bila je poezija
Nadaljevati v istem ritmu
Gostitelji ujeli Slovence
Poskrbeti za delirij v dvorani
5.9.2017

Ne sme biti prevelik zalogaj

Ključ do uspeha

Merili sta se že lani

Nov obračun

Nosilec igre

Pravi velika

Štajerski ostrostrelec

Gladka zmaga

Padla bo medalja

Naš biser
Obračun
Sanje se hitro razblinijo kot milni mehurček
Račun brez krčmarja
Na čeu z njim
Hladen tuš
6.9.2017

Iti v boj

Gladka zmaga

Padla je Islandija

Prva stotica

Padla je stotica

Severnjaki

Nasankati

Borba

Ni šlo čisto gladko

Obramba ni delovala najboljše

Znebiti se pritiska

Nagnati strah v kosti
Obračun
Nikakršen bav-bav

66

Prvi slovenski adut
Srbski strokovnjak na slovenski klopi
Naravnati roko
Vlečni konj
7.9.2017
Cefranje Galskih petelinov

Rušilec Slovenija

Ekipa

Vidmar kot baletnik

em-vi-pi

Revolveraški začetek tekme

Podžgati

Galski petelini

Prvi strelec

Rešila jih je sirena

Dvigujemo se

Ritem je padel

Naši

Ustaviti nalet

Boriti se kot levi

Spustiti zastor

Zmagovalni DNK

Zapreti vrata v drugi del

Smrkavec

Stresti gnev
Vrniti milo za drago
Obračun
Pomeriti se
Finale pred finalom
Najprej skočiti čez Latvijce
Zmajevo leto
Dragon
Zmaj
Številke so zelo zgovorne
Gogi
Hudičevo blizu
8.9.2017

Pomeriti se

Korak do večnosti

Biti žrtev

Imeti jih na vrvici

Ostrostrelec

Kapetan

Služiti kruh

Galski petelini

Furija

Diplomatski odgovor

Tolči tekmece

Velika tekmovanja
Popolni izkupiček
Korakati prvemu mestu naproti
Obračun
Na smrt utrujeni
Breme favorita
Prvi mož izbrane vrste
9.9.2017

Na meniju Ukrajina

Ni bilo uporabljenega besedja, ki odstopa od
nevtralne norme.

Leteli
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Boriti se bomo morali
11.9.2017
Stepsti se moramo

Ni bilo uporabljenega besedja, ki odstopa od
nevtralne norme.

Ostati z nogami na tleh

12.9.2017
Obračunati z njimi

Glavno orožje

Tekma za biti ali ne biti

Srbski strokovnjak na slovenski klopi

Čivkajo že vrabci na strehi

Klop

Obračun pod košem

Igralci na parketu

Prilepiti banano

On je motor

Kokoškova četa

Pick igra

Četrtfinalni spopad

Imeti veliko orožij

Mehka roka

Košarkarska zver
13.9.2017

V boj za medaljo

Kakšen boj!

Srhljivka proti Latviji

Sposobni smo velikih stvari

Uspelo maščevanje

Furija

Grenkoba poraza

Bil je spopad

Potovati domov

Padalo je z vseh strani

Pošteno jih napeti

Slovenija je imela svoj šov

Ostrostrelske vaje

Latvijski velikan
Stopiti na parket
Biti odrezan od igre
Posel še ni dokončan
Latvijske minute
14.9.2017

Izprazniti se

Obračun s prvaki

Obstati brez medalje

Dihati kot eno

Sirena zapiska konec

Hlastati za prvo kolajno

Vse poti vodijo v Istanbul

Furija
Dvoboj
Mleti nasprotnika
Prekucniti se
Španci na kolenih
Pravi vodja čete
Slovenski tabor
Povlečti na začetku tekme
Napolniti akumulator
Naši fantje
Držati fige
Preskočiti oviro
Pomeriti se
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Medsebojni obračun
Sreča spremlja hrabre
Čudežni deček
Robin in Batman
Prekajen veteran
Ostati odprtih ust
Izbranec
Gledati v hrbet
Tonček
Ogreti na delovno temperaturo
Španski borci
Prebiti se
15.9.2017
Gremo po zlato

