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ÚVOD ALEBO ČO JE POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA?
Politická komunikácia je široký a pomerne všeobecný pojem, ktorý nielen v politickej praxi, ale aj v
odbornej literatúre nadobúda veľmi veľa rôznych významov. Samotnú komunikáciu môžeme podľa
Oxfordského slovníka charakterizovať ako odovzdávanie alebo výmenu informácií prostredníctvom spoločnej
sústavy symbolov. Ako nám napovedá už táto definícia, každá komunikácia sa skladá z aktérov, zjednodušene
z niekoho kto hovorí a počúva a obsahu, ktorého význam je známy obom aktérom. Každú, teda aj politickú
komunikáciu, môžeme preto charakterizovať ako proces, ktorý by v grafickom znázornení vyzeral nasledovne:

Obsah

Aktér B

Aktér A

Tento pohľad pri definovaní politickej komunikácie ako prvý sformuloval Harold Laswell, keď zostavil
základný päť – úrovňový model komunikačného procesu, ktorý je zhrnutý v otázke – Kto hovorí čo komu, cez
aké komunikačné kanály a s akým účinkom? (Lasswell, 1927. In: Rogers, 2004: 5). Model je s malými
obmenami či dodatkami chápaný ako základná schéma komunikačného procesu. Pri analýze komunikačného
procesu do popredia okrem aktérov a obsahu vstupuje aj komunikačný kanál, v Laswellom ponímaní, cez čo sa
správa od politického aktéra dostane k recipientovi komunikácie a taktiež efekt komunikácie. Základná schéma
komunikačného procesu podľa Lillekera vyzerá nasledovne (2005: 17):

Zdroj

Správa

Kanál

Prijímateľ

Tento model, ktorý je v podstate založený na prístupe Lasswella, je však až príliš zjednodušujúci.
Blumler mu vyčitá, že je lineárny, teda zobrazuje komunikáciu ako jednosmernnú a zároveň nedokáže zachytiť
vzájomné vzťahy medzi jednotlivými aktérmi a ani spoločenské či organizačné vplyvy. V snahe pochopiť
a zachytiť komplexitu politickej komunikácie preto hovorí, že ju je nutné vnímať skôr ako ucelený systém
(2017). Pre konkrétnejšiu deskripciu komunikačného procesu je preto vhodnejší komunikačný model od Briana
McNaira. Ten ukazuje postavenie politických organizácii, voličov a médií pri prenose obsahu komunikácie.
Jeho výhodou je najmä dôraz na obojsmerný tok obsahu komunikácie medzi jednotlivými aktérmi (McNair,
2007: 6). Vplyv na politické strany či politikov v úrade majú totiž aj médiá, ktoré sú zas pod tlakom svojich
divákov, napr. vo forme sledovanosti.

Politický aktér

Médium

Prijímateľ
informácie

Avšak aj tento model ma svoje nedostatky, keďže kladie prílišný dôraz na úlohu médií ako
prostredníka komunikácie a zároveň nezohľadňuje existenciu priamej komunikácie, napr. cez osobné stretnutia
s voličmi alebo cez internet. Najmä s čoraz väčšou intenzitou online komunikácie, ktorá umožnuje napr.
mikrotargeting, teda priame cielenie informácie na konkrétneho recipienta sa oslabuje rola médií ako jediného
sprostredkovateľa politických správ. Zároveň je nutné brať do uvahy aj interpersonálnu komunikáciu
a recipientov informácie vnímať viac ako sieť jednotlivcov než jednu homogénnu skupinu. Vychádzajúc
z konceptu dvoj-úrovňovej komunikácie od Lazarsfelda a Katza (Personal Influence, 1955), ktorý zdôrazňuje
úlohu vplyvných individuálnych aktérov je zjavné, že informácie sa šíria aj medzi samotnými recipientmi médií.
Zdrojom informácií nie sú teda len médiá a politici, ale aj komunikácia v rámci sociálnych skupín, či už je to
rodina, spolužiaci alebo kolegovia. V rámci definovania komunikačného procesu preto prichádzam s upraveným
modelom McNaira, ktorý je bližší realite dnešného komunikačného procesu a zároveň vychádza z definície
politickej komunikácie:

Politický aktér

Médium

Priama komunikácia

Prijímatelia informácie

Distribúcia obsahu v procese komunikácie tak nesmeruje len zhora nadol, pričom v postavení recipienta
komunikácie môžu byť aj samotní politickí aktéri, napr. v prostredí interaktívnej komunikácie na internete alebo
aj médiá, keď vystupujú ako politickí aktéri. Najčastejšie sú však v pozícii prijímateľov komunikačného obsahu
práve voliči, buď ako individuálni aktéri alebo ako súčasť väčšej publika, resp. verejnosti. Komunikácia však
prebieha aj na úrovni recipientov informácie a ďalej sa tak šíri a upravuje. Komunikačný proces sa tak stáva
komplikovanejším a komplikovanejším na skúmanie.
V súčasnosti sa politická komunikácia definuje nielen z pohľadu procesu, ale aj z hľadiska jej úlohy v
politickom systéme. Jamieson a Kenski zdôrazňujú, že je v tomto prípade nutné na ňu pozerať aj z pozície toho,
ako vplýva na zdieľanie a výkon moci (2017). Podobne sa na politickú komunikácia pozerá aj Sanders, ktorá ju
definuje ako:
„Oblasť činnosti a štúdií vzťahujúcich sa na ľudskú aktivitu komunikácie o politike. Politika je v tomto
prípade chápaná ako ľudská aktivita združená do skupín, ktoré majú odlišné záujmy. Aktivita zahŕňa činy
a slová aj v inštrumentálnom a aj symbolickom význame, ktoré sa viažu na rozhodovací proces a na
prerozdeľovanie zdrojov.“ (2009: 19).
Akúsi syntézu medzi pohľadmi na politickú komunikáciu z hľadiska procesu a aj úlohy v politickom systéme
predstavuje definícia od Briana McNaira, ktorý zdôrazňuje účelnosť a politickú komunikáciu definuje ako
„cieľavedomú komunikáciu o politike,“ (2007: 4), pričom zahrňuje:

▪

Všetky formy komunikácie vychádzajúce od politikov a ostatných politických aktérov za cieľom
dosiahnutia špecifických zámerov.

▪

Komunikácia adresovaná týmto aktérom od nepolitických aktérov, ako sú napr. voliči či novinári.

▪

Komunikácia o týchto aktéroch a ich aktivitách, ktorá je obsahom správ, reportáží a iných foriem
mediálnej diskusie o politike.

Čiastočným problémom týchto definícii je, že charakterizujú politickú komunikáciu veľmi široko, čo
sťažuje jej praktické skúmanie. Ak je politickou komunikáciou každá komunikácia, ktorá ma vplyv na politický
systém, teda aj vzájomná komunikácia politikov za zatvorenými dverami, jej skúmanie sa stáva ťažko
uskutočniteľné a sledovateľné. Z pohľadu analýzy komunikácie preto za politickú komunikáciu pokladám
každú komunikáciu politických aktérov, ktorá prechádza cez verejný komunikačný kanál.
Medzi politických aktérov nezaraďujem len politické strany, vládne inštitúcie či neziskové organizácie,

1.

ale aj médiá a voličov z pohľadu ich politickej funkcie.
Na základe definície komunikácie ako takej za jej obsah nepovažujem len verbálny prejav, ale aj

2.

neverbálny, resp. akýkoľvek symbol či aktivitu, ktorej význam je zdieľaný pre všetkých aktérov.
Táto definícia berie do úvahy aj komunikačný kanál, cez ktorý politický obsah prechádza, pričom jeho

3.

otvorenosť zároveň umožňuje,

aby sa

stala

komunikácia

sledovateľnou a

skúmateľnou.

Komunikačným kanálom v tomto ponímaní nemusia byť iba tradičné médiá, ako sú noviny či televízia,
aj aj reklamné nosiče a priama komunikácia, či už cez internet alebo na osobných stretnutiach. Jedinou
podmienkou, ktorá vychádza z imperatívu skúmateľnosti komunikácie je, že komunikačný kanál musí
byť otvorený, teda verejný.
Táto definícia tak z politickej komunikácie vynecháva interpersonálnu či internú komunikáciu politických
aktérov. Zároveň však umožňuje za politický vnímať aj obsah, ktorý sa tak v prvom pláne nemusí javiť, nielen
rozličné gestá či vizuálne symboly, ale aj konkrétnu aktivitu či činy aktérov. Dobrým príkladom je teroristický
útok, ktorý okrem bezpečnostného ohrozenia v sebe nesie aj posolstvo a je teda súčasťou politickej
komunikácie.

Alternatívnu definíciu z pohľadu distribúcie moci v politickom systéme ponúka Schudson (1989). Podľa
tejto definície je politická komunikácia akýkoľvek prenos správy, ktorá má vplyv na distribúciu či použitie
moci v spoločnosti. Rozlišuje preto komunikáciu podľa postavenia aktérov v politickom systéme na:


Elitnú – komunikácia vládnucich elít medzi sebou



Petičnú – Ovládaní sa obracujú na vládnucich



Asociačná – komunikácia medzi ovládanými



Hegemónna – komunikácia od vládnucich smerom k ovládaným

1. AKO POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA POMOHLA OVLÁDNUŤ SVET

1.1.

VZNIK KOMUNIKÁCIE V POLITIKE

Pri hľadaní odpovede na otázku, kedy vznikla politická komunikácia by bolo najjednoduchšie konštatovať, že
práve vtedy, keď vznikla politika, keďže je jej neodeliteľnou súčasťou. Ak vychádzame z predpokladu
antického filozofa Platóna, že ľudia sú prirodzene „politické tvory“ (homo politicus), znamenalo by to, že
politická komunikácia je stará ako ľudstvo samo a teda obe aktivity sú vo vzájomnej symbióze – bez politiky nie
je politická komunikácia a bez nej zas nefunguje politika. Podľa Karen Sanders, využívanie politickej
komunikácie existuje odvtedy, odkedy ľudia ako politické bytosti poznajú aspoň jednu z týchto dvoch činností
(2009: 9):


Presvedčovanie pomocou komunikácie za účelom politických cieľov



Komunikáciu informácií o politike

Keď sa však pozrieme na politickú komunikáciu zo širšej perspektívy a vylúčime z nej interpersonálnu
komunikáciu v rámci menších skupín, je možné jej vznik spojiť aj s konkrétnou etapou historického vývoja
súčasného človeka.
Pred viac ako 70-tisíc rokmi žili naši predkovia homo sapiens takmer výlučne na africkom kontinente.
V nasledujúcich desiatkach tisíc rokov sa však rozšírili do celého sveta a pomerne rýchlo (vzhľadom na to, že
ich vývoj trval niekoľko milionov rokov) sa stali na úkor homo neanderthalensis či homo rudolfensis jediným
druhom človeka. Podľa historika Yuvala Noaha Harariho bola za týmto úspechom našich predkov kognitívna
revolúcia, ktorou homo sapiens v tom období prešli. Jej dôsledkom bola práve nová podoba komunikácie, ktorá
im umožnila nielen artikulovať abstraktné myšlienky, ale ich aj kolektívne zdieľať. Táto zmena umožnila vznik
mýtov a kooperáciu ľudí aj mimo existujúcich skupín, ktorých fungovanie bolo dovtedy založené na osobnej,
interpersonálnej komunikácii. Vznik spoločných mýtov vytvoril základ spolupráce ľudí a skupín, ktoré sa
dovtedy osobne nepoznali, a to práve na základe spoločnej zdieľanej fikcie. Komunikácia, napr. v podobe viery
v nadpozemské bytosti, tak umožnila vznik nadskupinovej identity – kmeňov, kráľovstiev, či súčasných štátov
(Harari, 2011). Z historického pohľadu by sa tak kognitívna revolúcia a existencia nadskupinových mýtov dala
označiť ako vznik politickej komunikácie. Komunikácie, ktorá ide nad rámec personálnej a umožňuje
kooperovať veľkým skupinám ľudí aj bez predchádzajúcich vzájomných vzťahov.
Ďalším míľnikom v komunikácii nášho druhu bolo vynájdenie písma. To sa pripisuje starovekým Sumerom
okolo roku 3000 pred našim letopočtom a tak ako vznik kolektívnych mýtov, spôsobilo doslova politickú
revolúciu. Jared Diamond vysvetľuje, že kedže vedomosti prinášajú moc, písmo umožňilo vznik moderných
spoločností. Tie sa naučili pomocou nového vynálezu uchovávať a posúvať nadobudnuté vedomosti s omnoho
väčšiou efektivitou a vo väčšom detaile a kvantite. Vznik veľkých kráľovstiev alebo ríši tak bol možný práve
pre objav písma (Diamond, 2017). K podobným nástrojom, ktorých primárnym účelom nebola komunikácia, ale
slúžili tiež k posilneniu legitimity a autority vo veľkých politických celkoch, by sa dal zaradič vynález peňazí.
Staroveké mince totiž okrem toho, že slúžili ako platidlo, obsahovali portrét vládcu ríše a oznamovali tak aj v jej

najvzdialenejších kútoch, kto je na čele spoločenskej hierarchie. Vo všeobecnosti sa tak dá konštatovať, že od
jej vzniku, bola komunikácia vždy súčasťou politiky. Čo sa časom menilo, boli len komunikačné nástroje
a technológie.

1.2.

POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA V SÚČASNOSTI

Vznik politickej komunikácie je teda možné spojiť s historickým vývojom človeka a s existenciou
prvých mýtov a spoločnej identity, ktorá prekonáva hranice skupiny a taktiež vynálezu písma a následne
kníhtlače, ktorá ho pomohla rozšíriť k masám. Ak však hovoríme o politickej komunikácii v jej modernej
podobe, tak ako ju poznáme a využívame dnes, jej vznik sa viaže k 19. storočiu a k Spojeným štátom
americkým. Predelom a hlavnými faktormi, ktoré zásadne ovplyvnili politickú komunikáciu bolo totiž šírenie
demokracie a vstup más do politiky. Je pochopiteľné, že tieto dve podmienky sa naplno rozvinuli najprv v USA
a odtiaľ sa šírili ďalej do ostatných krajín, preto je možné túto krajinu považovať za kolísku modernej
komunikácie. So šírením demokracie sa spája vznik slobodných a nezávislých médií, sprvu samozrejme tlače.
Zavádzanie demokratických pravidiel a rýchly rast možností a sily médií v 19. storočí sa stali kľúčovými
faktormi pre zmenu komunikácie politickej triedy (Sanders, 2009: 11). Politickí aktéri museli náhle
komunikovať a oslovovať čoraz väčší počet svojich voličov a to všetko cez prostredníkov – médiá, ktoré už
nemali pod svojou kontrolou. Z pohľadu úlohy politickej komunikácie v demokracii sú preto kľúčové slobodné
a spravodlivé voľby ako proces tranzície voličských preferencií do volebného výsledku. Ako tvrdí McNair,
úspešnosť pri napĺňaní týchto funkcií a ich hladký priebeh primárne závisí od schopnosti politických strán
komunikovať s tými, ktorí majú volebné právo (McNair, 2007: 5). Politická komunikácia je tak zásadným
prostriedkom pri úspechu vo voľbách, ktoré majú pre politických aktérov v demokratickom systéme
rozhodovaciu úlohu pri úspechu napĺňania ich základných funkcií a cieľov. Druhým faktorom, ktorý ovplyvnil
modernú politickú komunikácie bol vstup más do politiky. Úzko síce súvisel so šírením demokracie
a rozširovaním volebného práva, ale spájal aj také faktory, ako rast gramotnosti obyvateľstva, vývoj nových
technológií a celkovo sociálne zmeny. Na prelome 19. storočia a začiatkom 20. storočia tak nastali príhodné
podmienky na zásadnú premenu komunikácie v politike do modernej podoby.
Komunikácia medzi politikmi a voličmi sa však aj v 20. storočí vyvíjala, pričom ju ovplyvňovali
zmeny v spoločnosti a technologický vývoj. Z pohľadu spoločnosti boli dôležitými najmä väzby medzi voličmi
a politickými stranami. Ich relatívna pevnosť bola v prvej polovici 20. storočia predpokladom vzniku tzv.
hypotézy zmrazenia. Autori tejto hypotézy tvrdili, že najmä vďaka dlhodobo existujúcej podobe straníckeho
systému a socializačným procesom sa medzi politickými stranami a voličmi vytvorila silná väzba, ktorá sa
reprodukuje aj pri nových generáciách voličov. Podpora jednotlivých politických strán je tak pre silné väzby
pomerne stála (Lipset a Rokkan, 1990). Túto tézu s postupom času začali vyvracať viacerí autori. Lane a Ersson
prichádzajú s tézou o postupnom narúšaní tradičných väzieb medzi politickými stranami a ich voličmi. Tento
proces nazývajú pojmom dealignment, pričom sa k nemu viaže najmä zvyšujúca sa volatilita, teda prebehlíctvo
voličov medzi jednotlivými stranami (Lane a Ersson, 1999: 132). Politické strany tak od druhej polovice
20.storočia strácajú verných voličov, teda tých s najsilnejšou straníckou identifikáciou. Zároveň tak stúpa

dôležitosť presvedčovania nerozhodnutých v predvolebných kampaniach, ktoré sa stávajú kľúčovým obdobím
v politickej komunikácii.
Ku kľúčovým patria aj technologické zmeny, ktoré menili podobu komunikácie. Ide o vznik nových
masových médií, ktoré postupne dopĺňali tlačené médiá ako noviny či týždenníky. Chronologicky prvým novým
médiom v 20. storočí bolo rádio, ktoré sa masovo rozšírilo ešte v prvej polovici storočia. Doplnenie audio
prenosu informácií o vizuálnu stránku spôsobil výrazný nástup televízie v druhej polovici 20. storočia.
Poslednou „revolúciu“ v masových médiách predstavuje internet, ktorý mení komunikáciu od začiatku nového
tisícročia. Každé z týchto médií v čase svojho nástupu pomerne výrazne zmenilo podobu politickej komunikácie
a celkovo vplývalo aj na jej vývoj a súčasnú podobu. Okrem ich vzniku však bolo dôležité aj to, ako sa vývijalo
mediálne prostredie smerom od štátom vlastnených či straníckých médií k súkromnému trhu a nezávislosti.
Nové a nezávislé médiá spolu s oslabovaním tradičných väzieb medzi politickými stranami a voličmi zapríčinili
najväčšie zlomy vo vývoji politickej kominikácie až do súčasnej podoby.
Oslabovanie väzieb medzi politickými stranami a občanmi a nástup nových médií sa, samozrejme,
odohrávalo mimo kontroly politických aktérov. Politické strany ako organizácie tak museli na tento vývoj
reagovať a podstúpiť viaceré zmeny v organizácii a vedení komunikácie. Peter Mair hovorí o troch kľúčových
zmenách, ktorými museli politické strany prejsť (1997: 39):
1.

Zmena financovanie strán – od spoliehania sa na príspevky členov alebo dary sympatizantov sa
politické strany priklonili k štátnym dotáciám

2.

Pokles významu straníckych sietí – stranícky lídri začali v dôsledku zmeny mediálneho prostredia
komunikovať s voličmi cez masové médiá, stranícke siete ako komunikačný kanál stratili časť
významu

3.

Využívanie nových foriem kampane – politické strany museli začať viac súťažiť o voličov a začať
využívať nové formy kampane, ako je napr. politický marketing

Je dôležite podotknúť, že zmeny sú viazané prevažne na politické strany v európskych straníckych systémoch,
ktoré sú v niektorých oblastiach (dobrým príkladom je stranícke financovanie) odlišné od amerického
straníckeho systému. Negrine ukazuje ako sa menila stranícka komunikácia v jednotlivých straníckych
modeloch (2007: 40):
Elitná strana

Masová strana

Všeľudová strana

Kartelová strana

Nároky na stranu

Žiadne

Práca strany

Práca a financie

Financie

Zdroje

Osobné

Príspevky členov

Široké spektrum

Štátne dotácie

zdrojov
Komunikačné

Osobné kontakty

Stranícke - napr.

Súboj o prístup

Prístup k štátom

k nestraníckym

regulovaným

stranícke noviny

kanály

kanálom

kanálom

Toto delenie je sporné najmä pri kartelových stranách, ktoré vo väčšine krajín existujú v nezávislom mediálnom
prostredí, a teda nemajú možnosť využívať štátne médiá. V praxi tak často hlavnými komunikačnými kanálmi aj
pri kartelových stranách sú súkromné média, ktoré ovládajú mediálny trh v krajine. Navyše, s príchodom
internetu sa objavil úplne nový komunikačný kanál, ktorý je prístupný aj iným politickým aktérom a znižuje tak
komunikačné bariéry pri získavaní potenciálnych voličov (Vedel, 2005).
Dobrým zhrnutím postupnej zmeny politickej komunikácie v 20. storočí je jej rozdelenie do troch etáp od
Jay G. Blumlera a Dennisa Kavanagha, ktoré označujú ako „veky“ politickej komunikácie (1999). Ohraničujú
ich v čase a zároveň pre každú etapu definujú postupné zmeny, ktoré ovplyvnili komunikáciu a jednotlivé
komunikačné nástroje.
1.

vek (1945-1960) – politické strany sú silnou súčasťou spoločnosti, hovoríme o tzv. masových stranách.
Tie sú naviazané na svojich voličov, čím dosahujú stabilné volebné výsledky a množstvo
nerozhodnutých voličov je nízke. Z pohľadu politickej komunikácie tak predvolebné kampane nie sú
orientované na presvedčenie nerozhodnutých, ale skôr na mobilizáciu svojho elektorátu. Komunikácia
s voličmi prebieha prostredníctvom straníckych médií, ktoré tak opäť posilujú vzájomné väzby alebo
priamych stretnutí či manifestácií.

2.

vek (1960- 1989) – prebieha transformácia politickej komunikácie, ktorá bola spôsobená najmä novým
komunikačným kanálom – televíziou. V súvislosti s jej masívnym nástupom sa znižuje úloha
straníckych médií a zvyšuje dôraz na nezávislé a nestraníckej politické spravodajstvo. Televízia sa tak
skoro stala dominantným médiom z pohľadu komunikácie s voličstvom a taktiež zvýšila dosah
politických informácii na skupiny voličov, ktoré predtým neboli zasiahnuté straníckymi médiami.
Spolu s uvoľnovaním tradičných väzieb medzi politickými stranami a ich voličmi tak ovplyvnila aj
spôsob a cielenie politických kampaní smerom na nerozhodnutých voličov. Televízia taktiež zmenila
systém politickej komunikácie, politickí akterí sa museli prispôsobiť dôrazu na vizuálny obsah
a systém televízneho spravodajstva.

3.

vek (1990 – súčasnosť) –tento vek autori charakterizujú ukončenou tranzíciou komunikácie smerom
k dôležitej úlohe externých aktérov ako sú rôzni komunikační experti. To súvisí s vysokou dôležitosťou
kampaní, ktoré majú osloviť najmä nerozhodnutých, volatilných, voličov, pričom komunikácia sa stáva
permanentnou. Z pohľadu médií rastie sila internetu ako nového komunikačného kanála, aj keď je
dôležité podotknúť, že autori štúdiu publikovali ešte v roku 1999, kedy internet nebol takým
dominantným kanálom ako je dnes.

Napriek stále pretrvávajúcim špecifikám krajín, politická komunikácia sa rýchlo globalizuje, a to najmä z
dôvodu nadnárodnej povahy nových komunikačných technológií akými sú sociálne siete. Z globálneho pohľadu
sa tak dá v súčasnosti hovoriť o politickej komunikácii, ktorá sa čoraz viac v medzinárodnom porovnaní
jednotlivých krajín na seba podobá, resp. pracuje s rovnakými technológiami, komunikačným know-how a na
základe podobných trendov. Nikdy v histórii sa predvolebné kampane vedené v rovnakom čase na rôznych
kontinentoch si neboli také blízke ako dnes. A dá sa očakávať, že toto zbližovanie bude aj naďalej pokračovať.

2. VÍŤAZI A PORAZENÍ V PROCESE KOMUNIKÁCIE
Politickým aktérom, teda tým kto komunikuje, nie sú len tradičné politické inštitúcie ako ministerstvá
či parlament, ale aj politické organizácie, najmä politické strany a iné záujmové organizácie a individuálni
aktéri, napr. kandidáti vo voľbách. Inými slovami, politických aktérov môžeme definovať ako organizácie,
inštitúcie či jednotlivcov, ktorých cieľom je vplývať na rozhodovací proces alebo participovať na moci
v politickom systéme (McNair, 2007: 5). Vzhľadom na túto definíciu sa politickým aktérom môžu stať aj médiá
či voliči z pohľadu svojej funkcie v politickom systéme. Ďalej sa však budem venovať len tým tradičným, ktorí
najčastejšie vstupujú do komunikačného procesu v postavení politického aktéra.
Aj keď je definícia politických aktérov pomerne široká, ich postavenie v komunikačnom procese nie je
rovnaké. Je zjavné, že inú pozíciu v politickej komunikácii má premiér a inú mimovládna organizácia na okraji
záujmu, aj keď sú v obaja v postavení politického aktéra. Kto sú teda víťazi a porazení?

2.1.

ROZDIELNE POSTAVENIE POLITICKÝCH AKTÉROV

2.1.1. VLÁDNUCI AKTÉRI
Z perspektívy komunikácie je postavenie vlády ako držiteľa reálnej politickej moci pomerne silné, pričom
vládnuci politickí aktéri disponujú viacerými výhodami. Jedna z tých zásadných vyplýva práve z toho, že sú
držiteľmi moci a tým pádom „tvorcami“ politického obsahu. Médiá ich tak nemôžu ignorovať, pričom naopak,
sú často odkázané na informácie, ktoré je im vláda ochotná poskytnúť.Politická moc je zvyčajne transformovaná
aj do moci nad médiami – silní aktéri vedia účinne komunikovať s médiami a presadzovať témy či ich naratív
podľa vlastných predstáv (Wolfsfeld, 2011).
Komunikačný aspekt vládnutia bol v minulosti chápaný ako jedna z jeho okrajových súčastí, pričom
najväčší dôraz bol kladený na informačnú funkciu. So zmenou mediálneho prostredia sa však postupne museli
zmeniť aj funkcie vládnej komunikácie, ktorá je podľa Sanders v súčasnosti centrálnou súčasťou vládnutia
(Sanders, 2009: 74). Techniky, ktoré boli predtým iba súčasťou predvolebnej kampane, ako politická reklama či
prieskumy verejnej mienky, sa stali každodennou súčasťou výkonu moci. Inými slovami, komunikačné aspekty
dnes priamo ovplyvňujú výkon vládnutia a jej konkrétne politiky. Prejavuje sa to najmä v potrebe neustálej,
permanentnej komunikácie, keď vláda od nástupu do svojho úradu akoby už začína novú kampaň do ďalších
volieb.
Karen Sanders definuje vládnu politickú komunikáciu na príklade britskej labouristickej vlády Tonyho
Blaira. Ten po nástupe do úradu v roku 1997 podriadil výkon vlády úspešnej komunikácii, pričom Sanders
hovorí o štyroch základných premisách:
1.

Centrálna kontrola a koordinácia – celá vládna komunikácia prechádza cez centrálnu komunikačnú
úroveň, v tom prípade cez komunikačné oddelenie premiéra. Každý kľúčový komunikačný výstup,
napríklad v podobe tlačovej konferencie ministerstva tak musel byť vopred schválený na centrálnom

mieste a zároveň bola celá komunikácia koordinovaná, teda jednotlivé informácie boli zverejňované
v súlade s potrebami centrálnej komunikácie.
2.

Nastolovanie agendy a proaktivita – vládna komunikácia sa nespoliehala len na reaktívnu
komunikáciu, teda pasívne reagovanie na témy, s ktorými prišli médiá, ale snažila sa aktívne
prichádzať s témami. Vďaka koordinácii tak boli schopní ovplyvňovať jednotlivé mediálne témy, či
prekryť témy, ktoré boli z pohľadu vlády negatívne, napríklad zverejnením novej politiky v ten istý
deň, ako sa mala objaviť negatívna informácia.

3.

Rýchla a silná odpoveď – kľúčovým aspektom bola rýchla, takmer okamžitá reakcia na nové správy,
ktoré sa v médiách objavili. V situácii, keď sa nové správy rýchlo šíria, bolo nutné reagovať rýchlo
a zároveň dôrazne, aby sa obsah správy podaril preklopiť z negatívnej aspoň na neutrálnu.

4.

Využitie komunikačných expertov vo vládnych úradoch – komunikačný štáb, ktorý bol predtým
súčasťou kampane sa stal po nástupe novej vlády aj jej súčasťou, keďže kľúčový členovia štábu
pokračovali vo vládnych úradoch, najmä na komunikačných oddeleniach.

Aj keď Sanders definovala vládnu komunikáciu na konkrétnom prípade vlády Tonyho Blaira vo Veľkej Británii,
je možné aplikovať tieto definičné rámce aj na iné prípady. Aktívna komunikácia sa tak stáva dôležitou, ak nie
až centrálnou, časťou výkonu vládnej moci. Zároveň to znamená, že výkon moci predznamenáva aj silné
postavenie vládnucich aktérov v procese komunikácie.

2.1.2. OPOZIČNÍ AKTÉRI
Komunikácia opozičných aktérov, teda tých, ktorí sa nepodieľajú na výkone moci je v mnohom od vládnej
komunikácie odlišná. Ich postavenie v komunikačnom procese je o čosi slabšie, pričom je pre nich príznačná
potreba zaujať pozornosť médií. Politickí aktéri s nízkym prístupom k moci sú tak sčasti odkázaní na “milosť”
médií a musia zaujať aj netradičnými formami a obsahom komunikácie. Zároveň s tým, čím viac je táto
komunikácia netradičnejšia, resp. radikálnejšia, tým viac sa dostávajú do polohy nesystémových, opozičných
hráčov (Wolfsfeld, 2011). Dobrým príkladom je rozdelenie opozičných aktérov na parlamentné
a mimoparlamnetné strany. Kým parlamentná opozícia je médiami pokrývaná ako alternatívny aktér k vláde,
strany mimo parlamentu musia médiá zaujať inak, pričom často je takýmto receptom negatívna alebo radikálna
komunikácia.
Podľa Sanders sa úspešná komunikácia opozičných aktérov odvíja od týchto aspektov (2009: 92-97):


Jednotná komunikácia – Na rozdiel od vlády, ktorá je akoby v pozície jedného a centrálneho aktéra,
opozícia čelí výzve hovoriť jednotne, keďže môže byť zložená z viacerých aktérov. Ak teda má byť
komunikačnou protiváhou vlády, mala by komunikovať z pozície jasnej alternatívy.



Vymedzenie sa voči vláde – opozícia sa musí prezentovať ako aktér, ktorý prináša opačný alebo
alternatívny názor na vládne politiky, respektíve spochybňuje efektivitu vládnych krokov. Cieľom je
vyvolať potrebu zmeny vlády.



Všeobecné posolstvá – výhodou opozície je, že jej návrhy konkrétnych politík alebo rovina kritiky
môže zostať v pomerne všeobecnej rovine. Navyše, opoziční aktéri nečelia tlaku praktických dopadov
ich návrhov, keďže kým sú v opozícii, tak nie sú realizované.



Vytvorenie kredibility – na opačnej strane majú opoziční aktéri sťaženú situáciu tým, že musia
bojovať s nedostatkom kredibility, teda dôvery, že majú potenciál vymeniť vládu.

Na základe toho, ako úspešne sa politickej opozícii darí pokrývať tieto jednotlivé „úlohy“, sa potom
v komunikačnej rovine vymedzuje ako alternatíva voči vláde a v mediálnom obraze tvorí jej protiváhu.

2.1.3. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
Z pohľadu politickej komunikácie sa mimovládne organizácie alebo nátlakové skupiny namiesto snahy
získať priamu moc snažia ovplyvniť jej držiteľov. Hlavným nástrojom tohto vplyvu je komunikácia, najmä jej
presvedčovacia funkcia. Ich postavenie v komunikačnom procese môže byť rôzne, pričom závisí napr. od ich
postavenia v politickom systéme alebo množstve finančných či personálnych zdrojov, ktorými disponujú.
V prípade nátlakových organizácii, akými sú napr. odbory, je ich pozícia často posilnená tým, že sú súčasťou
politického systému a majú prístup k politickým inštitúciam garantovaný aj legislatívne. Na opačnej strane sú
potom nátlakové združenia, ktoré vznikajú zdola, teda ako zástupcovia biznisu či verejnosti. Takéto združenia
sú spravidla menej inštitucionalizované a zároveň často orientované na jednu tému, ako sú napr. ľudské práva
alebo zastupovanie konkrétnych záujmov, teda lobing.
Miller definuje lobing ako „každý čin, ktorého úlohou je ovplyvniť politiky alebo inštitúcie vlády,“ (2000:
4). Zároveň charakterizuje komunikačné aspekty lobingových, resp. nátlakových politických aktérov:


Analýza a monitoring relevatných informácií či dát z konkrétnej témy, na ktorú sa lobing zameriava



Formulácia komunikačnej stratégie a výber cieľovej skupiny, na ktorú sa snažia pôsobiť (média,
politici a pod.)



Vytvorenie formálneho komunikačného aktéra, ktorý zastupuje dané záujmy, napr. odborová
organizácia alebo asociácia zastupujúca špecifickú časť biznisu.



