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Stereotypnosť ako podstata mediálneho
politického diskurzu

Interakcie medzi politickými predstaviteľmi, médiami a publikom vždy boli
a naďalej zostávajú zaujímavé pre všetky strany rôznou mierou zainteresované na
procese mediálnej (a) politickej komunikácie a obísť ich teda nemôže ani sféra
bádateľská. Predmetom tohto príspevku je mediálny politický diskurz ako konštrukt
spoločensko-politickej reality. Zámerom je naznačiť možnú podstatu stvárňovania
tejto reality do podoby určenej publiku, ako aj spôsob podpory jej žiaducej
interpretácie.
Kľúčovým slovom sa ukazuje stereotyp vnímaný zo širšej významovej
perspektívny ako ustálený, účelovo preferovaný postup zviditeľňovania žiaduceho
výseku faktickej reality a obvyklý, zjednodušený spôsob vysvetľovania tejto reality
tak, aby jej boli prisúdené vyhovujúce významy.
Teoretické poznámky podporujú príklady z prostredia slovenského mediálneho
politického diskurzu. Tie spadajú do obdobia rokov 2006 – 2012. Samotný príspevok
bol inšpirovaný dizertačnou prácou jeho autorky (Profily diskurzu v televíznych
politicko-diskusných reláciách). Práca, ktorej cieľom bolo zaznamenať podobu
mediálneho politického diskurzu príznačnú pre priestor televíznej politickodiskusnej relácie, bola úspešne obhájená pred dvoma rokmi. Práve pri jej riešení boli
analýzou výskumného materiálu ako neplánovaný produkt zaznamenané isté
štandardizované postupy uplatňované pri zobrazovaní spoločensko-politickej reality
v médiách. Tieto zaužívané postupy či spôsoby prezentácie reality, jej interpretácie
a prisúdených významov o.i. vykazujú aj značný persuazívny až manipulatívny
potenciál. Na ten poukazujú viacerí autori – inšpiratívny pri odkrývaní tohto
1
potenciálu stereotypov je J. Dolník.
Pred samotnými úvahami o stereotypnosti ako podstate mediálneho politického
diskurzu sa zrejme ešte žiada terminologické pristavenie sa pri pojmoch diskurz
a mediálny politický diskurz.
1
J. Dolník sa podnetne o úlohe stereotypov v tzv. persuazívnom diskurze zmieňuje v štúdii Pragmatika
presvedčovania. Bližšie pozri: J. Dolník, Pragmatika presvedčovania, [in:] Metody a prostředky přesvědčování
v masových médiích, H. Srpová (red.), Ostrava, Ostravská univerzita, 2005, s. 54 – 59.
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Diskurz ako sociálny konštrukt
Každá udalosť existujúca sama o sebe vo faktickej realite má potenciál stať sa
predmetom záujmu jedného a/alebo viacerých diskurzov. Mimo diskurzívneho
rámca však nemá žiadnu významovú hodnotu. Až v diskurze je význam udalosti
konkretizovaný jej interpretáciou a ďalej šírený a udržiavaný v sociálnych
interakciách. Interpretácia udalosti sa deje pod vplyvom konvencií, hodnôt, predstáv,
ktoré sú vlastné danému diskurzu. I keď sa zdá byť význam v konečnom dôsledku
výsledkom aktivity jednotlivca, samotná interpretácia udalosti orientuje jeho
pozornosť tak, aby udalosti priznal práve požadovaný a nie iný význam (preferred
reading, S. Hall). Akceptovaním žiaducej interpretácie a ňou prisúdeného významu
jednotlivec nadobúda dojem, resp. sa utvrdzuje v tom, že ho s odosielateľom spája
identické vnímanie reality a vyznávanie rovnakých hodnôt. Zároveň sa identifikuje
s istým spoločenstvom, v rámci ktorého udržiava sociálne vzťahy a vytvára nové.
Tak zámerne, ako aj nezámerne sa jednotlivec dostáva do kontaktu s viacerými
diskurzami. Tie navyše vstupujú do interakcií, existujú jeden v rámci druhého a vo
vzťahu s formálne nadradeným diskurzom nadobúdajú voči nemu pozíciu
subdiskurzu. Pokiaľ ide o interpretáciu skutočnosti, diskurzy sa navzájom podporujú,
no zároveň sú v kolízii s ďalšími. Jednotlivec tak môže byť konfrontovaný s viacerými,
viac či menej výrazne odlišnými interpretáciami jednej a tej istej udalosti.
Vychádzajúc aj poznania Foucaultových myšlienok teda nie je možné určiť, ktorá
interpretácia udalosti je správna alebo nesprávna; pravda nie je univerzálna, ale
v rámci daného diskurzu sa stáva nástrojom manipulácie.
V kontexte vyššie uvedeného sa otvára otázka, do akej miery je preferovanie
určitého diskurzu(/-zov) a diskurzom filtrovanej reality výsledkom našej subjektivity.
S odkazom na kognitívnu psychológiu možno predpokladať, že väčšinový jednotlivec
je pri prijímaní diskurzom modifikovanej faktickej reality pasívny. I napriek
skutočnosti, že túto realitu vníma pod vplyvom viacerých diskurzívnych rámcov,
zväčša akceptuje len tie, ktoré potvrdzujú jeho preferované zmýšľanie o faktickej
realite, ktoré si osvojil/sa naučil v preňho relevantných diskurzoch.
Zhrňujúco možno konštatovať, že diskurz sa javí ako entita, ktorá nám
zjednodušuje posudzovanie faktickej skutočnosti, a to jej selekciou na z rôznych
dôvodov významné udalosti a umožňuje nám orientáciu v nich, vrátane tých,
s ktorými nemáme osobný kontakt; interpretáciou udalosti, ktorá je nositeľom
preferovaného významu, diskurz cez text svojim príslušníkom podsúva to, ako o svete
majú myslieť.