Polfinalni obračun

Dati najlepše darilo

Večja furija

Prepričljiva zmaga

Začutiti parket

Absolutni favoriti

Tekma kareje

Trojke so sedale

Trgati se

Boriti se kot levi

Poezija Slovencev

Izza črte za tri točke

Furija je padla kot zrela hruška
Povleči napad
Priti kot blisk
Slovenci so spet udarili
Niso vedeli od kod bo priletelo
Tekma se je lomila
Na sceno je stopil kapetan
Furija na kolenih
16.9.2017

Veliki finale

Korak do večnosti

Košarkarski Mont Blanc

Profesor

Slovenski stroj

Kot vlak smrti

Zaviti se v črno

Pometel jih je slovenski orkan

Zadnja sestavina kuharja Kokoškova

Velikani
Stopiti v razred
Učenci
Gre za življenje in smrt
Stopiti na parket
Finalni obračun
Videti na prestolu
Gre za večnost
Velika zmaga
Rušenje velesile
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Ključ do uspeha
Žlahtnost
Zavzeti sceno
Odpirati prostor
Onstran Atlantika
18.9.2017
Zlata je naša

Na evropskem tronu

Spopad v finalu

Fantastična četa Igorja

Množično prodreti

Psihološka vojna

Mi Slovenci

Breme favorita

Kdor ne skače ni solvenc

Zatresti roke

Napasti tam, kjer...

odpreti tekmo

Živalsko zabiti

Črta prostih metov

Slovenski heroj

Povesti v vodstvo

Srhljivka

Met izza črte
plus 10
Kapetan
Slovenski stroj
Slovenski napad
Zatresti dvorano
Vrniti se med žive
Vonj finala
Na sončni strani Alp
Tovariši
Heroj
Stopiti na sceno
Zmajevo leto
Bruhati ogenj
Puščati opustošenje
Veliki finale
Učna ura košarke
Biti pisan na kožo
Dosanjati sanje
Največji
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Priloga B: Tabela uporabljenega stilno zaznamovanega besedja na televiziji
Šport na POP

Šport na RTV SLO
31.8.2017

Igrati na polno

Izbranci selektorja

Izbrana vrsta Poljske

Končano odštevanje

Začenja se zares

Sever Evrope

Preizkusiti paket

Sin očeta

Peklenski ritem

Kapetan, ki se poslavlja

Pomembna je dolga klop

Naravnati roko

Dvanajsterica izbrancev

Izpiliti poteze

Narediti velik rezultat

Preizkusit obroče

Moj tim
1.9.2017
Prevzeti vajeti igre

Prebuditi se

Biti trd oreh

V napadu ni steklo

Nesporni favoriti

Poletna igra v napadu

Odpreti prvenstvo z zmago
Opravičiti vlogo favorita
Varovanci Kokoškova
Uspelo odlepiti
Imajo hrusta
Razbliniti dvome
Sobotni obračun
Junak ob zmagi
Nerešljiva uganka
Nasuti 30 točk
Kapetansko popeljati do zmage
Potegniti voz
Kapo dol Gogiju
Gogi
2.9.2017
Junak uvodne zmage

Pomeriti se

Nositi veliko breme

Velika Francija

Peklensko vzdušje
3.9.2017
Naši fanti
Spraviti na hrbet
Kapetanov šov

Ni bilo uporabljenega besedja, ki odstopa
od nevtralne norme.

Poslani na parket
4.9.2017
Imeti zmage v žepu
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Zagotoviti vozovnico
V napadu ni steklo
Vroči Dončić

Ni bilo uporabljenega besedja, ki odstopa
od nevtralne norme.