Zastupovanie konkrétnych názorových alternatív či záujmov pri komunikácii s ostatnými aktérmi

Cieľovou skupinou lobingových združení sú najčastejšie politickí aktéri, pričom komunikácia s médiami či
verejnosťou býva využívaná ako jeden z nátlakových nástrojov práve na vládu. Účinný tlak na verejnú mienku
je často efektívnou stratégiou ovplyvnenie konkrétnych politík, keďže najmä vládni politici sú od politických
preferencií závislí. Úspech takéhoto tlaku však predznamenávajú aj existujúce kultúrne rámce, ktoré vplývajú na
vnímanie verejnosti v konkrétnej téme. Napr. organizácie presadzujúce ľudské práva menšín často narážajú na
prevládajúci kultúrny kontext, vďaka ktorému je verejnosť negatívne naladená k danej téme. Keďže však
kultúrne rámcie nie sú statické, tlak na ich zmenu môže v dlhodobom horizonte zmeniť aj názory a vnímanie
verejnosti.
Častými účastníkmi politickej komunikácie sú mimovládne organizácie, ktoré sa zvyknú označovať
ako „Think Tanks“. Podobne ako lobingové združenia sa zameriavajú na ovplyvňovanie vládnych politík, avšak
skôr ako na reprezentovanie rôznych záujmov sa špecilizujú na prácu s expertnými informáciami či analýzami.
Stúpajúci trend ich významu sa odvíja najmä od potreby médií prinášať rôzne názorové pohľady a využívať
„nezávislých“ expertov ako tretie strany, ktoré hodnotia politiky. Zároveň ich analýzy slúžia politikom ako
podklad pre konkrétne politiky (Sanders, 2009: 121-122). Ich úspech v presadení svojho vplyvu tak závisí aj od

komunikácie s médiámi a tým pádom verejnosťou, čím sa ich posolstvá stávajú relevantnou súčasťou
politického diskurzu.

2.1.4. NESYSTÉMOVÍ AKTÉRI
Do tejto skupiny politických aktérov je možné zaradiť rôzne protestné hnutia, alternatívne politické
zoskupenia mimo hlavného politického prúdu alebo aj teroristické skupiny. Pre všetky tieto zoskupenia
väčšinou platí že buď nedisponujú dostatočným potenciálom zdrojov, či už finančných, ľudských alebo
odborných, alebo nemajú dostatočnú legitimitu, aby boli relevantným politickým aktérom. Preto čelia
minimálnemu alebo žiadnemu mediálnemu záujmu a sú tak na okraji komunikačného procesu. V praxi preto
často musia voliť taktiku „okázalej“ akcie, teda násilného či teatrálneho gesta, ktoré bude pre médiá dostatočne
atraktívne, aby zaujalo ich pozornosť. Spolu s mediálnym pokrytím tejto udalosti sa tak títo aktéri stávajú
súčasťou komunikačného procesu a stávajú sa pre verejnosť viditeľnými (McNair, 2007: 152). Aj keď je táto
stratégia často úspešná a dostane organizácie mimo systému do hlavných správ, sprevádza ju jeden nie vždy
želaný efekt a to ďalšie vytláčanie mimo politického systému. Médiá totiž tieto akcie pokrývajú ako niečo
šokojúce či kuriózne, čím znižujú aj legitimitu aktérov, ktorí stoja za udalosťou. Využívanie tejto taktiky tak
vytvára akýsi začarovaný kruh, keď aktéri mimo hlavného politikého prúdu majú ako jedinú možnosť bojovať
proti mediálnej ignorácii akciami, ktoré ich opätovne vytláčajú mimo systému (Wolsfeld, 2011). Dobrým
príkladom sú demonštrácie radikálnych strán, ktoré sa často do správ dostávajú cez násilné činy ich účastníkov,
čím sa z pohľadu verejnosti stávajú ešte extrémnejšie vnímanými a teda nesystémovým aktérom.

Existuje však niekoľko prípadov, keď sa najmä hnutiam na ochranu ľudských práv podarilo práve cez
taktiku zaujatia médii presadiť vo verejnej mienke svoju agendu. Príkladom je hnutie Martina Luthera
Kinga Jr., ktoré si zámerne vyberalo na protesty miesta, kde predpladali násilnú reakciu miestnych autorít.
Vďaka násilnostiam, kde protestujúci boli v polohe obetí, tak získali pozitívne mediálne pokrytie a naklonili
si verejnú mienku na svoju stranu (McAdam, 1997).
Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, teroristické organizácie môžeme tiež z pohľadu ich
komunikačnej funkcie zaradiť medzi politických aktérov. Všetky totiť zdieľajú spoločný cieľ využívať násilie a
teror ako prostriedok na presviedčanie publika (McNair, 2007: 9). V tomto prípade môžeme nazerať na
teroristicke´útoky ako na komunikačný obsah, ktorého jedným z cieľov je zaujať médiá a tým ovplyvniť aj
ostatných aktérov v politickom systéme. Nacos dokonca hovorí pri terostických útokoch o komunikačnom
trojuholníku, keďže zároveň vplývajú na médiá, politických aktérov a verejnosť (Nacos, 2002: 11). Terostický
akt tak nie je primárne zameraný na spôsobenie škôd, či už na majetku alebo životoch, ale je skôr
komunikačným posolstvom, ktoré cielene využíva tieto škody na vytvorenie mediálneho záujmu. Schmid a de
Graaf považujú preto terorizmus za stratégiu manažmentu médií ilegálnych skupín, ktoré sú mimo systému.
Tvrdia, že „terorizmus je násilím pre efekt, divadlom. Síce zločinom, no zároveň politickým činom,“ (1982, In:
McNair, 2007). Teroristické skupiny tak často využívajú aj klasické nástroje PR, ako sú napr. vyhlásenie na
videu či mediálne stanoviská nasledujúce po teroristických činoch. S nástupom internetu využívajú aj sociálne
siete, napr. pri regrutácii nových členov ako v prípade Islamského štátu.

2.2.

PROFESIONALIZÁCIE KOMUNIKÁCIE

Odpoveďou politických aktérov na nerovnakú mediálnu moc, ktorou disponujú a čoraz silnejšie postavenie
médií je profesionalizácia ich komunikácie. Býva definovaná ako:
„proces adaptácie a tiež nevyhnutný dôsledok zmien v politickom systéme na jednej strane, zmien
v mediálnom prostredí na strane druhej a tiež vzťahu týchto dvoch systémov. (Negrine, Mancini, Holtz–
Bacha a Papathanassopoulos, 2007: 10).“
Podľa autorov tento proces len nasleduje modernizáciu spoločnosti, pričom koncept profesionalizácie nie je
kultúrne viazaný a jeho úroveň záleží na konkrétnych špecifikách danej krajiny. V komunikačnej rovine sa
profesionalizácia prejavuje najmä centralizáciu komunikácie na straníckej úrovni a využívaním komunikačných
profesionálov, často nielen pri predvolebnej kampani, ale aj v dlhodobej komunikácii.
Centralizácia komunikácie – Súvisí so zmenou organizácie strán a s nutnosťou prispôsobiť sa novým médiám.
V záplave informácii si politickí aktéri čoraz viac uvedomujú nutnosť komunikovať v rámci rovnakého tábora
jednotne a pokiaľ možno čo najjednoduchšie. S tým súvisí aj personalizácia inštitúcií, teda zvyšovanie úlohy
individuálnych politických aktérov, ktorí vystupujú a komunikujú v mene organizácii, ako sú politické strany
(Kaase, 1994: 213). Výsledkom takéhoto procesu je aj zosobnenenie politickej strany alebo jej programu
v osobe predsedu alebo volebného lídra. Súboj politických aktérov sa tak koncetruje do súboja niekoľkých
lídrov a z obsahovej súťaže sa stáva súťaž osobnostná. Jedno z vysvetlení takéhoto trendu odkazuje na neustály
rast množstva informácii, pričom v tomto prostredí sa práve zosobnenie obsahu a organizácie do osoby
politického lídra stáva želanou skratkou, ktorá zjednodušuje vnímanie posolstva (van Zoonen, 2005). Dobrým
príkladom tohto trendu je aktuálne vnímanie politických strán cez osobu je predsedu, ako napr. „Blairova
Labour party“ alebo „Ficov Smer-SD“.

Iným príkladom zvyšujúceho sa dôrazu na imidž lídrov a klesajúcej dôležitosti obsahovej stránky
komunikácie je práca Grabe a Bucyho (2009), v ktorej porovnáli priestor, ktorý dostali kandidáti
v televíziach počas kampane. Ich zistením bolo, že kým čas na „zvukové“ vyjadrenia politikov (teda
verbálnu komunikáciu) sa znižoval, naopak, vizuálne zobrazenie politikov (fotky, obrazy z kampane) na
obrazovkách malo stúpajúce tendenciu.
Využívanie profesionálov a externistov – S profesionalizáciou politickej komunikácie sa spája najmä
využívanie tzv. externých profesionálov. Sú to ľudia z oblasti komunikácie – nie nutne politickej, ktorý majú
veľký vplyv nielen na podobu komunikácie ale aj jej obsah. V tomto prípade sa ako externí aktéri chápu
nečlenovia politických organizácii, najčastejšie politických strán, ktorí sú politickým aktérom najatí za
konkrétnym účeľom alebo konkrétne obdobie, napr. predvolebnej kampane. Druhým poznávacím znakom
takýchto externých aktérov je fakt, že sa väčšinou jedná o expertov, ktorí sa komunikáciou, nielen politickou,
zaoberajú profesionálne. Ide napr. o rôznych poradcov, marketérov či analytikov, ktorích oblasť expertízy často
pochádza z ekonomickej sféry a takéto postupy potom aplikujú aj do politiky.

Tento trend vzrastajúceho vplyvu externých komunikačných profesionálov na politické procesy sa však
nevyhol kritike. Louw ho chápe ako tzv. PR-izáciu politiky a jej hlavné negatíva vníma v niekoľkých rovinách
(2005):


Zmeny v straníckej organizácii – moc rozhodovať už nie je len výlučne v rukách straníckych lídrov, ale
je zdieľaná s externými aktérmi, ktorí nie sú súčasťou vzniku politickej legitimity.



Zmena atribútov politického lídra – pri výbere politckého lídra zohrávajú dôležitú úlohu faktory
vychádzajú z mediálnej logiky, ako napr. jeho výzor, vystupovanie v médiách či schopnosť ich zaujať.



Nárast nákladov – využívanie externistov a komunikačných aktérov zvyšuje finančné náklady na
komunikáciu



Využívanie nových komunikačných formátov – rast dôrazu na „nepolitickú“ komunikáciu, teda účasť
politických aktérov a posolstiev v nespravodajských formátoch ako sú napr. talkshows.



Dôraz na výsledok – Tlak na merateľný výsledok ako sú preferencie či volebný výsledkok upriamuje
pozornosť na krátkodobé komunikačné stratégie ako je napr. negatívna komunikácia.



Jednosmerná komunikácia – ústup ako osobnej interaktívnej komunikácie ku jednosmernej
komunikácii, najmä cez televíziu.



Permanentná kampaň – dôraz na neustále hodnotenie výsledkov v podobe prieskumov vedie
k vyhýbaniu sa témam, ktoré nie sú väčšinovo populárne.

Opačný postoj k využívaniu externých komunikačných profesionálov má Pippa Norris, ktorá vychádza
z racionálneho predpokladu, že politickí aktéri sa musia v rámci zachovania šancí na úspech prispôsobovať
politickej a mediálnej realite. Využívanie takýchto profesionálov vníma čiastočne pozitívne, práve cez ich
schopnosť pomôcť presadiť sa politickým aktérom v mediálnom prostredí, ktoré preferuje viac zábavu ako
politické informovanie. Tento trend podľa Norris tak u voličov „zlepšuje porozumenie politickým udalostiam,
zvyšuje schopnosti a motivácie stať sa aktívnymi v politických procesoch a posiluje tak občiansku participáciu,“
(Norris, 2000: 317).

3. EFEKT KOMUNIKÁCIE ALEBO AKO PRESVEDČIŤ?
Každá komunikácia má svoje publikum, teda recipientov komunikácie, ktorým je určený jej obsah.
Napríklad v predvolebných kampaniach sú v pozícii recipienta politickej komunikácie voliči, pričom cieľom
komunikácie je najmä presvedčiť ich. Nielen k tomu, aby považovali vybraného kandidáta ze toho najlepšieho
pre úrad, ale aj k tomu, aby sa volieb vôbec zúčastnili či zmenili názor na konkrétny zákon. Informovanie
a presvedčovanie tak patria k základným motiváciám komunikácie, pričom meranie úspešnosti tejto snahy, teda
efektov komunikácie, je v centre pozornosti skúmania politickej komunikácie. Aký ma teda efekt politická
komunikácia?

3.1.

PRIJÍMANIE INFORMÁCIÍ A ICH VPLYV NA NÁZORY

Predstava, že každý človek príjima informácie v ich pôvodnej podobe a neutrálne spracúva, je veľmi
vzdialená skutočnosti. Množstvo výskumov opakovane dokázalo, že ľudia nie sú čisto racionálne bytosti a do
ich rozhodovania vstupuje množstvo faktorov. V prvom rade je nutné rozlišovať medzi vedomým a nevedomým
prijímaním informácií a rozhodovaním, tak ako popísal tzv Systém 1 a Systém 2 Daniel Kahneman vo svojej
knihe Thinking, Fast and Slow (2011). Kým Systém 1 sa viaže k rýchlemu procesovaniu informácií, s ktorým sa
spája spontánnosť, podvedomé rozhodovanie a emocionálnosť, Systém 2 je viac založený na pomalšom,
vedomom a viac racionálnom procesovaní informácie. Kahneman charakterizuje ako do nášho myslenia
vstupujú faktory, ktoré si často ani neuvedomujeme a ako sú schopné ovplyvniť naše rozhodnutia či príjimanie
informácií.

To ako podvedomie vstupuje do nášho rozhodovania ilustruje štúdia Berger, Meredith a Wheelera (2008)
na referende o zvýšenie výdavkov na školstvo. Ľudia, ktorých volebné miestnosti boli v miestnych školách
hlasovali vo zvýšenej miere za podporu školstva oproti ľuďom, ktorí hlasovali v kostoloch alebo v iných
verejných budovách. Teda aj faktor toho, kde sa ľudia nachádzajú vplýva podvedome na to, ako rozmýšľajú
o politických preferenáciách.
Veľmi dobrým príkladom tohto predpokladu je to, ako rovnaká informácia nadúbada pri každom
individuálnom človeku rôzne významy. Do skúmania konkrétnych efektov komunikačného posolstva na
recipienta informácie vstupuje odlišné vnímanie jeho obsahu na základe prednastavených postojov, teda názorov
a hodnôt, ktoré predchádzajú komunikácia. Stuart Hall hovorí o tzv. individuálnom dekódovaní komunikačného
obsahu založenom na existujúcej názorovej pozícii (1980, In: McNair, 2007). Ak teda napríklad prívrženec
ľavicovej politickej strany vníma posolstvo od „svojej“ strany, hovoríme o dominantnom dekódovaní obsahu,
keďže volič aj strana interpretujú celý kontext podobne a volič je teda nastavený prijať obsah pozitívne.
V prípade nerozhodnutého voliča je toto vnímanie posolstva ľavicovej strany neutrálne, resp. ide o
sprostredkované dekódovanie na základe interpretácie tretej strany (napr. média či názorového lídra).
V poslednom prípade, keď posolstvo ľavicovej strany vníma pravicový volič, hovorí Hall o opozičnom
dekódovaní, teda predchádzajúce názorové nastavenie voliča spôsobuje, že správu odmieta alebo vníma
negatívne.

S podobným princípom pracuje aj koncept kognitívnej dizonancie. Ide o teóriu sociálnej psychológie,
ktorej autorom je Leon Festinger (1957). Disonanciou nazýva individuálnu ľudskú reakciu na novozískané
informácie alebo skúsenosti protirečiace predchádzajúcej predstave alebo znalosti. Tento nesúlad vyvoláva
nepríjemný pocit a následne túžbu po jeho znížení či odstránení. V politickej komunikácii to vedie k ignorácií či
odmietaní informácií, ktoré nie sú v súlade s existujúcimi názormi či postojmi. Je to teda nevedomá reakcia
mysle na rozpory medzi postojmi a skutočným stavom veci, ktorí ovplyvňuje voličov pri vnímaní nových
politických informácií. Kognitívna dizonancia zároveň súvisí so selektivitou pri výbere informácií alebo
komunikačných kanálov. Recipienti úmyselne vyhľadávajú také zdroje informácií, pri ktorých je predpoklad, že
budú obsahovať informácie v súlade s ich existujúcimi. Táto selektivita sa viaže nielen k výberu médií, ale aj
typu správ a konkrétnych tém (Stroud, 2017). Naopak, ak sú recipienti vystavení v médiu informácií, ktorá nie
je v súlade s ich názorom, môže to vyvolať „nepriateľský efekt“ smerom k danému médiu a jeho odmietnutie
ako zaujaté či neobjektívne. Prvýkrát tento efekt popísala štúdia Vallone, Ross a Lepper (1985) na správach
o izraelsko-arabskom konflikte.

Iná štúdia Lorda, Leppera a Rossa skúmala reakcie ľudí na argumenty, ktoré boli v súlade, resp. v nesúlade
s existujúcimi názormi na trest smrti. Potvrdili, že respondenti si vybrali a považovali za dôveryhodnejšie
tie argumenty, ktoré boli v súlade s ich presvedčením. Navyše, napriek tomu, že obe skupiny boli vystavené
obom typom argumentov, výsledkom bola ešte väčšia polarizácia oboch skupín, teda zatvrdenie sa
v predtým existujúcom názore (1979).
Phillipe J. Maarek preto hovorí o troch úrovniach selektivity vnímania či dekodóvania politických
informácií (2011):


Selektivita mediálneho zásahu – Existujúce politické názory v prvom rade vplývajú na výber
samotného média, ktoré recipient číta či pozerá. Je prirodzené, že konzervatívny voliči uprednostňujú
noviny či televízne kanály s týmto pohľadom na svet a opačne. Platí to aj všeobecne, ak recipientov
nezaujímajú politické informácie, vyhýbajú sa programom, ktoré ich spracúvajú či ponúkajú, napr.
spravodajstvu.



Selektivita komunikačného vnímania – Táto úroveň selektivity sa viaže skôr k podvedomému
vnímaniu a odkazuje na ignoranciu názorov, ktoré sa recipientom nehodia do už existujúceho názoru.
Teda, ak aj konzervatívny voliči vidia bilbordy liberálnych kandidátov, ich posolstvo buď nevnímajú
alebo vedome ignorujú.



Selektivita dekódovania informácií – Poslednou bariérou vnímania politických informácií je ich
odlišné dekódovanie na základe existujúcich názorov či hodnôt. Konzervatívny voliči tak liberálne
návrhy vnímajú ako ohrozenie ich existujúcich názorov a sú skór náchylný ich vytesniť či pridať im
negatívnu konotáciu.

V praxi tak efekt politickej komunikácie neovplyvňuje len samotné posolstvo, ale aj individuálne postoje
a názory voličov či psychologické nastavenie komunikácie. Spolu s existujúcim politickým, kultúrnym
a historickým kontextom tak tvoria faktory, ktoré sú pre vnímanie efektov komunikačného procesu kľúčovými.

Keďže snaha presvedčiť alebo zmeniť názor voličov na konkrétnu tému je často centrálnym motívom
komunikácie politických aktérov, do popredia sa dostáva otázka ako obísť tieto prirodzené komunikačné
bariéry. Robert Cialdini vo svojej knihe Influence: The Psychology of Persuasion (2007) hovorí o šiestich
princípoch, ktoré sú pre presvedčenie kľúčové a ktoré vstupujú do dekódovania informácie:
1.

Reciprocita – ľudia majú tendenciu oplatiť službu alebo dobrý skutok, napr. ak dostanú zadarmo
darček či marketingový predmet.

2.

Konzistentnosť – túžba zostať vo svojom rozhodovaní stály a dodržať dané záväzky, napr. ak niekto
vyjadrí svoju podporu, drží sa tohto rozhodnutia.

3.

Konformita – snaha zostať v súlade s konaním väčšiny alebo sa prispôsobiť majoritnému názoru,
viditeľná v príklone ku kandidátom so zvyšujúcimi sa preferenciami.

4.

Autorita – akceptácie názorov či prihliadanie na informácie pochádzajúce od verejných autorít, napr.
od politikov v úrade alebo tradičných inštitúcií.

5.

Sympatie – pozitívnejšie prijímanie informácií od aktérov, ku ktorým máme pozitívny vzťah alebo sa
nám páčia, napr. lepšiu komunikačnú pozíciu majú atraktívnejší kandidáti.

6.

Nedostatok – ak je po niečom veľký dopyt alebo jeho nedostatok, hodnota veci alebo informácie tým
stúpa.

K literatúre o presvedčovaní patrí aj teória kredibility autora informácie, ktorú rozpracoval Karl Hovland
a jeho tým ešte v 50tych rokoch. Skúmali aké vlastnosti musí mať politický aktér, aby bol obsah jeho
komunikácie pre verejnosť presvedčivejší. Za kľúčový predpoklad úspešného presvedčovania považovali
uveriteľnosť aktéra, ktorá ovplyvňuje to ako publikum hodnotí mieru expertízy a dôveryhodnosti zdroja
(Hovland, Janis and Kelley, 1953).

Štúdia Pagea, Shapira a Dempseyho potvrdili, že dôležitým faktorom pri zmene verejnej mienky v určitej
téme je kredibility nositeľa informácie, pričom tú majú v mediálnom pokrytí najmä experti, politickí
komentátori či, prekvapivo, populárni prezidenti (1987). Z pohľadu vnímania prijímateľov správy sú to
informačné zdroje, ktoré pokladáme za nezávislé. Naopak, zástupcov konkrétnych záujmov vnímame ako
zaujatých, čím sme náchylnejší ich názori odmietnuť.

Úspešné predsviedčanie tak závisí od množstva faktorov, ktoré sú jednak na strane komunikajúceho aktéra
a taktiež na strane prijímateľa informácie. John Zaller sa zaoberal spôsobom, akým sa menia názory aktérov na
konktétne témy v závislosti od informácií z médií. Tento proces charakterizuje v troch etapách prostredníctvom
tzv. RAS modelu (Receive, Accept, Sample):
Prijímanie informácií – Prvým krokom v snahe niekoho presvedčiť, je vôbec doručiť k nemu preferovanú
informáciu. Na prvý pohľad znie tento krok pomerne jednoducho, je však nutné uvedomiť si, že množstvo ľudí
politické spravodajstvo nesleduje alebo sa úmyselne vyhýba informáciám o politike. Tento typ voličov tak
takmer nie je možné presvedčiť, keďže ich informácie o politike, či už prostredníctvom spravodajstva alebo
predvolebnej kampane, vôbec nezasiahnu.

Akceptácia informácií – Ak už aj voličov informácie zasiahne a sú jej vystavený, je celkom možné že ju úplne
jednoduchu zamietnu či odmietnu prijať ako dôveryhodnú. Veľmi často je to následkom ich prednastavených
názorov či postojov, napr. je vysoká pravdepdobnosť, že skalný prívrženci liberálnych názorov na chod
ekonomiky automaticky zamietnu akýkoľvek názor, že by sa mala určitá oblasť hospodárstva viac regulovať (v
psychológii sa tento jav nazýva kongnitívna dizonancia). Preto je také ťažké pre politikov presvedčiť svojich
odporcov v politickej kampani, keďže tí ich názory či informácie od nich automaticky zavrhujú a odmietajú sa
nimi zaoberať.
Výber informácií – Treťou etapou v utváraní názorov na základe prijatých informácií je ich selekcia. Vychádza
to zo skutočnosti, že ľudia príjimajú politické informácie takmer neustále a nerozhoduje sa na základe všetkých
prijatých. Množstvo politických informácií je totiž obrovské a názor si recipienti neutvárajú podľa všetkých, ale
len podľa niektorých vybraných. Ktoré to sú závisí od viacerých faktorov ako sú napr. načasovanie či
prevažujúci mediálny rámec.
V súčasnosti sme ešte navyše svedkami trendov, ktoré celý proces „presviedčania“ stažujú. So zvyšujúcim sa
počtom rôznych mediálnych kanálov je pre recipientov jednoduhšie vybrať si tie, ktoré im viac vyhovujú. Na
jednej strane to znamená, že ľudia ktorých nezaujíma politika, sa politickým správam ľahši vyhnú. Zároveň si
ľudia majú možnosť vybrať také politické správy, ktoré zapadajú do ich názorov,čím sa len posiluje efekt
informačnej bubliny a absencia alternatívnych názorov (Iyengar, 2017). Ak teda vezmeme do úvahy všetky tieto
faktory, ktoré vplývajú na akt presvedčiania či zmeny názoru recipienta, prichádzame k záveru, že tento proces
nie je vôbec jednoduchý, pričom význam komunikačného obsahu je vždy individuálny.

3.2.

MERANIE EFEKTOV KOMUNIKÁCIE A VEREJNÁ MIENKA

Debata okolo efektov komunikácie na rôzne publiká či individuálnych recipientov je obmedzená najmä
metodologickými problémami, ktoré sprevádzajú jej skúmanie. Empirické určovanie konkrétných efektov
komunikácie totiž čelí viacerým prekážkam, ktoré vplývajú na výskumné závery takmer každej štúdie
odohrávajúcej sa v reálnych, teda neexperimentálnych podmienkach. Ako teda skúmať efekt konkrétnej
komunikácie na skupinu ľudí alebo verejnosť, keď ich nevieme izolovať od iných vplyv prostredia či
predchádzajúcich názorov a hodnôt? V konečnom dôsledku je zisťovanie efektov komunikácie najčastejšie
založené na týchto troch metódach zberu dát (McNair, 2007: 30-32):


Prieskumy verejnej mienky – zisťovanie jednotlivých názorých preferencií a ich následné štatistiké
vyhodnocovanie na základe vopred stanovenej výskumnej vzorky.



Volebné výsledky – oproti prieskumom verejnej mienky sú omnho presnejšie, keďže nepracujú
s výskumnými vzorkami, ale reálne odzrkadľujú názory a postoje voličov. Ich nevýhodou je, že sa
nedajú tvarovať podľa potrieb skúmania a odohrávajú sa len raz za čas. Okrem volebných výsledkov
môžeme do tejto kategórie zaradiť akýkoľvek výskum, ktorý je založený na reálnych empirických
efektoch komunikácie.



Experimentálny výskum – v tomto prípade sa pracuje v podmienkach, ktoré umožňujú skúmanie
efektov komunikácie izolovanej od ostatných vplyvov. Problémom tejto metódy je, že výsledky sa

vždy viažu len ku konktétnym podmienkam experimentu, pričom v reálnom prostredí sa nemusia
replikovať.
Ďalšou možnosťou, ktorá sa dostala do popredia s nástupom internetu a hlavne sociálnych sietí je analýza
obsahu, ktorý zanechali užívatelia na konkrétnej online platforme. Anstead a O`Loughlin hovoria o viacerých
možnostiach ako tieto dáta využívať, resp. ako sú v praxi využívané (2012). Od jednoduchej ilustrácie
konkrétneho individuálneho názoru na danú tému, napr. v podobe komentára v diskusii pod článkom až po
kvantitatívnu analýzu veľkých dát, napr. počtu hashtagov s konkrétnym názorom alebo udalosťou.
Najsofistikovanejšou metódou je sémantický prieskum, ktorý je založený na obsahovej analýze veľkých dát,
teda napríklad všetkých komentárov na sociálnej sieti, ktoré obsahujú konkrétne kľúčové slová. Limitom tohto
prístupu k skúmanie verejnej mienky je, že pracuje iba s dátami, ktoré sú na jednej strane prístupné a zároveň
explicitne vyjadrené. Nezachytáva teda názor mlčiacej väčšiny a už vôbec nie je reprezentatívna, keďže
zachytáva názor len časti verejnosti.
Z pohľadu skúmania efektov komunikácie sa však najčastejšie pracuje s konceptom verejnej mienky.
Tú môžeme definovať ako súhrn individuálnych názor, postojov a hodnôt o konkrétnej téme, ktorý je vyjadrený
významnou časťou spoločnosti. Inými slovami ide o kolektívny pohľad konkrétnej časti spoločnosti na danú
tému. Dôležité je podotknúť, že existencia verejnej mienky nie je automatická a vzniká až vzájomnou sociálnou
interakciou a komunikáciou. Tým pádom je dynamická, teda neustále sa mení na základe každej novej
informácie či sociálnej interakcie, ktorá sa dotýka konkrétnej témy. Jej existencia je podmienená minimálne
štyrmi kľúčovými predpokladmi:


Musí existovať konkrétna téma či problém



V spoločnosti sa vyskytujú dostatočné množstvo ľudí, ktorí majú na danú tému názor



Medzi týmito názormi musí existovať aspoň minimálny konsenzus



Tento konsenzus má následne priamy alebo nepriamy vplyv na danú tému

Nazeranie na koncept verejnej mienky sa však v čase vyvíjal a menil. Herbst (1993, In: Sanders, 2009) túto
počiatočnú debatu o verejnej mienke rozdeľuje do štyroch rôznych prúdov:


Majoritný princíp, v ktorom sú najdôležitejšie názory najväčšieho počtu jednotlivcov. V 19. Storočí
môžeme k tomuto prúdu zaradiť práce Jeremyho Benthama alebo Johna Stuarta Milla.



Odmietanie existencie konceptu verejnej mienky. Predstaviteľom toho názoru bol najmä Walter
Lippman, ktorý hovoril o neschopnosti verejnosti komplexne vnímať verejné témy a problémy, pričom
východiskom je pre neho reprezentatívna vláda vedená elitami.



Konsenzuálne vnímanie verejnej mienky, ktorá je vytváraná vzájomnou interakciou elít a verejnosti
prostredníctvom médií. S týmto pohľadom prichádza John Dewey (The Public and its Problems, 1927),
ktorý ho podmieňuje aktívnou participáciou občanov pri verejných otázkach.



Verejná mienka chápaná ako merateľný súbor dát prostredníctvom prieskumov. Tento moderný
pŕistup zavádzajú Harold Lassweld a Paul Lazarsfeld na začiatku druhej polovice 20. storočia a spája
sa s nástupom agentúr na prieskum verejnej mienky.

V súčasnosti sa v literatúre, ale aj praxi, chápe koncept verejnej mienky takmer výlučne prostredníctvom
poslednú prúdu, teda jej exaktného merania, najčastejšie cez metódu založenú na reprezentatívnej vzorke.
Samotný koncept verejnej mienky a jej merania je však čoraz častejšie predmetom kritiky, ktorá buď
napáda samotnú metodológiu merania ale priamo jej existenciu a výpovednú hodnotu. Kritika by sa tak dala
rozdeliť do niekoľkých oblastí:
-

Verejná mienka ako taká neexistuje – aj z definície verejnej mienky vyplýva, že je ide o abstraktný
koncept, ktorý je navyše dynamický a vzniká na základe sociálnej interakcie. Zároveň si je potrebné
uvedomiť, že na drvivú väčšinu tém nemusia mať individuálni aktéri žiadny názor, pričom ten vzniká
až samotným dotazovaním v procese merania verejnej mienky. Znamenalo by to, že verejná mienka je
vytváraná až počas jej merania a v období pred ním ani neexistuje.

-

Metodologické problémy – verejná mienka býva kritizovaná aj z pohľadu zvolenej metodólogie jej
zisťovania. Zvolený výskumný dizajn môže mať totiž vplyv na výsledký merania. Buď ich priamo
manipulovať, napr. subjektívne formulovanými otázkami alebo ich poradím pri kladení, alebo ich
neúmyselne skresliť, napr. zle zvolenou reprezentatívnou vzorkou a pod. Problémom môže byť aj
skreslenie na strane respondentov, ktorý sa z nejakého dôvodu rozhodnú neodpovedať pravdivo alebo
zamlčať svoj názor na danú tému.

-

Dominancia väčšinového názoru – iným typ kritiky vychádza z konceptu „Špirály mlčania“ od
Elizabeth Noelle-Neumann (The Spiral of Silence, 1974). Ten hovorí o tlaku, ktorý vytvára väčšinový
názoru spoločnosti na menšinové názory v spoločnosti. Týka sa najmä kontroverzných tém, pri ktorých
časť ľudí z minoritným názorom môže ostať radšej v tichosti alebo sa tohto názoru vzdať v strachu
pred vyjadrením nonkonformného stanoviska. V tomto prípade tak predchádzajúce výsledky merania
verejnej mienky ovpyvňujú ďalšie merania a prispievajú k dominancii väčšinového názoru
v spoločnosti.

Aj keď trocha alibistickým, ale záverom najbližším realite tak zostáva konštatovanie, že ani jedna z metód
skúmania efektov komunikácie nie je absolútne spoľahlivá, resp. ideálna na využívanie v širokom spektre štúdií
skúmajúcich dopady politickej komunikácie. Je preto nevyhnutné uvedomovať si tieto slabiny aj pri interpretácii
záverov a tvorbe výskumného dizajnu pri každej štúdii, ktorá prichádza s prevratnými či nespochybniteľnými
zisteniami.
Napriek tomu záveru, na základe viacerých štúdií z posledných rokov vieme aspoň naznačiť odpoveď
na otázku, aký vplyv má politická komunikácia na recipientov. V prvom rade, média aj priama komunikácia
majú silu a moc vplývať na vybranú cieľovú skupinu a zmeniť jej názor či správanie. Z pohľadu času, efekt
politickej komunikácie je v krátkodobej perspektíve silnejší, ale pri dlhodobej komunikácii vybranej témy môže
mať aj trvácnejšie vyznenie. Zároveň sa ukazuje, že stranícke preferencie a tým pádom aj komunikácia
konkrétnych politických aktérov má silnejší efekt oproti mediálnym rámcom (Tesler and Zaller, 2007). Treba
však brať do úvahy, že vo všetkých prípadoch ide skôr o predpoklady založené na viacerých štúdiách a nie je
nemenné konštatovania, ktoré platia vždy a za každých okolností.

4. AKÁ JE MOC MÉDIÍ?

4.1.

