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Abstract 

The main topic of my bachelor thesis is illustration of public image and strategic 

communication towards ISIS of  two US most recent presidents Obama and Trump. In the 

theoretical part of the bachelor thesis I will outline the basic description of the Islamic state 

as a terrorist aggressor and the threat of the West as opposed to US protective policy  and 

leadership in the World Anti-Terrorist Coalition. In this part of thesis I would primarily try 

to depict the main concept of strategic communication, its forms and the differences 

between the notions strategic communication and propaganda. In the main part I will 

describe the activities and the ways of formulating US strategic communication actors to 

explain the individual steps during the war against ISIS for the relevant  audience - US 

citizens. In particular I will concentrate on official political strategic communication of the 

US Presidents which I will demonstrate on the particular examples – presidential press 

conferences and releases. Among digital media, I will focus on using the Twitter social 

network as a phenomenon to implement diplomacy through tweets. The key point of the 

work will be a determination of the priorities of strategic communication in the timeframe 

of Obama's and Trump's term in office. Choosing this specific timeframe related to 

replacement on the post of US head of the state should underline the continuity  of the 

fundamental premise and by contrast apparent change of the ways of excersising strategic 

communication towards ISIS from the point of view of both presidents. The main aim of 

the work will be to  evaluate and compare  effectivity of the strategic communication of the 

presidents  Obama and Trump on the basis of the official opinion polls  about the 

satisfaction of US citizens with the policies applied in the territory of the Islamic State. 

Abstrakt 

Hlavnou témou mojej bakalárskej práce je ukáţka kľúčovej role budovania "public image" 

a uplatňovania strategickej komunikácie voči Islamskému štátu zo strany súčasného 

amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho predchodcu v úrade Baracka Obamu. 

V teoretickej časti práce stručne popíšem najnebezpečnejšiu teroristickú organizáciu 

modernej doby – Islamský štát ako agresora a hrozbu Západného sveta, v antagonizme 

s protektívnou politikou USA, ako aktéra na čele Globálnej protiteroristickej koalície. 

V tejto časti sa primárne pokúsim načrtnúť hlavný koncept strategickej komunikácie, ako 

takej, jej formy a rozdiely v pojmoch strategická komunikácia  a propaganda.  Praktické 

jadro práce je venované analýze spôsobov formulovania strategickej komunikácie jej 



 
 

priamymi aktérmi s cieľom informovať relevantné publikum, a teda verejnosť Spojených 

štátov o jednotlivých krokoch počas vojny proti IS. Konkrétne sa zameriam na oficiálnu 

strategickú komunikáciu prezidentov Obamu a Trumpa na príklade rozboru vybraných 

tlačových besied. V rámci digitálnych médií sa zameriam na sociálnu sieť Twitter 

a fenomén tzv. Twitterovej diplomacie. Kľúčovým prvkom práce je popísanie stanovených 

priorít strategickej komunikácie v časovom období dvoch posledných prezidentov USA. 

Špecifický časový rámec súvisiaci s aktom zmeny na poste hlavy štátu USA bol zvolený  

na základe predpokladanej kontinuálnosti primárnych premís a naopak očividného obratu v 

spôsoboch uplatňovania strategickej komunikácie voči IS zo strany prezidentov Obamu 

a Trumpa. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť a porovnať efektivitu strategickej 

komunikácie oboch prezidentov  na základe oficiálnych prieskumov verejnej mienky 

o spokojnosti občanov USA s politikou uplatňovanou na území Islamského štátu.  

Kľúčové slová 

strategická komunikácia, Islamský štát, USA, Barack Obama, Donald J. Trump, 

informačná vojna 

Keywords 

strategic communication, Islamic state, USA, Barack Obama, Donald J. Trump, 

information warfare 
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1. Úvod  
 

K dôleţitým vlastnostiam politických lídrov, či hláv štátov môţeme nepochybne 

zaradiť  silné vodcovstvo a umenie efektívnej strategickej komunikácií. Je nevyhnutné 

samých seba jasne definovať a nedovoliť, aby to za nás spravil nepriateľ.  Excelentní 

rečníci a politici preto dokáţu hovoriť v mene svojich občanov, a nielen pasívne smerovať 

svoje prejavy k nim. Znalosť zvoliť správny typ komunikácie s daným cieľovým 

publikom, môţe viesť k účasti občanov na národnej identite, vytvorenej presvedčivým 

prednesom politického stratéga.  Napríklad vynechanie zloţitých odborných termínov 

a zdĺhavých metafor plných étosu, môţe rečníka s ľuďmi zblíţiť a dodať publiku pocit 

blízkeho kontaktu s vedúcou osobnosťou. V dnešnej dobe, je taktieţ nemenej dôleţité, 

dôvtipne vyuţívať moţnosti sociálnych sietí, s masovou uţívateľskou základňou (Twitter, 

Facebook, Tumblr, YouTube). Barack Obama bol prvou hlavou štátu, ktorý začal 

informovať širokú verejnosť o svojich politických krokoch, či názoroch skrz sociálnu sieť 

Twitter.
1
 Donald Trump zašiel ešte o niečo ďalej a začal éru tzv. Twittterovej diplomacie,

2
 

čím bezprecedentne zasiahol do tradičného konceptu komunikácie o často krát citlivých 

zahraničnopolitických informáciách. 

Obaja prezidenti vo vzťahu  k sociálnym médiám pouţívajú technológiu dvadsiateho 

prvého storočia, ale strategické myslenie v podstate pripomína prístup Martina Luthera, 

ktorý počas reformácie vyuţil broţúr a vlastnoručného prekladu Biblie, ktorý sa dostal k 

vedúcim predstaviteľom verejnej mienky a tí, ho následne rozšírili ústnou formou.
3
 

Práve uvedomenie si špecifickosti informačnej doby, v ktorej sa nachádzame, poskytuje 

základný rámec tejto práce. Napriek tomu, ţe strategická komunikácia ako taká, sa nedá 

povaţovať za ultramoderný  výdobytok posledných pár rokov, tak forma, akou je dnes 

realizovaná, je skutočným fenoménom globálnej, dynamickej a elektronickej éry. Je len na 

šikovnosti, rétorickej obratnosti a flexibilnej prispôsobivosti politických lídrov, aby 

jednotlivé kroky svojich politík, vedeli úspešne demonštrovať pred ľudom národa, ktorého 

stoja v čele. Niekedy aj za podmienok, keď sa celkový výsledok nedá povaţovať za 

faktickú výhru, či uţ z pohľadu expertov, či samotných občanov. Efektívne vysvetlenie 

príčin, priebehu a dôsledkov zapojenia sa USA do vojny proti IS, bolo nesmierne náročnou 

                                                           
1
 Web Twiplomacy.com, dostupné z:[https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-

2013/].[cit.20.04.2019]. 
2
 Kelemen, M. 2012. Twitter Diplomacy: State Department 2.0 

3
 Edwards, Mark U. 1994. Printing, propaganda, and Martin Luther, Minneapolis: Fortress press 



 
 

úlohou strategickej komunikácie prezidentov Obamu a Trumpa. Umenie strategickej 

komunikácie odkrýva kľúčovú rolu jazyka a pouţitého diskurzu v prejave a spôsobe 

verbálnej, či neverbálnej komunikácie prezidentov. Zdá sa, ţe v dobe kontinuálnej 

informačnej vojny sú slová,  informácie a systém, ako s nimi politickí lídri narábajú 

dôleţitejšie, ako konkrétne vojenské stratégie, či reálne výsledky jednotlivých bojových 

operácií. Ide o to, ţe k občanovi sa vplyvom rôznych foriem strategickej komunikácie, či 

propagandy nemusí dostať celkom pravdivá informácia o boji, ale len jej modifikácia, 

ktorá najlepšie vyhovuje šíriteľovi správy. A v tom prípade nejde o skutočný výsledok, ale 

o informáciu podanú o skutočnom výsledku, ktorá je prezentovaná z určitého uhla. 

Koncept bakalárskej práce je rozdelený na dve hlavné časti. Prvou, je časť teoretická 

a konceptuálna a druhou, je časť praktická s aplikáciu teoretických vedomostí na konkrétne 

osoby prezidentov Obamu a Trumpa. Prvá časť je venovaná popisom a definíciám 

kľúčových pojmov, súvisiacich so strategickou komunikáciou, informačnou vojnou a 

Islamským štátom. Na začiatku bakalárskej práce sa najskôr pokúsim definovať strategickú 

komunikáciu a odlíšiť ju od príbuzného pojmu, a teda propagandy, spájajúcej sa skôr 

s negatívnymi konotáciami. Postupne sa budem venovať jednotlivým formám strategickej 

komunikácie, zahŕňajúcej napr. psychologické a informačné operácie, verejné záleţitosti, 

či verejnú diplomaciu. Takisto sa pokúsim načrtnúť všeobecné rozdiely medzi stratégiou 

a taktikou. V nasledujúcej časti sa presuniem smerom k  teroristickej organizácií Islamský 

štát - základným faktorom  determinujúcim jeho vznik, významné územné zisky a veľmi 

silnú a radikálnu ideológiu, lákajúcu tisíce bojovníkov z celého sveta, ochotných v jeho 

mene poloţiť vlastný ţivot a zorganizovať smrtiaci teroristický útok kdekoľvek vo svete. 

Ako odpoveď na reálnu hrozbu radikálnej teroristickej skupiny vznikla koalícia na čele 

s USA a vypovedala vojnu Islamskému štátu s jasným cieľom – úplne IS rozloţiť a zaistiť 

medzinárodnú bezpečnosť. V závere teoretickej časti práce stručne popíšem priority 

veliteľstva USSTRATCOM, jedného z primárnych orgánov Ministerstva obrany USA, 

slúţiaceho na prevenciu a koordinovanú odpoveď na nepriateľský strategický útok. 

Druhou časťou, je časť praktická, zameriavajúca sa na rozbor vybraných tlačových besied 

Baracka Obamu a Donalda Trumpa a tieţ na ilustráciu hlavných bodov Národnej 

protiteroristickej stratégie z roku 2018 z dielne Trumpovej administratívy.  Na to 

nadväzuje kapitola o Twitterovej diplomacii oboch prezidentov a uvedenie konkrétnych 

tweetov súvisiacich s nasledovnými informáciami – postup v boji proti IS, údaje ohľadom 

humanitárnej pomoci,  výzvy pre európskych spojencov, v rámci zintenzívnenia 



 
 

bezpečnosti hraníc alebo v neposlednom rade, oznámenia o stiahnutí vojsk z územia, na 

ktorom operoval IS s odôvodnením, ţe bol definitívne porazený.  V závere praktickej časti 

sa zameriam na zhodnotenie a porovnanie efektivity strategickej komunikácie oboch 

prezidentov. Keďţe proces evaluácie spokojnosti občanov USA so zahraničnou politikou 

na území IS, aplikovanej D. Trumpom a B. Obamom je aj odborníkmi povaţovaný za 

neľahkú úlohu, rozhodla som sa efektivitu zmerať na základe kvantitatívnej premennej, 

percentuálneho podielu občanov USA spokojných s vedením a jednotlivými aspektmi 

zahraničnej politiky, v prieskumoch verejnej mienky. Takisto sa budem venovať  aj  

rozdielom v spokojnosti na základe straníckej orientácie, v antagonistickom vzťahu, na osi 

medzi republikánmi a demokratmi.   