Mediálny politický diskurz
Plnohodnotnou súčasťou diskurzívneho rámca spoločnosti je mediálny politický
diskurz. V tejto súvislosti sa žiada uviesť poznámku, že výskumné aktivity a štúdie
42
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orientujúce sa na kontakt mediálnej a politickej komunikačnej sféry, sledujúc pri tom
ich vzájomné vzťahy a prieniky, majú z terminologického hľadiska predsa len
tendenciu uprednostňovať izolované vnímanie mediálneho diskurzu a diskurzu
politického.
Pripusťme, že v prípade mediálneho diskurzu a politického diskurzu ide o termíny
so širším významovým rozsahom ako to, čo na ploche tohto príspevku vnímame pod
mediálnym politickým diskurzom. Zjednodušene povedané, pod politickým
diskurzom môžeme rozumieť individuálne verejné politické prejavy, parlamentnú
rozpravu, stranícke zasadnutie a pod. Politický diskurz tak nie vždy musí byť
sprostredkovávaný prostredníctvom médií. Mediálny diskurz zas nachádza
konkrétnu realizáciu naprieč celou mediálnou komunikačnou sférou. Je preto
zrejmé, že predpokladom utvárania mediálneho politického diskurzu je kontakt
a následný vzájomný prienik obidvoch predmetných diskurzov. Následne tak
dochádza ku konfliktu požiadaviek a očakávaní, ktoré si vo vzťahu k procesu profilácie
diskurzu a vo vzťahu k jeho výslednej podobe určenej publiku definujú médiá na
jednej a politické subjekty na druhej strane.
V súvislosti s mediálnym politickým diskurzom a nárokom na jeho terminologické
uznanie je potrebné podčiarknuť jeho špecifikum. Sledovaný diskurz je, na rozdiel od
politického, médiami nesprostredkovávaného diskurzu, určený širokej verejnosti
a nielen pre samotný politický, ale aj pre mediálny diskurz je tak príležitosťou
participovať na vytváraní mienky, prostredníctvom ktorej (či manipuláciou ktorej?)
de facto rozhoduje o mocenskom usporiadaní spoločnosti. A v súvislosti s týmto
diskurzom nie je neopodstatnené naznačiť aj jeho ďalší príznačný rys, ktorým je
kooperácia mediálnej a politickej sféry – za objavením sa novej či za znovuobjavením
sa diskurzívnej témy je výrazne často inscenácia politických zoskupení a za nimi
stojacich záujmových skupín a ich možná previazanosť na mediálne inštitúcie.
Nie je zámerom tohto príspevku ďalej rozvíjať teoretické úvahy
o terminologickom vymedzení mediálneho politického diskurzu. Pre naše aktuálne
potreby je postačujúce jeho vnímanie ako autentického výsledku prirodzených
a očakávaných kontaktov a prienikov mediálneho a politického diskurzu.
Prostredníctvom médií (nielen) politické zoskupenie (neraz v súčinnosti so
samotným médiom ako inštitúciou) nerobí nič iné, len jednotnou interpretáciou
zvoleného výseku faktickej reality u svojho adresáta posilňuje osvojené schémy
zmýšľania o nej. Každé politické zoskupenie si je navyše vedomé toho, že jeho
relevantná životnosť je podmienená kolektívnou preferenciou. Udržiavanie sa
v prostredí mediálneho politického diskurzu je preto preň existenčné a znamená
uplatňovať také postupy, pod vplyvom ktorých bežný jednotlivec nadobudne dojem,
že jeho konanie/rozhodovanie zodpovedá konaniu (domnelej) väčšiny, ktorú dané
politické zoskupenie považuje (pre seba) za postačujúcu. Tento poznatok je pre
politické zoskupenia kľúčový a motivuje ich k vytváraniu, resp. udržiavaniu
stereotypov, ktoré sú pre jeho sympatizantov opornými/bezpečnými identifikátormi
(domnelej) správnosti ich usudzovania a uvažovania.
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Záverom tohto terminologického exkurzu je ešte potrebné ozrejmiť vyššie
naznačený vzťah politického zoskupenia a diskurzu. Javí sa, že v rámci jedného
diskurzu môže existovať niekoľko subdiskurzov, ktoré majú spoločný sociálny kontext
a identické zámery. Využívajú teda rovnaké, danému diskurzu vlastné, mechanizmy
konštruovania reality, avšak aj za pomoci sémantických stereotypov jej priznávajú
diferentné interpretácie a významy, t. j. zo súboru diskurzívnych sémantických
stereotypov si kreujú vlastný súbor, ktorý sa zároveň stáva ich identifikačným
znakom. Subdiskurzami mediálneho politického diskurzu sú (okrem samotných
médií) teda aj politické zoskupenia – tie nedokážu existovať mimo politického
diskurzu. V jeho rámci usilujú o získanie, príp. rozširovanie svojho vplyvu, čo
predpokladá získať podporu verejnej mienky. A práve získavanie tejto podpory sa
realizuje konštruovaním reality zrozumiteľnej a príťažlivej pre verejnosť.
Sprostredkovanie tejto reality sa väčšinou a najefektívnejšie deje práve
prostredníctvom médií – priestoru, v ktorom, ako už bolo spomenuté, kontaktom
mediálneho a politického diskurzu vzniká mediálny politický diskurz.