MÉDIÁ SÚ NEOBJEKTÍVNE

Centrálnu rolu v modernej politickej komunikácií hrajú masovo komunikačné prostriedky, v krátkosti
označované ako masové médiá. Ich primárnou úlohou je sprostredkovanie informácií medzi ich zdrojom
a prijímateľom, pričom práve ich masový zásah recipientov z nich robí kľúčovú súčasť komunikačného procesu.
Kým interpersonálna komunikácia je viazaná medzi konkrétnymi aktérmi, komunikácia prostredníctvom médií
je neadresná a prístupná širokej skupine príjimateľov obsahu. Z perspektívy politických aktérov sú tak médiá
kľúčovým kanálom, pomocou ktorého sa snažia komunikovať a vplývať na svoje publikom. Médiá funkciu
sprostredkovateľa informácie napĺňajú cez rôzne formáty, ktoré sú závislé na ich type. V televíziach sú politické
udalosti najčastejšie sprostredkované cez formát spravodajských relácií ako sú napr. večerné správy, alebo cez
diskusné relácie či podobné formáty, v ktorých sú politici priamimi účastníkmi. V tlačených médiách je politika
pokrývaná spravodajsky cez reportáže, investigatívu, rozhovory či analytické príspevky, špeciálnym formátom
sú komentáre, kde je politika priamo zasadzovaná do kontextu či vykladaná v rámci existujúcich rámcov. Pre
internetové médiá je príznačný trend akéhosi skĺbenia televíznych a printových formátov, keďže jednak
poskytuje tradičný obsah novín, ale čoraz viac začľenuje aj audivizuálne formáty, najmä videá vo forme
reportáží či diskusií.
Keďže však médiá nevystupujú len ako pasívny a neutrálny kanál, ktorý sprostredkúva všetky politické
informácie, prístup do médií sa stáva veľmi dôležitým faktorom v efektívnej politickej komunikácii. Navyše,
médiá vystupujú ako medzičlánok a kým sa informácia dostane od politického aktéra k recipientom, stáva sa
„spracovanou“. Vedome či nevedome môže byť pozmenená či umiestnená do kontextu, čím sa mení často aj
efekt, akým vplýva na recipienta (McNair, 2007: 12). Denne sa v politickej realite odohrá množstvo udalostí,
iba niektoré z nich sa však dostanú do médií a teda k publiku. Na tomto základe prišiel s konceptom médií ako
„strážcov informačných brán“ ešte v 50tych rokoch David Manning White (1950), ktorý vychádzal zo
všeobecnejšieho modelu svojho učiteľa, psychológa Kurta Lewina. Koncept vysvetľuje, prečo a ako sa niektoré
informácia dostanú do médií a niektoré zostanú nepovšimnuté. Médiá tak vyberaním a spracovaním
komunikačného obsahu vytvárajú politickú realitu, ktorá sa skladá z troch vrstiev (Kaid a kol., 1991):
1.

Objektívnej politickej reality, ktorá sa skladá z udalostí v podobe, v akej sa udiali.

2.

Subjektívnej politickej reality, ktorá je založená na vnímaní udalostí jednotlivými aktérmi
komunikačného procesu.

3.

Konštruovaná realita, ktorá vzniká spracovaním politických udalostí médiami.

Mediálny obsah, ktorý reflektuje politické udalosti, je tak vždy konštrukciou a nemôže presne vyjadrovať
politickú realitu. Informácie o politike sprostredkované médiami sú tak zasadené do novinárskeho príbehu
a existujúcich vysvetľujúcich rámcov, čím sa politická realita stáva prerozprávanou, a tým pádom konštrukciou
(McNair, 2007: 67-68).

Ako sa však tvorí mediálny obsah, teda na základe čoho si médiá vyberajú témy, ktoré spracujú a ktoré
nie? Odpoveďou na túto otázku je koncept „budovani mediálnej agendy“ od Shoemakera a Reesa (1996), ktoré
je založený na viacerých vrstvách, resp. zdrojoch informácie. Medzi ne zaraďujú
-

Vplyvné novinárske zdroje – v podstate rôznych kredibilných politických aktérov, od vlády až po
politické kampane

-

Iné médiá – témy spracované v konkurenčných médiách

-

Novinárske normy a tradície

-

Neočakávané udalosti – katastrofy, teroristické útoky a pod.

-

Mediálne publiká – samotný čitatelia

Mediálna agenda ja tak tvorená súčasne na základe viacerých zdrojov informácií, ktoré do celého procesu
vstupujú zároveň a navzájom sa ovplyvňujú. Preto ani nie je možné celý proces budovania agendy médií presne
rozkľúčovať a definovať, ktorý zo zdrojov je dominantný (Weaver and Choi, 2017).
Do procesu prerozprávania politických informácií však stupujú aj novinárske „predsudky“, teda
subjektívne či objektívne faktory, ktoré vstupujú do procesu spracovania informácií médiami. To znamená, že
v reálnej praxi je absolútna objektivita médií nemožná, a preto v politickej komunikácií hovoríme o tzv.
predsudkoch, ktoré sa viažu k sprostredkovaniu informácií médiami. Ako tvrdí Wolsfeld, neexistuje nič také ako
objektívna žurnalistika – novinári sú ovplyvnení najmä kultúrnymi a ideologickými predsudkami a tie vplývajú
na to, aký kontext dávajú informáciám, ktoré spracúvajú (Wolsfeld, 2011). McQuail (1992, In: Street, 2011)
predstavil typológiu predsudkov, ktoré sú pre neho bariérou pred objektivitou médií. Na jednej strane hovorí
o vedomých, teda zamýšľaných a nevedomých, teda nezamýšľaných predsudkoch, na strane druhej zas
o otvorenosti resp. skrytosti predsudku pre prijímateľov správy. Na základe týchto faktorov potom vytvára
typológiu, ktorá hovorí o štyroch kategóriách predsudkov:

otvorené

Stranícke

Mimovoľné

zamýšľané

nevedomé

Propagandistické

Ideologické

skryté

Stranícke predsudky – je to také podávanie informácií, ktoré otvorene a za istým účeľom vykladá informácie
v prospech jedného z aktérov, napríklad politickej strany. Najlepším príkladom takejto mediálnej správy sú
komentáre, keď sa médium otvorene prikláňa v prospech jedného z kandidátov v predvolebnej kampani
a vyzýva voličov k jeho voľbe. Takýto typ predsudkov sa síce nevyskytuje často, ale je štandardným prístupom
k predvolebnej kampani niektorých médií aj v anglosaských krajinách. Aj keď na prvý pohľad táto kategória
predsudkov pôsobí ako najzávažnejšia z pohľadu objektivity média, často patrí k eticky príjimaným
rozhodnutiam, keďže médium otvorene prizná, že jedného z politických aktérov preferuje, čím vlastne voličov
upozorní na vlastnú predpojatosť.
Mimovoľné predsudky – do kategórie mimovoľných predsudkov patria všetky predsudky, ktoré sú síce zjavne
v prospech určitého politického aktéra, ale nie sú vedomým rozhodnutím média. Patrí sem najmä zameranie
média na určitý typ správ. Dobrým príkladom sú bulvárne médiá otvorene preferujúce skôr šokujúcejšie či
bulvárnejšie správy, pričom nevedome tak dávajú viac priestoru politickým aktérom, ktorí buď takéto správy
sami ponúkajú alebo tieto informácie hrajú v ich prospech. V tomto prípade tak hrá dôležitú úlohu skôr to,
o čom vôbec médium informuje, ako spôsob podania samotnej správy.
Propagandistické

predsudky

–

táto

kategória

predsudkov

je

z pohľadu

mediálnej

objektivity

najproblematickejšou, keďže ide o vedomé zasahovanie do obsahu správ a zároveň je pred voličmi na prvý
pohľad skryté. Najčastejšie ide o ovplyvňovanie správ v prospech jedného z politických aktérov tak, že médium
využíva rámec a kontext informácie spôsobom, ktoré sú pre aktéra výhodnejšie, alebo priamo zamlčiava
informácie, či ich podáva nekorektným spôsobom. Dobrou ilustráciu sú médía v totalitných krajinách, ktoré sa
síce navonom prezentujú ako objektívne, no zároveň sú vedome nastavené na podporu existujúceho režimu.
V pluralitných mediálnych prostrediach je však takáto „stratégia“ často krátkozraká, keďže takéto médiá sú
často usvedčené z vedomej manipulácie a strácajú pred voličmi dôveryhodnosť.
Ideologické predsudky – sú to predsudky, ktoré sú z perspektívy ich skúmania či odhalenia veľmi ťažko
sledovateľné, keďže ich médiá konajú nevedome a sú často skryté za na prvý pohľad objektívnym podaním
správy. Zaraďujeme sem ideologické postoje novinárov, ktoré vplývajú na ich informovanie alebo aj kultúrne
hodnoty daného média. Dobrým príkladom je obviňovanie médií z toho, že sú často liberálnejšie orientované
ako väčšina spoločnosti či ich kultúrny etnocentrizmus, keď sú pre nich zaujímavejšie správy z rovnakého
kultúrneho prostredia. Takéto predsudky pramenia aj z normatívneho presvedčenia média, že určitý typ
informácií je pre ich divákov či čitateľov zaujímavejší či prínosnejší ako iný.

Hlavne predpoklad, že mainstreamové médiá v západnom svete sú prevažne liberálne a teda preferujú
a podporu tento typ názorov je verejnej debate silný. Závery viacerých štúdií ho však nepodporili, napr.
štúdia D`Alessio a Allena (2000) na obsahovej analýze mediálnych príspevkov v prezidentských kampaniach
v USA za posledných 70 rokov nenašla príklon ani k demokratom a republikánom. Ani v nastoľovaní agendy
a ani v v tóne vyjadrení v článkoch.

Okrem predsudkov, ktoré ovplyvňujú novinárov a ich spracovanie informácií, na mediálny obsah vplývajú aj
iné faktory, ako napr. organizačná štruktúra média či legislatívne prostredie. Shoemaker and Reese (1996)
definujú päť rôznych úrovní týchto faktorov:
1.

Individuálna úroveň – osobnostné charakteristiky ako pohlavie, vzdelanie či vek.

2.

Mediálne postupy – hodnoty a nastavenie samotného média z pohľadu dôrazu na objektivitu či
štruktúru obsahu.

3.

Organizačná úroveň – najmä druh či formát samotného média a jeho cieľová skupina.

4.

Štrukturálna úroveň – faktory ako legislatívne či politické prostredie.

5.

Ideologická či kultúrna úroveň – prevažujúci politický a verejný kontext

Je teda zrejmé, že nič také ako „objektívné a nezaujaté médiá“ v absolútnom ponímaní neexistuje, keďže
informácie, ktoré sprostredkúvajú sú nimi spracované, pričom do tohto procesu spracovanie informácie vstupuje
množstvo faktorov a predsudkov. Zároveň očakávať, že médiá majú možnosť pokrývať celú realitu vo svojej
komplexnosti, je nereálne. Neznamená to však, a to je dôležité podčiarknuť, že by z pohľadu väčšiny médií išlo
o vedomé manipulovanie informáciámi či ich zamlčiavanie s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku. Dôležité je
preto rozlišovať medzi objektívnosťou ako normatívnym pojmom vo verejnej debate, ktorý znamená, že médiá
sa majú držať profesionálnych novinárkych postupov a zachovať si svoju integritu od snahy pokrývať celú
politickú realitu, ktorá v praxi nie je možná (Lichter, 2017). Médiá, ktoré rešpektujú etické pravidlá práce
s faktami, sa práve naopak snažia s predsudkami bojovať, resp. ich transparentne zverejňovať v procese
zverejnenia. Áno, na médiá je nutné nazerať ako na aktérov, ktorí čelia predsudkom a na mediálny obsah vždy
nazerať ako na realitu, ktoré je konštruovaná, teda vytváraná treťou stranou. Vo väčšine prípadov je to však
prirodzený výsledok toho, ako funguje komunikácia o politike.

4.2.

AKO SA MENILI NÁZORY NA MOC MÉDIÍ

Vnímanie sily médií vplývať na verejnú mienku, resp. názory individuálnych voličov, sa v priebehu 20.
storočia zásadne menilo. Na svedomí to majú najmä viaceré zásadné štúdie, ktoré v danom čase ovplyvňovali
pohľad na „moc“ médií. McQuail identifikoval štyri základné etapy z perspektívy chronologického vývoja
(2010).

4.2.1. NEOBMEDZENÁ MOC MÉDIÍ (ZAČIATOK 20. ST. AŽ 1930)
Z pohľadu moci ovplyvňovať verejnú mienku sú médiá v tomto období výskumu vnímané ako všemocné,
pričom prenos informácií je jednoduchý – od média priamo smerom k individuálnym voličom, ktorý si
mediálny obsah automaticky osvojujú. Tento prístup tak prisudzuje médiám obrovskú moc, keďže ich obsah
recipienti automaticky preberajú a formuje tak verejnú mienku. Naopak, na recipientov nazerá ako na uniformnú
masu, ktorá pasívne príjima obsah médií a je zároveň „nepopísaným papierom“ z pohľadu existujúcich názorov
a postojov.

Tento náhľad na moc médií bol odvodený najmä od výskumov vojnovej propagandy, ktorá

prostredníctvom médií vplývala na názory verejnosti. Dobrým príkladom je nástup Adolfa Hitlera k moci
v medzivojnovom Nemecku a jeho absolútne si podmanenie verejnej mienky, ktoré sa vysvetľovalo jeho
dominanciou nad masovými médiami a totalitnou propagandou. Výskum v politickej komunikácii tak bol
ovplyvnený konkrétnymi praktickými skúsenosťami autorov, pričom tí sa snažili pochopiť a vysvetliť tri
základné otázky v komunikačnom procese (Sanders, 2009: 185):


Akú moc majú nový masové komunikačné prostriedky ako rádio či reklama na verejnú mienku?



Ako tieto efekty na verejnú mienku fungujú?



Aké dopady majú tieto komunikačné prostriedky na demokratický proces v spoločnostiach?

K základným prácam politickej komunikácie v tomto období patrí kniha Waltera Lippmana (Public
Opinion, 1922), v ktorej sa zaoberalúlohou masových médií vo formovaní verejnej mienky. Prichádza
k záverom, že pre kreovanie názorov verejnosti sú kľúčovými indikátormi práve masové médiá, ktoré tak majú
nezastupiteľnú úlohu v politickom systéme. Prakticky to ilustroval na prípade zobrazenia ruskej boľševickej
revolúcie v roku 1917, keď pomocou obsahovej analýzy denníka The New York Times skúmal zobrazenie jej
priebehu v tomto médiu. Keďže denník o revolúcii informoval viacmenej negatívne, predpokladal, že aj názory
verejnosti budú k tejto udalosti negatívne (Rogers, 2004: 4). Tu je nutné podotknúť, že táto téza nebola
podporená reálnym skúmaní verejnej mienky tak ako ju poznáme dnes, keďže metodológia a techniky
prieskumov boli vtedy ešte takmer nerozvinuté.
Závery štúdie McDonald-Ladda a Lenza ukazujú moc médií meniť volebné preferencie (2009). Na príklade
parlamentných volieb vo Veľkej Británii v roku 1997 ukázali, ako čitatelia predtým konzervatívneho denníka
Sun zmenili svoje volebné preferencie vďaka príklonu denníka k opozičným labouristom. Otvorená podpora
bulvárneho denníka opozičnej strane spôsobila zmenu preferencií približne 10 až 25 percent ich čitateľov,
čo je výsledok, ktorý rámci volebných výsledkov má svoju váhu.
Druhou nemenej dôležitou prácou z tohto obdobia je analýza propagandy od Harolda Laswella
(Propaganda Technique in the World War, 1927). Ako výskumník sa zaoberal skúmaním techník a účinkov
propagandy v 1. Svetovej vojne, ktorá bola prvou svetovou udalosťou, kde sa masovo využívali médiá na
informovania verejnosti a teda vojnovú propragandu. Ná základe obsahovej analýzy prichádza k podobným
záverom ako W. Lippman, teda k názoru, že masové médiá majú kľúčový vplyv na názory verejnosti a jej
vnímanie politických udalostí. Vo svojej práci rozvinul známu techniku analýzy komunikačného procesu, teda
výskumnú otázku, v ktorej sa pýtame, kto hovorí čo, komu, cez ktoré kanály a s akým efektom? Jeho
metodológia následne ovplyvnila spôsob skúmania v politickej komunikácii, pričom samotný Laswell sa
naďalej angažoval aj v inštitucionálnom ukotvení politickej komunikácie ako vedy.

4.2.2. OBMEDZENÁ MOC MÉDIÍ (193 0 – 1970)
Ďalší výskum vplyvu médií na verejnú mienku však ukázal, že táto moc nie je absolútna a verejnú
mienku nie je možné vnímať ako názory individuálnych voličov. Ich politické postoje sú totiž ovplyvnené aj

komunitou, v ktorej sa pohybujú (napr. Lazersfeld, 1944) alebo ich existujúcimi názorovými preddispozíciami
a sociálnym postavením (Klapper, 1960). Joseph Klapper vo svojej vplyvnej štúdii The Effects of Mass
Communication konštatuje, že „masová komunikácia nemusí slúžiť ako jediný potrebný alebo nevyhnutný dôvod
účinkov na publikum, ale jej funkcia je skôr v spojitosti s iným faktormi,“ (1960). Na rozdiel od prvých štúdií
politickej komunikácie tak teoretici politickej komunikácie upustili od hypotézy, že médiá sú jediným
a kľúčovým indikátorom verejnej mienky a pripustili, že ju ovplyvňujú aj iné faktory, ktoré môžu byť navyše
ešte dôležitejšími.
Prelomová štúdia The People`s Choice (Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 1944), ktorej autorom je jeden
z priekopníkov výskumu politickej komunikácie, Paul Lazarsfeld s kolektívom autorov, sa venovala skúmaniu
voličských preferencí a vplyvu predvolebnej kampane na voličské rozhodovanie. Autori sa zamerali na malý
volebný obvod Erie County v Ohio v čase predvolebnej kampane v prezidentských voľbách v roku 1940. Ako
výskumnú metódu využili na tú dobú novinku, panelové rozhovory s vybranými voličmi v danom obvode. Ich
zistenia boli v ostrom rozpore s dovtedy preferovaným pohľadom na silné účinky médii pri formovaní názorov
obyvateľov. Zistili, že počas predvolebnej kampane zmenila svoje voličské preferencie iba menšia časť
obyvateľov a aj z toho iba málo na základe médií a kampaňovým posolstvám. Prekvapivo, väčší vplyv na
zmenu preferencií mali tzv. názoroví lídri v komunite, teda ľudia, ktorých názor si ostatní obyvatelia vážili
a zároveň ovplývali väčšími znalosťami o politike. Títo lídri tak slúžili ako prirodzený filter informácií z médií,
čo z pohľadu komunikačného procesu znamená, že medzi médiami a voličmi vzniká ešte jeden medzistupeň.
Takúto komunikáciu nazval Lazarsfeld ako dvojúrovňovú. Fakt, že väčšina voličov v priebehu kampane svoj
názor nezmenil, vysvetľovali autori viacerými faktormi, ako sú preferencie v rodine voliť nejakú stranu či
kandidáta, existujúce názory na politiku či náboženské vyznanie. Z pohľadu výskumu mediálnych efektov tak
prišli k záverom, že ich schopnosť presvedčiť a zmeniť názor recipientov je veľmi obmedzená. Voličské
preferencie sú už pred kampaňou pomerne silne ukotvené a predvolebná kampaň skôr mobilizuje a utvrdzuje už
presvedčených voličov. Tento záver je potrebné vnímať aj vo vtedajšom politickom kontexte, keďže
v existujúcom straníckom systéme bola voličské volatilita, teda prelietavosť, veľmi nízka a veľká časť voličov
volila vybranú politickú stranu a jej kandidátov dlhodobo a stabilne.

Zaujímavá štúdia Inštitútu pre politiku, demokraciu a internet (2004) ukazuje, ako je možné koncept
dvojúrovňovej komunikácie aplikovať na súčasnú internetovú komunikáciu. Aj keď je komunikácia na
internete vo svojej podstate priama, štúdia ukázala, že aj v online prostredí existujú názoroví lídri
(influentials). V americkej prezidentskej kampani v roku 2004 to boli aktívni prispievatelia do diskusií,
tvorcovia online obsahu či len sprostredkovatelia nových informácií. Tí šírením informácií o politike
v online sfére tak vplývajú na pasívnejších užívateľov a stávajú sa medzistupňom v priamej komunikácií.

4.2.3. PRINAVRÁTENIE MOCI MÉDIÁM (1970 – 1980)
Opätovný návrat k chápaniu moci médií meniť a vplývať názory a postoje verejnosti. Súvisí najmä
s nástupom skúmania účinkov televízie ako nového komunikačného kanála a tiež s prepracovanejšími metódami

skúmania a prístupu k dátam. Často sa spája s konceptom „kultivácie“ od Gerbnera a Grossa (1976), ktorý
predpokladá, že masívne sledovanie televízie zapríčiní vnímanie sveta a politiky tak, ako ho zobrazujú televízne
formáty. Zároveň sa mení kontext, v ktorom médiá vplývali na názory voličov. Proces zmeny straníckych
systémov a postupného odlivu skalných voličov od existujúcich strán spôsobil, že sa zvýšila voličská volatilita
a ich názory už neboli tak pevné ako predtým. So zvyšujúcim sa podielom nerozhodnutých voličov tak stúpala
aj dôležitosť médií v čase predvolebnej kampane. S týmto prístupom v politickej komunikácií súvisí aj
Downsova ekonomická teória demokracie (1957), ktorá vníma voličov ako aktérov, ktorých prirodzenou snahou
je maximalizovať svoj zisk prostredníctvom výberu kandidátov vo voľbách. Z tohto pohľadu je prístup voliča
k voľbám čisto racionálny. Prostredníctvom médií je informovaný o plusoch a mínusoch jednotlivých
kandidátov a ich programov a sám si zvolí, ktorý je pre neho výhodnejší. Tento prístup zároveň eliminuje aj iné
faktory, ako je napríklad rodina či náboženské vyznanie, čím sa z voliča stáva individuálny aktér v politickom
prostredí.
Na podklade skúmania verejnej mienky v 70tych rokov v západnom Nemecku prichádza Elizabeth
Noelle-Neumann (The Spiral of Silence, 1974) k záverom, že názory jednotlivcov sú často ovplyvnené
dominantným názorom verejnosti, ktorý je vyjadrený v médiách či verejnom diskurze. Týka sa to najmä tém,
ktoré sú vo vnímaní verejnosti kontroverzné, pričom väčšinový názor v týchto témach spôsobuje, že ľudia, ktorí
pôvodne zastávali minoritný názor si ho radšej nechávajú pre seba či sa pridávajú k väčšinovému názoru.
Druhým dôsledkom môže tiež byť, že ľudia, ktorí zastávajú väčšinový názor ho majú odvahu vyjadriť
hlasnejšie. Samotný výskum verejnej mienky a jeho prezentovanie v médiách tak opätovne ovplyvňuje názory
verejnosti v konkrétnych témach a spôsobuje dominanciu väčšinových názorov vo verejnej mienke na úkor tých
alternatívnych. Tento koncept zdôrazňuje práve úlohu masových médií, ktoré majú tendenciu prezentovať práve
dominantné názory a vytvárajú tak dojem neexistencie iných názorov.

4.2.4. MOC KONŠTRUOVAŤ REALITU (1980 – SÚČASNOSŤ)
Aktuálne je moc médií vnímaná najmä cez ich silu vytvárať vnímanie politického procesu. Podľa tohto
nazerania majú médiá moc rámcovať politickú realitu do existujúcich vzorcov vnímania, pričom recipienti
mediálneho obsahu majú možnosť výberu z viacerých takýchto rámcov. Tento prístup tak pracuje aj s mocou
médií vplývať na verejnú mienku, no zároveň necháva možnosť výberu jedincom. Najväčšie efekty, ktoré majú
média na divákov sú nepozorované a nechcené – média väčšinou neinformujú za cieľom ovplyvniť niekoho
názor alebo ho presvedčiť, no napriek tomu majú moc meniť preferencie a názory konzumentov informácii, hoci
tí si to primárne vôbec nemusia uvedomiť (Wolsfeld, 2011). Aj keď potenciál médií nastolovať agendu začínajú
autori detailnejšie skúmať až neskôr v súvislosti s prehodnocovaním mediálnych vplyvov, prvýkrat túto ich moc
definoval už Bernard Cohen v roku 1963. Jeho slovami, „aj keď médiá nemusia byť vždy úspešné v určovaní
toho, čo si majú ľudia mysliať, sú veľmi úspešné v tom, že určujú to, o čom ľudia rozmýšľajú,“ (In: Sanders,
2009) Inými slovami, aj keď presvedčovacia funkcia médií je obmedzená a jej sila závisí od viacerých faktorov,
médiá majú moc ovlyvniť témy verejného diskurzu a rozhodnúť, ktorá téma sa stane verejnou a ktorá nie.

Štúdia autorov McCombs a Shaw (The agenda setting function of the press, 1972) ako prvá priniesla
empirické potvrdenie toho, čo viacerí autori ešte pred nimi definovali ako moc médií nastolovať agendu.
Zamerali sa na skúmanie predvolebnej kampane v amerických prezidentských voľbách v 1968, pričom
porovnávali vzťah medzi dôležitosťou verejnej agendy vzhľadom na pokrytie konkrétnej témy v médiách. Ich
kľúčovou hypotézou bola skutočnosť, že pokrytie vybranej témy v médiách oplyvní aj jej dôležitosť v rebríčku
verejnej agendy, teda čím je nejaké téma viac v médiách, tým je z pohľadu verejných politík dôležitejšia.
Empirické dáta takýto vzťah odhalili, keďže našli silnú koreláciu medzi témami, ktorými sa zaoberali vtedajšie
noviny a ktoré sa stali následne verejnou agendou.
Robustnú štúdiu na tému vytvárania agendy tradičnými médiami spracovali autori z Harvardskej univerzity.
Na vzorke až 48 médií v USA počas 5 rokov sledovali, ako sa výskyt článkov na vybranú tému odrazil
na počte tweetov na Twitteri, ktoré komentovali alebo zdieľali názor s danou témou. V daný týždeň čo
články vyšli v novinách sa počet tweetov zvýšil až o 60%, navyše, ak bola téma spracovaná s preferenciou
nejakého názoru, obsah tweetov ho väčšinovo preberal. Tradičné médiá majú teda na určovanie
spoločenských tém stále vplyv, minimálne na sociálnych sieťach (King, Schneer, White, 2017).

4.3.

KONCEPTY MOCI MÉDIÍ V SÚČASNOSTI

4.3.1. NASTOĽOVANIE AGENDY
Veľmi často sa na silu médií nazerá ako na schopnosť presvedčiť nás, čo si máme myslieť alebo aký
názor si máme utvoriť na konkrétnu tému. Sila médií však spočíva aj v omnoho jednoduchšej, ale niekedy
účinnejšej moci nad divákmi. Médiá totiž majú moc určiť, nad ktorými témami máme vôbec uvažovať
a o ktorých sa ani nedozvieme. Táto sila médií sa zvykne nazývať moc nad agendou, teda nad výberom témy,
ktorú sprostredkujú svojím divákom. Koncept nastoľovania agendy tak hovorí o vplyve mediálnej agendy, ktorú
môžeme definovať ako súbor tém v médiách, na agendu verejnú (McCombs and Valenzuela, 2017). Maxwell
McCombs a Donald Shaw sú považovaný za autorov tohto konceptu, pričom ako jeden z faktorov, ktorý
limituje túto moc médií ovplyvňovať diskutované témy, vnímajú to, či je téma „nápadná“ (obtrusive), resp.
„nenápadná“ (non-obtrusive). Za nápadnú tému považujú takú, s ktorou majú diváci reálnu skúsenosť, ako je
napr. neustále rastúca cena benzínu, pričom práve takéto správy sa stanú súčasťou diskurzu aj bez zapríčinenia
médií. Za nenápadné správy možno považovať tie, ktoré sa života ľudí priamo nedotýkaju, ako je napr. globálne
oteplovanie, a tak sú na okraji ich záujmu, čo však zvyšuje silu v médií v tom, či sa stanú alebo nestanú
verejnou témou. Tieto zistenia dokladá aj štúdia Dunaway, Branton a Abrajano (2010), ktorí skúmali tento
koncept na vnímaní nelegálnej imigrácie ako vážnej témy rezonujúcej vo verejnosti. Ako predpokladali, túto
tému vážnejšie vnímali voliči, ktorí žili v pohraničných oblastiach a dennodenne sa s jej dôsledkami stretli
v bežnom živote. Naopak, voliči, ktorí žili v oblastiach bez problémov s nelegálnou migráciou považovali túto
tému za dôležitú podľa toho, ako často sa vyskystovala v médiách.

S mocou nastolovať agendu úzko súvisí aj moc médií budovať verejnú agendu (agenda building). Tento
koncept sa vzťahuje k procesu, v ktorom sa vytvárajú verejné politiky, a teda hovorí o vplyve medií na ich výber
a presadenie (McCombs, 2004). Výber tém, ktorý je v moci médií, tak vplýva nielen na verejnú mienku, ale
následne aj na preferencie politikov zaoberať sa konkrétnymi politikami. Vzťah medzi témami, ktoré sa
objavujú v médiách a nastolovaním politickej agendy charakterizovali Dearing a Rogers (1996). Podľa ich
názoru, politická agenda, teda konkrétne verejné politiky, závisia najmä od mediálnej agendy a verejnej mienky
verejnosti vyjadrenej v prieskumoch verejnej mienky.

Dobrým príkladom vplyvu mediálneho pokrytia tém na legislatívnu iniciatívu je štúdia Tan a Weavera
(2009), ktorý sa zamerali na prijímanie legislatívy na úrovni štátov v USA. Vysledok potvrdil koreláciu
medzi témami, ktoré otvorili lokálne médiá a následne boli súčasťou legislatívnych opatrení. Teda témami,
ktoré dostali široký mediálny priestor sa následne vo zvýšenej miere zaoberali aj politickí aktéri. Korelácie
medzi verejnou mienkou a mediálnou agendou už nebola taká silná.

Moc médií nad agendou je veľmi dôležitá aj v čase predvolebných kampaní. Sú to totiž práve médiá, ktoré
svojim pokrytím kandidátov rozhodujú o tom, ktorí sú reálnymi účastníkmi volebného súboja a ktorí len do
počtu. Ak totiž médiá určitého kandidáta ingnorujú ako nerelevantného, ten sa skutočne takým stáva a jeho
šanca preniesť svoje posolstvo a ponuku voličom klesá. Médiá tak často už na začiatku volebného súboja
ovplyvnia to, ktorí kandidáti dostanú priestor osloviť voličov.

4.3.2. TEÓRIA RÁMCOVANIA
Jednou z najznámejších definícii rámcovania pochádza od Entmana, ktorý ho považuje za „výber určitých
aspektov vnímanej skutočnosti a ich následné zdôraznenie v komunikovanom obsahu takým spôsobom, aby su
zdôraznila konkrétna definícia problému, príčinná interpretácia, morálne hodnotenie, prípadne doporučené
riešenia popisovanej záležitosti.“ (1993). Teória rámcovania je však koncept, ktorý sa neviaže len na politickú
komunikáciu, ale je využívaný všeobecne v humanitných v vedách. Goffman vo svojej práci Frame Analysis
(1974) tvrdí, že keďže svet je príliš komplexný pre jednotlivcov, aby ho pochopili vo všetkých smeroch, ľudia
využívajú vytvorené schémy na zaradenie nových informácií do predom existujúcich rámcov. Rámce tak
umožňujú jednotlivcom alebo skupinám zaradiť, identifikovať a umiestniť informácie do ich aktuálnej situácie.
Inými slovami, vďaka rámcom recipienti politické informácie interpretujú a zjednodušujú si tak chápanie
politickej reality, ktorá je často príliš komplikovaná alebo neprehľadná. Entman charakterizoval 5 základných
rámcov, ktoré sú často využívané v politickej komunikácii médiami (1993):
1.

Debata o politikách sa prezentuje vo forme stretu medzi politickými aktérmi

2.

Zložité deje sa personalizujú na zjednodušené príbehy s konkrétnymi tvárami

3.

Moralizujúce rámce, ktoré prezentujú politický proces v morálnej rovine

4.

Zodpovednostné rámce, ktoré vyvodzujú konkrétnu zodpovednosť politických aktérov

5.

Konzekvečné rámce, keď sa politický dej prezentuje formou jednoduchého princípu

Rámce preto pomáhajú zaradiť informácie do určitého kontextu a zároveň ich interpretujú v rámci neho.
Keď sú už vytvorené, slúžia médiám v dvoch aspektoch – pri výbere konkrétných informácii, ktorú budú
spracúvať. Je vyššia šanca, že pri rozhodovaní o tom, ktorí príbeh spracujú, si vyberú ten, ktorý sa viac hodí do
existujúceho rámca. Druhým aspektom je skutočnosť, že informácie interpretujú v existujúcom rámci, teda na
základe jeho predošlých atribútov (Wolsfeld, 2011). Vznik takýchto rámcov sa viaže k novinárskym
konštrukciám, v ktorých sa snažia nájsť súvis medzi existujúcimi rámcami a udalosťami, ktoré pokrývajú. Často
sa však snažia aj samotní politickí aktéri príjsť s vlastnými rámcami, teda vysvetleniami aktuálnych udalostí,
pričom dúfajú, že im to pomôže v komunikácii so svojimi voličmi zasadiť svoje politické kroky do pre nich
pozitívnej interpretácie. V politickej praxi preto často existujú vzájomne súperiace rámce, ktoré sú prezentované
napr. súperciami politickými aktérmi v rámci predvolebného boja.