2. Metodologické východiská 
 

Metodologický rámec bakalárskej práce je moţne klasifikovať, ako diskurzívnu analýzu. V 

tomto type kvalitatívneho výskumu je dôleţité pochopenie dynamickej konštrukcie reality, 

a následne jej subjektívne vnímanie rôznymi subjektmi, na základe špecifickej kultúry, či 

polohy v geopolitickom priestore. Uţ samotný pojem diskurz je chápaný, ako proces 

komunikácie, na základe určitého historicko-kultúrneho kontextu, do značnej miery 

premenlivého, podľa typu cieleného recipienta. Na získanie odpovedí na výskumné otázky 

som postupovala spôsobom - od všeobecného ku konkrétnemu. Po dôkladnom štúdiu 

literatúry a elektronických zdrojov o základných teoretických konceptoch, ako strategická 

komunikácia a informačná vojna, som sa zamerala na analýzu tlačových besied 

prezidentov Obamu a Trumpa. Tlačové besedy sa týkali výlučne vyhlásení o významných 

krokoch americkej vlády  v boji proti ISIS. Hlavným zdrojom tlačových vyhlásení a besied 

bola webová stránka Bieleho domu, po prípade Youtube. Ako kľúčovú platformu na 

pozorovanie a rozbor strategickej komunikácie obidvoch prezidentov, som si vybrala 

sociálnu sieť Twitter. Môj výber bol podmienený tým, ţe obaja prezidenti boli na Twitteri 

veľmi aktívni. Navyše u americkej verejnosti sa Twitter teší veľkej obľube, a tým pádom je 

dosah uverejneného tweetu na cieľové publikum veľmi široký. Tweety som vyberala na 

základe súvisu a relevantnosti s témou práce - postup USA v boji proti ISIS. Čo sa týka 

časového rámca, pri B. Obamovi som vyberala tweety primárne z roku 2014, resp. 2015, 

teda v začiatkoch vzniku ISIS a vytvárania Globálnej koalície. Pri prezidentovi Trumpovi 

som sa naopak zamerala na takmer súčasné tweety, zo začiatku roku 2019, keďţe došlo 



 
 

k významnému faktu, a to oficiálnemu porazeniu ISIS a stiahnutiu vojsk zo Sýrie. 

Na vyhodnotenie efektivity SK, bolo potrebné určenie kvantitatívnej premennej – 

merateľného ukazovateľa efektivity SK. K tomu som pouţila prieskumy verejnej mienky, 

týkajúce sa spokojnosti amerických občanov s politikou USA na území ISIS. 

 

3. Výskumné otázky 
 

V práci som si stanovila niekoľko výskumných otázok: 

Aké sú spôsoby, metódy a jednotlivé premisy  SK prezidentov Obamu a Trumpa? 

Aké sú rozdiely  medzi ich strategickou komunikáciou?  

Aké spôsoby SK boli najefektívnejšie?  

Ktorý z prezidentov bol z pohľadu americkej verejnosti úspešnejší a prečo? 

4. Všeobecný vhľad do témy 
 

Ako prvý dokument v dejinách USA, ktorý sa dá povaţovať za príklad strategickej 

komunikácie, je Deklarácia nezávislosti. Podľa odborníkov, je to v podstate platforma 

zdruţujúca ľudí, obsahujúca idey a fakty, s ktorými sa občania môţu identifikovať 

a vytvára tak akýsi zahranično-politický manifest.
4
 

Pri strategickej komunikácií (SK) je kľúčová opatrnosť pri narábaní s jednotlivými 

informáciami. Po prvé, odprezentovanie faktov pred verejnosťou,  by malo zachovávať 

určitý časový odstup, keďţe prvé reporty z chaotických bojových operácií sú zvyčajne 

nepresné, nekompletné a zbytočne môţu zavádzať verejnosť a spôsobovať stratu 

kredibility a dôveryhodnosti pôvodcu správy (viď ďalej v texte – fake news prezentované 

prezidentom Trumpom na Twitteri). Druhou chybou je príliš podrobné odkrývanie detailov 

bojových operácií a taktík v boji. V súvislosti s moţnosťou vplyvu médií na zahraničnú 

politiku sa hovorí o tzv. efekte CNN.
5
 Efekt CNN môţe pôsobiť, ako prostriedok určujúci 

                                                           
4
 Dull, Jonathan R. 1985. A Diplomatic History of the American Revolution, New Haven: Yale University press 

5
 Gilboa, E. 2005. The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations 



 
 

zahraničnopolitickú agendu, tým ţe svojím spravodajstvom vnúti politikom témy, ktorými 

sa musia zaoberať a reagovať na ne. Takýmto spôsobom médiá skracujú dobu, ktorú majú 

politici k prejednaniu a prijatiu nejakého rozhodnutia, či postupu, preto efekt CNN pôsobí, 

ako urýchľovač rozhodovacieho procesu. Dnešní politici sa s efektom CNN naučili veľmi 

efektívne zaobchádzať. Ich expandujúce tlačové oddelenia a mediálne agentúry 

zamestnávajú okrem hovorcov aj politických analytikov, skúmajúcich názory a reakcie 

verejnosti. Skrz  prieskumy verejnej mienky sa politici naučili pracovať s informáciami 

tak, aby vyhlásenia sprostredkované médiami zneli vierohodne a získali si podporu 

verejnosti. K tomu napomáhajú aj tzv. mediálni mágovia (spin doctors),
6
 ktorí 

preformulovávajú fakty, aby zneli lepšie. Ďalším fenoménom sa stal nový programový 

formát, tzv. soft news. Mäkké správy počítajú s tým, ţe diváci chcú byť informovaní, ale 

zároveň prejavujú len minimálny záujem o politiku. Ide teda o vytáranie obrazovo 

atraktívneho produktu, ktorý udrţí divákovu pozornosť a nie je príliš náročný na jeho 

intelekt.
7
 V posledných rokoch prebehli dôleţité zmeny, ktoré zefektívnili aj samotnú SK. 

Došlo k centralizácií kontroly SK v rámci Bieleho domu v kľúčových otázkach, ktorá 

pomohla zabezpečiť konzistentnosť celého procesu. V roku 2011 bolo zaloţené Center for 

Strategic Counterterrorism Communications. Funkcie CSCC zahŕňajú monitorovanie 

a vyhodnocovanie správ a udalostí v zahraničí, či boj proti násilnému extrémizmu a 

terorizmu. Je poverené vývojom stratégií, identifikáciou hlavných tendencií v komunikácií 

medzi extrémistickými skupinami, vyuţívaním digitálnych technológií na boj proti 

násilnému extrémizmu a výmenou skúseností medzi jednotlivými agentúrami.
8
 Jedným 

z najlepších návodov na dosiahnutie úspechu v rámci SK je tabuľka vytvorená Johnom 

Maxwellom, jedným z najoriginálnejších amerických politických stratégov. Je to dôleţitý 

nástroj pre jasnú strategickú komunikáciu, ktorý umoţňuje strategicky prezentovať správy 

efektívnym spôsobom. Vyuţíva sa vo výzvach národnej bezpečnosti pre operačné 

plánovanie v informačnej vojne.
9
 

 

Our words and actions                                              Adversary words and actions 

What we say to advance our narrative: What they say to advance their narrative 
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What we say to discredit their narrative: What they say to discredit our narrative 

Actions we take to advance our narrative: Actions they take to advance their narrative 

Actions we take to discredit their narrative Actions they take to discredit our narrative 

 Zdroj: James P. Farrewell, Persuasion and Power 

5. Informačná vojna 
 

Pre pochopenie vedenia vojny v informačnom prostredí je nevyhnutné sa najskôr 

oboznámiť so všeobecnými rysmi vojny ako takej. Vojna sa dá vnímať, ako vzájomné 

súperenie, kedy sa kaţdá strana konfliktu k presadeniu vlastných záujmov snaţí 

protivníkovi vnútiť svoju vôľu a jeden z prostriedkov, ktoré k tomu podľa potreby vyuţíva 

(avšak zďaleka nie jediný) je násilie. Pretoţe vojna je predovšetkým súbojom vôlí, hrá 

v nej informačné pôsobenie a ovplyvňovanie mysle kritickú rolu. S tým, ako sa so vstupom 

ľudstva do informačného veku mení prostredie, v ktorom je vojna vedená, význam 

informačného pôsobenia vo vojne ďalej rastie.  

Zmeny v spoločnosti vyvolané informačnou revolúciou sa viditeľne odrazili aj vo 

vojenstve, a to predovšetkým v podobe tzv. revolúcie vo vojenských záleţitostiach.
10

 

Informačná revolúcia vo vojenských záleţitostiach sa prejavuje tak, ţe je kladený dôraz na 

informačnú dimenziu vedenia vojny. Táto informačná dimenzia v sebe zahŕňa všetky 

informačné zdroje, ktoré majú relevantný podiel na výsledku konfliktu. Na strategickej 

úrovni je cieľom informačného vedenia vojny ovplyvniť voľbu cieľovej skupiny a jej 

správanie. Na operačnej úrovni informačné pôsobenie podporuje tieto strategické ciele tak, 

ţe narušuje schopnosť protivníka realizovať jeho rozhodnutia.
11

 Rozhodujúcim faktorom 

úspechu vo vojne sa stala informačná prevaha. Informačná prevaha je dominancia 

v informačnom prostredí, ktorá nám umoţňuje uskutočňovať v tomto prostredí vlastné 

operácie bez efektívneho odporu protivníka a na druhej strane neumoţňuje obdobné 

moţnosti protivníkovi. K tomu je vyuţívaný kyberpriestor, elektromagnetické pôsobenie 

a ďalšie dostupné prostriedky. Americkí akademici Arquilla a Ronfeldt tvrdia, ţe 

informačná revolúcia mení povahu konfliktu naprieč celým jeho spektrom a zdôrazňujú 

dve zmeny. Nárast významu organizačnej formy na báze siete, čo bude mať za následok 
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presun moci smerom k neštátnym aktérom, ktorí sú schopní organizovať sa v široko 

distribuovaných sieťach lepšie, neţ tradiční hierarchickí štátni aktéri. Druhou zmenou je, 

ţe priebeh a výsledok konfliktu  stále viac závisí na informáciách, komunikácií a tzv. 

mäkkej sile.
12

 Protivníci kladú väčší dôraz na informačné operácie, ovplyvňovanie 

vnímania a prácu s médiami. Psychologické rozvracanie môţe byť rovnako dôleţité ako 

fyzické ničenie. Vyspelé krajiny intenzívne budujú svoje schopnosti a kapacity účinného 

pôsobenia v informačnom prostredí. Informačné prostredie môţeme definovať, ako súhrn 

organizácií, jednotlivcov a systémov, ktoré zbierajú, spracovávajú a šíria informácie. Toto 

prostredie sa skladá z troch vzájomne prepojených dimenzií, a to fyzická, informačná, 

ktorej súčasťou je aj kyberpriestor a kognitívna doména.
13

 Ako veľmi efektívnu koncepciu 

môţeme uviesť napríklad americkú Stratégiu ministerstva obrany pre operácie 

v informačnom prostredí. Takisto neštátni aktéri dokáţu účinne operovať v informačnom 

prostredí. Príkladom sú medzinárodné teroristické skupiny. S najúčinnejšou informačnou 

stratégiou prišiel Islamský štát. NATO teda definovalo vedenie informačnej vojny, ako 

vyuţitie a riadenie informácií, s cieľom získať konkurenčnú výhodu nad protivníkom. 