Stereotypnosť diskurzu
Predchádzajúca časť štúdie posunula diskurz do pozície sociálneho konštruktu.
Ten (konštrukt) nadobúda svoju konkretizáciu v žánrových stvárneniach, ktoré
predstavujú relatívne uzavretý, stabilný a výskumne uchopiteľný súbor. V rámci
žánrov, ale aj v kontexte ich vhodnej kombinácie, diskurz uplatňuje také zaužívané
výstavbové postupy, ktoré najvýhodnejšie prezentujú faktickú realitu a dianie v nej.
Tieto postupy sú tak v pozícii akýchsi (zo strany publika zväčša neuvedomovaných,
podvedome prijímaných) výstavbových stereotypov, t. j. obvyklých, zaužívaných
spôsobov spracovania a rozširovania obrazov z faktickej reality a zaužívaných
spôsobov reagovania na ne.
Významnou súčasťou diskurzu je súbor sémantických stereotypov, ktoré sú buď
pôvodné, t. j. vznikli v rámci daného diskurzu, alebo sú adoptované z iných
diskurzívnych prostredí a prispôsobené potrebám adoptujúceho diskurzu. Tieto sú
udržiavané vo vedomí príslušníkov diskurzu. Sémantické stereotypy umocňujú
dôveryhodnosť konštruovanej reality prezentujúcej sa ako realita faktická, keďže
zapadajú do kognitívnych schém, ktoré má príslušník daného diskurzu osvojené.
Predstavujú znalostnú, argumentačnú bázu zdieľanú tými, ktorí o faktickej realite
pojednávajú cez prizmu daného diskurzu.
Podstata diskurzu je teda založená na opakovaní, využívajúc skutočnosť, že už raz
nadobudnutá (osvojená) skúsenosť automatizuje naše myslenie a náš pohľad na
sprostredkovávanú realitu, jej interpretáciu a interpretáciou prisúdené významy. To
má potom za následok, že pri kontakte s iným diskurzom má jednotlivec tendenciu
prispôsobovať si realitu konštruovanú týmto diskurzom a významy, ktoré sú jej
priznané, schémam, ktoré už má osvojené zo svojho „domovského“ diskurzu.
Modifikuje tak realitu, s ktorou prišiel nárazovo do kontaktu tak, aby vyhovovala
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tomu, čo je preňho už známe, resp. ignoruje to, čo nezodpovedá už osvojeným
schémam.2 (Štandardným príkladom je odmietanie, potláčanie názorov politickej
strany, s ktorou nesympatizujeme aj v prípade, ak sa jej argumenty javia ako
racionálne a naopak, akceptovanie postojov preferovaného politického subjektu bez
ohľadu na vágnosť použitých argumentov.)