Viaceré rámce môžu existovať aj v mediálnom prostredí bez ich aktívneho vytvárania politickými aktérmi.
Ako ukázala štúdia Edyho a Meiricka, po útokoch na budovu WTC v New Yorku prevládali v médiach dve
vysvetľujúce rámce – že išlo o krimininálny akt konkrétnych teroristov alebo o vojnový akt Afganistanu, kde
vládol Taliban (2007). Na základe prijímania týchto rámcov sa líšilo aj preferované riešenie – postavenie
teroristov pred súd v prípade kriminálneho aktu či vojenský zásah v prípade vojnového aktu. V reálnom
prostredí však štúdia ukázala aj to, že prijímanie týchto rámcov verejnosťou nezávisí len od miery ich
mediálneho pokrytia, ale aj od viacerých externých faktorov.

Rámce slúžia pre novinárov aj ako vyhľadávací mechanizmus, v rámci rozhodovania, ktoré správy sú
vhodné alebo potenciálne zaujímave pre divákov. Častejšie preberajú správy, ktoré zapadajú do existujúceho
konkrétneho rámca, pričom ich výber je prispôsobený tomu, aby do neho „zapadli“, teda neodlišovali sa od
významu rámca. Naopak, správy, ktoré do existujúceho rámca nezapadajú, majú nižšiu pravdepodobnosť, že
budú novinármi prebraté. Tento koncept ďalej rozpracoval Iyengar (1991), keď rozdelil rámcovanie tém na
epizodické a tematické. Epizodicky rámcované správy sú také, ktoré vysvetľujú všeobecné témy pomocou
špecifických udalostí, naopak tematické správy sú také, ktoré prezentujú viac fakty a širší rámec konkrétnej
udalosti. V emipirickej časti štúdie následne dokázal, že diváci televízií sú viac náchylní prisudzovať
individuálnu zodpovednosť konkrétnym ľuďom alebo skupinám v témach, ktoré sú epizodicky rámcované.
Teda, samotný rámec spracovania informácie určuje, ako diváci túto informáciu vnímajú a následne posudzujú
zodpovednosť za tieto udalosti. Teda je dôležité, či dopravnú situáciu v krajine médiá ilustrujú na konkrétnej
smrteľnej nehode alebo pomocou hlbšou kontextu v štatistikách.

4.3.3. PRIMING
Podobným konceptom, ktorý úzko súvisí s nastolovaním mediálnej agendy alebo teóriou rámcovania je
priming. Základným predpokladom tohto konceptu je, že zvyšovaním vnímania významu niektorých tém
a udalostí spolu s ich atribútmi môžu médiá ovplyvniť kritériá a štandardy, podľa ktorých sú politickí aktéri
hodnotení (Iyengar, 2017). Médiá tak zdôrazňovním konkrétnych tém zvýhodňujú niektorých politických
aktérov. Toto zdôrazňovanie vybraných tém nemusí byť zámernou snahou médií ovplyvniť preferencie

kandidátov, ide skôr o neúmyselný dôsledok ich moci nastolovať agendu a rozhodnúť, ktorá téma sa stane
verejnou.
Túto silu médií zaujímavo dokladuje štúdia Jamesa Druckmana (2004), ktorá skúmala senátne voľby
v Minnesote v roku 2000. Najprv sa zameral na výskum tém, ktoré média v predvolebnej kampani pokrývali,
pričom identifikoval dve dôležité témy – sociálne zabezpečenie a hodnoty jednotlivých kandidátov do úradu.
Následne sa zaberal tým, ako veľmi ľudia v predvolebnej kampani sledovali médiá a ktoré témy považovali za
najdôležitejšie pri svojom rozhodnutí, koho voliť. Tí voliči, ktorí média sledovali pozornejšie považovali za
najdôležitejšiu tému pri svojom rozhodovaní práve sociálne zabezpečenie a svoju voľbu kandidáta
prispôsobovali práve jeho postojom k tejto téme. Naopak, voliči, ktorí médiá sledovali menej považovali za
dôležitejšie iné témy pri svojom rozhodovaní. Štúdia tak ukazuje zaujímavú skutočnosť, že ovplyvnitelnejší
médiami sú práve tí voliči, ktorí sledujú predvolebnú kampaň podrobnejšie a častejšie konzumujú politické
spravodajstvo.
Na príkladoch najznámejších a najvplyvnejších konceptov v politickej komunikácii je vidieť ako sa
v priebehu posledných 100 rokov menili názory na moc médií. Tak ako sa rôznilo nazeranie na ich postavenie
v komunikačnom procese a vplyv, ktorí majú na svoje publikum sa však menili aj samotné médiá a spoločnosť.
Od technologických zmien a postupného nástupu nových médií až po zmenu voličského správania a straníckych
systémov. Keďže v súčasnosti sme svedkami ďalších radikálnych zmien aj na strane médií a aj na strane
správania ich konzumentov, dá sa očakávať, že aj pohľad na moc médií sa bude ďalej vyvíjať a existujúce
koncepty prehodnocovať. Dobrý príkladom takéhoto trendu je tzv. demasifikácia médií ako ju popísali Chaffee
a Metzger (2001). So vznikom stále väčšieho počtu médií sa zužuje aj ich obsahové zameranie a zmenšujú
cieľové skupiny. Tento trend len podčiarkujú sociálne siete, ktoré od modelu šírenia informácií od „jedného
k mnohým“ v masových médiách fungujú viac na princípe od „mnohých k mnohým“. Strata masového zásahu
obsahu šíreného vybranými médiami by znamenala, že viaceré koncepty ako napr. nastoľovanie agendy by
strácali na sile. Naopak, pre viaceré iné trendy táto zmena znamená ich ďalšieho prehlbovanie, dobrým
príkladom môže byť zvyšujúca sa názorová polarizácia zapríčinená uzatváraním sa do informačných bublín.
Skúmanie efektu médií na publikum tak určite nie je na konci, práve naopak, stále sme len niekde na polceste
k hľadaniu odpovede na otázku, akú moc majú médiá.

5. MÉDIÁ V DEMOKRACII ALEBO MÉDIOKRACIA?
Z pohľadu teórie demokracie hrajú médiá v politickom systéme dôležitú úlohu. Masové médiá sú súčasťou
získavania a udržiavania moci, keďže umožňujú komunikovať politickým aktérom ako sú politické strany či
inštitúcie s verejnosťou, teda potenciálnymi voličmi. Ich kľúčové postavenie v komunikačnom procese však
zároveň znamená, že disponujú značnou mocou, nielen smerom k verejnosti, ale aj voči politickým aktérom,
ktorí nie sú bez médií schopní so svojimi voličmi komunikovať. Práve otázka vzájomného vzťahu a postavenia
medzi politickými aktérmi a médiámi je kľúčová pri hľadaní odpovede na otázku, či sú médiá len sluhom
vládnucich alebo naopak sú politické strany a inštitúcie závislé od médií?

5.1.

POSTAVENIE MÉDIÍ V DEMOKRACII

Aj keď funkcie médií sú širšie, pre fungovanie politického systému je doležitá najmä informačná
a presvedčovacia funkcia. V normatívnej rovine sú však zároveň garantom viacerých atribútov, ako je napríklad
pluralita názorov či kontrola moci. Ak uplatníme tento normatívny pohľad, média v demokracii by mali okrem
sledovania svojich záujmov ako ekonomických a politických aktérov zastávať aj verejný, demokratický, záujem
spoločnosti. Médiá tak pomáhajú utvárať verejnú sféru, napríklad podporou zastúpenia plurality názorov,
poskytnutím priestoru aktérom v spoločnosti či pomocou pri hľadaní konsenzu pri verejných otázkach. Medzi
základné úlohy médií v demokracii podľa Schudsona patrí (2017):
Informovanie - Od médií sa očakáva, že budú v potrebnej a náležitej miere prinášať informácie, ktoré potrebuje
verejnosť a zároveň jej pomáhajú pri rozhodovaní.
Edukácia - Informačná funkcia je tak úzko spojená so vzdelávaním občanov štátu za účelom ich lepšieho
rozhodovania o politike. Predpokladom je, že lepšie informovaný volič je schopný robiť kvalifikovanejšie
rozhodnutia, čo v následne zvyšuje kvalitu demokracie.
Pluralita názorov - vyjadrujú a formulujú témy a problémy, čo znamená, že z nich robia vec verejnú. V záujme
zachovania plurality demokratického systému by mali tieto informácie byť čiastočne diverzikované a prinášať
do verejného diskurzu heterogénne názory.
Kontrola moci - sú súčasťou demokratického politického systému a v ideálnom prípade fungujú v spoločnosti
ako „strážny pes“ demokracie. To znamená, že by mali strážiť verejný záujem, napríklad v podobe poukázania
na korupciu či prešľapy verejných aktérov.
Analýza – spracúvajú rôzne informácie a interpretujú ich s cieľom lepšieho uchopenia komplexných tém.
Pomáhajú tak vysvetlovať a komunikovať dôležité a často komplikované spoločenské problemy.
Sociálna empatia – informujú nielen o rôznych názoroch a témach, ale aj o odlišných spôsoboch života
v spoločnost a príbehoch iných. Posilujú tak pocit spolupratričnosti, empatie a tolerenacie v spoločnosti.

Mobilizácia – majú silu vyzývať voličov ku konkrétnym akciám a vplývať tak na ich angažovanosť, napr. na
účasť vo voľbách alebo na referende. Zvyšujú tak legitimitu demokratických prvkov vládnutia a záujem
o politiku.
V ideálnom modely sú tak mediá prostredníkom medzi politickými aktérmi a voličmi, a sami tak stávajú jedným
z aktérov politického systému. Akceptáciou normatívnej úlohy médií v demokratickom politickom systéme,
kladieme tak pred súkromné subjekty očakávania, ktoré by mali presadzovať aj na úkor ich vlastných záujmov.
Napríklad, aj keď primárnou úlohou ekonomického subjektu je dosahovanie zisku pre vlastníkov, z pohľadu
konceptu demokracie sa stávajú aktérmi s nenahraditeľnou funkciou. Relevantnou sa tak stáva otázka, nakoľko
má politický systém podporovať média, napr. finančným dotáciami alebo legislatívnym prostredím v záujme
posilnenia ich úlohy v demokracii (McChesney and Pickard, 2017). Jedným z vyústení tohto prístupu k médiám
je existencia verejnoprávnych médií, teda médií v štátnom vlastníctve, ktoré by mali v prvom rade sledovať
záujem spoločnosti ako celku.

Že médiá túto funkciu v spoločnosti reálne uskutočňujú, ukazuje aj štúdia Norris a kol. (1999), ktorá sa
zaoberala dlhodobým účinkom informovania o politike v čase predvolebnej kampane v roku 1997 vo Veľkej
Británii. Tí voliči, ktorí v čase predvolebnej kampane sledovali jej pokrytie v médiách vykazovali
v dlhodobom horizonte väčšie vedomosti o politike a boli aj náchylnejší angažovať sa vo verejnej sfére.
Oproti ostatným mali vďaka sledovaniu médií väčšie znalosti o volebnom procese, možných kandidátoch
a tiež prejavili väčšiu vôlu ísť hlasovať. Minimálne v obodobí predvolebnej kampane, tak médiá plnili
dôležitú informačnú funkciu pre verejnosť.

Úloha a moc médií ja závislá od konkrétneho politického systému a jeho inštitucionálneho nastavenia.
Faktory ako sloboda názorov či pluralita médií sú tak pre postavenie médií kľúčové a ovplyvňujú vzájomný
vzťah s politickými aktérmi. Schudson okrem novinárskej slobody k nim zaraďuje aj novinársku profesionalitu
a hodnoty, diverzitu názorov a prístup k informáciám (2017). V práci Four theories of the press (Siebert,
Peterson, Schramm, 1956) definujú jej autori typy vzťahov medzi médiami a politickou sférou, pričom hovorí
o štyroch modeloch takýchto vzťahov:
1.

Autoritársky model – nástroj vládnucej moci na sprostredkovanie informácií, asymetrický model
z pohľadu moci, ktorá je na strane vládnucich elít.

2.

Libertariánsky model – médiá vníma ako nástroj politickej liberalizáciea a sociálno-ekonomického
pokroku, dôraz na ich nezávislosť od politickej moci.

3.

Sovietsko-komunistický model – chápe médiá ako prostriedok politickej socializácie, vzdelávania
a utvárania verejnej mienky, vychádza z autoritárskeho modelu.

4.

Model

sociálnej

zodpovednosti

–

média

uprednostňujú

„dobro“

spoločnosti,

vychádza

z libertariánskeho modelu.
Táto klasifikácie čelila postupne veľkej kritike ako zastaralá a vychádzajúca z aktuálnych historických súvislostí
a podôb mediálnych systémov. Užitočnejšie je preto vychádzať z práce Comparing media systems: Three
models of media and politics od Hallin a Manciniho (2004). Tí sa vo svojej práci pokúsili predstaviť tri modely
mediálnych systémov, ktoré následne uplatnili na 18 krajín západnej Európy a Severnej Ameriky.

Operacionalizovali aj mediálny aj politický systém pomocou viacerých premenných. Na strane mediálneho
systému patrí medzi premenné štruktúra mediálneho trhu, prepojenie na politickú sféru, stupeň profesionalizácie
žurnalistiky a regulačná rola štátu. Naopak, na strane politického systému patria medzi premenné ekonomické
faktory, intervencie štátu do verejnej sféry, volebný systém, občianska participácia a povaha demokratického
pluralismu a verejnej správy.
Na základe týchto premenných hovoria o troch modeloch systémov médií:
Liberálny model médií – Vyznačuje sa rýchlom rozvojom tlačených médií, ktorých vplyv neskôr prevzali
elektronické médiá. Príznačné pre tento model je nízka miera vplyvu politckej sféry na médiá, vysoká pluralita
médií a úroveň profesionalizácie žurnalistiky. Tlak na médiá skôr vytvára orientácia na vytváranie zisku než
politická sféra. Tento model je príznačný najma pre anglosaské krajiny, typickým príkladom sú Spojené štáty,
Kanada či Veľká Británia.
Demokraticko-korporativistický model – pre tento model je príznačné tradičné spolužitia komerčných médií
a médií, ktoré sú previazané so sociálnymi a politickými aktérmi a pomerne aktívna, avšak legislatívne
obmedzená rola štátu. Vysoká miera žurnalistickej profesionality je doprevádzaná vysokou autonómiou
a samoreguláciou. Na strane politického systému hovoria o konsenzualizme a organizovanom pluralizme. Medzi
krajiny, ktore zaraďujú do teho modelu, patria najmä škandinávske krajiny, štáty Beneluxu, Nemecko či
Rakúsko.
Polarizovano-pluralistický model – Vyznačuje sa integráciou médií a straníckej politiky, slabým historickým
vývojom komerčných médií a silnou rola štátu. Pre médiá je tak charakteristická silná stranícka orientácia
a politická angažovanosť a nízka miera profesionalizácie žurnalistiky. Politický systém býva v tomto modely
silne pluralistiký, slabo rozvinutý právny systém a zasahovanie do mediálneho prostredia. Tento model býva
často označovaný ako stredomorský, keďže do neho autori zaraďujú krajiny ako Portugalsko, Taliansko, Grécko
či Španielsko.
Kritika toho modelu sa zamerala najmä na skutočnosť, že predstavené modely mediálnych systémov nie sú
univerzálne, teda vychádzajú z konkrétnych mediálnych systémov v západných krajinách. Aplikácie týchto
modelov na iné krajiný, napr. na postkomunistickú oblasť strednej Európy tak nie je jednoduchá a nezaobíde sa
bez nutných variácií jednotlivých premenných.

5.2.

MÉDIA AKO PROSTRIEDOK HEGEMÓNIE MOCI?

Častá kritika úlohy médií v demokratickom systéme vyplýva z ich vnímania ako nástroja elít na
udržovanie hegemónie prevládajúcich názorov, hodnôt či politického systému. Médiá sú podľa tohto pohľadu
komunikačnou bránou, cez ktorú umožňujú prejsť iba spoločensky akceptovaným aktérom, ktorí sú súčasťou
politického systému, ako sú vládne inštitúcie, veľké korporácie či parlamentná opozícia. Zároveň vytvárajú
bariéru pre nesystémových aktérov alebo názory, ktoré nie sú v súlade s prevládajúcim kontextom. Médiá tak
priamo nehovoria, ktorú politickú stranu voliť alebo ktorý názorový prúd je správny, ale buď ignoráciou

eliminujú nesystémové názory či ich vykreslením ako nebezpečných potláčujú do antisystémovej polohy. Podľa
Bagdikiana to súvisí s ich vlastníctvom, keďže väčšina médií patrí veľkym súkromným spoločnostiam, ktoré sú
zároveň najväčšími zadávateľmi reklamy. Tým vyhovuje zakonzerovanie súčasného stavu a média tak
pokrývaním len oficiálnych, mainstreamových“ zdrojov len replikujú existujúce spoločenské status quo (2004).

Štúdia Daniela Hallina ukázala na príklade mediálneho pokrytia témy Vietnamskej vojny americkými
médiami ako princíp hegemónie funguje (1987). V prvej etape vojny všetky médiá americkú pozíciu v
konflikte podporovali a do ich výstupov sa nedostali iné názorové alternatívy, ktoré by boli proti vojne. Vo
verejnosti tak vytvárali dojem jedinej možnej alternatívy a podporovali prevládajúci názor. Až časom sa
pokrytie vojny vo Vietname menilo s fragmentáciou postojov elít a média začali pokrývať aj opačné postoje,
kritizujúce anagažovanie sa USA v konflikte. Média tak len reflektovali názory elít a podporovali väčšinové
vnímanie tejto konkrétnej udalosti.

Na podobnom princípe je založený aj koncept „vytvárania súhlasu“, ktoré autormi sú Chomski
a Herman (1988). Tí tvrdia, že dominantné americké médiá už niekoľko poslednýh dekád pokrývajú všetky
dôležité témy tak, aby boli v súlade s mocensko-vojenskými záujmami americkej vlády, čím vo verejnosti
vytvárajú súhlas s ich politikou. Ide však o normatívny koncept, ktorý médiá vníma čisto ako nástroj vládnej
propagandy a od štúdie Hallina sa líši najmä tým, že hovorí o nemennej hegemónii, ktorá má konštruovaný
pôvod. Naopak, štúdia Hallina ukazuje, že aj prevládajúci názor médií sa môže v čase meniť a reflektuje
aktuálny kontext a zmenu elít v politickom systéme.

5.3.

ALEBO NAOPAK MÉDIOKRACIA?

Prístup, ktorý zdôrazňuje úlohu médií v demokracii však má viacero trecích plôch. Vzájomná interakcia
politických aktérov a médií totiž naráža na odlišnú logiku ich fungovania. Karen Sanders hovorí o troch
štrukturálnych osiach, v ktorom na seba naráža mediálna a politická logika (2009):


Odlišná moc, ktorou disponujú – kým moc médií je založená vplyve na verejnú mienku
prostredníctvom nastolovania agendy, rámcovania tém či vplyve na imidž politikov, politickí aktéri
disponujú mocou nastaviť legislatívne prostredie médiám či obmedziť prístup k informáciám či ich
zdrojom.



Logika fungovania – kým médiá ako súkromné spoločnosti sú orientované na tvorbu zisku pre
vlastníkov či rozširovanie svojho vplyvu, zisk politických aktérov je v prístupe k moci či vplyve na
presadenie konkrétnych politík.



Inštitucionalne nastavenie – média ako demokratické inštitúcie by sa mali riadiť novinárskou etikou
či spoliehať sa na oficiálne zdroje, politickí aktéri sú naopak orientovaní na presvedčovanie.

Rast vplyvu médií v demokratickom systéme práve na úkor politických aktérov tak môže nakloniť misku váh
v politickom systéme, pričom je otázne, nakoľko si samotné médiá uvedomujú zvýšenú zodpovednosť, ktorá

z tejto situácie vyplýva. Dôraz médií na negatívne informácie o politike a kritiku politických aktérov vplýva na
názor verejnosti na celý demokratický systém, pričom v konečnom dôsledku mení úlohu médii v demokracii na
kontraproduktívnu (Lloyd, 2004).
Na vychýlenie moci na stranu médií reaguje koncept mediatizácie (Strombäck, 2008), ktorý hovorí
o dominancii médií a ich logiky fungovania nad politickými aktérmi a procesom politiky. Je založený na
predpoklade, že politici su uvedomujú moc médií na verejnú mienku od ktorej sú zavislí a tým pádom svoju
politiku prispôsobujú ich logike fungovania.

Že pocit politikov o veľkej sile médií nie je ilúziou demonštrovala štúdia Cohena, Tsfati a Scheafera (2008)
na poslancoch izraelského Knessetu. Potvrdila sa im silná štatistická súvislosť medzi pociťovaným vplyvom
médií na verejnú mienku o poslancov a ich motiváciou dostať do mediálnych výstupov.Zároveň sila
motivácie jednotlivých poslancov do médií lebo najlepším prediktorom ich reálneho počtu mediálnych
výstupov.
Strombäck mediatizáciu politického systému nechápe ako ambivalentný systém, ale tvorí ho pomocou kontinua
a teda miery do akej sú:
1.

Médiá najdôležitejším zdrojom informácií o politike a jej procese

2.

Médiá nezávislé na politických inštitúciách

3.

Podoby mediálnych obsahov určované buď politickou alebo mediálnou logikou

4.

Politickí aktéri riadený buď politickou alebo mediálnou logikou

Zdrojom informácií je
interpesonálna komunikácia

Zdrojom informácií sú médiá

Médiá sú zavislé na politických
inštitúciách

Médiá sú nezávislé na
politických inštitúciách

Mediálny obsah je podriadený
politickej logike

Mediálny obsah je podriadený
mediálnej logike

Politickí aktéri sa riadia
politickou logikou

Politickí aktéri sa riadia
mediálnou logikou

Súčasný vývoj hodnotí Strombäck ako taký, ktorý smeruje k väčšej sile a dôležitosti mediálnych aktérov. „V
procese vzrastajúcej mediatizácie politiky už nie je hlavnou otázkou nezávislosť médií na politických aktéroch.
Hlavnou otázkou sa stala nezávislosť politiky na médiách,“ (2008, 228). Miera mediatizácie politiky nie je len
výsledkom správania sa médií a netreba zabúdať, že sa jedná o kontinuum, teda miera mediatizácie je v rôznych
politických systémoch rôzne a zároveň sa môže meniť v čase.

5.3.1. TRENDY VYPLÝVAJÚCE Z MEDIÁLNEJ LOGIKY
Zmeny v mediálnom prostredí vplývajú aj na politickú žurnalistiku, ktorá sa podľa Sanders mení na základe
týchto trendov (2009):
1.

Tradičné spracovanie politických tém sa posúva smerom k odľahčeným formátom ako sú talkshows či
komediálne programy.

2.

Médiá sa orientujú viac na kontroverzné a negatívne informácie, ktoré majú moc pritiahnuť pozornosť
divákov

3.

Stúpa dôraz na názorovú žurnalistiku, teda nielen sprostredkovávanie informácií, ale aj ich
interpretáciu a komentovanie.

Okrem trendov na strane médií sa však tieto zmeny prejavujú aj na strane politických aktérov, ktorí sa
prirodzene musia týmto novým podmienkam prispôsobiť. Adaptácia sa následnej prejavuje vo viacerých
trendoch, ktoré spravádzajú modernú politickú komunikáciu.
„Odľahčená politika“ (Soft News) – Voliči získavajú informácie z rôznych typov médií a formátov. Okrem
tradičných, ako je politické spravodajstvo, diskusie alebo predvolebná kampaň, často získavajú informácie aj
z mediálnych formátov, ktoré nie sú primárne zamerané na informovanie o politike. Dobrým príkladom sú
televízne talkshows, kde často politici vystupújú ako hostia a ktoré sa pre množstvo ľudí stávajú jediným alebo
aspoň najvýznamnejším zdrojom informácií o politike.

Tento trend je viditeľný najmä v americkom prostredí, čo dobre ilustruje štúdia Bauma a Jamieson (2006),
ktorí to nazvali „Oprah efekt“ (podľa populárnej show Oprah Winfrey). Výsledkom ich štúdie bolo zistenie,
že tí voliči, ktorí sledovali v predvolebnej kampani televízne talkshow, ktoré informovali aj o politike, boli
vo svojom rozhodovaní konzistentnejší. Inými slovami, ich rozhodnutie bolo podložené viacerými
informáciami a boli teda z pohľadu politických informácie vzdelanejšími.
Vo svojom výskume sa Matthew Baum (2002) zaoberal skúmaním tzv. mäkkých správ, teda politických
informácií, ktoré sú podávané v zábavných alebo bulvárnych formátoch, ako sú napr. talkshows. Hovorí, že
práve prostredníctvom takýchto nepolitických formátov množstvo voličov získava značnú časť politických
informácií. Spravidla ich sledovanosť je vyššia, ako majú formáty, ktoré sa primárne zaoberajú politikou a jej
analýzou, a tak zasahujú väčšiu časť populácie, ako tradičné politické spravodajstvo. Zároveň znižujú
„náročnosť“ sledovania politických informácií u divákov, keďže sú podávané odľahčeným a zábavným

spôsobom. Diváci týchto relácií sú tak získavajú informácie o kandidátoch či politických procesoch aj napriek
ich nezáujmu o politiku.
Negatívne informovanie - Najdôležitejšie pre novinárov je vyrozprávať dobrý príbeh, čo vysvetľuje zvyšujúci
sa dôraz na infotainment alebo potrebu prinášať šokujúce alebo netradičné informácie v boji o divácku
sledovanosť. V praxi to znamená preferovanie negatívneho informovania o politike na úkor pozitívnych alebo
neutrálnych správ a teda nudnejšieho politického spravodajstva (Wolfsfeld, 2011). Joseph Cappela a Kathleen
Jamieson prichádzajú preto s termínom „špirála cynizmu“ (1997). Novinári si podľa tejto logiky všímajú najmä
negatívne a šokujúce informácie o politických aktéroch, čo zároveň núti politických aktérov komunikovať
o svojich protivníkov podobné informácie alebo svoju prácu prezentovať v bulvárnej forme, čo opäť znamená,
že média informújú najmä o takýchto udalostiach – voličom sú tak servírované najmä negatívne a škandálne
informácie, ktoré znižujú ich dôveru v systém a politikov, čo opäť vyvoláva predstavu novinárov, že toto sú
informácie, ktoré ich diváci vyžadujú.

Konkrétny príklad toho, ako môže tento dôraz na negatívne informovanie poškodiť celú predvolebnú
prináša štúdia Sabata (1992). Ten na základe mediálneho pokrytia amerických prezidentských volieb v roku
1988 demonštroval, že minimálne dvaja kandidáti (Dukakis a Quayle) neuspeli práve pre prevažujúcu
negatívnu medializáciu. Dôsledkom tak môže byť neochota kandidátov zverejňovať podrobnosti z kampane
alebo zo svojej minulosti.
Opačný pohľad prezentuje Pippa Norris vo svojej štúdii A Virtous cycle (2000), v ktorej skúmala, či
negatívne informovanie o politike spôsobuje aj zvyšujúcu sa nedôveru v systém, ktorá napríklad vyúsťuje do
poklesu participácie. Na základe jej výsledkov však prichádza práve s opačným záverom. Síce negatívna
publicita môže znížiť dôveru v konkrétneho politika alebo politiku, celkovo však zvyšuje zaangažovanosť ľudí
v politike, ktorý sa zapájú do systému v snahe tieto nedôveryhodné inštitúcie alebo aktérov nahradiť či zmeniť.
Názorová žurnalistika - Vplyv týchto trendov na jednotlivé médiá je závislý práve od ich typu a formátu.
Jedným z ich možných výsledkov je oslabovanie tradičným mienkotvorných médií, ktorá prichádzajú o úlohu
„gatekeepera“, teda aktéra, ktorý ako jediný vyberá, sprostredkúva a dáva do kontextu politické informácie. Je
to spôsobené tým, že politické informácie sa šíria aj cez odlišné komunikačné kanály (sociálne siete, blogy,
a pod.). V praxi sa tak k voličom dostávajú informácie, ktoré neprešli filtrom tradičných médií.
Jedným z potenciálnym dôsledkom tohto trendu je možné znižovanie nárokov na „mienkotvornú“
politickú žurnalistiku, ktorá v snahe „stíhať“ ostatným médiám a formátom pracujú s informáciami, ktoré sú
viac bulvárne či šokojúcejšie na úkor ich kvality (Bennet, 2017). Opačným dôsledkom rýchlejšie
a chaotickejšieho šírenia politických informácií však môže byť, že u časti publika vznikne dopyt po
dôveryhodnom filtrovaní politických informácií a ich väčšej selekcii. To by práveže znamenalo posilnenie
klasickej názorovej žurnalistiky, ktorá je založená na dlhších a analytickejších formátoch (Sanders, 2009).
V realite je pravdepodobné, že oba tieto trendy sa môžu odohrávať súčasne. Časť publika, ktorá je menej
politicky angažovaná sa bude dostávať k informáciám o politike z viacerých a aj menej tradičných médií či
sociálnych sietí, a naopak voliči s väčším záujmom o politiku sa budú čoraz viac spoliehať na serióznejšie
formáty.

6. INTERNETOVÁ REVOLÚCIA – Z DIVÁKOV AKTÍVNI OBČANIA?

6.1.

AKO MENÍ INTERNET KOMUNIKÁCIU?

V politickej komunikácii je internet najmladším komunikačným kanálom, ktorý vznikol iba v 90.
rokoch 20. storočia, no rýchlo sa stal globálne rozšíreným, a tým pádom aj dôležitým pre komunikáciu
v politickej sfére. Začiatok jeho využívania v politickej komunikácii sa viaže k americkému prostrediu, kde sa
stal rýchlo súčasťou predvolebných kampaní. Kým ešte v 90. rokoch ho kandidáti používali ako priestor pre
webové stránky, na ktorých poskytovali základné informácie, už o pár rokov neskôr v roku 2004 získala kampaň
názov „internetové voľby“ (Williams a Tedesco, 2006). A to skutočný prielom spôsobili až ďalšie prezidentské
voľby v roku 2008, ktoré vyhral predtým neznámy senátor, Barack Obama, aj vďaka unikátnemu využitiu
sociálnych sietí.
Internet ako komunikačný nástroj znamenal pre politickú komunikáciu významnú zmenu. Napriek tomu
jeho nástup bol len postupný a aj dnes slúži len ako jeden z viacerých využívaných komunikačných nástrojov
(Medvic, 2009: 99). Jeho vplyv na politickú komunikáciu zhodnotil Vedel v dvoch rovinách (Vedel, 2005: 45):


Tým, že znížil reálne náklady na úspešný komunikačný proces medzi politickými aktérmi a občanmi,
poskytol širšiu možnosť zapojiť sa politickým aktérom do komunikácie. V praxi to pomáha najmä
novým alebo malým politickým organizáciám, ktoré môže bez vynaloženie veľkých, či už finančných
alebo iných nákladov, komunikovať s časťou potenciálnych voličov.



Tým, že internet umožnil obojstrannú komunikáciu, dal do rúk voličom nástroj, ako priamo
komunikovať s politickými aktérmi. Jednak tak pomohol zvýšiť možnosti občianskej participácie a na
druhej strane zvýšil tlak na politických aktérov, ktorý musia pri komunikácii prihliadať aj na spätnú
väzbu.

Je samozrejmé, že tieto dôsledky nie sú rovnaké pre každý kontext a sú v rovine hypotéz (Lilleker a kol., 2009).
Nie sú preto absolútne platné a sú závislé napríklad na straníckom systéme konkrétnej krajiny alebo miere
občianskej participácie.
Komunikačný proces na internete a najmä na sociálnych sieťach je v porovnaní s tradičnými médiámi
odlišný. Masové médiá zasahujú ako ich názov napovedá, veľké skupiny recipientov s rovnakým
komunikačným obsahom. Internet však nefunguje takto lineárne a komunikačný proces pripomína skôr sieť
atomizovaných užívateľov prepojených cez množstvo individuálnych spojení – interakcií. Najlepším príkladom
takejto komunikácie je šírenie obsahu na sociálnych sieťach viditeľné na grafe nižšie (Polonski, 2015).