Zahŕňa to zber taktických informácií, zabezpečenie kvality vlastných informácií, šírenie 

propagandy a dezinformácií k demoralizácií nepriateľa a verejnosti, zniţovanie kvality 

informácií protivníka a bránenie mu v ich zbere.
14

 

6. Definície stratégie a taktiky 
 

Henry Mintzberg vo svojej knihe z roku 1994 The Rise and Fall of Strategic Planning 

poukazuje na to, ţe ľudia pouţívajú slovo „stratégia“ niekoľkými rôznymi spôsobmi, 

pričom najbeţnejšími sú:  

1. Stratégia je plán, "ako" danú vec spraviť, ako dospieť k cieľu s vyuţitím určitých          

prostriedkov 

2. Stratégia je pojem pouţívaný v marketingu 
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3. Stratégia je perspektíva, teda vízia a smer
15

  

Liddell Hart definoval vojenskej stratégiu, ako umenie distribúcie a uplatňovania 

vojenských prostriedkov na splnenie cieľov politiky. Vynechaním slova „vojenský“ je 

moţné definíciu previesť do roviny politiky.
16

 Pri úspešných operáciách sa stratégia musí 

premietnuť do prijateľnej taktiky, ktorých spojenie vedie k plánovanému cieľu. Pojem 

stratégia zahŕňa základné prvky: positioning, naratívy (jasné definície) a kľúčové témy, 

ktoré stratégia vyuţíva, pouţitý jazyk, postupnosť a načasovanie akcií, zacielenie na určité  

publikum, či vzbudenie morálnej autority, upevňujúcej legitimitu celej operácie.  Efektívne 

stratégie sa vyznačujú periférnymi víziami za horizont jednotlivých víťazstiev, ktoré 

z dlhodobého hľadiska predznamenávajú ďalšie výzvy.
17

 Ron Faucheux – profesor na 

Georgetown University, vymedzil stratégiu, ako proces, v ktorom sami sebe určíte pozíciu 

a alokujete zdroje s cieľom maximalizovať svoje silné a minimalizovať svoje slabé stránky 

pri dosahovaní cieľov. Je to koncept a spôsob, ako vyhrať. Naproti tomu taktika je podľa 

neho, nástroj, na implementáciu stratégie. Je to vedenie určitej politiky.
18

 Kampane teda 

vyţadujú účinnú stratégiu, ale stratégia je len jednou zloţkou. 

Taktika je konkrétna akcia a postupnosť krokov podniknutých na uskutočnenie stratégie. 

Podľa Carla von Clausewitza je taktika teóriou zameriavajúcou sa na pouţitie vojenských 

síl v boji, zatiaľ čo stratégia je teória vyuţitia samotného boja pre ciele vojny.
19

 

7. Definície Strategickej komunikácie  
 

Samotný výraz strategická komunikácia vytvoril v roku 2001 Američan Vince Vitto, ktorý 

pôsobil ako vedúci výskumného tímu zameraného na riadenú distribúciu informácií.
20

 

Pentagon definuje SK ako úsilie vlády USA zamerané na pochopenie a angaţovanie 

kľúčových skupín pre vytvorenie, posilnenie alebo zachovanie podmienok priaznivých pre 

rozvoj záujmov, politík a cieľov vlády Spojených štátov, prostredníctvom vyuţitia 
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koordinovaných programov, plánov, správ a produktov synchronizovaných s činnosťou 

všetkých nástrojov národnej moci.
21

 

V tomto prípade je nevyhnutné rozlíšiť pojmy strategická a politická komunikácia. Joe 

Gaylord, definuje politickú komunikáciu, ako akúkoľvek komunikáciu realizovanú 

slovami, či skutkami, ktorá napomáha vykonávaniu stratégie alebo taktiky na dosiahnutie 

poţadovaného výsledku v ovplyvňovaní postojov, názorov alebo správania cieľových 

skupín.  James P. Farewell, autor jedného z najklasickejších diel o SK, definuje SK, ako 

pouţívanie slov, obrazov alebo symbolov na ovplyvnenie postojov a názorov cieľového 

publika a na formovanie ich správania, s cieľom napredovať v národných záujmoch 

a politikách.
22

 SK je vedúcim a zastrešujúcim procesom, ktorý k informačnému pôsobeniu 

vyuţíva a koordinuje jednotlivé informačné disciplíny a nástroje, a to vojenské – napríklad 

vojenské informačné  operácie i nevojenské – napríklad verejnú diplomaciu. SK sa teda 

skôr dá chápať, ako proces, nielen sústava jednotlivých schopností. Americká doktrína radí 

informácie, ako jeden zo štyroch základných nástrojov moci. Národné nástroje moci sú 

podľa doktríny diplomacia, informácie, ozbrojené sily a ekonomika. Kľúčové komponenty 

procesu SK sú nasledovné: 

 porozumenie, informovanie a pôsobenie na cieľové skupiny, s cieľom presadzovať 

záujmy a ciele prostredníctvom ovplyvňovania vnímania, postojov, názorov 

a správania 

 zladenie jednaní, obrazov a slov s cieľom podporiť postupy a plánovanie 

k dosiahnutiu celkových strategických cieľov 

 poznanie, ţe všetky operácie a aktivity zahŕňajú rozhodujúci komponent 

komunikácie, pretoţe všetko, čo hovoríme a konáme má zamýšľané a neúmyselné 

dôsledky u zamýšľaných a nezamýšľaných cieľových skupín 

 poznanie, ţe SK nie je doplnková funkcia, ale je nevyhnutnou súčasťou plánovania 

vedenia všetkých vojenských operácií a aktivít
23

 

Kľúčový prvok SK, je naratív (alebo taktieţ príbeh). Prostredníctvom neho sa dá dosiahnuť 

súdrţnosti a ucelenosti hlavných myšlienok v komunikácií štátu v rámci vojenského 
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ťaţenia. Naratív teda môţeme chápať, ako tematický a usporiadaný popis, ktorým autor 

oznamuje účastníkom komunikácie význam špecifických udalostí. Vzhľadom na to, ţe 

schopnosť porozumieť predpokladanému publiku je nevyhnutnou podmienkou SK, britská 

organizácia Behavioral Dynamics Institute popisuje proces vedenia kampane SK a analýzy 

cieľového publika v 5 fázach.
24

 Všeobecný predpoklad spočíva v tom, ţe daná správa má 

väčšiu šancu na prijatie a účinnosť, pokiaľ bola vytvorená a odovzdaná v súlade s analýzou 

zamýšľaného cieľového publika. Okrem analýzy publika je dôleţitá aj analýza cieľového 

kanálu (napr. noviny, televízia, rádio, internet, mobilný telefón, atď.) Meranie účinnosti 

spočíva v posudzovaní rozdielu medzi reálnym dosiahnutým stavom systému 

a poţadovaným stavom cieľovým. Hodnotenie účinnosti musia prebiehať lokálne a so 

zameraním sa na konkrétne špecifické publikum. V hodnotení musíme merať stav pred 

a po procese SK. Hodnotenie účinnosti informačného procesu je zároveň extrémne 

obtiaţne.
25

 

 

7.1 SK Management 
Strategic Communication Management je definovaný ako systematické plánovanie 

a usmerňovanie informačného toku, komunikácie a médií v dlhodobom horizonte. Je to 

proces zverejňovania správ prostredníctvom určitých médií, cielených na určitú časť 

publika a medializovaných v určitý čas, s cieľom dosiahnutia dlhodobého efektu. 

Komunikačný management je tvorba procesov, udrţujúca  v rovnováhe tri dôleţité faktory 

– konkrétne správy, komunikačné kanály a cieľové publikum.
26

 

8. Formy SK 

8.1  Informačné operácie (IO) 
Informačné operácie sa dajú chápať ako vojenská funkcia pre koordináciu informačných 

aktivít, s cieľom pôsobiť na vôľu, porozumenie a schopnosť protivníkov, potenciálnych 

protivníkov a ďalších cieľových skupín k podpore zabezpečenia obrany. K tomu vyuţívajú 

škálu rôznych nástrojov, ako psychologické operácie, fyzické ničenie, elektronický boj, 

útoky proti počítačovým sieťam a ochranu proti týmto útokom, vojenské klamanie, 
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opatrenia proti propagande, informačnú bezpečnosť, operačnú bezpečnosť a prenikanie do 

počítačov. IO zahŕňajú ofenzívne aj defenzívne opatrenia  k manipulácií informácií, 

informačných systémov a rozhodovacieho procesu protivníka a k obrane vlastných 

informačných systémov.
27

 O rozvoj modernej doktríny IO sa zaslúţil predovšetkým 

ozbrojené sily USA. Do 90. rokov 20. storočia nebola prijatá spoločná doktrína pre vedenie 

informačnej vojny. Existovali rôzne prístupy a čiastkové prvky, ale prvý ucelený prístup 

prišiel aţ so schválením americkej doktríny pre IO  z roku 1998.
28

 

Dan Kuehl, profesor informačných operacií  na National Defense University zastáva názor, 

ţe IO by malo byť kľúčovou podporovanou aktivitou, a nie podpornou činnosťou. 