Sémantické stereotypy v (slovenskom) mediálnom politickom
diskurze
Keďže pluralitnú spoločnosť charakterizuje dialóg, aktuálne žánre mediálneho
politického diskurzu sú založené na interakciách názorovo opozičných zoskupení.
Pred rokom 1989 zas dominovali mediálnemu politickému diskurzu žánre
monologické.
V rámci mediálneho politického diskurzu majú médiá, ako aj politické zoskupenia
osvojenú stratégiu polarizácie politického spektra. Politické zoskupenia ju realizujú
napr. vytváraním obrazu nepriateľa, t. j. v povedomí svojich podporovateľov udržujú
stereotyp, že pôvodcom všetkých negatív je politický oponent, zväčša podporovaný
nejakou záujmovou, profesijnou alebo sociálnou skupinou (v (slovenskom) priestore
funguje napr. stereotyp o odborových združeniach ako o predĺžených rukách
aktuálne vládnucej strany SMER – sociálna demokracia; v opozícii je stereotyp
o Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení idúcej spolu s pravicovými stranami
proti záujmom bežných zamestnancov).
Štandardným stereotypom mocenského boja je ľavicové videnie/vedenie politiky.
Časť slovenských voličov zotrváva na úsudku, že pravicová politika je politikou
reforiem, ktorých dopady pociťuje ako zníženie životnej úrovne. Politický oponent
tento stereotyp umocňuje upozorňovaním na existenciu privilegovanej spoločenskej
skupiny žijúcej si vďaka týmto reformám nad pomery väčšiny. Zdôrazňuje, že vláda
pravice znamená zdražovanie, prijímanie rozhodnutí v prospech zamestnávateľov,
siahnutie na sociálnu pomoc tým najzraniteľnejším skupinám (napr. dôchodcom), či
privatizáciu štátnych podnikov, čo vo všeobecnosti znamená, že tie sa dostávajú do
rúk privilegovaných skupín, ktoré na rozdiel od vlastníka – štátu – zvýšia ceny,
pristúpia k prepúšťaniu a zamestnancov budú nútiť pracovať za minimálne mzdy.
I preto sa pravicová strana poverená v roku 2010 zostavením vlády začala štylizovať
skôr do pozície stredo-pravej strany a podčiarkovať sociálny rozmer svojho
programu. Oslabiť stereotypné vnímanie svojej politiky ako politiky reforiem
poškodzujúcej záujmy väčšiny spoločnosti mala zrejme aj jazyková modifikácia, keď
z vtedajšieho mediálneho politického diskurzu prakticky vymizlo slovo reforma
a sledovať bolo možné skôr výskyt slova opatrenie. V danom prípade išlo o zjavnú
synonymiu so slovom reforma, avšak jeho používanie bolo účelné v tom, že vo
verejnosti nevyvolávalo negatívne emócie.
2

Popísaný princíp diskurzu je inšpirovaný teóriou o procesoch pamätania Ch. F. Bartletta.
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Niekdajšie najsilnejšie pravicové zoskupenie zas vo vzťahu k svojmu oponentovi
využívalo väčšinou spoločnosti osvojené negatívne vnímanie komunistického
režimu. Zdôrazňovalo, že ľavicové zoskupenie má vo vysokých funkciách bývalých
komunistov či spolupracovníkov ŠTB. Rozhodnutia ľavicovej vlády neraz prezentovalo
ako ohrozenie slobody a demokracie. Aj preto pravica po zostavení vlády v roku 2010
podčiarkovala, že ide o prvý kabinet v ponovembrovej histórii, v ktorom nesedí ani
jeden komunista, čo malo byť interpretované ako záruka správneho, demokraticky
riadeného štátu.
Už samotná podstata ľavicovo orientovaných politických strán ich štylizuje do
pozície pomyseľných ochrancov radových zamestnancov. Tí sú, z pohľadu ľavice,
vystavovaní tlaku zo strany svojich zamestnávateľov. Túto persuazívnu klímu ľavica
udržiava pravidelným upozorňovaním na nízke príjmy zamestnancov v porovnaní so
ziskami súkromných podnikov, na nevyhovujúce pracovné podmienky či porušovanie
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Odkazom na tieto (ne)fabulované
skutočnosti argumentuje napríklad potrebu zmien zákonných ustanovení.
V dôsledku zovšeobecňujúco vytvoreného obrazu podnikateľa ako zamestnávateľa
vykorisťujúceho svojho zamestnanca sa vo vedomí časti spoločnosti vytvára úsudok
podnikatelia sú zlí.
Spomenuté zovšeobecnenie podporuje ďalší stereotyp ľavice o štáte ako
o najlepšom zamestnávateľovi a vlastníkovi. V intenciách tohto stereotypu sa potom
zdôvodňuje potreba opätovného získania už predaných významných štátnych
podnikov či udržania takýchto strategických podnikov v rukách štátu. Podsúva sa tak
téza, že riadenie podniku štátom je efektívnejšie a pre štát a v konečnom dôsledku
najmä pre jeho občanov aj prospešnejšie. Protipólom k uvedenému je stereotypná
opozícia štát je zlý vlastník – súkromník je lepší hospodár. Ňou pravicové politické
zoskupenia zas zdôvodňujú potrebu predaja strategických štátnych podnikov.
Uvedené stereotypy sú zreteľným príkladom toho, ako za ich asistencie môže byť
rôznorodo interpretovaná realita – to, že je niekto vlastníkom strategických podnikov,
je fakt; kto týmto vlastníkom má byť a prečo, už znesie niekoľko vysvetlení, ktoré sú
zároveň nosičmi rozdielneho dôsledku, významu tohto vlastníctva pre štát/občana.
Medzi rozšírené stereotypy v (slovenskom) mediálnom politickom diskurze patria
i nasledovné tvrdenia:
ź národnostné strany presadzujú politiku ohrozujúcu národné záujmy Slovenska;
ź maďarská menšina chce autonómiu južného Slovenska;
ź táto vláda je vládou klientelizmu a korupcie (stereotyp, ktorý si osvojuje aktuálne
opozičné zoskupenie);
ź dedičstvo po bývalej vláde/to sme zdedili od bývalej vlády (stereotyp, ktorý si
privlastňuje aktuálne vládne zoskupenie posúvajúc ho do roviny zdôvodnenia
problémov, ktoré sa objavujú v už jeho vládnom období, resp. v ňom (zdanlivo)
pretrvávajú);
ź politika pravicovej vlády je poklonková (vo vzťahu k Maďarsku, EÚ, USA);