Na takto zobrazenom komunikačnom proces je viditeľné nielen sieťové šírenie informácií od jedného užívateľ
k ďalšiemu prostredníctvom zdieľania informácií, ale taktiež rozličné postavenie jednotlivých aktérov. To nie je
závislé od toho, kto má aké formálne postavenie v politickej komunikácii (politický aktér, médium či bežné
užívateľ), ale od vzájomných prepojení. Komunikácia je tak decentralizovaná, pričom je v rámci komunikačnej
siete možné identifikovať viaceré a rôzne prepojené skupiny (bubliny). Postavenie aktérov B s najviac
prepojeniami v s danej skupine cih radí k „influencerom“ (viď napr. dvoj-úrovňový model Lazarsfelda, 1944),
aktéri A následne prepájajú rozličné skupiny. Naopak akterí C na okraji siete majú najslabšie postavenie
v celom procese. Zobrazenie komunikačného procesu prostredníctvom sieťových grafov je tak v prípade
internetu nielen presnejšie, ale umožňuje identifikovať ako sa šíria informácie v tomto prostredí a aká je
postavenie jednotlivých aktérov.
Oproti iným komunikačným kanálom (médiám) sú hlavné výhody internetu v umožnení priamej
komunikácie medzi aktérmi, v nízkych nákladoch pri prenášaní obsahu komunikácie a hlavne umožnení
obojsmernej komunikácie medzi aktérmi, ktorá je predpokladom responzívnosti. Z pohľadu politických aktérov
je internet často chápaný ako komunikačný nástroj, ktorý im umožňuje obísť úlohu médií ako
sprostredkovateľov. Ako hovorí Tedesco, „tento priamy prístup k voličom skoro úplne odstraňuje rolu médií
ako akýchsi strážcov komunikačných brán“ (Tedesco, 2004: 525). Správa alebo posolstvo, ktoré chce politický
aktér poslať potenciálnym voličom, teda nemusí prejsť cez žiadneho prostredníka, a k voličovi sa dostáva jej
presný, neskreslený obraz. Ďalšou výhodou komunikácie prostredníctvom internetu, je jeho nižšia finančná
nákladovosť. E-mailová komunikácia či komunikácia prostredníctvom webových stránok vyžaduje len
personálne náklady, a taktiež platí, že platená inzercia na internete je lacnejšia ako v iných médiách (Fenn,
2009: 137). Tento fakt potom z internetu robí potenciálne ideálny komunikačný kanál pre dlhodobú

komunikáciu s voličmi, keďže za nízke náklady dovoľuje politickým aktérom s nimi permanentný kontakt. Na
druhej strane, zanedbateľné nie sú ani personálne náklady, keďže od konkrétnych politických aktérov vyžaduje
permanentnú aktivitu. Zhrnutie výhod internetu oproti ostatným komunikačným kanálom ponúka Vedel (2005:
42):
Výhody

Vlastnosti internetu
Nízka finančná nákladnosť

Ľahký a neobmedzený prístup pre

Problémy
Prebytok informácii

aktérov
Priama komunikácia

Obídenie médií ako prostredníkov

Chýbajúca kritická funkcia
sprostredkovateľa

Výber oslovených

Cielená komunikácia s vybranými

Možná strata súkromia

skupinami
Rýchlosť komunikácie

Možnosti neustáleho obnovovania

Potreba rýchleho rozhodovania

informácií a rýchlosť

a neustálej komunikácie

Interaktivita

Spätná väzba od oslovených

Decentralizovaný nástroj

Možnosti viesť komunikáciu

Fragmentácia verejnej sféry,

decentralizovane z rôznych miest

sťažená regulácia

Diverzifikácia zdrojov

Kultúrne konflikty

Globálna dimenzia

6.2.

KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE INTERNETU

Webová stránka - Jedným z prvých komunikačných nástrojov siete internet je webová stránka. Z počiatku
patrila medzi klasické a jednoduché nástroje, keďže umožňuje v prvom rade informačnú funkciu, teda poskytuje
recipientovi informácie, ktoré hľadá (Maarek, 2011: 161). Postupom času sa aj webové stránky menili
a prinášali čoraz širší obsah, často aj interaktívneho charakteru. Podľa Druckmana a kol., z hľadiska
komunikácie je možné rozdeliť webové stránky na prezentačné (obsahujú najmä informácie a multimediálny
obsah) alebo interaktívne (personalizačné funkcie, externé linky či možnosť obojsmernej komunikácie
prostredníctvom fór či chatu) (Druckman a kol., 2009: 23). V praxi však toto delenie nefunguje absolútne,
keďže webové stránky môžu plniť obe funkcie súčasne. Niektorí autori dokonca predpokladajú, že webové
stránky sú aj u voličov v prvom rade chápané ako zdroj informácií, a tí ich navštevujú primárne pre túto funkciu
(Jackson, 2008).

Na druhej strane je však nutné konštatovať, že istý posun nastáva aj vo funkciách webových stránok,
ktoré najmä počas kampane tvoria niečo ako online centrálu všetkých komunikačných aktivít na internete, teda
slúžia aj v komunikácii smerom von aj do vnútra organizácie. V takomto prípade tvoria niečo ako internetový
rozcestník, na ktorom užívateľ nájde odkazy na ostatné komunikačné nástroje na internete, ako napr. blogy,
videá či sociálne siete. Najčastejšie funkcie, ktoré webová stránka politických aktérov obsahuje, sú
z informačného hľadiska základné údaje o politickej strane či kandidátovi a novinky o činnosti. V posledných
rokoch rastie význam aj multimediálneho informačného obsahu ako sú najmä videá, často aj v podobe straníckej
televízie. Z perspektívy interaktivity medzi najčastejšie funkcie patrí možnosť reagovať či prispieť vlastným
obsahom, ale aj napríklad možnosť personalizovať si informácie. Účeľom webových stránok je tak okrem
informovania, aj organizácia podporovateľov, fundraising a zvýšenie zapojenia voličov (Gulati and Williams,
2009). Medzi najväčšie nevýhody webových stránok ako komunikačného nástroja patrí nutnosť prvotného
zámeru recipienta dostať sa k ich obsahu. Znamená to, že volič musí vykonať prvý krok a stránku sám
vyhľadať, čo samozrejme znižuje ich komunikačnú účinnosť.
Blog - Pôvodne slúžili ako zdieľané on-line osobné denníky, avšak postupom času sa zmenili na účinný
komunikačný nástroj, pomocou ktorého môžu ľudia po celom svete čítať a zdieľať svoje názory na verejné
dianie, udalosti či mediálne výstupy. Niektoré blogy vyrástli na mocné inštitúcie, pomocou ktorých aktéri
komunikujú priamo s obrovskou masou voličov (Pirch, 2009: 218).

V súčasnosti s rastom významu blogov sa hovorí o akejsi „symbióze“ medzi tradičnou žurnalistikou
a blogermi. Blogy sa často stávajú aj zdrojom informácií pre „tradičné“ médiá, keď prinášujú nové
informácie či témy alebo otvárajú kauzy prostredníctvom občianskej investigatívy. Tej praje aj čoraz väčšia
transparentnosť verejných procesoch, čím sa znižujú bariéry občianskej kontroly inštitúcii. Z pohľadu
politickej komunikácie tak blogy plnia úlohu nastolovania agendy (Davis, 2009).

Veľkou výhodou blogov ako komunikačného nástroja je ich veľmi nízka finančná nákladnosť
a neobmedzený priestor pre prezentáciu vlastných názorov. Na druhej strane, tento fakt však vytvára veľkú
konkurenciu pre jeho používateľov, aby recipientov obsahom komunikácie zaujali. Pre ich používateľov je tiež
nutné rátať s faktom, že komunikácia prostredníctvom blogov je obojsmerná (ako na celom internete) a teda ich
príspevky môžu byť diskutované kýmkoľvek a reakcie na ne nemusia byť len pozitívne (Kalnes, 2009). Platí to
najmä z dôvodu, že blogy sú často súčasťou širších blogovacích projektov tretích strán, najmä na webových
stránkach tradičných médií. V takomto prípade síce politický aktér využíva výhodu ľahšieho prístupu
k recipientom, no na druhej strane musí rátať s obmedzením a prispôsobením sa oficiálnym pravidlám, ktoré
zaviedla tretia strana. Súčasťou takýchto pravidiel bývajú často obsahové obmedzenia (dodržiavať základnú
etiku v príspevku) alebo existencia oficiálnej diskusie pod príspevkom.
Sociálne siete - Tvoria platformu, pomocou ktorej môžu užívatelia navzájom spolu komunikovať a zdieľať
obsah. Postupom času sa ako najpoužívanejšia a najpreferovanejšia sociálna sieť vyprofiloval Facebook,
k väčším sieťam z pohľadu počtu užívateľov patrí aj Twitter či Instagram. Komunikácia prostredníctvom
sociálnych sietí má však svoje špecifiká. V prvom rade je značne neformálna, založená na absolútnej

interaktivite a zdieľaní názorov a obsahu. To dáva možnosť obsahu stať sa virálnym a šíriť sa bez pričinenia
politikov. Zároveň vytvorením vlastného profilu dáva politický aktér moc ovplyvňovať obsah sčasti do rúk
samotným užívateľom, keďže profil má podobu fóra, na ktoré môže prispieť ktokoľvek akýmkoľvek obsahom
(v rámci daných pravidiel) (Kalnes, 2009). Dôležitá je taktiež skutočnosť, že Facebook je súkromná spoločnosť
a sociálna sieť je jej produkt, s ktorým si môže robiť takmer čokoľvek. Facebook v praxi často mení pravidlá
používania a zobrazovania obsahu, v posledných rokoch najmä smerom k obmedzovaniu komerčných
a politických aktivít a ich čiastočnému spoplatňovaniu. Týmto špecifikám sa samozrejme musí prispôsobiť aj
politický aktér, ak chce byť na sociálny sieťach úspešný. Na druhej strane, takáto komunikácia prostredníctvom
sociálnej siete mu prináša značné výhody pri snahe komunikovať a posilňovať vzťah s voličmi. Komunikácia je
totiž personifikovaná a dlhodobá, takže za v podstate nahrádza osobný kontakt, ktorý je možný dosiahnuť napr.
pri osobných návštevách v domovoch voličov (Williams a Gulati, 2009: 273). Z pohľadu efektov komunikácie
existuje silný predpoklad, že sociálne siete sú mimoriadne efektívne najmä pri mobilizácii voličov a zvyšovaní
participácie voličov.

6.3.

OD INFORMOVANIA K INTERAKTIVITE

Napriek krátkej dobe využívania internetu ako komunikačného nástroja je toto obdobie možné rozložiť
do dvoch etáp, ktoré sa v literatúre zvyknú označovať ako Web 1.0 a Web 2.0. Pre začiatky využívania internetu
ako komunikačného kanála je príznačné využívanie nástrojov Web 1.0. Z pohľadu komunikačných nástrojov
teda slúžil Web 1.0 čiastočne ako klasické médiá a jeho prvoradou funkciou bolo informovanie vybraných
skupín voličov. Obsah komunikácie teda síce prúdil priamo od politických aktérov k voličom, ale tok informácii
bol jednosmerný. Komunikačný proces teda síce prenášal informáciu voličom, ale neumožňoval im na
informáciu reagovať a staval ich do pozície pasívnych prijímateľov. Architektúra komunikačných nástrojov
Web 1.0 je teda postavená na posúvaní informácii smerom k recipientom, komunikačné nástroje nedávajú
možnosť na informáciu reagovať inak ako jej prijatím alebo odmietnutím (Fuchs a kol., 2010). Internet bol tak
na začiatku vnímaný ako prostriedok na šírenie informácií, ktoré sa mohli šíriť priamo bez zásahov tradičných
médií. Ktokoľvek môže na internete šíriť v podstate akékoľvek informácie, ktoré sa vďaka globálnemu dosahu
internetu šíria neobmedzene. V komunikačnej praxi tak internet pomáha pluralite názorov (Lilleker a Vedel,
2013). Dôraz na túto funkciu samozrejme narastá so zvyšujúcim sa záujmom a prístupom na internet.
Paradoxne, najväčšie výhody sa obrátili aj na nevýhody internetu ako informačného komunikačného
kanála. Obrovské kvantum informácií ide často na úkor ich kvality a ich získanie si vyžaduje počiatočnú snahu
ich prijímateľa, aby si ich vyhľadal. Z pohľadu Web 1.0 je primárna práve informačná funkcia. Politický aktér
prostredníctvom komunikačných nástrojov internetu sprostredkuje ním vybrané informácie voličovi a ten ich má
možnosť len prijať alebo nie. Ide tak o jednosmerný komunikačný proces do ktorého recipient informácie nemá
možnosť zasiahnuť a teda poskytnúť politickému aktérovi spätnú väzbu. Klasickými príkladmi takejto
komunikácie sú informačné webové stránky alebo e-mailové správy, ktoré nepripúšťajú žiadnu diskusiu či
spätnú väzbu. Napriek tomu umožňujú politickým aktérom aspoň monitorovať nepriamu spätnú väzbu, a to cez
analýzu správania sa užívateľov, napr. sledovať, ktorá časť webu je najnavštevovanejšia či na ktorý link klikajú
užívatelia najčastejšie a na základe tých meraní potom prispôsobovať obsah či posolstvo (Maarek, 2011).

Postupne sa komunikácia prostredníctvom internetu menila smerom k možnostiam väčšej interaktivity
medzi aktérmi. Web 2.0 je totiž charakteristický obojsmernou komunikáciou a väčšou mierou sociálnosti.
Klasickú definíciu Web 2.0 ponúka Tim O`Reilly, ktorý ju charakterizuje ako:
„sociálnu platformu, zahŕňajúcu viacero nástrojov. Aplikácie Web 2.0 tak spájajú všetky vnútorné
výhody tento platformy, medzi ktoré patrí pravidelne aktualizovaný obsah, ktorý je tým viac úspešný, čím
viac ľudí ho používa, zhŕňanie a upravovanie obsahu z viacerých zdrojov, aj od individuálnych
používateľov, pričom zároveň tí prispievajú obsahom, ktorý je možné ďalej šíriť a upravovať. To vytvára
spolu architektúru participácie. (O`Reilly, 2005).“
Táto definícia vyjadruje základný rozdiel medzi základnou filozofiou Web 1.0 a Web 2.0, ktorý je v prístupe
k obsahu. Web 2.0 chápe komunikačných obsah ako voľne šíriteľný a upravovateľný v podstate kýmkoľvek,
Web 1.0 ho vníma v oklieštenej podobe ako hotovú informáciu. Základnou vlastnosťou Web 2.0 je tak
schopnosť budovať siete, ktoré spájajú individuálnych aktérov a organizácie do komunity, v ktorej sú
informácie zdieľané a upravované všetkými členmi komunity, ktorí sa rozhodnú participovať (Lilleker
a Jackson, 2008: 5). Kľúčovými súčasťami Web 2.0 sú tak konverzácie, výmena informácii, ich zdieľanie medzi
politickými aktérmi a individuálnymi užívateľmi. To znamená, že možnosť upravovať podobu obsahu sa stráca
z rúk politických aktérov a výsledné informácie sú tvorené jednotlivými členmi siete či komunity. Výsledkom je
tak akási informačná anarchia v podobe dialógu medzi politickými aktérmi a voličmi a tiež strate kontroly nad
obsahom informačného kanálu. To mení výslednú podobu komunikačného procesu, keďže z jednosmernej
komunikácie zhora od politického aktéra smerom nadol k voličom, sa stáva skôr horizontálny dialóg medzi
dvoma rovnocennými aktérmi (Lilleker a Jackson, 2008: 6).
Interaktívna funkcia internetu je tak založená na vzájomnom dialógu medzi politickým aktérom
a recipientom informácie, navyše, prvá iniciatíva na túto komunikáciu môže vyjsť aj zo strany recipienta.
Komunikácia na internete tak vytvára platformy na komunikáciu viacerých aktérov, ktorý si môže zdieľať alebo
vymieňať informácie. „V praxi tak môžu vzniknúť fóra, na ktorých prebiehajú diskusie medzi politickými
aktérmi a voličmi. Tieto fóra však musia fungovať na báze vzájomnej rovnosti v komunikácii, teda dávať pocit
komunikácie ako rovného s rovným,“ (Lilleker a Vedel, 2013). Prezentované informácie sú diskutované a ich
zverejnenie nie je spravidla ich konečnou podobou. Aktéri ich majú možnosť odmietnuť či prijať, čo však
zvyšuje vzájomnú mieru dôvery v komunikačnom procese.
Na základe týchto charakteristík prichádza McMillan (2002) s viacerými druhmi interaktivity a jej
modelom. Interaktivitu podľa nej možno hodnotiť buď ako:


Dostupnosť k daným informáciám



Možnosť vyberať si, ktoré informácie chcem prijímať



Možnosť dané informácie aj zdieľať či komentovať, teda nadviazať dialóg s ich autorom

Ako reálnu obojsmernú komunikáciuje možné hodnotiť iba tento tretí stupeň interaktivity, keďže stavia oboch
aktérov do rovnocennej pozície. Typológia, ktorú stavia McMillan vychádza z dvoch kritérií, smeru
komunikácie a stupňa prijímateľovej kontroly nad informáciou. Smer komunikácie je buď jednosmerný alebo

dvojsmerný, kontrola informácie buď nízka alebo vysoká. Výsledkom je tak štvorčlenný model interaktivity,
ktorý ju chápe buď ako spätnú väzbu, monológ, vzájomný diskurz alebo striedavý dialóg (McMillan, 2002:
276).

Zdroj: McMillan, 2002; O - odosielateľ, Pr - prijímateľ, Pa – participant

S nadstavbou tohto modelu prichádza Ferber, a to pridaním tretej dimenzie - trojsmernej komunikácie. Tento
model tak ráta s možnosťou vytvorenia komunikačnej platformy, ktorá nie je len dialóg dvoch aktérov, ale
reálnym fórom komunikácie viacerých aktérov (Ferber a kol. 2007: 393)

Zdroj: Ferber a kol. 2007; O - odosielateľ, Pr - prijímateľ, Pa - participant

Architektúra komunikačných nástrojov Web 2.0 je teda nastavená tak, aby vytvárala platformu na
zdieľanie informácií medzi politickými aktérmi a voličmi, teda umožňovala nielen vytvárať nový obsah, ale na
neho aj reagovať či ho upravovať. Typickým príkladom Web 2.0 sú sociálne siete, ako napr. Facebook, ktorý
umožňuje nielen vzájomnú komunikáciu, ale aj vyjadrenie sympatií či tvorbu sietí. Poskytnutie možnosti
užívateľom reagovať a komunikovať priamo s kandidátom zvyšuje jeho dôveryhodnosť. V prípade, že majú
užívatelia šancu zapojenia sa do internetovej komunikácie, rastie aj ich vôla participovať na kampani (Sundar,
Kalyanaraman, Brown, 2003). Zároveň strata kontroly nad obsahom vedie aj k jeho virálnemu šíreniu a obsah sa
tak šíri už nielen od politického aktéra smerom k užívateľovi, ale aj medzi nimi. Jedinou hranicou či
obmedzeným je tak len atraktivita obsahu a vôla užívateľov zdieľať ho. Porovnanie jednotlivých vlastností Web
1.0 a Web 2.0 ponúka Macková (2012, na základe Lister a kol., 2009 a O`Reilly, 2006):

Web 1.0

Web 2.0

Web ako zdroj informácií

Web ako participačná platforma

Obsah vytváraný vlastníkom platformy

Obsah je vytváraný užívateľmi

Jednosmerná komunikácia

Interakcia

Praktický dopad využívania nástrojov Web 2.0 v komunikačných kampaniach tak môže byť
signifikatný. V prvom rade sa mení organizácie kampane, hierarchický model zhora nadol, kde kľúčové slovo
pri riadení celej kampane má centrálny štáb, sa viac decentralizuje, keďže sa zvyšuje úloha jednotlivých aktérov,
napr. lokálnych tímov či členov strany, ktorý spravujú vlastné profily či komunikačné nástroje. Zároveň rastie
„moc“ angažovaných voličov, ktorý cez interaktivitu týchto nástrojov získavajú možnosť okamžitej spätnej
väzby. V neposladnom rade sa tak zvyšuje zúčtovateľnosť politických aktérov, ktorý sú tak pod „kontrolou“,
pričom každý ich krok je okamžite podrobený reakcii, napr. cez sociálne siete (Gibson, 2009). V posledných
rokoch preto vzniklo viacero štúdií, ktoré skúmali práve komunikáciu politických aktérov prostredníctvom
internetu so zameraním na porovnanie komunikácie cez Web 1.0 a Web 2.0. Gibson a McAllister skúmali
austrálske federálne voľby v roku 2009, cez ktoré ukázali, že komunikácie prostredníctvom Web 2.0 bola pre
voličov atraktívnejšia, teda zvyšovala mieru participácie (Gibson a McAlliaster, 2009). K podobným záverom
prichádza aj Kalnes, ktorá skúmala voľby v Nórsku, pričom na základe zozbieraných dát tvrdí, že využívanie
architektúry a funkcií Web 2.0 zvyšuje mieru participatívnosti demokracie a tiež mieru komunikácie s voličmi
(Kalnes, 2009).

Viacero štúdií založených na konkrétnych voľbách však ukázali, že v praxi kandidáti či strany využívajú
najmä informačnú funkciu na úkor interaktivity. Lappas sa zameriaval na viacero volieb v Grécku v období
medzi rokmi 2008 a 2009, pričom záverom štúdie bolo zistenie, že politickí aktéri nevyužívajú potenciál
Web 2.0, keďže v komunikačnom procese využívajú najmä informačnú funkciu (Lappas a kol. 2010). Štúdia
Schweitzer sa zameriavala na nemecké webstránky v priebehu prvej dekády 21. storočia, pričom tvrdí, že
využívajú klasické informačné funkcie internetu a pokusy o interaktivitu sú zatiaľ málo významné
(Schweitzer, 2011), k podobným záverom prichádza aj Larsson pri skúmaní webových stránok švédskych
politických strán (Larsson, 2011).
Z tohto pohľadu je veľmi dôležitá štúdia od Lillekera a Jacksona, ktorá sa zameriava na komunikáciu
britských politických strán z pohľadu využívania vlastností a funkcií Web 2.0. Práca prichádza k záverom, že
síce môžeme pozorovať určitý prechod od informačnej funkcie smerom k väčšej interaktivite, no nie je možné
hovoriť o úplnej a funkčnej interaktivite, keďže je z pozície politických aktérov obmedzovaná. V praxi tak
politickí aktéri využívajú architektúru Web 2.0, no obsah a komunikácia plní len informačnú a nie interaktívnu
funkciu. Prichádzajú preto s termínom Web 1.5, pre ktorý je príznačné využívanie nástrojov Web 2.0, no
komunikačný obsah má stále funkciu príznačnú pre Web 1.0 (Lilleker a Jackson, 2009). Detailne tento prístup
politických strán demonštruje prípadová štúdia britskej liberálno-demokratickej strany a jej online kampane pri
presadzovaní časti legislatívy. V kampani totiž využívali prevažne informačnú funkciu komunikácie, pričom
z pohľadu interaktivity bola kampaň veľmi slabá. Lilleker a Jackson tvrdia, že išlo o zámerné strategické
rozhodnutie strany, ktorá pri komunikácii zdôrazňovala prezentovanie vlastných myšlienok a nie dialóg o nich.
Nízky stupeň interaktivity komunikácie tak skôr pripomínal konzultáciu informácií ako obojsmerný rozhovor
(Lilleker a Jackson, 2010). Tento prípad ukazuje, že nízke využívanie interaktívnej funkcie komunikácie cez
internet nie je spôsobené len nevyužívaním interaktívnych nástrojov, ale je to často strategické rozhodnutie
politického aktéra, ktorý nemá záujem o dialóg.

Jedným z mála prípadov, v ktorom je možné hovoriť o reálnom využití funkcií Web 2.0 je prezidentská
kampaň v USA v roku 2008. Na príklade komunikácie Baracka Obamu prostredníctvom komunikačných
nástrojov internetu je tak možné ilustrovať viaceré výhody využívania interaktívnej funkcie. Jej úspešné
využívanie znamenalo pre kampaň zvýšenie miery angažovanosti jeho priaznivcov a taktiež zvýšenie
participácie voličov, ktorá sa odrazila nielen vo voličskej podpore, ale aj v konkrétnej materiálnej
a finančnej pomoci (Cogburn a Espinoza-Vasquez, 2011).

6.4.

DOPADY INTERNETU NA KOMUNIKÁCIU

Výrazným nástupom internetu ako komunikačného kanála, ktorého dosah a používanie sa v posledných
rokoch rapídne zvyšuje, zapríčinilo vznik viacerých nových trendov, resp. zmien v politickej komunikácii.
Spolu s tým, že internet funguje odlišne ako tradičné médiá, viacerých z týchto trendov sú úplnými novotami,
ktorá zatiaľ politická komunikácia veda skôr len popisuje alebo skúma ich efekty a tvoria pre ňu v súčasnosti
najväčšiu výzvu.

6.4.1. NOVÉ FORMY OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE
Jedným z najčastejšie využívaných argumentov pre tvrdenia o pozitívnej úlohe internetu pre rozvoj
občianskej participácie je to, že je vďaka vzniku možnosti aktivizovať sa online je možná participácia väčšej
časti spoločnosti. Tento argument spočíva hlavne v presvedčení, že prístup k tejto sieti výrazne znižuje náklady
na angažovanie sa v rámci najrôznejších aktivít prostredníctvom využívania nástrojov online priestoru. Internat
tak poskytuje možnosť jednoduchšej a rýchlejšej možnosti zapojenia jednotlivca do občianskych alebo
politických iniciatív. Využívania internetu tak môže mať pozitívny vplyv na samotné aktivizovanie časti
spoločnosti, pre ktorú boli dovtedy náklady, ako napríklad nutnosť venovať čas stretnutiam organizátorov pre
získanie informácií alebo fyzická účasť na protestných akciách, limitujúcim faktorom pre vyjadrenie svojho
postoja k otázkam spoločenského charakteru. Inak povedané, technologický pokrok znižuje náklady ako na
poskytovanie, tak prístup k informáciám, čim znižuje náklady politickej participácie a otvára tak možnosť
zapojiť sa pre tých, ktorí by inak neparticipovali vôbec (Brundidge, Rice, 2009:146). Organizátori protestov
patria medzi skupinu, ktorá môže využiť znižujúcu sa cenu a časovú náročnosť šírenia informácií smerom
k zvýšeniu počtu potenciálnych recipientov práve za účelom mobilizácie. Organizátori, účastníci alebo
sympatizanti takejto aktivity môžu internet okrem toho využívať na oboznámenie širšej verejnosti s dôvodom
ich protestu, ale tiež pre vnútornú komunikáciu, koordináciu a kooperáciu (Fuchs, 2010:184).
Pri skupinovom vnímaní občianskeho aktivizmu zas umožňuje vďaka už spomínanej redukcií nákladov
slúžiť ako vhodná platforma pre formovanie záujmových skupín či ako priestor pre najrôznejšie deliberatívne
fóra. Internet však môže tiež slúžiť ako katalyzátor pre budovanie občianskych komunít a ako nástroj občianskej
participácie s dôrazom na jeho sieťový charakter (Zhang, Johnson, Seltzer, Bichard, 2010: 78). Karen Sanders
(2009) tak hovorí o troch hlavných výhodách, ktoré predstavuje internet z pohľadu občianskej participácie:


Prístupnosť – ako komunikačný nástroj je otvorený pre všetkých a znižuje tak vstupné bariéry pri snahe
vyjadriť svoj názor či participovať vo verejnom diksurze.



Informácie – je zdrojom obrovského množstva informácií, ktoré sú verejne dostupné a ľahko
vyhladávateľné.



Interaktivita – umožňuje otvorene komunikovať s verejnými inštitúciami alebo volenými zástupcami,
prípadne zapájať sa do verejných aktivít.

Existuje niekoľko prípadových štúdii, ktoré sa venujú úlohe internetu pri organizovaní protestov, pričom
reflektujú sériu revolúcií v severnej Afrike či protestné hnutia spojené s finančnou krízou. Sociálne siete ako
napr. Facebook v nich zohrali skôr úlohu katalyzátora udalostí a uľahčili vzájomnú komunikáciu,
mobilizáciu a tiež organizáciu protestov. Ich využívanie prispelo k vzniku novej sociálnej identity, ktorá
bola v priamej opozícii k vládnucemu režimu a zapríčinila jeho pád (McGarty a kol. 2013).
Autori, ktorí sú skeptickejší k úlohe internetu sa zameriavajú hlavne na kritiku niektorých aspektov
internetizácie verejného priestoru. Obava z prehlbovania tzv. digitálnej priepasti je jedným z bodov kritického
vnímania úlohy internetu ako nástroja občianskej participácie. Chadawik (2009) totiž poukazuje na to, že tento
problém digitálnej priepasti pozostáva z dvoch prvkov. Nutnosť pripojenia na internet a prístupu k zariadeniu,

hoci pri neustále sa znižujúcich nákladoch na ich získanie, je totiž podľa neho stále významným faktorom
ovplyvňujúcim prítomnosti jednotlivca v sieti. Avšak nemenej dôležitá je spôsobilosť (resp. digitálna
gramotnosť) využívať možnosti, ktoré internet prináša, pričom ako poukazuje, rozdiely v tejto oblasti
vychádzajú najmä z tradičnejších faktorov ovplyvňujúcich participáciu akými sú vzdelanie, socioekonomický
status, vek, rasa či etnicita (Chadawik, 2009:17). Druhá výhrada pozostáva zo spochybnenia efektivity rôznych
foriem občianskeho aktivizmu majúcich základňu v online priestore. V tomto prípade autori ako Petray (2011)
poukazujú na fakt, že v podstate neexistujúca nutnosť vynaložiť istú formu námahy na zapojenie sa do akcie
môže v konečnom dôsledku znamenať jej zníženú efektivitu (Petray, 2011: 934). Inými slovami, príliš veľká
jednoduchosť vyjadrenia podpory pre istý typ udalosti, ako napr. deklarácia záujmu zúčastniť sa na proteste
potvrdením pozvania na Facebooku, môže vyvolať mylné predstavy o skutočnej podpore konkrétnej agendy,
vyvolať prehnané očakávania ktoré je ťažké naplniť, prípadne inak sťažiť prácu jej organizačnej zložke aktivity.

Podobný postoj vyjadruje aj Tsaliky (2010). Táto autorka na základe svojho výskumu protestných hnutí
majúcich pôvod svojej organizovanej formy v elektronickom priestore zdôrazňuje, že bez toho aby bolo
použitie technológie a nástrojov internetu doplňované dostatočnou základňou podporovateľov priamo „na
ulici“, je málo pravdepodobné, že by rôzne občianske hnutia mohli byť v presadzovaní svojich cieľov
výraznejšie úspešné (Tsaliki, 2010 :158).

6.4.2. KOMUNIKAČNÉ BUBLINY
Internet podľa prvých optimistických predpokladov mal spôsobiť revolúciu v decentralizácii informácii
a ľahšiemu prístupu k nim. Tým sa mala zvýšiť pluralita názorov v spoločnosti a posilniť tento demokratický
aspekt politických systémov. Aj vzhľadom na to ako prebieha šírenie informácií na internete a sociálnych
sieťach sa však tento predpoklad úplne nenaplnil. Štrukturálne nastavenie online priestoru, postavené v podstate
na odpovedaní dopytu na vyhľadávanie alebo dopyt používateľa, totiž môže mať za následok tendenciu
k prílišnej selektivite (Brundidge, Rice, 2009:145). Inak povedané, internet aj napriek tomu, že je miestom kde
sú dostupné informácie najrôznejších názorových prúdov, bude svojmu užívateľovi v dôsledku svojho
nastavenia poskytovať tie bližšie jeho preferenciám resp. presvedčeniu, čo môže mať rôzne implikácie. Tento
predpoklad úzko súvisí aj s teorióu selektivity výberu, ktorá predpokladá, že ľudia si vyberajú úmyselne
informácie, ktoré sú v súlade s ich existujúcimi názormi a postojmi. Výsledkom môže byť vyššie názorová
polarizácia medzi rozličnými ideologickými tábormi, resp. väčší posun od centristických názorov smerom
k radikálnejším, tak ako ukázala štúdia konzumácia online správ na americkom publiku (Winneg a kol., 2017).
S konceptom tzv. informačných bublín (The Filter Bubble) prišiel v roku 2011 Eli Pariser. Je založená na
čoraz väčšej personalizácii vyhľadávania informácii na internete. Každý sa tak dostane najmä k informáciám,
ktorá vychádzajú z jeho predošlých online aktivít, čo len spôsobuje ďalšie prehlbovanie jeho postojov.

Na sociálnych sieťach sa koncept spája s obklopovaním sa ľuďmi a názormi, ktoré sú v súlade s našimi,
čím sa vyhýbame možnosti dostať sa k alternatívnym informáciám. Gaines a Mondak ukázali, že klastre
„priateľov“ na Facebooku sa zvyknú tvoriť aj na základe ideologickej podobnosti (2009). Zjednodušene, za
priateľov na sociálnej sieti si vyberáme ľudí, ktorí majú podobné názory na politiku ako my.
Názorové tábory sa tak do seba uzatvárajú a pluralita názorov v spoločnosti sa namiesto nárastu ďalej znižuje.
Niekoľko štúdii, ktoré tento predpoklad testovalo na reálnych dátach však zatiaľ tento predpoklad nepotvrdilo.
Flaxman a kol. síce prichádzajú k záverom, že polarizácie odlišných politických skupín sa zvýšila, ale práve
naopak jednotlivý užívatelia sú rozličným opozičným názorom na internete vystavený častejsie (Flaxman, Goe
and Rao, 2016). Podobne aj štúdia Dubois a Blanka ukázala, že k internetovým užívateľom sa stále dostávajú
pluralistické názory a len veľmi malá časť internetovej populácie je uzavretá v informačných bublinách (Dubois
and Blank, 2018). V praxi to teda zatial vyzerá tak, že informačné bubliny sú viac normatívnym konceptom
alebo trendom, ktorý zasahuje len menšie špecifické skupiny užívateľov.

6.4.3. FALOŠNÉ SPRÁVY A DEZINFORMÁCIE
Ďalšou vlastnosťou internetu, ktorá bola pôvodne považovaná za výlučne pozitívnu a dnes sa skôr obracia
proti tomuto komunikačnému kanálu je jho otvorenosť a nízke bariéry vstupu. Internet ako decentralizovaná
platforma dáva možnosť v podstate každému využívať ho ako komunikačný kanál a šíriť akékoľvek informácie.
Spolu s väčšou pluralitou názorov to však znamená aj to, že súčasťou obsahu na internetu sú aj informácie, ktoré
sú buď úmyselne alebo nechtiac pozmenené či úplne nepravdivé. Šireniu týchto správ navyše ešte pomája aj
samotná povaha internetu, ktorý je založený na decentralizovanom zdieľaní obsahu medzi užívateľmi, pričom
na ňom chýba akákoľvek autorita či sprostredkovateľ, ktorý by informácie overoval či dával do kontextu. Ako
ukazuje štúdia Vosoughiho, Roya a Arala, falošné správy sú oproti tým klasickým omnoho virálnejšie, teda ich
povaha im pomáha rýchlejšie sa šíriť a zasahovať viac užívateľov. Ich šírenie sa navyše spája nielen
s organickým šírením medzi používateľmi internetu ale býva aj súčasťou organizovanej propagandy. Praktická
ilustrácia tohto trendu boli americké prezidentské voľby v roku 2016, pri ktorých existuje podozrenie, že
úmyselne aj samovoľne zdieľané falošné správy mali pomôcť Trumpovi k zvoleniu do úradu.
Ak sa však opäť pozrieme na niekoľko štúdií, ktoré dosah a efekty falošných správ skúmali, ich dopad na
spoločnosť ako celok nie je dostatočne preukázaný. Online dáta síce ukazujú, že falošné správy sa šíria
rýchlejsie, ale vyzerá to tak, že len v obmedzenej a malej skupine užívateľov, ktorí preferujú konšpiračné či
alternatívnej teórie. Ukázal to výskum Nelsona (2017), ktorý za kľúčový kanál na šírenie dezinformácií označil
sociálne siete Facebook a Twitter, ktoré hrali kľúčovú úlohu zdroja čítanosti takýchto správ, ale aj výskum
Guessa, Nyhana a Reiflera (2018). Tá na vzorke navštívených stránok počas prezidentských voľbách v USA
2016 identifikovala ako fanúšikov dezinformačných webov najmä voličov Donalda Trumpa, išlo však len
o menšiu skupinu jeho voličov. Až 6 z 10 návštev na weboch s falošnými správami pochádzalo totiž od 10%
najkonzervatívnejších voličov. Kedže trend šírenie dezinformácií je stále aktuálny, aj jeho skúmanie je stále
v počiatkoch, a to sa týka aj toho najdôležitejšieho. Aký je ich efekt na spoločnosť a demokraciu ako takú.