Kinetická činnosť by nemala byť nevyhnutne vedúcou taktikou, ktorá vedie k úspechu v 

operácii. Hovorí o dvoch rozmeroch IO. Prvým je technický aspekt, zahŕňajúci 

elektronickú vojnu, operácie počítačových sietí, televíziu - akúkoľvek technológiu 

pouţívanú na komunikáciu informácií. Druhá dimenzia zahŕňa ovplyvňovanie postojov a 

nástroje na formovanie správania. Vo všeobecnosti sa IO dajú rozdeliť do piatich kategórií 

- elektronická vojna, operácie v rámci počítačových sietí, PSYOP, vojenské operácie a 

operačná bezpečnosť.
29

 Efektivita protivníka v boji závisí na jeho rozhodovaní a je 

funkciou vôle, porozumenia a schopností. Príkladom informačného pôsobenia na vôľu 

môţe byť napríklad rádiové vysielanie, podporené letákmi, filmy či spravodajstvo na 

internete a diskusie na sociálnych sieťach. Ďalším príkladom je ampliónové vysielanie zo 

špeciálnych vozidiel či lietadiel a zhadzovanie letákov na vojenské ciele. Príkladom 

ovplyvňovania porozumenia protivníka, môţe byť sprostredkovanie cielených únikov 

a zámerne skreslených informácií, deštrukcia alebo manipulácia informácií v počítačových 

systémoch. Príkladom pôsobenia na schopnosti protivníka môţe byť fyzické ničenie jeho 

rádiových a televíznych vysielačov, či ničenie infraštruktúry.
30

 

 

8.2 Psychologické operácie (PSYOP) 
PSYOP je forma strategickej komunikácie zameraná na zahraničné publikum. Je 

vykonávaná pomocou slov, činov, obrázkov alebo symbolov. Zameriava sa na formovanie 

verejnej mienky, s cieľom ovplyvniť správanie.  Dlhodobo tu však existuje potreba 

pragmatického, konzistentného prístupu k definovaniu PSYOP, ktorý ho jasne odlišuje od 
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propagandy, ktorá je v modernom svete povaţovaná za snahu klamať a manipulovať 

s verejnou mienkou.
31

 Ministerstvo obrany USA definuje PSYOP ako plánované operácie 

na vyjadrenie vybraných informácií  pre zahraničných divákov, ktoré ovplyvňujú ich 

emócie, pohnútky, objektívne uvaţovanie a v konečnom dôsledku aj správanie 

zahraničných vlád, organizácií, skupín a jednotlivcov.
32

 Účelom psychologických operácií 

je podnietiť alebo posilniť postoje zahraničného publika, ktoré sú priaznivé pre ciele 

pôvodcu. Kvôli negatívnym konotáciám, v júni 2010 Pentagon premenoval Psychologické 

operácie, na Operácie na podporu vojenských informácií (MISO). Časom sa objavili 

reakcie odborníkov, ţe pojem MISO je príliš úzko definovaný názov a väčšina expertov 

naďalej pouţíva termín PSYOP.
33

 

8.3   Operačná a informačná bezpečnosť 
Operačná bezpečnosť je proces, ktorý vojenskej operácií poskytuje adekvátnu bezpečnosť 

za pouţitia pasívnych alebo aktívnych prostriedkov, s cieľom odopierať protivníkovi 

znalosti o postavení, schopnostiach alebo zámeroch vlastných síl. Operačná bezpečnosť 

slúţi k identifikácií a ochrane informácií, ktoré sú kritické pre úspech operácie. Informačná 

bezpečnosť je súčasťou operačnej bezpečnosti. Jej cieľom je chrániť uloţené, spracované 

alebo prenášané informácie a ich hostiteľské systémy proti strate dôvernosti, celistvosti 

a dostupnosti, prostredníctvom rôzneho procedurálneho, technického a administratívneho 

riadenia.
34

 Obidva typy bezpečnosti sa týkajú hlavne schopnosti rozlíšiť, ktoré informácie 

môţu byť prezentované na verejnosti, a ktoré nie. V prípade prezidenta Trumpa budem 

ilustrovať, preberanie a šírenie informácií o postupe bojov skrz Twitter, takmer bez 

akéhokoľvek časového odstupu,  čo  malo za následok  šírenie fake news, a tým aj 

potenciálne  narušenie informačnej bezpečnosti. 

8.4   Klamanie 
Klamanie zahŕňa opatrenia k uvedeniu protivníka do omylu prostredníctvom manipulácie, 

prekrúcania a falzifikácie dôkazov s cieľom primäť ho reagovať spôsobom, ktorý škodí 

jeho záujmom.
35
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8.5   Elektronický boj 
Elektronický boj je vojenská činnosť, ktorá vyuţíva elektromagnetickú energiu 

na poskytovanie situačného povedomia a dosahovanie ofenzívnych a defenzívnych 

účinkov.
36

 Záleţitosti týkajúce sa elektronického boja a sledovania aktivít protivníka 

v boji, patria ku kľúčovým spôsobom modernej vojenskej stratégie. 

8.6   Fyzické ničenie 
Fyzické ničenie je ničenie systémov velenia a riadenia protivníka, ktoré majú za následok 

ovplyvnenie jeho schopnosti rozumieť situácii a realizovať svoju vôľu, a ďalšie fyzické 

ničenie, ktoré má psychologické a informačné dopady, aj keď môţe byť prvotne plánované 

za iným účelom. Za príklad pouţitia fyzického ničenia, ako nástroja SK môţeme 

povaţovať nedávne rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o bombardovaní 

sýrskej leteckej základne Šajrát, dňa 7. apríla 2017, v reakcii na pouţitie chemických 

zbraní, (údajne) sýrskym vládnucim reţimom prezidenta Bašára Asada proti civilistom. 

Spravodajstvo o tomto pouţití chemických zbraní bolo sprevádzané dojemnými zábermi 

zranených a umierajúcich detí a vyvolalo šok a odpor v západnej spoločnosti. Prezident 

Trump po americkom údere vystúpil v televíznom prenose a vo svojej reči oznámil 

a vysvetlil svoje rozhodnutie zaútočiť na základňu, z ktorej mal byť chemický útok 

vedený. Vo svojom vystúpení označil sýrsky vládnuci reţim za nespochybniteľného 

vinníka a odôvodnil americký úder, ako nevyhnutný krok k presadzovaniu ţivotného 

národného bezpečnostného záujmu Spojených štátov, ktorým je predchádzanie 

a odstrašovanie šírenia a pouţívania smrtiacich chemických zbraní. Napriek tomu, ţe 

výsledkom úderu malo byť aj poškodenie vojenských schopností sýrskeho reţimu, za 

významnejší prvok sa dá povaţovať jeho informačná dimenzia. Ďaleko väčší význam 

celého útoku tkvie v posolstve – odkaz sýrskemu reţimu, spojencom, potenciálnym 

protivníkom, medzinárodnému spoločenstvu či americkej verejnosti. Pomerne emotívne 

vystúpenie amerického prezidenta podporené reálnou silou a odhodlaním jednať zreteľne, 

oznámilo svetu, ţe je americká administratíva odhodlaná pouţiť silu, pokiaľ to povaţuje za 

nevyhnutné, a ţe pouţitie chemických zbraní nebude tolerované. Takýto postup sa dá 

povaţovať za typickú ukáţku SK, aj keď bola celá akcia spustená fyzickým ničením 

vojenskej infraštruktúry.
37

 Prezident Trump, okrem vyhlásenia o bombardovaní sýrskej 

základne, svoje kroky prezentoval aj na sieti Twitter. 
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8.7  Zapojenie kľúčových lídrov 
Zapojenie kľúčových lídrov je plánované a koordinované vyuţitie vyššieho velenia 

vlastných síl k ovplyvňovaniu kľúčových lídrov, ktorí rozhodujú, utvárajú názory a majú 

vplyv v pridelenom operačnom priestore, pre podporu cieľov veliteľa.
38

 Aktivita 

mobilizovania lídrov z celého sveta a vytvorenia koalície, s cieľom zničiť ISIS, je viditeľná 

u obidvoch prezidentov. 

9. Propaganda 
Názory expertov ohľadom toho, čo môţeme označiť za propagandu sa rôznia. Harold 

Laswell definoval propagandu, ako riadenie kolektívnych postojov skrz manipuláciu 

významných symbolov, pričom nehovorí o tom, ţe sa propaganda musí nevyhnutne spájať 

s niečím "zlým".
39

 Phil Taylor sa zameral na rozdiely medzi propagandou a PSYOP. Tvrdí, 

ţe propaganda je proces, ktorého cieľom je presvedčiť ľudí, aby bojovali. Psychologická 

operácia je na druhej strane propagandou, ktorá má presvedčiť opozíciu, aby nebojovala. 

Oxfordský slovník definuje propagandu ako skreslenú alebo zavádzajúcu informáciu, 

slúţiacu na podporu konkrétnej politickej príčiny.
40

 Pentagon ju definuje, ako akúkoľvek 

formu komunikácie protivníkov, najmä zavádzajúcej povahy, určenú na ovplyvnenie 

názorov, emócií a postojov, za účelom zvýhodniť pôvodcu správy. Oficiálne však 

neexistuje hranica medzi PSYOP a propagandou, resp. kedy sa dané oznámenie dá 

povaţovať  len za informatívne a kedy uţ za ovplyvňujúce.  Ministerstvo zahraničných 

vecí USA a Ministerstvo obrany USA majú zakázané angaţovať sa v komunikačných 

kanáloch, ktoré sa snaţia ovplyvniť Američanov. Vďaka Smith-Mundtovmu aktu sa 

Ministerstvo zahraničia môţe angaţovať v komunikácií so zahraničným, ale nie domácim 

publikom.
41

 Právne predpisy uloţili ďalšie tri kľúčové obmedzenia: Ministerstvo sa malo 

podieľať na informačných aktivitách len na doplnenie súkromného sektora; nemôţe získať 

monopol na vysielanie alebo iné komunikačné kanály; a vyzvalo vedúcich predstaviteľov 

súkromného sektora, aby preskúmali a informovali o informačných aktivitách ministerstva 

zahraničných vecí. Tretí dohľad nad takýmito činnosťami bol realizovaný prostredníctvom 

vytvorenia toho, čo sa dnes nazýva Poradná komisia o verejnej diplomacii. Dnes sú 

ustanovenia aktu  v rozpore s realitami globálneho mediálneho prostredia a 24-

hodinnového spravodajského cyklu.
42

 Tým pádom satelitná televízia, internetové 
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vysielanie a správy o tlačových konferenciách a vyhláseniach Pentagonu, či ministerstva 

zahraničných vecí, zasahujú aj americké publikum. 