46

Stereotypnosť ako podstata mediálneho politického diskurzu

ź

ź

ź
ź

druhý dôchodkový pilier prerába, ľudia v ňom reálne strácajú svoje peniaze –
druhý pilier je zábezpeka na starobu (tieto proti sebe stojace stereotypy ľavica,
resp. pravica opakovane využíva v reakciách na diskusiu o (ne)dobrovoľnosti
sporenia v druhom dôchodkovom pilieri a o výške percenta odvodu do tohto
piliera);
jedným z vinníkov hospodárskej krízy vo svete sú banky (tento stereotyp aktuálne
slúži aj ako podporné zdôvodnenie pre opatrenia prijímané vo vzťahu
k bankovému sektoru);
pravica všetko rozpredá a spoplatní;
Fico vedie populistickú politiku.

Špecifickosť niektorých stereotypov spočíva v ich dočasnosti. K ich aktualizovaniu
totiž dochádza v závislosti od toho, aké je momentálne mocenské rozloženie síl.
Aktuálne na slovenskej politickej scéne nie sú napríklad dominantné politické
zoskupenia, ktorých program je založený na národnom, resp. národnostnom
princípe. Skutočnosť, že zostali v pozícii mimoparlamentných strán, má za následok,
že v mediálnom politickom diskurze nie sú v súčasnosti zreteľné stereotypy
argumentujúce tzv. národnostnou kartou. Je predpoklad, že s budúcim potenciálnym
mocenským poslinením týchto zoskupení, budú aj tieto stereotypy opätovne
zviditeľňované.
Opakovanú argumentáciu v minulom období prezentovala aj tzv. grécka cesta.
Finančné problémy Grécka motivovali k vytvoreniu opakovanej defenzívnej reakcie,
ktorú si osvojila vtedajšia slovenská vláda – akékoľvek opatrenie, ktoré mohlo mať
potenciálne negatívny dopad na bežného občana, bolo prezentované ako
nevyhnutný krok vlády, ktorý má zabrániť takým finančným problémom Slovenska,
do akých sa nezodpovednou politikou dostala práve južanská krajina. Z výrokov typu
nechceme ísť gréckou cestou logicky nevyplývalo, že iný postup slovenskej vlády než
ten, pre ktorý sa rozhodla, by mal za následok finančný kolaps identický s dianím
v Grécku. Časť verejnosti/sympatizantov vládneho zoskupenia si osvojila argument,
ktorým ospravedlňovala nepopulárne opatrenia bez toho, aby bola nútená
porozumieť náročným ekonomickým zdôvodneniam a porovnaniam. Tým, že
jednotlivec túto argumentáciu prijal, stal sa súčasťou tej časti spoločnosti, ktorá si na
rozdiel od tej druhej uvedomuje potrebu ekonomickej stabilizácie Slovenska, a to hoc
aj na úkor vlastného prospechu.
Je zrejmé, že (minimálne) v prípade mediálneho politického diskurzu sémantické
stereotypy plnia (prinajmenšom) trojakú funkciu. Vysvetľujú, t. j. ponúkajú publiku
zrozumiteľné, zovšeobecňujúce objasnenie toho, prečo sa niečo vo faktickej realite
deje a/alebo aký je/by mohol byť dopad, význam tohto diania pre členov publika.
Zjednodušovanie príčin a dôsledkov diania je v rámci predmetného diskurzu riadené
tak, aby zapadalo do poznávacích schém, ktoré má cieľová časť publika osvojené
a ktorých existenciu si medzi sebou vzájomne udržiava. Navyše, takéto
zjednodušovanie (zdanlivo) logicky nadväzujúce, doplňujúce či podporujúce
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v diskurze nadobudnuté vnímanie faktickej reality nemotivuje jednotlivca
k náročnejším myšlienkovým operáciám, na základe ktorých by si formuloval vlastné
úsudky. Osvojením si ponúkaných stereotypov sa jednotlivec stáva súčasťou istého
spoločenstva ̶ to je socializačná funkcia. A niet zrejme pochybností ani o tom, že
sémantické stereotypy sú poverené aj špecifickými persuazívnymi až
manipulatívnymi úlohami.