6.4.4. VEĽKÉ DÁTA A MIKROTARGETING
Online komunikácia v kampaniach sa spája aj s využívaním tzv. Big Data, teda dát, ktoré zanechávajú ľudia
používaním sledovateľných komunikačných nástrojov, napr. Google alebo sociálnych sietí. Tieto dáta následne
umožňujú nielen sledovať správanie jednotlivých užívateľov a celých skupín, ale ho aj analyzovať a následne
predikovať rôzne trendy. Dobrým príkladom je predikovanie šírenia vírusu chrípky na základe vyhľadávania
kľúčových výrazov ako sú lieky či tipy ako liečiť toto ochorenie. Veľké dáta sa viažu aj k jednotlivcom, keď na
základe korelácie správania veľkého množstva používateľov je možné predikovať aj správanie a názory
konkrétneho človeka. Spolu s tým, ako internet umožňuje cieliť kampaňové posolstva na veľmi malé skupiny
voličov, sa v posledných rokoch začína čoraz častejšie diskugtovať o trende tzv. mikrotargetingu (Hendricks
and Schill, 2014).
Najznámejším prípadom využitia takéhoto prístupu je zatiaľ prezidentská kampaň Donalda Trumpa
v USA. Ten v kampani využíval služby spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá bola usvedčená z nelegálneho
sťahovania dát o užívateľoch najväčšej sociálnej siete Facebook. Spolu s využitím iných dostupných databáz
vytvárala kampaňové posolstvá cielené na veľmi malé skupiny voličov, doslova šité na mieru jednotlivcom na
základe ich správania a psychologických vlastností (Grassegger and Krogerus, 2017). Aj keď tento prístup a
jeho reálne využitie v kampani bolo viackrát spochybnené (Karpf, 2017), trend analyzovania správania na
základe veľkých dát a následného cielenia prispôsobených posolstiev na malé voličské je zjavný a spolu s
vývojom ďalších technológii bude len častejší a sofistikovanejší.

7. KAMPANE – OD PREDVOLEBNÝCH K PERMANENTNÝM
Volebné kampane sú v najdôležitejšími obdobiami v demokraciách. „Umožňujú výber verejných
zástupcov, tvarujú politiky, distribuujú moc a poskytujú miesto pre debatu a priestor pre vyjadrenie odlišných
názorov na jednotlivé verejné témy, národné problémy či smerovanie a medzinárodné postoje,“ (Swanson
a Mancini, 1996: 1). Jednoduchá definícia kampaní by tak mohla znieť, že ide o organizovanú snahu získať vo
voľbách verejnú funkciu. Avšak nevýhodou takejto definície by bola najmä jej úzka špecifikácia, keďže
kampane v politike sa neobmedzujú iba na obdobie volieb a plnia tiež širšie komunikačné funkcie. Z tohto
pohľadu vhodnejšou definíciou kampaní je tá od Sanders (2009), ktorá hovorí, že „kampaň informuje,
presviedča a mobilizuje publikum, použivajúc vytvorenú organizáciu a médiá s cieľom ovplyvniť politické
priority a dosiahnuť specifické politické cieľe.“ Táto definícia tak poskytuje priestor charakterizovať
komunikačné kampane, ktoré nie sú viazané na volebný proces, ale napríklad na presadenie novej legislatívy či
informovanie o nových politikách. Politické kampane tak nie sú výhradné nástroje v rukách politických strán
a kandidátov bojujúcich o zvolenie vo voľbách, ale slúžia aj politickým inštitúciam či mimovládnym
organizáciam na presadenie svojich záujmov či špecifických funkcií.
Faktory, ktoré ovplyvňujú predvolebnú, ale vo všeobecnosti aj každú inú komunikačnú kampaň,
rozdeľuje Sanders (2009) na:
Štrukturálne – medzi tieto faktory patrí najmä právny a behaviorálny kontext, teda:
a.

regulačné prostredie, v ktorom sa kampaň odohráva, najmä konkrétna legislatíva zameraná na vedenie
kampane

b.

politický systém – základný inštitucionálny dizajn systému, napr. či ide o prezidentskú alebo
parlamentnú formu vlády

c.

volebný systém – dizajn volebné systému a jeho konkrétne implikácie pre predvolebnú kampaň

d.

politická kultúra a tradícia – zaužívané vzorce správania a existujúce názory na vedenie kampane či
využívané nástroje

e.

mediálne prostredie – existujúci systém médií, napr. ich rozloženie na stranícke či nestranné alebo
súkromné či verejnoprávne.

Enviromentálne faktory – momentálny kontext, v ktorom sa kampaň odohráva, napr. aktuálne politické či
spoločenské udalosti, ktoré kampaň sprevádzajú a zároveň tak ovplyvňujú
Prostriedky na kampaň – teda dostupné zdroje, týka sa to najmä finančných prostriedkov určených na
kampaň, ale aj iných, ako sú napr. celebrity ochotné podporiť kandidáta či politickú stranu.
Aj na základe týchto faktorov a celkového vývoja sa jednotlivé kampane menili v čase, podobne ako celkovo
politická komunikácie. Farrel a Webb hovoria o troch vývojových etapách v politických kampaniach, ktoré
viažu najmä na politické strany a predvolebné obdobie (2000: 104):

1. etapa

2. etapa

3.etapa

Príprava kampane

Krátka

Dlhá

Permanentná

Využitie médií

Priame aj nepriame

Dôraz na nepriame

Dôraz na priame

Decentralizovaná

Národná, centralizovaná

Decentralizovaná

Technické zmeny:

Zmeny v zdrojoch:
Organizácia kampane

s centrálnou kontrolou
Externí poradcovia

Zdroje spätnej väzby

Minimálne

Pocitové, osobné

Poradcovia pod vedením

Poradcovia ako vedúci

politikov

kampane

Prieskum verejnej mienky

Prieskumy verejnej
mienky a interaktivita

Tematické zmeny:
Udalosti v kampani

Verejné stretnutia

Televízne udalosti

Viac lokalizovane

Cielenie na voličov

Spoločenská trieda

Všetci

Viaceré kategórie podľa
segmentácie

Filozofia kampane

Propaganda

Predávajúca kampaň

Marketingová kampaň

Podobný pohľad predstavuje aj Norris, ktorá tieto tri štádia definuje ako predmodernú, modernú a postmodernú.
Postmodernú kampaň charakterizuje používaním najnovších komunikačných technológií, detailným využívaním
marketingových nástrojov, segmentáciou voličských skupín so špecifickou lokalizovanou ponukou pre každú
z nich, účasťou profesionálov z mimo straníckej sféry či permanentným charakterom (Norris, 2002: 139-141).
Napriek tejto zhode autorov na vývoji predvolebných kampaní, nie sú tieto koncepty v praxi úplne
aplikovateľné. Ich nevýhodou pri využití je časté prelínanie jednotlivých aspektov kampane a tiež externé
prostredie komunikácie, ktoré môže ovplyvniť využívanie jednotlivých metód v kampani.

7.1.

ORGANIZÁCIA KAMPANÍ

7.1.1. VYTVORENIE A RIADENIE KAMPANE
Vytvoriť a riadiť predvolebnú alebo akúkoľvek inú komunikačnú kampaň je zložitým a viac-úrovňovým
procesom, ktorý si vyžaduje adekvátny manažment a zapojenie množstva personálnych zdrojov na rôznych
úrovniach. Organizácia kampane totiž nezahŕňa len vytvorenie komunikačnej stratégie a jej exekúciu cez
vybrané komunikačné kanály, ale má viacero pararelných funkcií. Medzi ne patrí napr. fundraising, teda
zbierania finančných prostriedkov na kampaň, riadenie a získavanie dobrovoľníkov v teréne, sledovania
a vyhodnocovanie konkurenčných kampaní či využívanie externých konzultantov z oblasti médií alebo
prieskumov verejnej mienky. Vytvorenie profesionálneho tímu, ktorý stojí za kampaňou je preto absolútnou
nevyhnutnosťou. Aj keď takýto tím v mnohom pripomína klasickú organizáciu, predsalen ju charakterizuje
viacero odlišností (Maarek, 2011: 180):


Každý kampaňový tím začína vždy odznova, teda je zložený z členov, ktorí väčšinou spolu pracujú po
prvýkrát a tím tak nemá spoločnú históriu či predchádzajúcu skúsenosť.



Už pri vzniku je jasné, že ide o dočasnú organizáciu vytvorenú za vopred jasným účeľom. Jej cieľe sú
krátkodobé a tím končí po vopred stanovenom termíne, napr. volieb.



Nastavenie cieľov kampane je väčšinou z kategórie buď všetko alebo nič, teda úspechom je víťazstvo,
prehra kandidáta či strany je neúspechom. Všetky prostriedky sú teda nevyhnutne stavené na jednu
kartu.



V dôsledku takéhoto nastavenia je preto práca v kampaňovom tíme časovo a pracovne náročná,
jednotlivý členovia musia zvládať nepredvídateľné okolnosti a pracujú často pod veľkým tlakom.

Zloženie správneho a dobre riadeného tímu v kampani je preto jednou z najdôležitejších úloh na jej
začiatku. Spravidla bývajú takéto tímy zložené z troch kategórií členov (Maarek, 2011: 196):
Centrálny kampaňový tím - býva zložený z kmeňových zamestnancov kampane, ktorý majú na starosti najmä
jej organizáciu a riadenie. Jeho súčasťou sú spravidla manažéri jednotlivých častí kampane a komunikačné
oddelenie, zložené z hovorcu či marketingového manažéra. Súčasťou tímu bývajú aj zamestnanci určení na
každodennú administratívnu robotu okolo kampane.
Externí členovia tímu - väčšinou reklamné či PR agentúry, ktoré poskytujú profesionálne poradenstvo
a expertné služby. Patria sem najmä odbornici na prieskumy voličských nálad a preferencií, reklamní grafici
a kreatívci, digitálne agentúry na správu sociálnych sietí, mediálne agentúry na nákup médií či producentské
tímy, napr. na tvorbu televíznych spotov.
Dobrovoľníci v teréne - teda decentralizovaný členovia tímu, ktorý zabezpečujú napr. stretnutia s voličmia sú
teda najmä „pracovnou silou“ v kampani. Tvorení sú najmä priamo členmi strany v danom regióne či meste
alebo sympatizantami, ktorí si ochotní väčšinou zadarmo pomôcť v kampani z presvedčenia.
Súčasťou „veľkej“ kampane, ktorá sa odohráva na národnej úrovni sú často aj pararelné menšie
kampane, ktoré sú jej súčasťou. Vedú ich najmä miestne organizácie v snahe byť zvolený do miestnych
samospráv alebo lokálny kandidáti na podporu svojho zvolenia do národných inštitúcii. Takéto kampane sa síce

v riadení a organizácii v mnohom podobajú na veľké národné kampane, ale existuje medzi niekoľko odlišností
(Maarek, 2011: 220):
Pararelná kampaň – hlavným obmedzením lokálnych kampaní je skutočnosť, že musia koexistovať s hlavnou
kampaňou na celonárodnej úrovni. V praxi to znamená, že všetky posolstvá menšej kampane by mali byť
v súlade s obsahom a vízou hlavnej kampane. Týka sa to aj kreatívy a kampaňového vizuálu, ktorý by mal
vychádzať z celkového dizajn manuálu veľkej kampane. Lokálne kampane sú tak pomerne obmedzené aj
v posolstvách aj v kreatívnom nastavení kampane.
Geografické limity – na rozdiel od hlavnej kampane sa tie lokálne odohrávajú v menšej mierke, spravidla
ohraničnej geograficky. Z pohľadu médií tak kampaň zasahuje len tie lokálne, ak teda existujú a je limitovaná
dostupnými komunikačnými kanálmi. Keďže sa odhráva v menšej mierke, býva viac personálna, teda založená
na osobnom kontakte s voličimi, ako sú napr. stretnutia na verejných miestach alebo chodení doslova od dverí
k dverám.

7.1.2. POSOLSTVÁ KAMPANE
Podľa funkcionalistickej téorie politickej kampane od Williama L. Benoita (2017), základnou úlohou
každej kampane je v prvom rade predstavitť a odlíšiť kandidáta od ostatných a predstaviť ho tak ako
preferovanú alternat´viu vo voľbách. Na dosiahnutie týchto cieľov sa využívajú kampaňové posolstva, teda
obsah komunikácie, ktorý sa má cez rôzne kanály dostať k voličom. Tieto posolstvá rozdeľuje Benoita do
typológie na základe dvoch parametrov. Prvým z nich je ich účeľ, ktorý môže byť chváliaci, útočný alebo
obranný, druhým parametrom zas zameranie obsahu buď na charakter kandidáta alebo konkrétnu tému.
Typy posolstiev (Benoit, 2017)

Tematické

Charaktové

Chváliace

„Budem bojovať s infláciou“

„Som vždy úprimný“

Útočné

„Politika

Obranné

protikandidáta

zvýši

„Môjmu

oponentovi

nezamestnanosť“

veriť“

„Nie je pravda, že som zvýšil

„Nie

dane“

nezaujímajú ľudia“

je

pravda,

že

nemôžete

sa

ma

Táto typológia následne umožnuje zaradiť rôzne posolstvá kampane, resp. skúmať ich použitie v kampani,
v rôznych spravodajských formátoch alebo v komparatívnej perspektíve. Viaceré štúdie, ktoré skúmali využitie
typov posolstiev potvrdzujú predpoklady funkcionalistickej téorie, a to, že kandidáti využívajú v prevažnej
miere chváliace posolstvá alebo v kampani prevažujú tematické nad charakterovými komentármi (Benoit,
2007).

7.1.3. KAMPAŇ V ČASE

Kampaň, nielen tá predvolebná, sa skladá z viacerých fáz, ktoré na seba logicky nadväzujú. Uvedenie
každej komunikačnej kampane do života si preto vyžaduje nastaviť jej stratégiu a podrobný časový
harmonogram. V modeli, ktorý pripravil Maarek (2011), strieda prvú fázu plánovania kampane jej testovanie na
malej vzorke, napr. v podobe focus skupín alebo menších geografických oblastí. Po zapracovaní zmien
z testovania nasleduje prvá ostrá fáza kampane, ktorá je celoplošná. Po vyhodnotení jej účinkov, najmä
prostredníctvom prieskumov voličských preferencií a zohľadnení kampaní protikandidátov sa pripravujú ďalšie
celoplošné fázy kampane až do termínu konania volieb.

Plánovanie a vytváranie stratégie
kampane

Testovanie kampane na menšej vzorke

1.

Prieskumy voličských
preferencií

„Ostrá“ fáza kampane

Konkurenčné kampane

Ďalšie „ostré“ fázy kampane

Z pohľadu organizácie kampane tak stoja pred jej organizátormi dve strategicky dôležité rozhodnutia.
Prvé jej zvoliť správny čas začiatku kampane, teda kedy začať s ostrou kampaňou. Dôležité je to preto, lebo ak
kampaň začne príliš skoro, je možné že v záverečných fázach už „stratí dych“, teda príliš skoro vyčerpá
materiálne zdroje či sa jej posolstvá stanú otrepanými či nudnými. V prípade, že kandidát začne s kampaňou
neskoro, môže stratiť oproti konkurenčným kampaniam, alebo v prípade, že za protivnikmi zaostáva, nemusí ich
už dobehnúť do termínu volieb. Druhým kľúčovým rozhodnutím je načasovanie eskelácie kampane, teda kedy
začať jej záverečnú fázu, ktorá býva hlavne v predvolebných kampaniach najdôležitejšou. Maarek hovorí
o štyroch stratégiách eskelácie kampane (2011):
Graduálne stupňujúca sa kampaň – klasický model vedenia kampane, ktorá sa stupňuje s približujúcimi
voľbami, pričom ráta s postupne zvyšujúcim sa záujmom voličov s blížiacim sa termínom volieb.

Rýchla či prekvapujúca kampaň – je to intenzívna, ale krátkodobá kampaň, ktorá v relatívne krátkom čase
využije všetky existujúce kanály. Jej načasovanie sa viaže tesne pred konanie volieb.
Krok po kroku kampaň–kampaň je umelo kúskovaná s postupným budovaním imidžu kandidáta. Táto kampaň
býva z pohľadu efektivity výkonná, ale býva náročná na realizáciu a ľahko ju skomplikujú nečakané externé
faktory.
Prerušovaná kampaň – ide skôr o viacero menších kampaní, ktoré sú prerušované napr. pre momentálny
kontext alebo nedostatok prostriedkov na jej vedenie. Imidť kandidáta či jeho posolstvo je tak sprostredkované
vo viacerých vlnách.
Napriek vopred vybranej stratégii eskelácie kampane je rozhodnutie o jej intenzite často závislé od externých
faktorov, ako sú napr. kampane protikandidátov či prevládajúceho kontextu, napr. káuz, ktoré dominujú
mediálnemu priestoru. Intenzita kampane sa preto často mení bez ohľadu na zvolenú stratégiu, aj keď býva
pravidlom, že najintenzívnejšia býva v období tesne pred voľbami, keď smeruje k svojmu záveru.

Závery štúdie Hubera a Arceneauxa (2007) ukazujú, aký efekt môžu očakávať jej aktéri od predvolebnej
kampane. Vo svojej štúdii skúmali, ktorí voliči sú nachylnejší zmeniť svoj názor na kandidáta na základe
predvolebnej kampane. Podľa ich záverov sú ideálnymi recipientami kampane tí voliči, ktorí na danú tému
alebo kandidáta ešte nemajú vyhranený názor alebo tí, ktorí politickým informáciám venujú priemernú
pozornosť a cielene ich nevyhľadávajú. Teda sú to voliči, ktorí nesledujú úmyselne politické debaty alebo
diskusie a zasiahnuť ich svojim posolstvom je pre kandidátov pomerne náročné. Tento predpoklad tak
okrem iného nahráva aj aktuálnemu trendu zvyšovania nákladov na kampaň, aby sa jej jednoducho
povedané nedalo vyhnúť, ani v prípade, že voličov vôbec nezaujíma.

7.2.

PREDVOLEBNÁ ALEBO PERMANENTNÁ KAMPAŇ?

Klasifikácia volebného cyklu v demokratických spoločnostiach je pomerne jednoduchá, delí sa na
predvolebné obdobie, ktoré sa končí voľbami a na obdobie povolebné či medzivolebné, ktoré sa končí
s približujúcimi sa voľbami a opätovným nástupom volebnej kampane. Aj keď použitie komunikačných
nástrojov nie je obmedzené na konkrétne obdobie, líšia sa využívané prvky komunikácie a intenzita ich
nasadenia. Stratégie pre úspešnú volebnú kampaň a kampaň v medzivolebnom období sú tak odlišné z dôvodu
viacerých rozdielov medzi týmito dvoma obdobiami (Newman a Perloff, 2004: 23):


V medzivolebnom období sa menia potreby a profil elektorátu. Je to spôsobené tým, že po voľbách
výrazne klesá záujem voličov o politiku, čo spôsobuje, že do rúk médií sa dostáva veľká moc, keďže
práve oni tvoria sprostredkovateľa medzi politickými aktérmi a voličmi. Je preto nutné spoliehať sa na
iné marketingové nástroje, ako počas predvolebnej kampane, napr. na PR alebo manažovanie vzťahov
s médiami.



Taktiež sa v medzivolebnom období mení okruh súperov. Kým v predvolebnom období je ním iba
protikandidát, v období po zvolení počet súperov rastie. Patrí k nim totiž nielen politická opozícia, ale
napr. aj členovia vlastnej strany či rôzni medzinárodní aktéri.

Základný rozdiel medzi medzivolebnou a predvolebnou kampaňou z pohľadu jej cieľov je skutočnosť, že
kým úspešnosť kampane, ktorá sa viaže k voľbám, sa hodnotí prostredníctvom počtu získaných hlasov, kampaň
v medzivolebnom období sa orientuje prevažne na ovplyvňovanie verejnej mienky a budovanie vzťahu medzi
politickým aktérom a voličom (Eibl a Kóňa, 2012).
Predvolebná kampaň – Príznačné pre predvolebnú kampaň sú intenzita, plánovanie detailov a spotreba
zdrojov, ktoré sú v tomto období extrémne vysoké a orientácia na krátkodobý cieľ - volebný úspech
(Henneberg, 2002). Z hľadiska komunikačných nástrojov, v predvolebnej kampani sú využívané všetky a naraz,
pričom by sa mali navzájom dopĺňať. Napriek tomu, najdôležitejšími a najviac využívanými nástrojmi sú
reklama a priama komunikácia s voličmi.
Medzivolebné obdobie - Kampaň v medzivolebnom období je akousi nadstavbou volebnej kampane, ktorá
býva spravidla ohraničená nejakým obdobím a vždy sa končí dňom volieb. Naproti tomu, medzivolebná kampaň
nie je ohraničená žiadnymi časovými hranicami a väčšinou znamená určitý základ pre predvolebnú kampaň.
Preto z pohľadu používania komunikačných nástrojov, v medzivolebnom období sa využívajú viac izolovane a
ich intenzita použitia nedosahuje intenzitu v predvolebnej kampani (Henneberg, 2002).
Predvolebná kampaň je tak priamym súbojom o hlasy voličov, kde konkurenciu tvoria všetci aktéri, ktorí sa
zúčastňujú na voľbách. V medzivolebnej kampani sa mení okruh súperov a taktiež aj základný cieľ
komunikácie. V prvom rade sa komunikácia viaže k napĺňaniu predvolebných sľubov a taktiež k vysvetlovaniu
jednotlivých krokov aktérov svojim potenciálnym voličom. Ak teda zhrnieme vplyv volebného cyklu na
použitie prvkov komunikácie v kampani, najlepšie je tento rozdiel vidieť v grafickom znázornení:

intenzita
použitia
nástrojov

volebná
kampaň

kampaň v
medzivolebnom
období

Voľby

Avšak, čoraz intenzívnejšia komunikácie aj mimo obdobia volieb a predvolebných kampaní znamenala, že
viacerí autori začali hovoriť o „permanentnej kampani“. Tento pojem prvýkrát použil americký novinár Sidney
Blumenthal v rovnomennej knihe z roku 1980. Podobne aj využívanie metód permanentnej kampane pochádza
zo Spojených štátov, a podľa Dulia a Townera sa jej začiatok viaže k roku 1976, keď poradca Patrick Caddel

poradil novozvolenému prezidentovi Jimmymu Carterovi, aby jeho prvé vládne obdobie bolo zamerané na
zvyšovanie svojej podpory u verejnosti (Dulio, Towner, 2009: 83). Postupne sa metódy komunikácie počas
celého volebné obdobia rozšírili a dnes sú nevyhnutnou súčasťou každej vládnucej administratívy. S tým sa
však spája aj rôzne chápanie a definovanie tohto pojmu, keď mnohí autori si tento termín vykladajú po svojom
a prispôsobujú si ho svojím výskumným potrebám.
Dôvodov, prečo koncept permanentnej kampane vznikol až neskôr je viacero. Dulio a Towner ich
rozdeľujú na štrukturálne a behaviorálne, pričom k štrukturálnym zaraďujú také dôvody, ako čoraz častejšie
voľby na rôznych úrovniach, vzrastajúci vplyv primárnych volieb a rast médií, ktoré 24 hodín denne informujú
o politických udalostiach. Za hlavný behaviorálny dôvod označili zmenu správania volených zástupcov, ktorí zo
„strachu“ o znovuzvolenie boli nútení viesť kampaň aj v medzivolebnom období (Dulio, Towner, 2009). Aj keď
niektoré z týchto dôvodov sú príznačné len pre Spojené štáty, napr. primárky, hlavné dôvody sú aplikovateľné aj
na európsky priestor. Oveľa konzistentnejší pohľad na faktory, ktoré ovplyvnili potrebu vzniku permanentnej
kampane však poskytuje Heclo. Ten hovorí o 6 kategóriách, ktoré dohromady vytvorili situáciu, keď vznik
permanentnej kampane bol nevyhnutný (Heclo, 2000: 19-28):
Zmena politických strán – zánik masových strán a ich možnosti ovplyvňovať voličov cez stranícke kanály.
Oslabovanie vzájomných väzieb medzi politickými stranami a voličmi spôsobil zvýšenú volatilitu voličov
a nutnosť „bojovať“ o nerozhodnutých voličov.
Otvorenie politiky pre záujmové skupiny– vplyv občianskej spoločnosti na politiku sa zvyšuje, čím sa
zvyšuje aj počet aktérov, s ktorými musia politickí aktéri komunikovať.
Nové komunikačné technológie– systém moderných médií umožňuje neustále ovplyvňovať verejnú mienku
a komunikovať s voličmi, pričom existencia nových médií vytvára tlak na neustálu komunikáciu.
Nové politické technológie – napr. vznik PR alebo prieskumov verejnej mienky, ktoré umožnili sledovať názor
verejnosti. Politickí aktéri sú tak schopní merať a vyhodnocovať spätnú väzbu verejnosti a na jej základe tvoriť
svoje ďalšie politické rozhodnutia.
Rast finančných nákladov na kampaň - spôsobil, že politickí aktéri museli priebežne zháňať financie na
kampaň. Neustála potreba komunikovať spôsobuje zvyšovanie nákladov, pričom politickí aktéri sú tak závislí na
neustálom prísune finančných prostriedkov.
Rast moci vlády - s rastom moci vlády narastá aj záujem veľkých firiem ovplyvňovať ju. Očakávania od
výkonnej moci tak narastajú a zvyšuje sa tlak na komunikáciu jej výsledkov.
Podobne ako aj v prípade Dulia a Townera, minimálne posledné dve kategórie sú viacmenej špeciálne pre
situáciu v Spojených štátoch, čo však neznamená, že väčšina zmien, ktoré Heclo popísal, sa netýkajú aj situácie
v iných krajinách.
Nazeranie na permanentnú kampaň, ako na špecifický spôsob vládnutia je príznačné pre viacerých
amerických autorov. Už Sidney Blumenthal vo svojej knihe The Permanent Campaign: Inside the World of
Elite Political Operative z roku 1980 definoval permanentnú kampaň ako „kombináciu vytvárania imidžu

a strategického plánovania ktorá mení vládnutie na trvalú kampaň a robí z vlády nástroj na udržiavanie
popularity volených zástupcov“ (Blumenthal, 1982. In: Heclo, 2000: 84). Z tohto pohľadu sa výkon moci chápe
z pohľadu dôrazu na neustálu komunikáciu, pričom práve táto komunikačná, resp. mediálna logika určuje
a vplýva na konkrétne politiky a ich podobu. Slovami S. Blumenthala, úvodný prejav prezidenta po nástupe do
úradu je vlastne zahajovacou rečou ku kampani k ďalším voľbám.
V súvislosti s rozšíreným využívaním konceptu permanentnej kampane pre charakterizovanie viacerých
trendov v politickej komunikácii sa medzi viacerými autormi objavila aj kritika takéhoto prístupu (Lilleker,
2006). Najčastejšia forma kritiky sa viaže práve k stotožňovaniu permanentnej kampane k forme vládnutia.
Politickí aktéri z tohto pohľadu tak prispôsobujú svoje rozhodnutia k ich komunikačným účinkom a využívajú
svoju pozíciu výkonnej moci na komunikáciu s voličmi. Oproti politickým aktérom v opozícii alebo mimo
výkonu moci disponujú väčším arzenálom komunikačných nástrojova a väčšími zdrojmi. Komunikčné kanály
vytvorené medzi politickými inštitúcia a občanmi sú tak zneužívané v politickej kampani. Platí to aj pre
zneužívanie verejných zdrojov v politickom boji či využívanie prístupu k informáciám, ktoré vyplývajú
z vládneho postavenia.
Druhá forma kritiky sa viaže k využívaniu „marketingovej“ logiky pri tvorbe politík. Politickí aktéri tak
reálny výkon svojej moci viažu k prieskumom verejnej mienky, ktorú sa snažia nepohnevať si. Svoje
rozhodnutia tak prispôsobujú momentálnym náladám verejnosti, pričom každý jeden krok je vyhodnocovaný
z mediálnej logiky. Výkon moci sa pri takomto výklade permanentnej kampanie neodvíja od volebného
programu či ideológie politického strany či politika ale od potenciálnych dopadov, ktoré môže mať na verejnú
mienku a ich popularitu. S tým súvisí aj kritika zvyšovania vplyvu externých aktérov na výkon moci, akými sú
komunikační profesionáli a experti. Ich vplyv na politických aktérov vychádza len z permentnej nutnosti
komunikovať, pričom nie je odvodený od volieb. Tento jav sprevádza aj následný pokles straníckych štruktúr
alebo členov strany, keďže komunikácia je centralizovaná a podlieha rozhodnutiam úzkeho kruhu straníckych
lídrov a komunikačných profesionálov.
Ako tvrdia Dulio a Towner, volení zástupcovia presadzujú politiku, ktorá je založená na náladách
verejnosti, aby tak dosiahli jej súhlas a podporu do ďalších volieb. To znamená, že rozdiely medzi robením
kampane a vládnutím sa stierajú. Dôsledky tohto javu sú potom znižovanie kvality vládnutia a sústredenie sa na
krátkodobé a populistické ciele (2009: 95). Stotožňovanie vládnutia a permanentnej kampane však odmieta
Heclo, ktorý hovorí o viacerých rozdieloch medzi nimi (2000: 11-12):


Na rozdiel od vládnutia, využívanie prvkov kampane je viazané k dosiahnutiu určitého, časovo
ohraničeného cieľa.



Kým kampaň je niečo, ako súťaž, kde je niekto víťaz a niekto porazený, vládnutie si vyžaduje
spoluprácu. Kampaň je preto „do seba zameraná“ a vládnutie na opak „skupinovo orientované“.



Úlohou kampane je presvedčovanie na rozdiel od vládnutia, ktorého cieľom je riadenie za pomoci
diskusie a úvah.

Aj z týchto dôvodov je preto vhodnejšie nenazerať na permanentnú kampaň, ako na určitý druh či spôsob
vládnutia. Permanentná kampaň je skôr nástrojom vládnutia, ako jeho druhom.

8. MARKETINGOVÁ KAMPAŇ – MÝTUS ALEBO REALITA?
Vnímanie politického marketingu ako súčasti politickej komunikácie vychádza z odlišného vnímania týchto
dvoch termínov. Kým časť autorov považuje politickú komunikáciu len za jeden z nástrojov marketingu (viď
napr. Henneberg, 2002 alebo Lees-Marschment, 2001), v inej časti literatúry býva nástup politického
marketingu vnímaný len ako nový trend v kampaňovej komunikácii, ktorý reaguje na profesionalizáciu
komunikácie (Scammel, 1999) či ako jeden z nástrojov politickej komunikácie (Maarek, 2011). Hlavné rozdiely
medzi týmito dvoma termínmi vníma Petrová nasledovne (2012):


Politický marketing vnáša do politickej sféry ekonomickú logiku. Nazerá na politický proces z pohľadu
potrieb a zisku, pričom sa sústredí na prieskum volebného trhu a správanie voličov. Politický
marketing je teda z tohto pohľadu nástrojom ako realizovať strategické ciele politických aktérov



Politická komunikácia naproti tomu stavia na teóriach a konceptoch politickej vedy, aj keď
interdisciplinárnym, tak je vedným odborom. Zameriava sa najmä na proces komunikácie medzi
politickými aktérmi, voličmi a médiami, pričom v centre záujmu je aj obsah komunikácie.

Aplikovať teoretický koncept marketingu do komunikačných kampaní je možné prostredníctvom
zvýraznenia odlišností s kampaňou, ktorá jeho filozofiu nevyužíva. Je zrejmé, že predávajúca politická kampaň
predchádzala marketingovo orientovanú politickú kampaň, a je teda historicky staršia. Neznamená to však, že
začiatok využívania marketingovo orientovanej kampane znamenal novú etapu, pričom predávajúca kampaň sa
už nepoužíva. Oba tieto koncepty môžu existovať súčasne, dokonca aj na jednom politickom trhu.
Koncept predávajúcej kampane – Tento koncept predstavuje klasickú a tiež v súčasnosti bežne používanú
formu kampane. Táto kampaň vychádza z perspektívy „z vnútra – von“, čo znamená, že sa zameriava na
existujúce politické programy a ideológie a tie sa pokúša predať voličom. Henneberg definuje jej priebeh takto
(Henneberg, 2002):

Politická strana

existujúca ideológia

propaganda

voličské hlasy získané propagandou

Logika tejto kampane vychádza z ignorancie túžob a potrieb voličstva a pokúša sa predať existujúci produkt.
Problémom takýchto kampaní je tiež to, že zle reagujú na zmeny na volebnom trhu a všeobecne ťažšie sa
prispôsobujú novým trendom.
Koncept marketingovej kampane - Na rozdiel od predávajúcej kampane, marketingovo orientovaná kampaň
vychádza z perspektívy „z vonka dnu“. Teda na začiatku je politický trh, z ktorého sa extrahujú potreby
a želanie voličov. Ich hlasy sú potom získané, prostredníctvom uspokojenia ich potrieb (Henneberg, 2002):

Politický trh

Potreby voličov

Integrovaný marketing

hlasy získane uspokojením potrieb

Ako je zrejmé, marketingovo orientovaná kampaň kladie na prvé miesto uspokojovanie momentálnych potrieb
voličstva.