Propaganda je kategorizovaná na základe metód, ktoré pouţíva na formovanie svojho 

argumentu. Tieto kategórie sa tradične označujú ako biela, čierna a šedá propaganda. Aj 

keď existujú rozdiely v definícii týchto pojmov, Garth S. Jowett a Victoria O‟Donnell 

pouţívajú tieto označenia: 

"Biela propaganda pochádza zo zdroja, ktorý je správne identifikovaný, a informácie v 

správe majú tendenciu byť presnné. Hoci to, čo je podávané prijímateľom správy, je 

primerane blízke pravde, je to prezentované spôsobom, ktorý sa dá povaţovať za mierne 

zavádzajúci.“ 

"Čierna propaganda sa pripisuje falošnému zdroju a šíri lţi, výmysly a podvody." 

"Šedá propaganda je niekde medzi bielou a čiernou propagandou. Zdroj môţe, ale nemusí 

byť správne identifikovaný a presnosť informácií je neistá."
43

 

 

10.  Public Affairs –Verejné záležitosti 
Civilné verejné záleţitosti sa dajú chápať ako civilná interakcia rezortu obrany 

s verejnosťou, spravidla prostredníctvom médií, s cieľom informovať verejnosť 

o stratégiách, operáciách a aktivitách rezortu včasným, presným, vnímavým a proaktívnym 

spôsobom s cieľom získať pre ne podporu. Súčasťou je napr. aj vysvetľovanie vojenských 

hrozieb, ktorým krajina čelí. Vojenské verejné záleţitosti môţeme definovať ako 

presadzovanie vojenských úloh a cieľov ozbrojených síl u verejnosti s cieľom posilniť 

širšie povedomie, chápanie a podporu ozbrojených síl a ich činnosti.
44

 

Veľkou revolúciou v poskytovaní informácií verejnosti spôsobili sociálne médiá. Blogy, 

Facebook, Twitter a YouTube, nahrádzajú tradičné médiá, ako sú noviny, rozhlas 

a televízia. Navyše umoţňujú formovať diskusiu o vznikajúcich udalostiach 

bezprecedentným spôsobom len pár hodín potom ako sa daná udalosť odohrala. Neexistuje 

konzistentnosť postoja Pentagonu, pokiaľ ide o to, či by Public Affairs mali iba 

informovať alebo do istej miery môţu aj ovplyvňovať. V roku 2001 bola zaloţená  
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Kancelária strategického vplyvu. Jej poslaním bolo zapojiť sa do strategickej komunikácie, 

aby sa vyhli násilným extrémistom a ich ideológii. Kancelária bola zriadená hlavne z toho 

dôvodu, ţe ani Pentagon, ani Ministerstvo zahraničných vecí nemalo dostatočný mandát na 

boj proti dţihádistickej ideológií.
45

 Dôleţitým nástrojom Public Affairs na ovplyvňovanie 

a formovanie postojov občanov, sú tlačové konferencie, ktoré okrem poskytovania 

informácií majú aj značný vplyv na to, z akého uhla pohľadu, sa na tú ktorú udalosť bude 

pozerať široká verejnosť. 

11.  Verejná diplomacia  
Pojem verejná diplomacia sa začal pouţívať v roku 1965, pričom hlavným cieľom malo 

byť presadzovanie záujmov USA. US Information Agency definovala ciele verejnej 

diplomacie, ako snahu propagovať národný záujem Spojených štátov prostredníctvom 

informovania a ovplyvňovania zahraničného publika.
46

 Pentagon definoval verejnú 

diplomaciu, ako informačné aktivity vlády Spojených štátov, zamerané na podporu 

zahraničnopolitických cieľov Spojených štátov, snaţiac sa o informovanie a 

ovplyvňovanie zahraničných divákov a tvorcov verejnej mienky a rozšírenie dialógu medzi 

americkými občanmi a inštitúciami a ich partnermi v zahraničí.
47

 Hlavný rozdiel medzi 

PSYOP a verejnou diplomaciu je priestor, kde sa komunikácia odohráva. A teda zatiaľ čo 

psychologické operácie sú tajné, podstatou verejnej diplomacie je, ako uţ sám názov 

napovedá, verejne informovať, čo najširšiu skupinu ľudí.
48

 

12. Aspekty SK 
Pri SK zohráva veľmi dôleţitú úlohu, aký jazyk a slová zvolíme, aké obrazy, či symboly 

pouţijeme na ilustráciu našich záujmov a cieľov a v neposlednom rade, aké bude posolstvo 

jednotlivých skutkov a činov, v rámci konkrétnych operácií. Dokonca v niektorých 

prípadoch záleţí aj na spôsobe obliekania, či výbere farieb symbolizujúcich určité udalosti, 

revolúcie, či osobnosti. Gestá a neverbálna komunikácia dokáţu presvedčiť a byť 

naliehavejšími, viac ako samotný verbálny prejav. Architektúra zohráva podstatnú úlohu 

v podobe stelesnenia identity danej krajiny, a tým sa dá taktieţ povaţovať za jeden 

z činiteľov SK. Vojenské jednotky a generáli vojenských operácií strategicky komunikujú 

prostredníctvom konkrétnych vojenských taktík, nasadenia vojenskej techniky, či stratégie 
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boja. Skúsení sprostredkovatelia strategickej komunikácie, dávajú dôraz aj na organizáciu, 

informovanie a poskytnutie dostatočných informácií nielen na cieľové publikum, ale 

predovšetkým na vlastný tím ľudí. Taktieţ sa sústredia na vytváranie spojenectiev so 

strategickými partnermi a udrţiavanie medzinárodne vyváţeného politického priestoru. 

Jedna z najúčinnejších a najpresvedčivejších techník SK na upevnenie lojality spojencov, 

o ktorých spoluprácu daná krajina usiluje, je PSYOP vo forme zahraničnej pomoci.  

V tomto prípade je najlepším príkladom politicky veľmi silne rezonujúci záchranný 

program USA – Marshallov plán.
49

 Takýmto spôsobom dochádza k efektu veľmi 

pozitívnej reklamy subjektu, poskytujúceho zahraničnú pomoc a navyše vzniká určitý 

záväzok zo strany krajiny, ktorej je pomoc určená.  

12.1  Slová a jazyk 
Slová majú značný vplyv na postoje a názory verejnosti. Často krát nepriateľské strany 

pomenujú tie isté veci úplne odlišným spôsobom. Dramatickú dichotómiu je vidno napr. 

v Izraelsko-Palestínskom konflikte, alebo v boji USA voči teroristickým skupinám. Silu 

jazyka reflektuje aj obrovský dosah ústnych prejavov a prednesených rečí v podaní 

nadaných rétorov uţ od čias antiky. Napoleon, Winston Churchill, Abraham Lincoln, 

Franklin Delano Roosevelt, Martin Luther King, John F. Kennedy, Ronald Reagan, či 

Barack Obama si boli vedomí sily hovoreného slova a veľkého vplyvu, ktorý ich prejavy 

mali.
50

 

12.2   Vodcovský princíp a SK 
SK priamo ovplyvňuje líderskú kredibilitu. Politici, ktorí rozumejú, ako efektívne vyuţiť 

SK vo svoj prospech dávajú dôraz na to, aby ich vyhlásenia boli verejnosťou povaţované 

za úprimné s akcentom na to, čo uţ pre ľudí spravili a aký úspech daná politika pod ich 

vedením dosiahla (viď. tweety a tlačové besedy D. Trumpa) V SK sa zameriavajú aj na 

budúcu víziu vedenia politík, silu a integritu argumentov v ich prospech a reflektovanie 

hodnôt spoločnosti (tweety a tlačové besedy B. Obamu), ktorú reprezentujú, s cieľom 

ukázať vlastným občanom, ţe sa o nich postarajú v akýchkoľvek politických časoch. 

12.3   Ovplyvňujúce kampane 
Informačná stratégia sa týka skoncipovania problémov, definovania záujmov  

a formovania postojov a názorov cieľových skupín na ovplyvnenie ich správania. Bývalý 

riaditeľ CIA David Petraeus tvrdí, ţe skutočnú cenu v súčasných a budúcich konfliktoch 
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predstavuje skôr vôľa, kontrola a lojalita obyvateľov, neţ taktické vojenské víťazstvo. 

Úspešné výsledky informačných stratégií a strategickej komunikácie zahŕňajúce kampane 

s jednoznačným cieľom ovplyvniť publikum, musia rešpektovať základné pravidlá: 

1. Definovať ciele víťaznej kampane. Aký je návod na úspech? 

2. Identifikovať a otestovať predpoklady, ktoré robia víťazstvo pravdepodobným, a to po 

strategickom zhodnotení úvah, ktoré podmieňujú tieto predpoklady. 

3. Vytvoriť stratégiu, ktorá umoţňuje víťazstvo. Stratégia stanovuje podmienky na 

dosiahnutie cieľov, pričom zahŕňa vojenské, politické, hospodárske a diplomatické akcie. 

4. Vytvoriť koncept, pomocou ktorého sa stratégia premieta do súdrţných, akcieschopných 

taktík a operácií, ktoré robia stratégiu prijateľnou na realizáciu.  

5. Vytvoriť odkaz a posolstvo stratégie, ktoré bude rezonovať  

6. Identifikovať a mobilizovať dôveryhodných sprostredkovateľov. 

7. Identifikovať dôveryhodné komunikačné kanály. 

8. Predpovedať reakcie druhej strany. 

9. Zabezpečiť protiargumenty a vyvracajúce dôkazy druhej strany. 

10. Identifikovať kvantitatívne metódy na vyhodnotenie úspechu alebo zlyhania. 

11. Nájsť informačnú základňu, z ktorej sa určuje úspešnosť alebo zlyhanie operácie.
51

 

13. Islamský štát 
 

Islamský štát (IS, Islamský štát Iraku a Levanty, ISIL / ISIS alebo arabská skratka Da'esh) 

je nadnárodná sunnitská islamistická povstalecká a teroristická skupina, ktorá od roku 2014 

do roku 2017 riadila a okupovala rozsiahle oblasti Iraku a Sýrie. Skupina vytvorila 

globálnu sieť prívrţencov a dţihádistov a jej vodca Abu Bakr al-Baghdadi získal prísľub 

podpory zo strany teroristických skupín v niekoľkých ďalších krajinách, ako napríklad 

Afganistan, Bangladéš, Egypt, Indonézia, Nigéria, Pakistan, Filipíny, Saudská Arábia či 

Jemen. Séria teroristických útokov pripísaných dţihádistickým skupinám či jednotlivcom, 
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si od novembra 2015 vyţiadala stovky ţivotov na štyroch kontinentoch, vrátane Spojených 

štátov.
52

  

IS predstavuje novú fázu, novú vlnu saláfistického dţihádizmu. V porovnaní  

s ohromujúcim vzrastom ISIS sa javí ústredie al-Qaidy ako pomerne malé. Na vrchole 

svojej moci al-Qaida disponovala sotva 3000 bojovníkmi, nemala ţiadne vlastné územie 

a jej emír Usama bin Ládin sa nachádzal pod ochranou Talibanu v Afganistane. Naproti 

tomu vodca ISIS Abú bakr al-Bagdádi sa sám prehlásil novým kalifom, teda najvyšším 

vodcom moslimského sveta. Čo sa týka počtu bojovníkov ISIS, údaj z leta 2018 

predpokladá okolo 20 aţ 30 tisíc vojakov v armáde IS.
53

 Takisto veľkosť dobytého územia 

ISIS bola značne väčšia. Na svojom vrchole, v rokoch 2014-15, ISIS kontroloval pribliţne 

polovicu územia Sýrie a Iraku a ovládal viac ako osem miliónov ľudí.
54

 

ISIS je symptómom politického bankrotu Blízkeho východu, roztrieštenosti 

a delegitimizácie štátnych inštitúcií a takisto rozšírenia občianskej vojny v Iraku a Sýrii. 