Stereotyp ako možný prostriedok zvyšovania mocenského
vplyvu
Nasledujúci príklad sa môže javiť ako zjednodušený, avšak vcelku výstižne
konkretizuje spôsob, ako s využitím pôvodných alebo adoptovaných stereotypov je
možné pôsobiť na zmýšľanie cieľovej časti publika.
Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa na Slovensku konali v roku 2010, sa
objavili bilbordy s heslom: „Dali moc SMK, urobia to znova. Zastavte koalíciu SDKÚKDH-SMK!” (obr. 1). Z uvedeného logicky nevyplýva, že po voľbách bude vytvorená
koalícia SDKÚ-KDH-SMK (ide o prejudikovanie vývoja). Politické zoskupenie však
týmto spôsobom nadviazalo na vlastnými aktivitami dlhodobo vytváranú
a udržiavanú predstavu o Strane maďarskej koalície ako o strane, ktorá permanentne
vyvíja protislovenskú činnosť. Bilbord využil práve toto zmýšľanie istého
spoločenstva, a najmä jemu podsúval úsudok, že nevoliť politického iniciátora vzniku
bilbordu, znamená voliť SMK, a teda ohroziť národno-štátne záujmy.

Obr. 1. Volebný bilbord strany SMER – SD

3

Výstavbové stereotypy
Okrem sémantických stereotypov sa však javí, že existujú i zaužívané postupy
konštruovania reality. Tieto sa uplatňujú tak, aby vzhľadom na kontext čo
najzreteľnejšie prezentovali nielen aktuálne vyhovujúci obraz faktickej reality, ale aj
3

(dostupné: 18. 07. 2012).
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vzájomné vzťahy subjektov diskurzu, ako aj mocenský status tých, ktorí na
konštruovaní reality participujú, resp. upriamujú pozornosť ostatných na udalosti
z faktickej reality s už prisúdenou vyhovujúcou interpretáciou a z nej vyplývajúcim
významom.
Tieto zaužívané postupy odrážajú komunikačné štandardy diskurzu, jeho normy
a stratégie; ich osvojenie si je jedným z ukazovateľov komunikačnej kompetencie,
pod čím sa rozumie aj schopnosť využívať možnosti diskurzu tak, aby subjekt čo
najefektívnejšie realizoval svoje zámery. Pod týmito opakovanými postupmi
konštruovania reality rozumieme výstavbové stereotypy. Ich analýza umožňuje
sledovať to, ako sa o téme v danom diskurze pojednáva a ako sa paralelne a/alebo
následne rozvíja na ploche žánrov, prostredníctvom ktorých sa zviditeľňuje
požadovaný výsek faktickej reality.
Pri konštruovaní reality sa vychádza z toho, že udalosť odohrávajúca sa vo faktickej
realite nadobúda svoj význam až potom, ako je tejto udalosti v diskurze prisúdená
vyhovujúca interpretácia. Pri konštruovaní reality sa tiež využíva už naznačený
poznatok o tom, že naše vnímanie reality je štandardizované, t. j. limitované známymi
schémami, a je preto očakávané, že i významy prisudzované obdobným udalostiam
budú analogické. V mediálnom politickom diskurze sa automatizovanými postupmi
z faktickej reality zviditeľňuje len to, čo si môže osvojiť/čo môže alebo čo má (s)poznať
cieľová časť publika.