Iný pohľad na aplikáciu marketingu do politickej sféry prezentuje O`Cass (1996), ktorý tvrdí, že politické
strany v skutočnosti nerobia rozhodnutie, či budú nástroje politického marketingu využívať alebo nie. Ich
primárnym záujmom je totiž vždy orientácia na vybraných voličov a komunikácia s nimi prostredníctvom
existujúcich komunikačných kanálov. Jeho výskum v prostredí austrálskych politických strán ukázal, že
strany využívajú iba niektoré nástroje marketingu a jeho filozofiu v praxi neuplatňujú, preto je tento celý
proces značne neefektívny. Vyvodzovať však všeobecné závery o konkrétnom využítí marketingu v politike
z tejto štúdie nie je možné, keďže sa týkala iba jedného politického systému a aj to iba v určitom období.
Táto štúdia však dobre ilustruje skutočnosť, že koncept politického marketingu je v prvom rade teoretický
a v aplikácii do politickej reality čelí viacerým obmedzeniam.

8.1.

ČO JE POLITICKÝ MARKETING?

Marketing vznikol ako súčasť ekonómie, pričom jeho podstatou je orientácia na zákazníka a jeho potreby.
Ako ekonomický postup či metóda sa snaží identifikovať potreby a požiadavky zákazníka a na ich základe
vytvoriť produkt, ktorý tieto požiadavky uspokojí. Inými slovami, základom marketingu je:


orientácia subjektov na trh, na jeho požiadavky a potreby a ich uspokojením dosiahnuť vlastné
strategické ciele,



zisťovanie skutočných potrieb zákazníkov a uspokojovanie týchto potrieb so ziskom (Hradiská,
Letovancová, 2007: 7).

V druhej polovici 20. storočia sa koncept marketingu ešte stále vyvíjal a jedným z jeho smerov sa stal sociálny
marketing, ktorý ako jeden z prvých rozvinul a definoval Philip Kotler. Vznikol na základe potreby aplikovať
marketingovú filozofiu na nové oblasti komunikácie, napr. neziskové organizácie, vládne inštitúcie či
municipality (Kotler a Levy, 1969). “Kolískou” moderného politického marketing sa stali Spojené štáty
americké, a to najmä pre špecifický volebný system, tradíciu politickej reklamy či public relations a tiež rapídny
nárast dosahu moderných médií ako bola televízia (Maarek, 2011: 7). Za rýchlym rozšírením marketingu do
politickej praxe stojí viacero faktorov, no podľa Lillekera sú najdôležitejšími dôvodmi nárast konzumného
správania v politike, ako aj oslabovanie masových strán s pevnými väzbami na svoje voličstvo.
Napriek tomu, že politický marketing pochádza z ekonomickej sféry a vzniká aplikáciou jeho postupov do
politickej sféry, obe prostredia majú viacero odlišností, ktoré vplývajú aj na využívanie marketingu v politickej
praxi. O rozlíšenie týchto dvoch oblastí sa pokúsili Lock a Harris, ktorí hovorili o siedmich hlavných rozdieloch
(Lock, Harris, 1996. In.: Cwalina, Falkowski, Newman, 2009: 69). Z nich za najdôležitejšie považujem štyri
rozdiely:



kým v ekonomickej sfére sa zákazníci môžu o kúpe produktu rozhodovať kedykoľvek a za rôznych
okolností, voliči sa rozhodujú o výbere kandidáta v rovnaký deň za rovnakých okolností,



kým zákazník pri kúpe vždy pozná cenu produktu, volič ju pri hlasovaní nepozná. Z dlhodobého
hľadiska totiž nie je cena vždy rovnaká,



volič musí akceptovať, že voľba je kolektívna a jej výsledok nemusí zodpovedať jeho individuálnej
voľbe,



politický kandidát sa nedá „rozbaliť“, aby volič zistil, aký v skutočnosti je. Ak sa pri voľbe sklame, nie
je možné vybraný produkt vrátiť. Najbližšia možnosť je až pri nasledujúcich voľbách, avšak tam
podstupuje rovnaké riziko.

Pri definovaní politického marketingu tiež narážame na určité problémy a rozličné pohľady autorov.
Jednoduchú definíciu politického marketingu, ktorá však neodráža rozdiely medzi ním a ekonomickým
marketingom ponúka Lilleker:
„Pojem politický marketing sa vzťahuje k použitiu marketingových nástrojov, konceptov
a filozofie v oblasti politického vývoja, volebných kampaní a vnútorných vzťahov politických strán
a organizácií,“ (Lilleker, 2005: 151).
Definíciu politického marketingu, ktorá sa opiera o všeobecnú podstatu marketingu aplikovanú na politické
prostredie zas postavil Newman. Ten sa pozerá na politický marketing, ako na
„aplikáciu marketingových princípov a procedúr v politických kampaniach rôznymi jednotlivcami
alebo organizáciami. Tieto procedúry zahŕňajú analýzy, vývoj, výkon a manažment strategických
kampaní kandidátmi, politickými stranami, vládami, lobistami a záujmovými skupinami, ktorých
cieľom je ovplyvniť verejnú mienku, uplatniť vlastnú ideológiu, vyhrať voľby či prejdenie
legislatívy ako odozvu na želania a potreby vybraných jednotlivcov alebo skupín v spoločnosti,“
(Newman, Perloff, 2004: 18).
Niektorí autori kritizujú označovanie politického marketingu ako nového trendu, a hovoria, že to, čo dnes autori
označujú ako politický marketing vždy existovalo v podobe výmeny medzi politickými aktérmi a voličmi a je to
tak len nový názov pre starý fenomén (Lock and Harris, 1996). Problém tejto kritiky je v tom, že autori za
politický marketing považujú aj niektoré jeho čiastkové nástroje, ako napr. reklamu, či verejné stretnutia
s voličmi. Z tohto pohľadu politické kampane vždy využívali prvky marketingu, avšak až nástup uplatňovania
marketingových postupov a hlavne jeho filozofie orientácie na zákazníka, znamenal reálny nástup marketingu
do politickej praxe.
So zvyšujúcim sa významom konceptu politického marketingu nielen v akademickej literatúre, ale aj
v politickom diskurze, sa začala ozývať aj jeho kritika. Tá by sa podľa Sanders dala rozdeliť do troch skupín
(2009):
Vyprázdňovanie politiky – využívanie politického marketingu v politike vedie k vyššiemu významu formy nad
obsahom, teda k populizmu. Techniky politického marketingu slúžia k manipulácii voličov v demokratickom

systéme a oslabujú tak hodnotové ukotvenie politiky. Politici tak voličom hovoria to, čo chcú počuť a nie to, čo
si skutočne myslia či to, čo považujú za dôležité.
Nevhodná aplikácia konceptu do politiky – podľa tohto typu kritiky je marketing ekonomickým konceptom,
ktorý nie je možné aplikovať na politickú sféru z dôvodu viacerých odlišností. Politický trh je komplexnejším
ako ekonomický a výmena prostredníctvom volieb sa nedá porovnávať s nákupom v obchode.
Nedostatočný výskum – táto skupina kritiky nie je priamo zameraná na koncept politického marketingu, ale
skôr hovorí o tom, že zatiaľ nie je dostatok vedeckých záverov, ktoré by potvrdzovali, že je využívaný v praxi.
Jeho aplikáciu do praktickej politiky tak musia potvrdiť ešte ďalšie štúdie.

8.2.

VYBRANÉ KONCEPTY POLITICKÉHO MARKETINGU

8.2.1. JENNIFER LEES-MARSCHMENT (2001)
Autorka politický marketing vníma komplexne, teda nielen z perspektívy vzájomnej komunikácie
medzi politickými aktérmi a voličmi, ale dôraz kladie aj na tvorbu produktu či marketingovej stratégie vo vnútri
politickej organizácie. Jej koncept vychádza z pozorovania správania britských politických strán, pričom
rozlišuje medzi troma základnými modelmi:
Strana orientovaná na produkt – v komunikácii s voličmi ponúka svoj program a návrhy bez ohľadu na
aktuálny dopyt. Spravidla je táto ponuka nemenná, pričom sa nemení ani po jej odmietnutí, teda po prehraných
voľbách.
Strana orientovaná na predaj – politická strana síce využíva marketingová nástroje ako je prieskum trhu či
komunikačné techniky, ale využíva ich na komunikáciu už existujúceho volebného programu. Ten sa teda
nemení ako pri straných orientovaných na produkt, ale je ponúkaný prostredníctvom marketingových nástrojov.
Trhovo orientovaná strana – strana pri tvorbe svojho produktu, volebného programu, vychádza
z marketingových princípov. Jej primárnym záujmom je teda uspokojiť potreby voličov prostredníctvom svojej
ponuky, pričom v kampani využíva aj moderné komunikačné nástroje marketingu. Iba v tomto prípade
hovoríme podľa autorky o skutočnej aplikácii marketingových nástrojov do politiky.

8.2.2. PHILIPPE J. MAAREK (2011)
Základným východiskom pri charakterizovaní procesu politického marketingu u Maareka je jeho
chápanie z pohľadu politickej kampane. Politický marketing totiž definuje ako proces predvolebnej kampane,
ktorej súčasťou sú dve základné etapy – rozhodnutie o stratégii a určenie konkrétne taktiky a jej aplikácia.
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Výhodou tohto modelu Maareka je aplikácia filozofie a nástrojov politického marketingu priamo do procesu
tvorby a realizácie predvolebnej kampane. Jeho proces politického marketingu je tak akýmsi návodom ako
aplikovať politický marketing do kampaňovej praxe.

8.2.3. BRUCE I. NEWMAN (1994)
Pri charakterizovaní politického marketingu sa opiera o jeho aplikáciu na volebný cyklus, pričom jeho
model vychádza z amerického prostredia volebných kampaní. Hovorí preto o marketingovej kampani, ktorá má
niekoľko etáp podľa vývoja politických kampaní.
1.

Prvou etapou marketingovej kampane je segmentácia politického trhu, ktorá je tvorená najprv
rozdelením voličov do homogénnych skupín podľa vybraných kritérii,

2.

nasleduje umiestnenie kandidáta na trhu na základe analýzy jeho silných a slabých stránok
a konkurencie, pričom dôležiou úlohou je vytvorenie jeho dôveryhodného imidžu,

3.

poslednou fázou je implementovanie stratégie prostredníctvom marketingových nástrojov a samotnej
organizácie kampane.
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Zároveň však Newman hovorí o závislosti tejto marketingovej kampane na externých vplyvoch prostredia, ako
sú napr. dostupné komunikačné technológie, štrukturálne faktory a aktuálny kontext a orientácie kandidáta na
stranu, produkt, predaj či marketingovú stratégiu. Výhodou tohto modelu politického marketingu od Newmana
je jeho popis celej marketingovej kampane z pohľadu jej procesu, ktorý je navyše zasadený do politického
a volebného kontextu, nevýhodou naopak prílišná previazanosť s americkým systémom prezidentských volieb.

8.3.

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ

Stratégia tvorí podstatu marketingu. Jeho základnou premisou je totiž orientácia na potreby a želania
zákazníka – voliča, a tú dosahuje práve prostredníctvom segmenátacie či zacielenia. Nasledovny popis
jednotlivých etáp marketingovej kampane preto vychádza práve z Newmanovho modelu.

8.3.1. SEGMENTÁCIA TRHU
Prvou fázou vytvorenia marketingovej stratégie je segmentácia – rozčlenenie trhu. Ide o proces
rozdelenia celého voličstva do viacerých rozličných skupín, pričom cieľom segmentácie je spoznať potreby
a charakteristiky voliča. Toto poznanie je potom základom pre definovanie voličov a efektívnej komunikácie
s nimi (Cwalina, Falkowski, Newman, 2009: 73-74). Základným prvkom segmentácie je teda identifikovanie
potrieb a priorít voličov na základe prieskumu trhu. Na základe vytvorených profilov prebieha potom
identifikácia voličských segmentov, na ktoré bude kampaň zacielená (Newman, 1994).Ako hovorí Newman
a Perloff, v politike bola segmentácia voličstva používaná už oddávna, najmä politickými stranami, ktoré sa na
jej základe rozhodovali o tom, ktorej skupine voličov adresujú svoje ponuky. Napr. tradične svoje výzvy
a ponuky adresovali demokrati hlavne chudobným a menšinám a naopak republikáni bohatým a veľkému
biznisu (2004: 22). Avšak dôsledkom oslabujúcich väzieb medzi stranami a voličstvom je dnes skutočnosť taká,
že strany sú nútené spoliehať sa na rozličné skupiny voličstva.
Rozdelenie voličstva do rozličných skupín tiež závisí od zvolených kritérií. Základné kritéria
rozdelenia môžu byť založené na ideologických charakteristikách alebo tiež na geografických rozdieloch,
rozdieloch v demografických ukazateľoch, sociologických či psychologických parametroch. Pomerne
užitočným kritériom delenia voličov je segmentácia na základe ich postojov, či už pozitívnych alebo
negatívnych, ku konkrétnej strane (Bartle, Griffiths, 2002: 31). Lees-Marschment (2009) tieto kritériá rozdeluje
na niekoľkých kategórií:
1.

Geografické – jednoduché rozdelenie podľa geografických kritérií ako sú štáty, regióny či mestá.
Veľmi častým rozdelením voličov na základe tohto kritéria je delenie voličov na mestských
a vidieckych, pričom na základe tohto kritéria sa predpokladá ich odlišné hodnotové ukotvenie.

2.

Demografické –delenie voličov do homogénnych skupín na základe kritérií ako je vek, pohlavie,
vzdelanie, náboženstvo či národnosť. Táto segmentácia je pomerne určujúca pri stranách, ktoré sa
opierajú o jednu dominantnú skupinu voličov, ako sú napr. etnické či náboženské strany.

3.

Psycho-sociologické – segmentácia voličského trhu na základe sociálnych tried, spôsobu života či
hodnotových postojov k určitým témam. Medzi tieto kritériá spadá aj inklinácie k určitým politickým
názorom, ako je liberalizmus či konzervativizmus, čo hrá dôležitú úlohu pri ideologicky silne
ukotvených stranách.

4.

Behaviorálne – rozdelenie je utvarána na základe konkrétneho spravánia jednotlivca smerom
k politickému aktérovi, napr. jeho pevnosti rozhodnutia voliť konktétneho kandidáta či jeho politickej
angažovanosti.

Všetky tieto kritériá však Cwalina, Falkowski a Newman považujú až za sekundárne. Podľa nich, tejto
sekundárnej segmentácii trhu by mala predchádzať segmentácia primárna. Tá je založená na dvoch základných
kritériách:



sile väzby voliča na stranu – na jej základe sa voličský trh rozdelí na tzv. skalných voličov strany,
prelietavých voličov a skalných voličov oponenta.



čase, kedy sa volič rozhoduje o podpore – toto kritérium rozdelí voličov na rozhodnutých a tých, ktorí
sa rozhodnú buď počas kampane alebo tesne pred voličským aktom (Cwalina, Falkowski, Newman,
2009: 74).

Ako je z tohto zrejmé, toto základné delenie voličov do viacerých skupín je potom strategickým faktorom, ktorý
determinuje celý priebeh a intenzitu kampane. Taktiež ovplyvňuje posolstvo a komunikáciu v kampani. Podľa
Maareka sa tzv. udržiavacia komunikácia viaže k voličom, ktorí sú viacmenej rozhodnutí a má za úlohu posilniť
ich afinitu a poslednej fáze kampane ich mobilizovať. Naopak, tzv. dobýjacia komunikácia, ktorá je zameraná
na volatilných voličov, ktorí váhajú komu vyjadriť podporu a tiež na voličov protikandidáta (Maarek, 2011: 45).

8.3.2. ZACIELENIE
K stratégii segmentácie trhu sa viaže aj stratégia zacielenia (targeting). Pri tejto fáze sa vyberá, ktorú
skupinu voličov chceme zasiahnuť, teda ide o rozhodnutie, ktorí voliči sú pre politického aktéra kľúčoví.
Systém, na základe ktorého si politickí aktéri môžu vyberať jednotlivé voličské segmenty vytvoril Bannon
(2004), pričom je postavený na ich dôležitosti a ochote komunikovať s vybraným kandidátom či stranou.
Rozlišuje teda štyri druhy zacielenia na segmenty:
1.

Primárne ciele – dôležitý segment voličov, ktorí sú ochotní komunikovať

2.

Sekundárne ciele – menej dôležité segmenty, ktoré sú ochotné komunikovať

3.

Segment pre budovanie vzťahu – dôležité skupiny voličov, ktoré majú malú vôlu komunikovať

4.

Zbytočné ciele – nedôležité segmenty, ktoré s politckým aktérom nekomunikujú

Na základe týchto kritérií pracuje Bannon s nasledovnou typológiou:
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Samotná dôležitosť jednotlivých segmentov a ochota komunikovať s politickým aktérom je výsledkom
viacerých faktorov. Na strane dôležitosti segmentu sú to najmä jeho veľkosť, potenciál rastu, nízka konkurencia

kandidátov či ľahká dostupnosť. Na strane vzájomnej komunikácie je to existencia komunikačných kanálov či
poznateľnosť a prijatie značky politického aktéra (Bannon, 2004). Veľmi často teda do konečného výberu
zacielenia nepatrí iba jedna skupina voličov, ale voľba padá na viacero rôznych skupín voličov. „Prístup
politického zacielenia môže obsahovať viacero rôznych politických ponúk pod jednou strechou – napr. jedna
z ponúk sa zameriava na „zelené“ témy pre environmentálne zameraných voličov, druhá zas zdôrazňuje
zdravotný a dôchodkový systém pre starších voličov, ďalšia preferuje slobodu voľného trhu pre podnikateľov,
atď“ (Henneberg, 2002). Býva pravidlom, že politické strany či kandidáti preferujú oslovenie viacerých skupín
voličov prostredníctvom širokej ponuky najmä vo väčšinových volebných systémoch, kde potrebujú osloviť
veľké a rôznorodé časti voličstva. Nevýhodou tejto stratégie širokej ponuky je zas klesajúca dôveryhodnosť
jednotlivých ponúk medzi jednotlivými cieľovými skupinami voličov, teda príliš široké a všeobecné zacielenie.

8.3.3. UMIESTNENIE NA TRHU
Po taktike rozdelenia trhu a zacielenia na vybrané skupiny voličov, prichádza na rad stratégia
umiestnenia (positioning) kandidáta či politickej strany na trh. Výsledkom vhodného umiestnenia politického
aktéra na trhu má byť čo najvhodnejšie zobrazenie kandidáta pre segmenty vybrané v procese zacielania so
snahou presvedčiť daný segment voličov, aby volili vybraného aktéra (Baines, 1999: 413). Newman a Perloff
zdôrazňujú, že stratégia umiestnenia je viacúrovňový proces, ktorý začína zhodnotením ponuky (kandidát,
strana) a tiež hodnotením silných a slabých miest konkurenčnej ponuky. Stratégia umiestnenia je prostriedkom,
ktorý umožňuje kandidátom sprostredkovať svoju ponuku voličom v čo najlepšom svetle (2004: 22). Samotný
proces umiestnenia pozostáva z dvoch častí (Cwalina, Falkowski, Newman, 2009: 74):


vytvorenie imidžu kandidáta, ktorý sa opiera o jeho osobné vlastnosti



prezentovanie jasnej pozície v socio-ekonomických otázkach a dôležitých témach

Trochu odlišný pohľad na stratégiu umiestnenia prezentuje Henneberg. Táto stratégia je podľa neho spojená
s niekoľkými aspektmi a prebieha nasledovne – vnútorná kapacita strany či kandidáta je skúmaná a sú
vyhodnotené jej silné a slabé stránky – táto kapacita musí byť potom skoordinovaná s vonkajšími príležitosťami
možného zasiahnutia vybraných skupín voličov (Henneberg, 2002). Ak sa teda pozrieme na stratégiu
umiestnenia, dá sa povedať, že zdôrazňuje jeden dôležitý fakt. Pri výbere zacielenia na skupiny voličstva nie je
kandidát či strana úplne slobodná. Pri zacielení musí totiž brať ohľad aj na svoje vnútorné možnosti a situáciu na
trhu v oblasti konkurencie. Úspešný kandidát by mal byť na trhu umiestnený na základe svojich reálnych
vlastností a možností a pokiaľ možno v priestore, kde sa nestretáva so silnejšou konkurenciou. Taktiež je nutné
zohľadniť, že na imidž politikov vplývajú viaceré faktory (Sanders, 2009):
Doterajšie politické kroky – teda jeho politická kariéra a konkrétne politické činy, ktoré sa spájajú s jeho
menom.
Komunikačný prejav – do tejto kategórie môžeme zaradiť vzhľad politika a jeho vystupovanie na verejnosti,
napr. verbálny či neverbálny prejav.

Vnímanie politika – teda prevažujúci názor verejnosti, najmä elít a jeho hodnotenie v dôležitých sociálnych
skupinách.
Predchádzajúce pôsobenie – sem môžeme zaradiť životopis politika pred vstupom do politiky, ktorý však
ovplyvňuje aj jeho súčasné pôsobenie, napr. vzdelanie.
Ďalším z problémov úspešného umiestnenia na trhu a vytvorenia dôveryhodného imidžu v danej téme je však
existencia politickej konkurencie, ktorá túto snahu úmyselne podkopáva (Baines, 1999: 416). Bannon (2004)
preto hovorí o 5 faktoroch, ktoré sú dôležité pre úspešné umiestnenie kandidáta:
1.

Jasnosť – istota pochopenie pozície so strany voličov

2.

Konzistentnosť – dlhodobé zameranie na konkrétnu pozíciu

3.

Súťaživosť – jasná ponuka, ktorá sa odlišuje od konkurenčných

4.

Dôveryhodnosť – súlad medzi imidžom aktéra a danou pozíciou

5.

Komunikovateľnosť – danú pozíciu a imidž je možné odkomunikovať vybranému segmentu

Všetkých 5 faktorov tak ako ich prezentuje Bannon tak odkazuje najmä na dlhodobé a konzistentné zameranie
na vybrané segmenty, ktoré je v súlade s ponukou a imidžom politického aktéra. Collins a Butler (2002) hovoria
o viacerých druhoch pozíc, ktoré politický aktér môže zaujať na voličskom trhu a taktiež o stratégiach, ktoré
z danej pozície vyplývajú:
Líder – má najväčší podiel na trhu. Medzi možné stratégie patrí rozširovanie existujúceho trhu, zvyšovanie
podielu na trhu či obhajoba už existujúcej pozície
Vyzývateľ – má menší podiel na trhu ako líder, pričom však predstavuje jeho reálnu alternatívu. Prioritnou
stratégiou v tejto pozícii je agresívny útok na líderskú pozíciu, ale taktiež na podobne veľkých a menších
protikandidátov.
Nasledovník – kopíruje zameranie na segmenty, v ktorých má silnú pozíciu líder a ambíciou jeho postupnej
výmeny. Zvolenou stratégiou je najmä imitovanie správania lídra, adaptovanie jeho ponuky aj pre iné segmenty
či ochrana svojho stabilného podielu.
Úzko zameraný aktér – táto pozícia preferuje úzke zamerane na konkrétny vybraný segment so špecializáciou
ponuky prispôsobenej na jeho potreby. Stratégie sú podobné ako pri lídrovi, avšak aplikované len na jeden
segment.
Pri výbere týchto pozícii na trhu hrá však dôležitú úlohu aj konkrétny volebný systém. Je zjavné, že pozícia lídra
a vyzývateľa sú ako stratégie umiestnenie na trhu vhodnejšie pre väčšinové volebné systémy, kým pozícia
úzkeho zamerania na vybraný segment pre pomerné volebné systémy.

8.3.4. MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

Za úspešnou segmentáciou, zacielením a umiestnením politického aktéra na trhu nasleduje
implementácia tejto stratégie do kampane. Tá je sprostredkúvaná cez marketingové nástroje, tzv. 4P (product,
price, place, promotion), tak ako ich definoval Kotler. Najjednoduchším, ale aj najviac zjednodušujúcim,
pokusom aplikovať tieto marketingové nástroje na politickú sféru je prístup, ktorý sa len pokúša napasovať tieto
ekonomické nástroje do oblasti politiky. Príkladom je napr. Wiszniowski, ktorý k jednotlivým nástrojom
marketingového mixu priradil tieto politické prvky:


Produkt – verejné osoby (napr. politici), skupiny, politické projekty, idey, ktoré ponúkajú voličom.



Cena – spoločenská podpora, resp. hodnota, za ktorú sa uskutočňuje výmena vo voľbách.



Komunikácia – propagačné a prezentačné techniky ako je reklama a podobne.



Distribúcia – schopnosť preniknúť k voličovi prostredníctvom politickej kampane, teda komunikačné
kanály (Wiszniowski, 2006: 13; podobne aj Sanders, 2009: 61).
Tento prístup však mnohí autori podrobujú kritike. Henneber o ňom hovorí iba ako o klasifikačnej

schéme, ktorá poskytuje iba popisnú hodnotu, no nereprezentuje súčasný stav v marketingovej teórii a taktiež
neberie ohľad na zvláštnosti politického trhu (Henneberg, 2002). Jeho pohľad na nástroje marketingu je
založený na skúmaní ich funkcionality. Ako hovorí, „dá sa tvrdiť, že bez funkcionálnej analýzy visia
marketingové nástroje vo vzduchoprázdne – to znamená, že neexistuje ich účel pre organizáciu“ (Henneberg,
2002). Sám charakterizuje osem funkcií marketingových nástrojov:


Produktová funkcia – poskytnutie služby. Tu je dôležité podotknúť, že zvláštnosťou politického trhu je,
že produkt nie je možné vrátiť či reklamovať. Preto je nutnosťou, aby tieto služby, ako do budúcnosti
orientované sľuby, boli dôveryhodné a opierali sa o realitu.



Distribučná funkcia – hlavnou úlohou je poskytnutie politickej ponuky. Jej zástupcom je kandidát či
strana, preto je nutné zabezpečiť distribučné kanály, prostredníctvom, ktorých sa dostanú do kontaktu
s voličmi.



Cenová funkcia – cieľom je minimalizovať všetky bariéry a prekážky pre voliča pri vyberaní si
produktu. Znamená to tiež zvýšiť priame výhody zo zapojenia sa a z účasti na volebnom akte.



Komunikačná funkcia – jej úlohou je napomôcť voličom v rozhodovacom procese pri výbere produktu,
poskytnúť potrebné informácie účastníkom politického trhu a priniesť politickú súťaž na politický trh.



Funkcia manažovania správ – na rozdiel od komunikačnej funkcie, nemá zasiahnuť voličov, ale
sprostredkovateľov informácií, teda médiá, ktoré komunikujú s voličmi. Efekt komunikácie sa tak
zvýši a zároveň rastie dôveryhodnosť poskytnutých správ.



Funkcia zbierania prostriedkov – cieľom je zabezpečiť dostatok finančných, ale aj iných prostriedkov
na úspešnú realizáciu iných nástrojov marketingu.



Funkcia manažovania paralelnej kampane – úlohou je koordinovať všetky aktivity na voličskom trhu.
To znamená využiť pri kampani aj paralelné organizácie, ako napr. neziskové organizácie, aktivistov,
sociálne hnutia alebo aj podnikateľské subjekty.



Funkcia manažovania vnútornej súdržnosti – ide o riadenie vnútornej organizácie za cieľom
optimalizácie ostatných nástrojov.

Výsledkom využitia postupných krokov marketingovej stratégie a komunikačných nástrojov by malo viesť
k vytvoreniu konzistentnej značky, teda emočného odkazu v podvedomí voliča. Branding ako riadenie značky je
komplexným pohľadom na využitie jednotlivých komunikačných nástrojov, akýmsi pohľadom zvrchu, ktorý má
komunikáciu politického aktéra zjednocovať. Ako tvrdí Jackson, v dnešnej dobe, keď sú voliči doslova zahltení
reportážami, reklamami a správami, ktoré vytvárajú neprehľadnú húštinu informácií, je použitie brandingu na
dosiahnutie disciplinovaného a integrovaného posolstva, veľmi efektívne (Jackson, 2000). Z viacerých výhod
použitia brandingu, ktoré uvádza Keller, sú najdôležitejšie pre politickú sféru nasledujúce (2007: 75) - väčšia
vernosť a lojalita voličov, menšia zraniteľnosť voči konkurenčným aktivitám či väčšia výkonnosť
komunikačných nástrojov pomocou ich integrácie. V praxi sa tak zvyšuje aj dôveryhodnosť kandidáta či strany
pri presadzovaní určitého postoja v konkrétnej téme. Dobrý príklad uvádza Kaid, ktorá konštatuje, že
republikáni majú spravidla vyššiu dôveru pri presadzovaní tém ako zahraničná politika, kým demokrati sú
dôveryhodnejší v témach domácej politiky (Kaid, 2004: 163). Ak teda tematické posolstvo vychádza z predtým
vybudovaného silného imidžu, je viac brané ako pravdivé a uveriteľné.

9. REKLAMA A PR – SVETLÉ A TEMNÉ STRÁNKY
Medzi nástroje kampaní patria všetky formy komunikácie, ktoré prenášajú posolstvo od zdroja
(politický aktér) ku recipientovi (volič). Od tých najklasickejších ako sú televízne reklamy, letáky v schránkach,
osobné stretnutia na námestiach, až po tie menej tradičné ako sú videá na sociálnych sieťach či účasť
v televíznych talkshows. Pre zjednodušenie sa však komunikácia a jej nástroje zvyknú rozdelovať na nadlinkové
a podlinkové. K nadlinkovej komunikácii patrí klasická reklama, teda platená výpoveď šírená prostredníctvom
masových médií. Naproti tomu, podlinková komunikácia sa viažek používaniu nástrojov, ktoré sú menej priame
a čiastočne nepriznané, ako napr. vzťahy s verejnosťou, priama komunikácia či osobné stretnutia. Obe formy
komunikácie, aj reklama aj public relations, majú svoje „svetlejšie“ stránky, teda výhody, ktoré ich použitie
prináša, ale aj „temnejšiu“ stránku v podobe negatívnych kampaní alebo prekrúcania informácií – spindoctoringu. Do popredia teda vstupuje otázka, ktorá z týchto stránok prevažuje či sa ich dopadov skutočne
obávať.

9.1.

REKLAMA V POLITICKÝCH KAMPANIACH

Reklama je jednou zo súčastí komunikačných nástrojov politických aktérov. Úlohou reklamy je síce
informovať, ale tiež aj presvedčiť voliča k žiaducemu konaniu – k voľbe konkrétneho kandidáta či politickej
strany. Podobne ako pri marketingu, aj politická reklama ma oproti tradičnej reklame, ktorú využívajú
ekonomickí aktéri, niekoľko odlišností. V prvom rade je to odlišné regulačné prostredie, keďže jej vysielanie
býva súčasťou volebnej legislatívy. Taktiež je nutné brať do úvahy odlišnosti politického prostredia, ako je napr.
volebný cyklus a pod. (viď Lock, Harris, 1996). Politickú reklamu teda Kaid definuje ako:
„komunikačný proces, v ktorom si zdroj (zvyčajne politický kandidát alebo strana) kupujú možnosť osloviť
voličov, cez masovo komunikačné kanály, politickým posolstvom, so zamýšľaným účinkom ovplyvniť ich
názory,presvedčenie alebo správanie“ (Kaid, 2004: 156).
Reklama je platenou formou komunikácie s voličmi, keďže si politickí aktéri musiapriestor na ňu kupovať. Ide
teda o platený prístup do médií.
Súčasťou definície politickej reklamy od Kaid sú aj jej hlavné ciele, teda ovplyvniť názory voličov,
presvedčiť a zmeniť ich správanie, najčastejšie rozhodnutie ktorého kandidáta či stranu pôjde voliť. Atkin
a Herald (1976) charakterizujú až 5 možných efektov reklamy, pre ktoré ich politickí aktéri využívajú:
Budovanie znalosti – jedným z najdôležitejších efektov politickej reklamy je budovanie znalosti, teda
informovanie o kandidátovi či politickej strane. Reklama voličovi sprostredkúva základné informácie nielen
o potenciálnom kandidátovi, ale ho tiež oboznamuje s jeho programom či posolstvami, s ktorými ide do
kampane. Cieľom je vybudovať u voličov základnú znalosť o existencii aktéra a zároveň jeho odlíšenie od
politickej konkurencie.