Príčina vývoja a rastu ISIS tkvie v ťaţkých politických a sociálnych pomeroch v arabských 

spoločnostiach, ako aj v regionálnych a globálnych rivalitách. Kľúčovým faktorom je 

pretrvávajúca, desaťročia trvajúca kríza vládnutia a ekonomiky. Zrod Islamského štátu bol 

teda definovaný štyrmi primárnymi faktormi.  

1) ISIS je moţné chápať, ako rozšírenie al-Qaidy v Iraku, ktorá vznikla v dôsledku 

americkej invázie do Iraku, v roku 2003. Zničením štátnych inštitúcií invázia 

posilnila všeobecné štiepenie podľa etnických a náboţenských línií, čo vytvorilo 

obzvlášť priaznivé prostredie pre zrod a expanziu dţihádistických skupín. 

2) Fragmentácia postsaddámovského politického establishmentu a jeho neschopnosť 

uplatňovať politiku, ktorá by podporovala národnú identitu, prehlbovala ovzdušie 

nedôvery medzi sunnitmi a šiitmi. K posilneniu šíitsko-sunnitskej nenávisti ISIS 

dokázal úspešne vyuţiť, predovšetkým značne prošíitsku a protisunnitskú politiku 

väčšinovej irackej vlády premiéra Núrí Málikího, po stiahnutí okupačných síl USA 

a taktieţ povstaní utláčanej sýrskej sunnitskej väčšiny proti vláde Bašára al-Asada 

z menšinovej šíitskej sekty Alavitov.  
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3) Rozpad štátnych inštitúcií v Sýrii a jej pád do totálnej vojny 

4) Neúspech arabskej jari - arabská jar sa stala okamihom emancipácie, ktorá mohla 

v pokrokovom duchu zmeniť arabský Blízky východ. ISIS by nebol býval uspel 

bez veľkej súhry medzi autoritatívnymi arabskými vládcami a ich regionálnymi 

a globálnymi patrónmi. Saudská Arábia a Irán jednali, ako kontrarevolučné 

mocnosti a postupne sa zápas za sociálnu a politickú emancipáciu odkláňal 

v prospech geostrategickej a sektárskej rivality. Regionálna vojna, ako súčasť 

mocenskej politiky, politiky identít (sunniti vs. šíiti) a súperenie národných identít 

(Arabi vs. Perţania) bolo pre ISIS poţehnaním. Na počiatku bojov v Sýrií a Iraku 

obdrţal Islamský štát peniaze, zbrane a náboţenskú podporu  od susedných 

sunnitských štátov, čo bol cenný a nakoniec rozhodujúci sociálny a materiálny 

kapitál. ISIS, ako neštátny aktér zaznamenal vzostup, na úkor hlavných štátov 

v oblasti, súperiacich o nadvládu v srdci arabského sveta. Navyše v období chaosu 

a rozkolu spôsobeného arabskou jarou, bojovníci ISIS, označujúci sa za jediných 

ochrancov pravého islamu vyplnili mocenské a ideové vákuum, ktoré vzniklo 

absenciou silnej národnej identity a bezpečnosti.
55

 

Islamský štát sa stal hlavnou hrozbou medzinárodnej bezpečnosti po viac ako desaťročie 

trvajúcom konflikte v Iraku po roku 2003 a vypuknutia nepokojov a konfliktov v Sýrii.  

Jadro IS sa nachádza v Iraku a Sýrii avšak svojich podporovateľov a zahraničných 

bojovníkov má v niekoľkých krajinách na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. 

Apokalyptická ideológia Islamského štátu, jeho revolučný zámer k strategickej dôleţitosti 

Blízkeho východu a nadnárodného terorizmu vyvolali znepokojenie politických činiteľov 

na celom svete a podnietili celosvetovú diskusiu o stratégiách a politických moţnostiach 

pre poráţku tejto teroristickej skupiny.
56

  

ISIS kontinuálne, rozsiahlo a systematicky porušuje základné ľudské práva, vrátane 

zabíjania civilného obyvateľstva, masových popráv, prenasledovania jednotlivcov a celých 

spoločenstiev na základe ich identity, vysídľovania šiitskych komunít a menšinových 

skupín, zabíjania a zmrzačovania detí, či sexuálneho násilia spolu s mnohými ďalšími 

krutosťami.
57
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Zdroj: Dokument The Islamic State and U.S. Policy, https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf (citované 

24.04.2019) 

Na konci roka 2018 sa vízia poráţky ISIS na území Sýrie a Iraku stávala čoraz reálnejšou. 

V decembri 2018 Donald Trump informoval verejnosť, ţe americkí vojaci opustia Sýriu 

a vo februári 2019 oznámil, ţe ISIS bol porazený.
58

 21. marca 2019 svet obletela správa, ţe 

Američanmi podporované Sýrske demokratické sily pod vedením Kurdov dobyli celú 

východosýrsku enklávu Bághúz, ktorá bola poslednou baštou dţihádistickej organizácie 

Islamský štát v Sýrii.
59

 

Aj v dnešných dňoch však pretrváva váţny rozpor medzi hodnotením prezidenta a 

mnohých odborníkov v oblasti zahraničnej politiky. Napríklad časopis Time uverejnil 

vyhlásenie libanonského politického analytika Assada Becharu, ţe Isis je ideológia, nielen 

vojenská štruktúra, a ako taká nemôţe byť porazená jednoducho opätovným získaním 

územia.
60

 Podobne reagoval aj think-thank The Soufan Center, ktorý uviedol, ţe nie 
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vojenská poráţka, ale účinné a spravodlivé riadenie a inkluzívna spoločnosť, ktorá 

rešpektuje práva menšín, môţu Islamský štát dlhodobo poraziť.
61

 

14. Vojna proti Islamskému štátu – Mobilizácia koalície 
 

7. augusta 2014 sa prezident Barack Obama obrátil na americký národ  aj na svet. 

Prehlásil, ţe postup IS  v Iraku ho presvedčil, ţe Spojené štáty musia vojensky zasiahnuť. 

Nasledujúci deň začali americké bojové lietadlá v rámci operácie Inherent Resolve 

(Bytostné odhodlanie) bombardovať pozície IS v Iraku. 10. augusta dobyla kurdská 

pešmerga za podpory leteckých útokov na IS prvé mestá.
62

  

Globálna koalícia proti Daeshu vznikla v septembri 2014 s cieľom degradovať a nakoniec 

poraziť Daesh. 79 členov Koalície sa zaviazalo bojovať proti IS  na všetkých frontoch, 

rozloţiť  jeho siete a zamedziť  jeho globálnym ambíciám. Okrem vojenských operácií v 

Iraku a Sýrii je úlohou koalície aj zabránenie toku zahraničných teroristických bojovníkov 

cez hranice; podpora stabilizácie a obnovy základných verejných sluţieb pre oblasti 

oslobodené od Daeshu; a boj proti teroristickej propagande. Spojené štáty americké sa 

postavili do čela koaličných snáh v boji proti IS. Od zaloţenia koalície v septembri 2014 sa 

USA ujali jej vedenia, organizujúcej komplexnú stratégiu na porazenie Daeshu, na 

podporu irackej vlády a sýrskych oslobodzovacích síl.
63

   

13. augusta vyslal Pentagon do severného Iraku 130 vojenských poradcov a 20 

príslušníkov námornej pechoty. Do konca roku 2014 navýšili Spojené štáty počet svojich 

vojakov v Iraku na 3100. Postupne sa do koalície pridávali ďalšie štáty, ako Veľká 

Británia, Francúzsko, Austrália, Kanada, či Nemecko. V septembri 2014 do koalície 

vstúpilo aj päť najdôleţitejších arabských štátov, a to Saudská Arábia, Spojené arabské 

emiráty, Katar, Bahrajn a Jordánsko. 9. septembra, prehlásil prezident Obama, ţe operácia 

proti IS bude dlhodobým projektom. Ako cieľ vytýčil oslabenie a nakoniec zničenie IS. To 

znamená, ţe IS musí byť vojensky zlikvidovaný, ako v Iraku, tak aj v Sýrii, musia 

vyschnúť ich finančné zdroje a musia byť zablokované ich zásobovacie cesty. Takisto sa 
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musí zabrániť tomu, aby sa IS šíril do ďalších krajín, a aby v jeho činnosti pokračovali iné 

teroristické siete.
64

   

Zatiaľ čo USA a spojenecké sily v rokoch 2017 a 2018 úspešne oslobodili väčšinu územia 

spod kontroly IS v Sýrii a Iraku, vedenie IS zostáva na slobode. Stabilizácia spätne 

získaných oblastí zostáva pretrvávajúcou výzvou a hovorca americkej armády pre kampaň 

proti IS v auguste 2018 varoval, ţe: "Nie je moţné dostatočne zdôrazniť, ţe hrozba straty 

ziskov, ktoré sme dosiahli, je reálna, najmä ak nie sme schopní dávať ľuďom 

ţivotaschopnú alternatívu k problému ISIS."
65

 

Strategické ciele prezidenta Obamu mali degradovať a nakoniec poraziť Islamský štát, 

prostredníctvom priamej vojenskej akcie USA a podpory miestnych partnerských síl. 

Prezident Donald Trump a jeho administratíva vyvinuli komplexný plán na poráţku IS, s 

tým ţe urýchlili vojenské operácie  a zároveň zvýšili príspevky na stabilizáciu v 

oslobodených oblastiach.  