Príklad konštruovania reality v mediálnom politickom diskurze
Výstavbové stereotypy (aktuálneho) mediálneho politického diskurzu odkazujú
na jeho konštitutívny znak – kolíziu. V rámci diskurzu sa na konfliktnom pôdoryse
uplatňuje jednoduchý princíp podnetu a reakcie; mediálne prostredie vytvára
podmienky na realizáciu tohto pravidla.
Vybraný príklad je ilustratívnym pokusom o ozrejmenie fungovania výstavbových
stereotypov pri zviditeľňovaní žiaduceho výseku faktickej reality (a jej
interpretáciami preddefinovaných významov) v mediálnom politickom diskurze. Je
predpoklad, že pri budúcej potrebe zviditeľnenia tematicky identického alebo
príbuzného výseku faktickej reality sa aktualizuje práve tento nižšie priblížený
automatizovaný postup.
Približne pred rokom k štandardným nástrojom diskreditácie politického
oponenta patrili nahrávky, ktoré mali dokazovať korupčné správanie politickej
konkurencie a/alebo jej nadštandardné vzťahy s osobami či skupinami konajúcimi
minimálne neeticky. Upozornenie na takéto konanie bolo motivované potrebou:
opätovného zviditeľnenia sa; vyvolania záujmu; prekrytia inej témy; reakcie na
závažné obvinenie a zároveň odvrátenie pozornosti od tohto obvinenia; stimulácie
záujmu verejnosti v špecifických obdobiach; spochybnenia kompetentnosti
politického zoskupenia, resp. jeho reprezentanta konať v nejakej situácii alebo sa
o nej vyjadrovať.
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Na existenciu nahrávky sa obvykle upozorní formou mimoriadnej tlačovej
konferencie, pričom politické zoskupenie vopred avizuje zverejnenie závažných
informácií. Neobvyklé však nie je ani „náhodné“ objavenie sa takejto nahrávky, na
existenciu ktorej je prvotne upozornené médium disponujúce početným publikom.
Zisťovanie pôvodu nahrávky, spôsobu jej získania, obdobia jej vzniku a jej
relevancie obvykle stoja v úzadí ostrej výmeny medializovaných odkazov
zainteresovaných strán. Tie sa zvyčajne, v záujme ich vyššej autenticity, publiku
dávkujú formou tlačových konferencií vysielaných v priamom prenose.
V obhajobe kauzou zasiahnutého subjektu má prevahu tzv. prázdna argumentácia
(je to klamstvo; pán XY zavádza a on to dobre vie; teraz vytiahol starú kauzu, ktorá je
už dávno vyriešená a nič sa nepotvrdilo; je to podvrh; je to postrihané, vytrhnuté
z kontextu). Tento typ argumentácie je pre medializáciu a snahu o rýchle odvrátenie
pozornosti výhodnejší ako pokusy o sofistikovaný postup.
K udalosti sa zväčša vyjadrujú len zainteresované strany. Politické zoskupenia
vystupujúce ako partneri obvineného subjektu sa dištancujú zrejme v záujme
ochrany, t. j. aby nedali zámienku na vlastnú spojitosť s kauzou; iniciátor kauzy zas
vyvíja také aktivity, aby znemožnil parazitovať na kauze iným (s ním sympatizujúcim)
hnutiam/subjektom, keďže jeho zámerom je využiť udalosť najmä vo vlastný
prospech.
Po fáze prvých reakcií obviňujúci avizuje ďalšie odhalenia, realizuje postupy, ktoré
majú gradovať závažnosť udalosti, neraz až evokovať jej nebezpečenstvo pre
spoločnosť. Paralelne s tým často recykluje minulé kauzy subjektu, využívajúc
premisu, že ak už raz politické zoskupenie bolo podozrivé z neštandardného konania,
potom je mu takéto konanie vlastné. Obvinená strana bagatelizuje kauzu, snaží sa
odvrátiť pozornosť na obdobné udalosti, v ktorých mal pochybiť konkurent. So
snahou o zvýšenie svojej dôveryhodnosti vyzýva oponenta, aby sa obrátil na orgány
činné v trestnom konaní, pričom sama podáva oznámenie alebo jeho prípravu
medializuje.
V kontexte aktuálnej kauzy sa v mediálnom politickom diskurze pripomínajú
všetky obdobné udalosti. Tie majú rovnaké vyústenie – veľmi skoro ich prekryje nová,
rovnocenne zaujímavá téma, na konštruovaní ktorej má záujem najmä poškodené
zoskupenie. K pertraktovanej udalosti sa v mediálnom priestore opätovne vracia
zväčša zmienkou o zastavení trestného konania a veľmi často sa pripomína aj
v špecifických, napr. predvolebných obdobiach.
Z hľadiska persuazívneho pôsobenia takýto postup prezentovania udalosti
pravdepodobne nemá vplyv na publikum. Vo všeobecnosti podporuje predovšetkým
teatrálnosť politických vystúpení v médiách, hoci nie je vylúčené, že je súčasťou
premysleného komplexu persuazívnych postupov realizovaných so zámerom
oslabenia pozície oponenta. Sám o sebe však (aspoň nateraz) nebol u nás príčinou
spoločensko-politických pohybov, čo sa deje zrejme v dôsledku vysokej imunity
spoločnosti pred (minimálne) neetickým konaním politických predstaviteľov, pričom
takéto konanie (aktuálne) spoločnosť toleruje.
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Zjednodušene možno priebeh prezentovania udalosti popísať nasledovne:
1. avízo závažnej kauzy, v ktorej je zainteresované mocensky relevantné politické
zoskupenie/relevantný mocenský súper (alternatívne môže ísť o posunutie kauzy
mienkotvornému médiu);
2. rozsiahla medializácia, mediálna podpora prakticky zo strany všetkých médií;
3. obvinené zoskupenie volí priamočiaru, všeobecne zrozumiteľnú, i keď zväčša
argumentačne prázdnu obranu;
4. ostré mediálne odkazy zainteresovaných subjektov, dištancovanie sa ostatných;
5. iniciátor predpovedá ďalšie závažné odhalenia, prezentuje obvinenie v kontexte
minulých pochybení oponenta; obvinená strana bagatelizuje udalosť, pripomína
(zdanlivo) väčšie kauzy oponenta, snaží sa odvrátiť pozornosť;
6. výzva smerovaná k orgánom činným v trestnom konaní;
7. strata záujmu o kauzu v dôsledku objavenia sa jej adekvátnej náhrady;
8. s odstupom času pripomenutie kauzy v súvislosti so zastavením zväčša podaného
trestného oznámenia alebo v kontexte medializovanej obdobnej udalosti, alebo
v prípade potreby aktivizácie cieľovej skupiny publika;
9. kauza nemá zásadný dopad na viditeľné spoločensko-politické zmeny.
Každý, aj tento predstavený vzorec nakladania s obdobnými udalosťami, je
všeobecný a zjednodušený. Avšak až jeho výrazné narušenie, v tomto prípade napr.
prevzatím politickej zodpovednosti, môže byť signálom diskurzívnej zmeny, napr.
v oblasti politickej kultúry.