Dôraz na témy – Okrem sprostredkovanie informácií má reklama možnosť ovplyvňovať aj výber a dôležitosť
tém, ktorými sa riadia médiá a tým pádom aj kontext kampaň. Čiastočne tak tento efekt nahrádza moc médií
v nastolovaní agendy, aj keď v prípade reklamy je tento efekt pravdepodobne menej efektívny.
Angažovanosť – ďalším potenciálnym efektom reklamy je zvyšovanie záujmu o samotnú kampaň či voľby.
Akceptovanie politických tém má zvýšiť angažovanosť voličov v kampani alebo hlasovaní, efektom reklamy je
tak mobilizácia voličov. Tradičným príkladom je vyzývanie rozhodnutých voličov k príchodu do volebných
miestností.
Budovanie imidžu – tento efekt sa viaže k informačnej funkcii reklamy, avšak skôr ako sprostredkovanie
znalosti sa zameriava na budovanie jeho konkrétneho imidžu u voličov. Teda zdôrazňuje jeho konkrétne
vlastnosti či vybrané témy a snaží sa tak budovať vzájomný vzťah s voličom.
Polarizácia – efekt reklamy sa nezameriava priamo na politického aktéra, ale a jeho protikandidátov, pričom má
spôsobiť na motiváciu jeho voličov prísť do hlasovacích miestností. Typickým príkladom je negatívna reklama,
ktorá zdôrazňuje slabé stránky súperov a často vedie k polarizácii volebného súboja.
Z hľadiska komunikačného procesu s voličmi má reklama mnoho výhod. Podľa McNaira majú
tvorcovia politickej reklamy relatívnu slobodu tvrdiť, čo sa im páči a nahrádzať tak komentátorskú úlohu
novinárov. Teda v skratke, reklama, je jedinouformou masovej komunikácie, nad ktorou majú politickí aktéri
úplnú kontrolu a môžu ju absolútne ovplyvňovať (McNair, 2007: 86). Podobný názor má aj Kaid, ktorá
politickú reklamu charakterizuje z hľadiska komunikácie podľa kontroly nad posolstvom a použitia masovo
komunikačných kanálov k jeho distribúcii. Tieto vlastnosti politickej reklamy sú podľa nej zároveň aj jej
najväčšími výhodami, keďže posolstvá ostatných foriem komunikácie prechádzajú cez sprostredkovateľskú
úlohu médií (Kaid, 2004: 156). Komunikácia prostredníctvom reklamy je teda efektívna z hľadiska čistoty
posolstva pri jeho prieniku k recipientovi.
Využívanie politickej reklamy však čelí aj mnohým nevýhodám. Paradoxne, zároveň jej najväčšou
nevýhodou je jej najväčšia výhoda. Keďže totiž reklama neprechádza cez prostredníka a preto nie je jej
posolstvo komentované, často sa tým pádom stáva jej posolstvo menej vierohodným. V súčasnej dobe už
každáreklama čelí prvotnému podozreniu zo zavádzania a mnoho voličov jej už a priorinedôveruje. Vedomie, že
reklamné posolstvo je angažované v prospech jej zdroja, umožňuje čitateľom a divákom spraviť si od neho
odstup a odolávať mu či ho odmietať (McNair, 2007: 116). Ďalšou nevýhodou komunikácie cez politickú
reklamu je tiež jej početnosť a mohutné využívanie, pre ktoré sa jej mnoho recipientov proste vyhýba a reklama
tak ťažšie zasahuje svoju cieľovú skupinu. To znižuje jej efektívnosť a stáva sa v súčasnosti jedným
z najväčšíchproblémov jej využitia.Aj napriek týmto nevýhodám však využívanie politickej reklamy je veľmi
častéa dá sa označiť za dominantnú formu komunikácie s voličmi, najmä počas kampaní. Najväčší podiel
nasprostredkovaní posolstiev má práve reklama. Politická reklama však tvorí aj najväčšiu časť výdavkov na
kampaň, a s navršovaním rozpočtu na kampaň proporčne rastú ajvýdavky na reklamu (McNair, 2007: 116).
Delenie politickej reklamy je možné podľa viacerých kritérií. Najzákladnejšou klasifikáciou reklamy je
delenia na základe médiá, v ktorom sa nachádza. Hovoríme v takomto prípade o tlačenej (noviny či letáky),
televíznej (televízne spoty alebo sponzoring), rádiovej, vonkajšej (bilbordy a iné vonkajšie nosiče), internetovej

(bannery a pod.) či priamej reklame (direct mail či newsletter). Podobným je aj jej delenie na základe druhu
média, ktoré ju sprostredkováva. Tieto delenia sú však pomerne jednoduché a nič nehovoria o obsahu a
posolstve politickejreklamy. Viacerí autori preto reklamu delia podľa jej obsahu (Kaid, 2004; Holtz-Bacha,
2005; a iný). Základným delením podľa obsahu je klasifikácia reklamy na pozitívnu, ktorá sa venuje budovaniu
pozitívneho obrazu o aktérovi a negatívnu, ktorá sa venuje iným aktérom na volebnom trhu a má za cieľ odradiť
jeho voličov. Iná klasifikácia od Kaid (2004) delí politickú reklamu na reklamu imidžovú alebotematickú.


Imidžová reklama – obsah reklamy je zameraný na vlastnosti a charakterkandidáta či politickej strany
a nedotýka sa žiadnych konkrétnych tém.Imidžová reklama sa teda zameriava na kvality a
charakteristiky.



Tematická reklama – obsah reklamy sa dotýka nejakej konkrétnej témy a jej riešenia. Hlavným
posolstvom je demonštrovanie pozícii v nejakýchpolitických témach alebo problémoch.

Konkrétna štúdia Johnston a Kaid (2001), ktorá sa zameriava na politické reklamy v americkom prostredí
uvádza, že historicky mali miernu početnú prevahu reklamy zamerané na konkrétnu tému, avšak ani jedna
z kategórii nemala počas kampaní výraznú prevahu.

Všeobecny trend vývoja obsahu reklám podľa McNaira postupne smeruje k prevahe imidžovo orientovaných
posolstiev a správ pre voličov. V politických reklamách sa čoraz viac využívajú mýty a symboly, aby sa
prostredníctvom nich zasiahlo podvedomie voliča (McNair, 2007: 92).
Delenie, ktoré je zamerané na televíznu reklamu, pričom vychádza z amerického prostredia predstavil
Devlin (1986, In: McNair, 2007). Zameriava sa typ reklamy podľa toho, ako sprostredkúva svoje posolstvo
voličom:


Jednoduchá – primitívna a vykonštruovaná realita



Hovoriace hlavy – zameraná na konkrétneho kandidáta a jeho výpoveď, ktorá je sprostredkovaná
priamou rečou rovno k voličovi



Negatívna – viaže sa k protikandidátom a upozorňuje na skutočnosti, ktoré zdôrazňujú ich negatívny
imidž



Koncepčná – reklama je zameraná nie priamo na kandidáta, ale na jeho hlavné posolstvo kampane
a vybrané témy



Filmová – sprostredkúva informácie cez konkrétne situácie, v ktorých ukazuje kandidáta, napr. na
mítingoch s voličmi alebo so svojou rodinou



Osobná výpoveď človeka z ľudu – obsah reklamy je sprostredkovaný cez tretiu osobu, „bežného“
človeka, ktorý hovorí o kandidátovi



Osobná výpoveď celebrity – podobne ako pri predchádzajúcej kategórii ale s tým rozdielom, že
výpoveď o kandidátovi ide cez známu osobu verejného života.

K týmto rôznym formátom reklamy pridáva ešte Jamieson (1986) katégoriu:



Neutrálneho reportéra – formou „nezávislej“ ankety sa pýta vybraných tretích strán, čo si myslia
o konkrétnych témach či aktéroch

Delenie reklamy na základe obsahu má však aj viaceré nedostatky. Ako tvrdí Holtz-Bacha, pri obsahovej
analýze politickej reklamy je čoraz ťažie určiť, ktorá reklama patrí do ktorej kategórie. Dôvodom je hlavne
prelínanie tejto klasifikácie a využívanie oboch typov obsahov v tej istej reklame (Holtz-Bacha, 2005: 100).
Podobné výsledky pri snahe aplikovať kategorizáciu na základe efektu na konkrétne televízne reklamy
zaznamenali aj Stewart a Furse (1985). Politickú reklamu v televízii sa snažili na základe viacerých kritérií
rozdeliť na tú so schopnosťou voličov zapamätať si obsah, presvedčiť ich alebo im pomôcť porozumieť danej
téme. Pre nejednoznačnosť jednotlivých reklám z pohľadu efektu však neboli schopní pri vačšine reklám presne
zadefinovať, do ktorej kategórie by mala patriť.
Na základe využívania rôznych typov reklám v predvolebných kampaniach, Diamond a Bates identifikovali
štyri fázy reklamnej kampane v americkom prostredí (1992):
1.

Budovanie základnej identity kandidáta, v tejto fáze sú zdôrazňované pozitívne detaily zo životopisu
kandidáta, napr. jeho predchádzajuce politické úspechy alebo služba v armáde či inom verejnom úrade.

2.

Predstavenie základných programových téz, teda volebného programu, pričom kampaň sa
zameriava iba na pár najdôležitejších tém.

3.

Útok na protikandidátov prostredníctvom negatívnych reklám, ktoré majú oslabiť jeho pozíciu
a demobilizovať jeho voličov.

4.

V poslednej fáze je v reklamách predstavaná celková syntéza kandidátovej ponuky, teda jeho
osobný imidž a program, pomocou jednoduchého a emocionálneho posolstva, ktoré má pozitívne
povzbudiť voličov pred voľbami.

Takýto proces využívania politickej reklami v kampani je však len modelovým, jej nasadzovanie je závislé od
viacerých faktorov, ako je objem zdrojov, momentálny kontext alebo kampane protikandidátov, na ktoré musí
reagovať.
Podobne ako politická komunikácia vo všeobecnosti, aj politická reklama má reálne dopady na názory
a správanie voličov. Jej efekt je, samozrejme, závislý od klasický parametrov, akými sú existujúce hodnoty,
stranícka príslušnosť či expozícia voči médiá, ale na źaklade viacerých štúdií môžeme hovoriť o nasledovných
predpokladoch pri vplyve politickej reklamy (Fallis, 2017):
-

Výška finančných zdrojov – teda frekvencia reklamy má vplyv na voličské rozhodovanie. Vyššie
výdavky na politickú reklamu zvyšujú povedomie o kandidátovi, čím zvyšujú pravdepodobnosť jeho
voľby.

-

Krátke trvanie – efekt politickej reklamy na rozhodovanie voličov je však skôr kratší a pomerne
rýchlo sa stráca. Teda so zvyšujúcim sa odstupom od toho, ako volič reklamu videl, klesá aj jej význam
pri zvažovaní kandidátov.

-

Vzdeláva voličov – keďže obsahom reklám sú aj informácie kandidátoch a ich postojoch k vybraným
témam, voliči sa pomocou nej nepriamo dostávajú k potrebným informáciám.

Aj keď mnoho voličov politické reklamy veľmi nemusí alebo aspoň sa snaží ignorovať, výskum Westa (2010)
ukázal, že patria taktiež medzi dôležité zdroje informácií, minimálne v období volebnej kampane. Voliči
prostredníctvom predvolebných spotov alebo reklamných vizuálov získavajú informácie nielen
o konkrétnom kandidátovi či strane, ale aj o ich postojoch k dôležitým témam či názoroch na aktuálny
kontext.

9.1.1. AKO FUNGUJE NEGATÍVNA REKLAMA?
Negatívna reklama je súčasťou politickej komunikácie od jej začiatkov, avšak jej výrazné nasadenie v
kampaniach sa začalo až v americkom politickom prostredí. Bolo to spôsobené najmä politickou kultúrou, ktorá
bola náchylnejšia tolerovať túto formu komunikácie a jej využitie vychádzalo z tvrdej konkurencie vo volebnom
boji, ktoré je pre americký systém príznačné. V americkom prostredí sa využívanie negatívnej komunikácie
viaže k postupnému prenikaniu televízie ako dominantného komunikačného kanála, keďže negatívne posolstva
sa stali súčasťou najmä televíznych reklám. Postupne sa táto forma komunikácie stala súčasťou kampaní aj
v iných častiach sveta, pričom jej prienik a forma využívania zostáva závislá na kulúrnych a štruktúrnych
faktoroch v jednotlivých politických systémoch. Kategóriu negatívnej komunikácie je však nutné oddeliť od
komunikácie, ktorá má negatívne účinky na samotný politický systém alebo od nelegitímnych komunikačnýh
prostriedkov či nezákonných postupov. Negatívna kampaň je v tomto texte chápaná ako legitímny komunikačný
prostriedok a súčasť politických kampaní, aj keď je možné, že v niektorých krajinách nie sú všetky jej formy
legislatívne umožnené využívať.
Aj keď sa v literatúre či politickej diskusie zvykne hovoriť o negatívnej kampani, samotná negatívna
komunikácia netvorí väčšinou samostatnú kampaň, ale je len jej súčasťou a dopĺňa iné posolstvá komunikačnej
kampane. Oproti klasickému komunikačnému obsahu, je negatívna komunikácia zameraná takmer výlučne na
politických súperov. Negatívna reklama sa teda nesústredí na kvality a imidž vlastného kandidáta, ale miesto
toho mieri na oponenta, nedostatky jeho programu a osobnostné charakteristiky (Lau a Pomper, 2002).
Negatívna reklama sa v porovnaní s klasickou zameriava na iný typ obsahu (Gunsh, Brownlow, Haynes and
Mabe, 2000). Kým pozitívna reklama je viac racionálna, neformálna a zameraná na budúcnosť, reklama
s negatívnym obsahom sa zameriava viac na emocionálne argumenty a minulosť kandidátov.
Definovanie negatívneho komunikačného obsahu z pohľadu politickej analýzy však nie je vždy jednoduché.
Chápanie negatívnej kampane ako každej komunikácie, ktorá je zameraná na politických protivníkov je
pomerne široké a rozlišovanie obsahu na pozitívny či negatívny býva často subjektívne. Jedným z kľúčových
kritérií, ktoré ovplyvňujú vnímanie negatívneho obsahu je už existujúce vnímanie jednotlivých kandidátov.
Voliči majú tendenciu považovať kampane svojich preferovaných kandidátov za menej negatívne ako kampane
ich protikandidátov. Skutočná miera negativity jednotlivých posolstiev tak nebola odrazom ich vnímanej
negativity, pričom rozhodovanie ovplyvňovala najmä stranícka profilácia respondentov (Sides a kol., 2003).
Copeland a Johnson-Cartee rozlišujú tri druhy negatívnej reklamy (1991):

Priama útočná reklama – napáda priamo oponenta alebo potickú stranu, ktorej je členom. Jej cieľom je
demobilizovať voličov protikandidáta, teda zneistiť ich rozhodnutie voliť ho či jeho stranu. Prostriedkom je
najmä narušenie imidžu súperiaceho politického aktéra cez zdôraznenie jeho chýb či slabých stránok. Tento typ
negatívnej komunikácie pomenúva politických súperov priamo a má presvedčiť jeho voličov hlasovať proti
nemu.
Priama porovnávacia reklama – tento typ negatívnej komunikácie využíva porovnanie jednotlivých
kandidátov cez ich osobnostné charakteristika, správanie či politický program, pričom sa zameriava na stránky,
v ktorých sú protikandidáti slabší ako vlastný kandidát. Cieľom je presvedčiť voličov o prevahe kandidáta na
úkor jeho protivníkov.
Odvodená porovnávacia reklama – Na rozdiel od priamej porovnávacej komunikácie nemenuje priamo
protikandidáta, voči ktorému je zameraná. Negativita tohto typu posolstva vyplýva zo spôsobu interpretácie
posolstva, pričom zdôrazňuje kandidátove silné stránky v oblastiach, kde sú ostatní vnímaní ako slabí. Kedže
nie je negatívne posolstvo vyjadrené priamo, táto forma je vnímaná ako mäkšia forma negatívnej kampane.
Ako dominantný komunikačný kanál v negatívnej komunikácii je v americkom prostredí vnímaná televízia.
Negatívna televízna reklama využíva na vyjadrenie negatívneho posolstva najmä tieto techniky (Hrbková,
2012):


Emócie – k vzbudeniu emócií u divákov využívajú vhodne zvolené vizuálne prvky, slová, symboly
alebo hudbu. Častým zámerom je vyvolanie strachu zo zvolenia protikandidáta a navodenie atmosféry,
že jeho kroky budú viesť k ohrozeniu bezpečnosti či sociálneho a ekonomického postavenia divákov.



Vizualizácie – protikandidáti sú často zobrazovaný v čo najhoršom svetle, teda v prichytený v
nelichotivých momentoch či zobrazený v negatívnych konotáciách.



Absencia kandidáta – negatívna reklama sa často nespája priamo s kandidátom, ktorý ju zadal, ale je
akoby anonymná. Dôvodom je snaha, aby negatívna komunikácia nebola priamo spojovaná
s kandidátom



Humor –jedným z prostriedkov ako sprostredkovať negatívnu informáciu o protikandidátovi či
poškodiť jeho imidž je zosmiešniť ho. Takáto forma komunikácie nie navyše vnímaná až tak negatívne
a je atraktívnejšia.



Citovanie súpera – účinnou technikou ako poškodiť imidž kandidáta či ukázať jeho nekonzistentnosť
je dať do kontrastu jeho viaceré tvrdenia alebo konkrétny citáty s jeho činmi, ak nie sú v súlade.

Vnímať televíznu reklamu ako jediný a dominantný nosič negatívnej komunikácie je však v dnešnej dobe už
veľmi obmedzený pohľad. Dôvodom je zvyšovanie dôležitosti internetu v politickej komunikácii, ktorý je
vďaka svojim vlastnostiam ako priama či decentralizovaná komunikácia vhodným nosičom negatívnych
posolstiev.

Dokazuje to aj štúdia Marka (2009), ktorý porovnal negatívne televízne spoty a internetové videá, pričom
z pohľadu útočnosti boli výrazne negatívnejšie práve videá na internete. Vo všeobecnosti však môžeme
konštatovať, že negatívna komunikácia využíva všetky komunikačné kanály bez výnimky.
Využívanie negatívnej komunikácie závisí od viacerých faktorov, pričom medzi môže patriť napr. fáza
predvolebnej kampane, kandidátove postavenie oproti súperom či aktuálny vývoj v kampani. Skaperdas
a Grofman (1995) vytvorili model situačných podnetov, ktoré prispievajú k zapojeniu negatívnej komunikácie
do kampane, pričom vychádzajú z pozície kandidátov podľa ich aktuálnych preferencií v prieskumoch. Z ich
modelu vyplýva, že tí kandidáti, ktorí majú najvyššie preferencie majú nižšíu motiváciu využívať negatívnu
reklamu ako tí, ktorí za nimi zaostávajú. Taktiež prichádzajú k záverom, že miera negativity má tendenciu
stúpať spolu s tým, ako sa začnú preferencie jedného z kandidátov znižovať na úkor druhého alebo naopak, keď
rozdiel je veľmi tesný. Iný pohľad na využitie negatívnej reklamy prezentujú Lau a Pomper (2002), ktorí
hovoria o vzájomnom ovplyvnení kandidátov. Teda ak jeden z kandidátov využije negatívnu komunikáciu proti
svojmu súperovi, zvyšuje sa šanca, že aj jeho súper sa odhodlá využíť túto formu komunikácie ako odvetu.
Ďalším faktorom je fáza predvolebnej kampane, či čas, ktorý zostáva do volieb. Podľa tohto prístupu sa
tendencia využiť negatívnu reklamu zvyšuje s približujúcim sa termínom volieb. Kým v prvých fázach kampane
sa kandidáti snažia predstaviť seba a svoj program, v záverečných fázach kampane vstupujú do konfrontácie so
svojimi protikandidátmi (Damore, 2002).
Názor na to, aké sú reálne účinky negatívnej komunikácie nie je jednoznačný. Viacerí autori, ktorí
efekty takejto komunikácie skúmali prišli k záverom, že jednak má dopady na vnímanie jednotlivých kandidátov
(Skowronski a Carlston, 1989) a tiež na volebné správanie (Lau, 1982). Avšak zhoda na tom, že je účinným
nástrojom predvolebnej komunikácie zatiaľ neexistuje a to aj preto, lebo viacerí autori demonštrovali, že má
negatívne účinky aj priamo na jej zadávateľov. Hovoria o tzv. bumerang efekte, teda o stave, keď sa negatívna
reklama obráti na kandidáta, ktorému mala pomôcť (Jasperson a Fan, 2002).

Komplexný pohľad na negatívnu komunikáciu v kampaniach, ktorý je založený na meta analýze množstva
podobne zameraných štúdií hovorí, že porazení vo voľbách využívajú negatívnu reklamu častejšie ako
víťažní kandidáti (Kaid, 2004), pričom účinnejšou stratégiou je vedenie pozitívnej komunikácie.

Jedným z negatívnych dôsledkov takejto komunikácie môže byť aj všeobecné znižovanie dôvery v politický
systém a demobilizácia voličov, ktorých síce negatívne posolstvo presvedčilo nevoliť zamýšľaného kandidáta,
ale nemajú motiváciu voliť ani jeho súpera. Napriek tejto hypotéze, priamu kauzalitu medzi negatívnymi
informáciami o kandidátoch a nízkou volebnou účasťou sa nepodarilo preukázať. Síce negatívna reklama
zvyšuje nedôveryhodnosť politiky, ale k nižšej volebnej účasti nevedie (Pinkleton a kol. 2002). Naopak, Finkel
a Geer (1998) prišli k záverom, že negatívna komunikácia vedie u voličov k väčšej emocionálnej angažovanosti
v kampani a vyššej informovanosti o kandidátoch a voľbách.

9.2.

AKO BUDOVAŤ VZŤAHY S VEREJNOSŤOU – PUBLIC RELATIONS

Komunikácia prostredníctvom Public relations (PR) patrí medzi podlinkové aktivity, pričom jej úlohou je
budovať dobrý imidž organizácie v očiach verejnosti. Najväčšou výhodou PR oproti ostatným marketingovým
nástrojom komunikácie je to, že komunikuje z úzadia a nepriamo, čím budí väčšiu mieru dôvery u recipientov
posolstva. Vzťahy s verejnosťou sú podľa Kotlera a Kellera (2006) založené na:


Vyššej dôveryhodnosti spravodajstva na rozdiel od platenej reklamy



Možnosti získania voličov nepriamo, teda aj tých, ktorí sa reklame vyhýbajú



Dramatizácii posolstva, teda možnosti pracovať s príbehom

Z hľadiska vytvárania úspešnej značky má PR kľúčovú úlohu, keďže je založené na dôvere a vzájomnom
pochopení s voličmi. Definíciu politického Public Relations ponúkajú Strombäck a Kiousis (2011), pričom
podľa nich je „riadiacim procesom, ktorým sa organizácia alebo jedinec snaží účelnou komunikáciou a činmi
ovplyvniť, vybudovať a udržať výhodné vzťahy a reputáciu s kľúčovým publikom s cieľom podporiť a naplniť
svoje ciele.“ Medzi politických aktérov, ktorí využívajú nástroje PR zaraďujú najmä politcké strany, ich
pridružené organizácie, vládne inštitúcie a neziskový sektor.
Vznik politického PR je viazaný na americké politické prostredie začiatkom 20. storočia. Za jeho
vznikom stála potreba riadiť vzájomnú komunikáciu medzi politickými aktérmi a médiami, ktoré z pohľadu
politických inštitúcií hrali stále dôležitejšiu úlohu. So zvyšujúcim sa vplyvom médií na politický systém tak
rástla aj dôležitosť manažovania vzájomných vzťahov (McNair, 2007). Napriek tomu, niektoré nástroje PR boli
využívané už dlho predtým a nedá sa preto povedať, že s nástupom 20. storočia prichádzajú do politiky aj
všetky spôsoby podlinkovej komunikácie. Dobrým príkladom vytváranie tzv. pseudoeventu, ktorý patrí v PR do
kategórie manažovania médií, je aj historická údalosť americkej vojny o nezávislosť, ktorá do dejín vošla pod
názvom Bostonské pitie čaju. Americkí kolonisti sa prezliekli za indiánov a nahádzali do mora importovaný čaj
s cieľom upútať pozornosť verejnosti. Išlo o klasický prostriedok Public relations, keď prostredníctvom
vyvolanej udalosti upozornili vtedajší politickí aktéri na širší problém (Strombäck a Kiousis, 2011).
Nástroje Public Relations sa dajú rozdeliť do štyroch oblastí (McNair, 2007: 120-121):
Manažment médií - Tento nástroj PR sa priamo viaže k médiám, ako sprostredkovateľom posolstva. Väčšina
posolstiev politických aktérov prechádza totiž sprostredkovane cez médiá, ktoré môžu pôvodné posolstvo buď
oslabiť alebo ho úplne vyvrátiť. Okrem toho sa manažment médií snaží upútať pozornosť a dosiahnuť tak voľný
mediálny priestor, teda pozitívnu prezentáciu v médiách, ktorá nie je platená. Manažment médií sa preto snaží
o dobré vzťahy s novinármi a všeobecne s médiami, ktoré sa dosahujú napr. neformálnymi stretnutiami a
celkovou ústretovosťou pri styku s nimi.
Zároveň s tým, ako sa mediálne prostredie so zvyšujúcim sa počtom médií stáva viac súťažívým, médiá sú
nútené správať sa k mediálnemu obsahu ako tovaru, ktorý ponúkajú svojím divákom. So vznikom
spravodajských televíznych kanálov, ktoré vysielajú 24 hodín a 7 dní v týždni, tak rastie aj potreba médií
prinášať stále nové a aktuálne informácie. Zvyšujúca sa intenzita mediálneho pokrytia politických udalostí,
ktorá vyplýva z rozširovania počtu médií alebo času, ktorý je v médiách politike venovaný, vedie k dopytu po

stále nových a nových politických správ. Z pohľadu politických aktérov tak stúpa tlak na produkovanie
politických udalostí, aby tak získali prístup do médií a vyplnili „vysielací“ čas určený pre politické informácie.
Vytváranie takýchto udalostí pre médiá nazýva Daniel Boorstin termínom „pseudoevent“ (1962). Podľa tohto
konceptu ide o nereálne a neautentické udalosti, ktorých jediným zámerom je pritiahnuť mediálnu pozornosť.
Medzi takéto udalosti môžeme zaradiť tlačové konferencie, rozhovory s politikmi či stranícke kongresy, pričom
úlohou takýchto udalostí je pritiahnuť pozornosť médií. Boorstin definoval pseudoevent ako (In: McNair, 2007:
39):
1.

Nie spontánnu udalosť, ktorú niekto naplánoval alebo zinscenoval

2.

Primárne bola naplánovaná, aby bola médiami reprodukovaná. Jej úspech sa preto meria mediálnym
pokrytím.

3.

Neodráža realitu politického procesu

4.

Zvyčajne je zamýšľaná samo-napĺňajúce sa proroctvo

Fenomén pseudoeventov tak hovorí o vyprázdňovaní sa politického procesu, kde je dôležitejšie forma nad
reálnym politickým obsahom. Politickí aktéri tak podľa kritikov vykonávajú politiku primárne pre efekt a za
účeľom prístupu do médií, nie ako reálnu správu verejných vecí.
Manažment imidžu - K imidžu manažmentu sa viaže hlavne vizuálne znázornenie značky, ktoré zahŕňa pojem
„corporate identity“. Paszkiewicz hovorí v tejto súvislosti o systéme vizuálnej identifikácie v rámci corporate
identity, ktorý podľa nej umožňuje subjekt zviditeľniť podľa vizuálnych znakov – symbolov, loga alebo farieb -,
ktoré sú charakteristické iba pre neho (Paszkiewicz, 2006: 114). K manažmentu imidžu však nepatria iba
vizuálne nástroje. Podľa Horňáka, „corporate identity znamená jednotnú prezentáciu inštitúcie naverejnosti,
ktorej cieľom je spoľahlivá identifikácia (firmy, ale aj napr. politickej strany) a jej nezameniteľnosť s inou
inštitúciou“ (Horňák, 2003: 138). Sem patria rôzne formy prezentácie politického aktéra, napr. aj tzv.
umiestnenie produktu (product endorsement). Ten vyvoláva pozitívnu odozvu prostredníctvom umiestnenia
produktu pri už známom a pozitívne prijímanom produkte (McNair, 2007: 135). Príkladom môže byť, keď sa
začínajúci politik ukazuje v spoločnosti iného obľúbeného politika, alebo ak sa priprezentácii politického
produktu využívajú známe osobnosti mimo politického prostredia, napr. herci či športovci.

Štúdia Rosenberga a McCaffertyho skúmala vplyv vizuálneho imidžu kandidáta na vnímanie jeho
kompetentnosti vykonávať úrad, teda do akej miery je možné pomocou PR metód formovať imidž politika
cez napr. bilbordy či fotografie. Zamerali sa na neverbálny fyzický prejav jednotlivých kandidátov
a vybranej skupine ukázali fotografie potenciálnych kandidátov do verejného úradu, ktoré sa odlišovali len
tým, ako na nich boli kandidáti zobrazení, napr. či sa na fotografii usmievali alebo nie. Výsledky ukázali, že
pozitívne zobrazenie kandidáta na fotografii ovplyvnilo vnímanie jeho kvalít do úradu a priradenie
vlastností vhodných pre vedenie úradu ako napr. kompetentnosť. Zaujímavé je, že hodnotenie na základe
vizuálneho zobrazenia kandidáta hralo úlohu aj po predstavení jednotlivých názorov a postojov kandidátov
na konkrétne politické témy.

Vnútorná komunikácia - Jedným z najčastejších opomínaných nástrojov PR je komunikácia zameraná smerom
do vnútra, k členom vlastnej organizácie. Podľa McNaira, vnútorná komunikácia zahrňuje vybudovanie
komunikačných kanálov vo vnútri organizácie, koordinovanie aktivít a plnú zainteresovanosť členov
organizácie v jednotnej komunikácii smerom navonok (McNair, 2007: 120). Efekty vo vnútornej komunikácii
politickej strany, medzivedením a nižšími organizačnými článkami, zaistia otvorené dvojstranné komunikačné
kanály. Tie zabezpečia strane konsolidáciu jej členstva, rast lojality a straníckej identifikácie členov a tiež bude
posilnený pocit, že členovia spolu rozhodujú o dôležitých otázkach v politike strany (Paszkiewicz, 2006: 119). Z
hľadiska brandingu je tiež dôležité, aby hodnoty značky smerom navonok konzistentne komunikovali aj
jednotliví členovia organizácie pri priamom kontakte s voličmi.
Manažment informácií - Na rozdiel od manažmentu médií sa definuje ako aktivita, ktorá je zameranána
kontrolovanie alebo manipulovanie toku informácií z pozície sily a nadvlády (McNair,2007: 141). Tento nástroj
sa viaže k oblasti politiky, keďže tieto techniky najčastejšie využívajú politickí aktéri, ktorí sú práve pri moci.
Vládnuci politickí aktéri teda z pozície svojej sily kontrolujú, ktoré informácie sa dostanú k verejnosti, a ktoré
nie. Týmto nástrojom potom môžu ovplyvniť všeobecný pohľad a nazeranie na rôzne udalosti alebo politiky.
Zároveň sa riadenie informačného toku spája s termínom spin-doctoringu a býva vnímané ako jeho súčasť.

9.2.1. ČO JE SPIN-DOCTORING?
Anglosaský termín spin-doctoring sa veľmi úzko viaže k politickému PR, pričom v niektorých prácach či
štúdiách býva aj často zameňovaný za jedno a to isté. Do debaty v politickej komunikácii sa dostal cez situáciu
v USA a Veľkej Británii v 90. rokoch 20. storočia, keď vládni komunikační experti ako James Carville alebo
Alastair Campbell boli označení médiami za spin-doctorov. Veľmi často má však tento pojem negatívnu
konotáciu, keďže mu bývajú pripisované metódy ako je zamlčovanie dôležitých informácii, či doslova podľa
názvu ich prekrúcanie. McNair (2004) túto formu PR definuje ako riadenie procesu, v priebehu ktorého je
politická správa intepretovaná treťou stranou medzi tým ako sa stane a je následne prezentovaná v médiách. Ide
teda o zasahovanie do spôsobu interpretácie konkrétnej správy, ktoré je najčastejšie vykonávané na strane PR
profesionálov v službách politických aktérov.
Petrová definuje Spin-doctora ako komunikačného profesionála pôsobiaceho v politickej sfére, ktorý sa
snaží ovplyvňovať verejnú mienku tak, že preferuje pozitívne informácie o jednej strane, politikovi či
kandidátovi a šíri negatívne predsudky či predpojaté správy o protivníkoch (Petrová, 2012: 297). Konkrétne
označenie Spin-doctor má preto podobný význam ako manipulátor či propagandista. Problémom takejto
definície je skutočnosť, že skôr ako o reálnu charakteristiku tohto pojmu, ide o definovanie spin-doctoringu cez
jeho negatívnu konatáciu využívanú v politických diskusiách. Pritom často sa tento pojem v politickom boji
používa na označovanie akýchkoľvek externých komunikačných profesionálov, teda aj ľudí pracujúcich na
predvolebných kampaniach či tlačových oddeleniach politických strán. Esser, Reinemann a Fan (2001) preto
tento termín skôr chápu z pohľadu mediálnej logiky, teda že je akousi protireakciou médií na čoraz
profesionálnejšie PR aktivity politických aktérov. Tento termín je tak neakademický a býva médiami používaný
ako hanlivé označenie komunikačných profesionálov, ktorých úlohov je vytvárať vzťah s médiámi, pričom

cieľom je vykresliť PR ako snahu manipulovať s médiami. Ako je zrejmé aj z tohto pokusu o charakteristiku
termínu spin-doctoring, v akademickej časti prác o politickej komunikácii neexistuje jasná zhoda pri jeho
chápaní. Petrová (2012) však hovorí o dvoch hlavných prúdoch, ktorými býva charakterizovaný:


definovanie aktivít spin-doctoringu v negatívnom zmysle ako snahu o manipuláciu verejnej mienky
a médií a bránia objektívnemu informovaniu o politike (napr. Blumler a Gurevitch, 1995).



praktiky spin-doctoringu ako dôsledok racionálneho rozhodnutia politických aktérov reagovať na
aktuálnu situáciu v médiách. Odkazujú najmä na trend rastu vplyvu médií na politický systém, keď sa
samotné médiá stávajú politickým aktérom (napr. Norris, 2000).
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