Paralelné snahy USA o pomoc podporujú stabilizáciu v oblastiach, ktoré kedysi 

kontrolovali dţihádisti z IS, a diplomatické úsilie podporilo politické zmierenie medzi 

miestnymi frakciami v krajinách, kde sú aktívni podporovatelia Islamského štátu. Spojené 

štáty tieţ poskytujú partnerskej vláde bezpečnostnú pomoc, na podporu operácií proti IS a 

posilňujú schopnosť partnerov odradiť a reagovať na útoky Islamského štátu. Rozvíjajúca 

sa spolupráca v oblasti boja proti terorizmu a úsilie o zdieľanie spravodajských informácií 

medzi širšou sieťou zainteresovaných vlád usiluje o ďalšie obmedzenie moţností teroristov 

z IS realizovať nadnárodné teroristické útoky.
66

  

15. US STRATCOM  
 

US STRATCOM je jedným z desiatich veliteľstiev ministerstva obrany, so sídlom na 

leteckej základni Offutt v Nebraske. US STRATCOM integruje a koordinuje proces 

poskytovania podpory a informácií pre prezidenta, ministra obrany, a ďalších politických 

lídrov či armádnych veliteľov. 
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Primárnym cieľom US STRATCOM je predchádzať nepriateľskému strategickému  útoku 

a koordinovať sily tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť amerického národa a ich spojencov. 

To zahŕňa napr. dlhodobé odstrašovanie nepriateľa v rámci strategických operácií; jadrové 

operácie; vesmírne operácie; kyberoperácie a protiraketovú obranu.  

Hlavnými prioritami je predchádzanie nepriateľskému útoku prostredníctvom 

zastrašovania nepriateľa, v prípade zlyhania a potenciálneho útoku dochádza k okamţitej 

vojenskej odpovedi zo strany amerických síl disponujúcimi vysoko profesionálnymi 

armádnymi zloţkami.  

Pri zabraňovaní nepriateľskej agresii a útlaku, posilňovaní aliancií a partnerstiev sa US 

STRATCOM riadi tromi kľúčovými  princípmi:  

 verejné demonštrovanie bezpečnosti: US STRATCOM predchádza deštruktívnym 

činom zo strany protivníkov a predstavuje bezprostrednú hrozbu pre kaţdého, kto 

spochybňuje odhodlanosť Spojených štátov demonštrovať  schopnosti ich armády 

 angaţovanie: US STRATCOM posilňuje  vzťahy  zapojením vojenských, 

vládnych, spojeneckých, akademických, mimovládnych a obchodných subjektov, 

ktoré prispievajú k cieľom danej kampane, či konkrétnej aliancie. 

 pripravenosť: US STRATCOM udrţiava konzistentnosť globálnej vojenskej 

pozície a pripravenosti USA tým, ţe efektívne a synergicky integruje schopnosti 

koaličných síl na dosiahnutie úspechu misie a zároveň zniţuje zraniteľnosť svojich 

síl a schopností.
67

 

16. Zahraničná politika USA a verejnosť 

 

Ohľadom role verejnosti v ovplyvňovaní americkej zahraničnej politiky existujú dve 

protichodné teoretické perspektívy. Jedna z nich hovorí, ţe verejnosť je nezainteresovaná, 

veľmi slabo informovaná  a preberá na seba pozíciu akéhosi followera vo vzťahu k 

politickým lídrom (na základe výskumov Lippmana a Almonda). Druhá teória je opačného 

názoru a tvrdí, ţe verejnosť môţe mať zásadný vplyv na to, kam bude oficiálna zahraničná 

politika daného regiónu smerovať (Hurwitz, Peffley). Dnešný názor odborníkov sa 

prikláňa k druhej teórií s tým, ţe úroveň  elementárnej orientácie verejnosti v základných 
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otázkach zahraničnej politiky zväčša závisí od toho, k akej strane, či ideológii daná osoba 

inklinuje.
68

   

16.1 Zahraničná politika USA na území ISIS – tlačové besedy 

16.1.1 Barack Obama  

Spôsob akým prezident a jeho administratíva označuje svojich protivníkov má významné 

dôsledky na prijatie danej politiky z pohľadu verejnosti. Najviditeľnejší príklad 

odzrkadľujúci dôleţitosť jazyka pri formovaní zahraničnej politiky je špecifické označenie 

extrémistickej organizácie, samej seba nazývajúcej Islamský štát, prezidentom Obamom, 

ako ISIL (Islamský štát Iraku a Levanty) a nie, ako ISIS (Islamský štát Iraku a Sýrie) alebo 

Daesh. Názov ISIL moţno povaţovať za určitý spôsob  vyhýbania sa, zo strategického, 

politického a operačného hľadiska. Ide o rétorický zvrat naznačujúci oddelenosť aktivít 

ISIL a územia Sýrie, ako štátu. Rámec diskurzu tak určuje podmienky diskusie a následne 

poskytuje aj základ pre politické preferencie. Zmena politiky po 11. septembri mala za 

následok dramatickú zmenu z pohľadu vnímania verejnosti aj posun v politickej diskusii. 

Praktická stránka politiky sa začala dramaticky meniť, ale primárne skrz jazyk a jednotlivé 

idey.  Od 11. septembra sa v rámci evolúcie diskurzu, stalo čoraz populárnejším 

pouţívanie abstraktných zobrazení, či pomenovanie hrozieb, namiesto akejkoľvek 

konkrétnej definície. Administratíva Georgea W. Busha vytvorila označenie "vojna proti 

terorizmu". Obamova administratíva sa tohto pojmu zdanlivo vzdala, ale naďalej 

uprednostňovala zobrazovanie svojich politických a vojenských operácií ako kampane 

proti "terorizmu", "dţihádu" a "extrémizmu" a nie, ako jasne definované stratégie na území 

konkrétnych štátov. IS sa stal výzvou pre zahraničnú politiku USA, nielen kvôli tomu, ako 

s ním bojovať, ale aj ako ho definovať. Označenie ISIL, sa teda dá povaţovať za názov, 

ktorého zámerom je dištancovať sa od angaţovania a riešenia politických, ekonomických a 

vojenských komplikácií v Iraku a Sýrii, spôsobených Islamským štátom, práve kvôli 

dôrazu na historické územie Levanty a úmyselné vynechanie Sýrie.  Podľa Richarda 

Jacksona (autora kníh o vojne proti terorizmu) je akt pomenovania vecí jedným z 

kľúčových procesov, s váţnymi politickými a spoločenskými dôsledkami. Keďţe jazyk 

ovplyvňuje vnímanie, kognitívne funkcie, či emócie, nevyhnutne ovplyvňuje aj konkrétnu 

činnosť. Obamova administratíva svojím spôsobom zlyhala keď pomenovala Islamský štát 

akronymom ISIL. Označenie ISIL sa vyhýbalo konkrétnym otázkam týkajúcich sa cieľov, 

pričom odmietlo pripísať legitimitu politickým ambíciám Islamského štátu. 
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Pravdepodobne najdôleţitejšie je, ţe Obamova administratíva - či uţ  úmyselne, alebo 

neúmyselne, ako následok nerozhodnosti a neistoty - opomenula poučenie vojny v Iraku 

práve tým, ţe odmietla názov "ISIS" s jeho jasnou územnou konotáciou na územie Iraku a 

Sýrie, a naopak prijala názov "ISIL" s dôrazom na koncové L - Levanta, čo sa nedá 

povaţovať za uznávaný geografický pojem pre väčšinu amerického publika. Neurčitosť 

a vágnosť vyhlásení jednotlivých hovorcov aj samotného prezidenta pokračovala dokonca 

aj potom čo vodca IS – Abu Bakr al-Bagdádí vo svojom verejnom vystúpení oficiálne 

vyhlásil kalifát.  

Prezident Obama sa vo viacerých vyhláseniach úplne zdrţal akéhokoľvek konkrétneho 

označenia IS, pouţil len slovné spojenie – teroristické sily, ohrozujúce náš ľud 

a spôsobujúce genocídu Jezídov.  Obama prvýkrát pouţíval termín "teroristická 

organizácia" pre Islamský štát 19. júna 2014, deväť dní po náhlom páde Mosulu. 20. 

augusta 2014 po poprave amerického novinára Jamesa Foleyho v severnej Sýrii prezident 

Obama opäť poprel legitimitu IS, pričom sa zameral na samotný  región, v ktorom IS 

operuje a nie na hrozbu smerujúcu k americkým občanom. Vo svojom prehlásení povedal: 

ISIL nehovorí v mene ţiadneho náboţenstva,  ISIL nemá ţiadnu ideológiu ani 

nepreukazuje úctu ţiadnej ľudskej bytosti. Môţu tvrdiť, ţe sú vo vojne so Spojenými 

štátmi alebo Západom, ale skutočnosťou je, ţe terorizujú svojich susedov a ponúkajú im 

len nekonečné otroctvo, súbor prázdnych vízií a nemoţnosť existencie akéhokoľvek 

civilizovaného správania v rámci ich kalifátu.
69

 Osem dní neskôr Obama po prvýkrát 

vyhlásil, ţe vojenská akcia v Iraku musí byť súčasťou širšej a komplexnejšej stratégie na 

ochranu amerického ľudu a na podporu amerických partnerov, ktorí bojujú proti ISIL. 