Záver
Politické zoskupenia v kooperácii s médiami vychádzajú pri takom zobrazovaní
reality, ktorá má byť pre ne vyhovujúca, z toho, že jednotlivci zotrvávajú v závislosti od
svojej príslušnosti k určitému spoločenstvu na stereotypoch, ktoré sú tomuto
spoločenstvu vlastné a práve na ich základe majú tendenciu vnímať (každú ďalšiu
tvorenú) realitu. Tieto ustálené, zaužívané spôsoby myslenia a konania si jednotlivci
osvojujú práve kontaktovaním sa s mediálnym politickým diskurzom.
Nadviazaním na predchádzajúce poznámky možno konštatovať, že realitou je pre
nás to, čo považujeme za skutočné. Posudzovanie, hodnotenie reality vzniká na
základe interpretácií a významov, ktoré sú objektom a udalostiam dané a je tiež
ovplyvňované kolektívnym zdieľaním reality. To sú základné tézy smerujúce
k porozumeniu toho, čo je diskurz. Povedané inými slovami, všetko to, na základe
čoho vnímame realitu a pojednávame o nej, je dané diskurzom. Je to teda text,
ideológia, sú to ustálené spôsoby prezentovania udalostí, automatizované schémy
sociálnych kontaktov vrátane obvyklých pravidiel komunikačného styku, spôsobu
hovorenia, ako aj toho, kde sa čo môže a čo nemôže hovoriť a o čom sa hovoriť dá,
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teda čo z faktickej reality sa v diskurze zviditeľní a aké významy to (ne)môže mať.
Zároveň je diskurz to, čo považujeme za realitu.4
Zdá sa, že samotnou podstatou diskurzu je stereotypnosť, pričom stereotyp je tu
vnímaný v tom najširšom význame slova, t. j. stereotypy ako verbálne
zovšeobecnenia, súbor ustálených tvrdení, ktoré nie sú overiteľné, ktoré majú
tendenciu prenikať medzi hodnoty a ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom
distribúcie a stereotypy aj ako ustálená, preferovaná, a teda danému diskurzu vlastná
forma spracovania informácie či témy.5
Načrtnuté prístupy k diskurzu možno zhrnúť do nasledujúcich konštatácií:
ź diskurz organizuje naše vnímanie reality, automatizuje a zjednodušuje naše
posudzovanie aspracovávanie udalostí, sktorými vrámci daného diskurzu
prichádzame do kontaktu;
ź realita konštruovaná vsúlade smocenskými záujmami má verejný charakter, t. j. je
určená publiku, ktoré sa smediálnym politickým diskurzom (ne)dobrovoľne
arelatívne pravidelne kontaktuje;
ź diskurz sa po obsahovej stránke prezentuje ako paradigma ideológií,
charakteristických tém aich prípustných interpretácií aznich vyplývajúcich
preferovaných významov, ustálených azovšeobecňujúcich tvrdení podporujúcich
želané interpretácie, príznačných jazykových amimojazykových prostriedkov,
špecifických pragmatických zámerov;
ź diskurz sa po formálnej stránke prezentuje ako paradigma ustálených/
/štandardizovaných postupov prezentácie/usporiadania obsahovej stránky
diskurzu;
ź diskurz svoju aktuálnu podobu uchováva vo vlastnomsúbore zaznamenaných
textov vykazujúcich obsahovú aformálnu príbuznosť.

Stereotypes as a matter of political media discourse
Summary
The thesis outlines the notion of discourse as a category which organizes perception of reality. The
author concentrates on the political media discourse which seems to be based on a set of stereotypes.
These are seen as steady, preferred techniques of presentation of the the covetable part of factual
reality as well as conclusions supporting covetable presentation of this reality. This implies the need to
distinguish between semantic stereotypes, which support simplified interpretation of events of factual
reality by adding the covetable/desirable meanings to the reality; and, secondly, composition
stereotypes, which arrange the situation in the way it elicits the interest and effectively supports
suitable persuasive climate. The theory is illustrated by examples of Slovak provenience.
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Takéto poňatie diskurzu sa prikláňa k teóriám sociálnej konštrukcie reality (P. I. Berger – T. Luckmann).
Porov. U. M. Quasthoff, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, http://www.lingwistyka. uni.wroc.pl/jk/ (dostupné: 22.10.2012).
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