Prekiniti urok
Prebuditi se
Dramatična končnica
Končati po slovenskih željah
5.9.2017
Padla je Islandija

Vodstvo bo prišlo

Košarkarji s skrajnega severa

Smejati se pred koncem

Ob zvoku sirene
Stopiti na plin
Kapa dol
6.9.2017
Naši fanti
Galski petelini
Stara garda

Ni bilo uporabljenega besedja, ki odstopa
od nevtralne norme.
7.9.2017

Obračun

Reprezentanca zvenečega imena

Ponižati nemočne Francoze

Najbolj vroče moštvo turnirja

Položiti orožje

Ohladiti tekmece

Potop francoske barke

Popustiti živci

Postaviti stvari na svoje mesto
8.9.2017
Prva ovira bo Ukrajina

Loviti zmago

Zmenek s Slovenijo

Ovira do medalje

Skozi šivankino uho prebiti

Preskočiti tekmece

Poleteti do Helsinkov

Leteti na krilih Gorana

Obračuni 1/8

Letijo visoko

Pomeriti se

Nimajo glav v oblakih

Dvoboj z Ukrajino

Stopiti skupaj v obrambi

Dokazati na igrišču

Ohladiti glave
9.9.2017

Naši košarkarji

Odpreti se v napadu

Dihati kot eno

Popeljati v četrtfinale

Pomeriti se
10.9.2017
Prvi obračun

Boleč poraz

Pomeriti se

Meriti se

Dvoboj
Naši košarkarji
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12.9.2017
Vroča tekma

Narediti skauting

Tekma za biti ali ne biti

Biti z glavo pri stvari

Velike sanje o kolajni

Boj za kolajne

Pomemben obračun
Moj tim
Staviti na kakovost
Veliko pokazati na parketu
Mladi madridski zveznik
Videti v polfinalu
13.9.2017
Uprizoriti spektakel

Veličastna zmaga

Deležni slavospevov

Zlomiti pod pritiskom

Poslastica prvenstva
Gogi
Ni izpustila iz rok
Moj tim
Napeta končnica
Poslati jasno sporočilo
12 dobrih sestavin
Gogi
Mojster, ki zna uporabiti sestavine
18 letni dragulj
Ohraniti mirno roko
Potegne, ko je potrebno
14.9.2017
Naši junaki

Ostrostrelec

Boriti se z velesilo

Prvi zvezdnik in kapetan

Stati na trdih temeljih

Ledeni Anthony

Naša izbrana vrsta

Moški boj

Pomeriti se

Češnja na torti

Finale pred finalom
Dolga klop
15.9.2017
Sanje postale resničnost

Španci so dotolčeni

Slovenski orkan

Velika Španija

Odpihniti s prestola

Veliki finale

Evropski prvaki so na kolenih
Španija na kolenih
Furija
Orkan Slovenija
Razbita zlata generacija
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16.9.2017
Naši fanti

Prvo ime prvenstva

Varovanci Gorgevića

Pretegniti noge

Igrati na krilih

Gospod med trenerji

Trepetati za zmago
17.9.2019
Košarkarska mrzlica

Finalni obračun

Slovenija se ne bo dala

Preverjen recept

Slovenija lahko dobi finale
18.9.2917
Naši šampijoni

Na vrhu Evrope

Gogi pelje barko

Prvaki stare celine

Veliki finale

Največji med največjimi

Moj tim

Telo obrne hrbet

Na krilih Gorana

Zvijati se v bolečinah

Umreti na parketu

Gogi

Gogi

Ni se zlomil pod pritiskom

Mi Slovenci

Junaki
Ekipa
Prvenstvo življenja
Naš najstnik
Košarkarska Evropa
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Priloga C: Novinarski prispevki v časopisu Večer
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Priloga Č: Novinarski prispevki v časopisu EkipaSn
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Priloga D: Novinarski prispevki v oddaji šport na POP TV in RTV SLO

Povezave do strani s posnetki:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCvKtThkyJvPjq3oqLkvEF1pl5r5iMSHs
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