Prezident sa však okamţite vrátil k pôvodnej opatrnej rétorike limitovaných prostriedkov, 

so slovami: Predovšetkým, sa chcem uistiť, ţe všetci majú jasno v tom, čo robíme,  pretoţe 

naše aktivity sú do značnej miery obmedzené. V súčasnosti sa zameriavame na ochranu 

amerického personálu v Iraku; ochranu našich veľvyslanectiev a konzulátov, či 

zabezpečovanie kritickej infraštruktúry.  V predvečer trinásteho výročia pádu dvojičiek 

Obama vydal vyhlásenie, s cieľom definovať "ISIL". Podľa expertov však aj načasovanie, 

aj obsah, len posilnili abstrakciu. Vo vyhlásení zdôraznil dve základné veci: ISIL sa určite 

nedá povaţovať za štát a taktieţ nie je vhodné mu dávať prívlastok islamský. Bol jednou z 

odnoţí al-Káidy v Iraku a vyuţil sektárske konflikty a občiansku vojnu v Sýrii na získanie 
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územia na obidvoch stranách iracko-sýrskej hranice. Neuznáva ho ţiadna vláda ani ľudia, 

ktorý na jeho území musia ţiť. ISIL je jednoducho teroristická organizácia.
70

  

V prejave podčiarkol dlhodobosť teroristickej hrozby, s tým, ţe sa protivníka nepodarí 

poraziť za jednu noc. Napriek  názoru odborníkov o vágnosti daného prejavu, uţ na 

začiatku si Obama dáva jasný cieľ, a to úplne zničiť ISIL a vytvoriť dlhodobú a efektívnu 

protiteroristickú stratégiu. V tomto vyhlásení prvý krát oznámil ambíciu na vytvorenie 

medzinárodnej koalície na boj proti ISIL a taktieţ prianie na vytvorenie spoľahlivej vlády 

v Iraku. V rámci prejavu načrtol štyri elementárne ciele jeho stratégie voči ISIL:  Po prvé, 

podpora irackých pozemných jednotiek vo forme výcviku irackého vojska a zabezpečenie 

vojenskej výzbroje. Po druhé, podpora sýrskej opozície, vzhľadom na to, ţe reţim 

prezidenta Bašára Asada označil za nelegitímny a nespoľahlivý. Po tretie, posilnenie 

obrany, či uţ priamo v regióne alebo v USA a zabránenie financovania ISIL, a po štvrté, 

záväzok k humanitárnej asistencii. Prezident Obama zvolil zdrţanlivý prístup voči moţnej 

pozemnej intervencii do Iraku a Sýrie a takisto sa zameral na vysvetlenie, akým spôsobom 

sa súčasný boj proti ISIL bude líšiť, od angaţovania sa vo vojne v Iraku v roku 2003. Na 

tlačovej konferencii spomenul základné hodnoty spojených štátov, ako sloboda, 

spravodlivosť a dôstojnosť v protiklade s krutosťou a brutalitou ISIL, ktorý prirovnal 

k rakovine.  

 V júni 2015, rok po ofenzíve IS,  ktorá obsadila Mosul a Tikrit - a desať mesiacov po 

svojom prísľube "komplexnej stratégie" - prezident Obama uviedol, ţe jeho administratíva 

ešte nemá ţiadny konkrétny plán pre Irak a Sýriu: "Keď bude dokončený plán, ktorý mi 

predloţí Pentagon, potom ho budem zdieľať s americkým ľudom. Ešte nemáme ucelenú 

stratégiu, pretoţe si vyţaduje aj záväzky zo strany irackých občanov." Jeho ďalšie 

vyhlásenie, ţe "naďalej pokračujeme vo výcviku a podpore miestnych síl, ktoré bojujú 

proti ISIL v teréne"
71

, neodkazuje ani na všeobecnú otázku irackých "záväzkov", ani na 

neúspešné operácie USA v Sýrií. Taktieţ neposkytol vyhlásenie v duchu toho, ţe sa 

spolupracuje s Irakom a Spojenými národmi, aby sa pomohli obnoviť bezpečnosť a sluţby 

v irackých a sýrskych komunitách, ktoré sú najviac ohrozené a zničené bojovými 

operáciami proti teroristom. Peter Harris z časopisu The National Interest zhodnotil 

Obamov prístup k ISIL slovami: Po prvé, prezident si je vedomý dvoch úspechov, pokiaľ 

ide o boj proti terorizmu - odstránenie Usamu Bin Ládina a angaţovanie bojových dronov. 
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Po druhé, samotné označenie ISIL sa dá povaţovať za veľmi mierny spôsob definovania 

hrozby národnej bezpečnosti USA. Pričom cieľom protiteroristického boja nebolo obnoviť 

poriadok a bezpečnosť a uţ v ţiadnom prípade nie demokraciu v Iraku a Sýrii, ale skôr 

zneškodniť konkrétnu skupinu militantov, ktorí by mohli predstavovať potenciálnu hrozbu 

pre americké záujmy. Po tretie, potreboval spôsob, ako zabrániť rastúcej sile ISIL, aby sa 

nestala domácou politickou otázkou. Obama musel byť dostatočne tvrdý na ISIL, aby 

odvrátil kritiku od republikánskych jastrabov, ale zároveň nemohol zájsť príliš ďaleko, aby 

nepobúril svojich demokratických podporovateľov.
72

 

V neskorších vyhláseniach prezident Obama zdôrazňuje dôleţitosť spolupráce, či uţ medzi 

medzinárodnými aktérmi angaţovanými v boji proti ISIL alebo medzi politickými 

lídrami, občanmi a náboţenskými duchovnými arabských krajín. Taktieţ hovorí o túţbe 

zjednotiť Kurdov, sunnitov a šiitov v boji proti teroristom. Vystríha pred rizikom 

osamelých vlkov prenikajúcich na Západ a neznášanlivou online propagandou zo strany 

ISIL, proti ktorej sa dá brániť jedine zdieľaním informácií naprieč všetkými zloţkami 

a úrovňami americkej vlády a aj medzi jednotlivými štátmi v rámci protiteroristickej 

koalície. Tvrdí, ţe ideológia teroristov sa nedá poraziť zbraňami, ale ponúknutím lepších 

vízií a ideí. Diplomatickému riešeniu sýrskeho konfliktu vedúcemu k slobodným voľbám 

a novej ústave,  prikladá väčšiu dôleţitosť, ako militaristickým prostriedkom na vedenie 

otvorenej vojny. Posolstvom jeho protiteroristickej stratégie je: Ak si za terč útokov 

vyberiete americký ľud, nebudete mať nikdy vo svete ţiadne útočisko, nájdeme vás 

kdekoľvek.  

Vo svojich tlačových vyhláseniach deklaruje pozitívny prístup k moslimskej menšine 

ţijúcej v USA a vyzdvihuje  jej aktívnu participáciu v boji proti ISIL. Takisto 

proklamuje  pripravenosť a ochotu spolupracovať s Ruskom s ultimátnym cieľom ukončiť 

občiansku vojnu v Sýrii.  

Vo všeobecnosti sa dá zahraničná politika Baracka Obamu popísať, ako balansovanie 

medzi ideálmi a záujmami s dôrazom na multilateralizmus. Obama dlhodobo vyuţíval 

moderné technológie k šíreniu informácií – prostredníctvom YouTube, či sociálnych sietí 

Twitter a Facebook si vytvoril obrovskú sieť svojich priaznivcov a získal tak nezávislosť 

na tradičných mediálnych kanáloch. Pri analýze komentárov a názorov uverejnených 

v hlavných amerických denníkoch, zistíme, ţe zatiaľ čo liberálne denníky (New York 
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Times), či neutrálne denníky (Washington Post) Obamovu zahraničnú politiku hodnotia 

skôr kladne, konzervatívne denníky  (Washington Times, či New York Post) na Obamovej 

zahraničnej politike nenachádzajú nič pozitívne. Obraz Obamovej zahraničnej politiky 

bude značne závisieť na tom, ktoré noviny či televíznu stanicu sledujeme. V Obamovom 

tlačovom oddelení pracovalo 14 zamestnancov, ale ďalších viac ako 40 osôb sa venovalo 

záleţitostiam týkajúcich sa médií. Obamov zdatný mediálny tím prostredníctvom 

prieskumov verejnej mienky zisťoval reakcie verejnosti na rôzne prístupy Bieleho domu 

k zahraničnopolitickým otázkam a na základe týchto zistení vytváral stratégie, ako tieto 

problémy prezentovať na verejnosti.
73

   

Jedným z kľúčových faktorov nevyhnutným pre analýzu Strategickej komunikácie 

prezidenta Obamu voči IS, je to, ţe zahraničnopolitická agenda USA v regióne Blízkeho 

východu sa nedá označiť  za prioritnú. Obama v tomto prípade preukázal väčšiu kontinuitu 

svojej zahraničnej politiky voči Blízkemu východu so svojím predchodcom. Avšak 

s rozdielom, ţe Obama sa odklonil od spoliehania sa na vojenskú silu smerom k vyuţitiu a 

posilňovaniu prostriedkov mäkkej moci. Vo svojom základnom diskurze zdôrazňoval, ţe 

USA nikdy neboli a ani nebudú vo vojne s islamom, ako takým. Pri prejavoch dôsledne 

vyberal slová a dbal na opatrnosť voči arabskému publiku. Jeden z jeho prvých rozhovorov 

po inaugurácií poskytol práve televíznej stanici Al Arabiya. Neskôr vystúpil na Káhirskej 

univerzite, kde sa venoval kritickým výzvam a ponúkol novú cestu pre riadenie vzťahov 

medzi USA a moslimským svetom. Obama hovoril o islame, ako o súčasti amerického 

príbehu - 7 miliónov moslimov ţijúcich v Spojených štátoch, tvrdil, obohatilo krajinu. Na 

rozdiel od svojho predchodcu, Obama nespomenul "terorizmus" alebo "vojnu proti 

terorizmu" počas tohto konkrétneho prejavu. V skutočnosti to bolo vedomé úsilie 

administratívy zastaviť odvolávanie sa na globálnu "vojnu proti teroru". Na druhej strane 

jeden z prezidentových sympatizantov - Zbigniew Brzezinski, bývalý národný poradca pre 

bezpečnosť prezidenta Jimmyho Cartera, poznamenal nesúlad medzi rétorikou a realitou 

Obamovej administratívy, s tým, ţe v skutočnosti je skôr kazateľ ako stratég. Vo vzťahu 

k občianskej vojne v Sýrii Obama uprednostňoval metódy politického urovnania, pred 

dlhotrvajúcim ozbrojeným konfliktom, ktorý by mohol zničiť sýrsky štát a sociálnu 

štruktúra krajiny. Vysvetlenie Obamovej neochoty prijať aktívnu úlohu v sýrskej kríze, je 

najpravdepodobnejší scenár poučenia sa z Iraku. Celkovým cieľom Obamovej 

administratívy voči Blízkemu východu je nájsť rovnováhu medzi udrţaním zdravého 
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odstupu od politických a sociálnych nepokojov arabského regiónu a poskytnutím vedúceho 

postavenia a súboru globálnych iniciatív na uľahčenie prechodu k ekonomickej 

ţivotaschopnosti, solventnosti a demokratickej politike.
74

   

 

16.1.2 Donald Trump 

Jedným z najvýraznejších aspektov blízkovýchodnej politiky prezidenta Trumpa je 

odhodlanie obnoviť a zlepšiť tradičné americké partnerstvá s kľúčovými arabskými 

spojencami. Primárnou motiváciou tejto rekalibrácie voči dlhoročným spojencom, sa zdá 

byť zintenzívnenie boja proti šíreniu teroristických a extrémistických skupín, najmä 

organizácií sunnitských salafistov, ako je ISIS alebo al-Káida. Zvýšená ochota Trumpovej 

administratívy pouţívať vojenskú silu na Blízkom východe sa javí, ako odchýlka od 

opatrnejších postojov Obamovej vlády. V apríli 2017 Donald Trump v reakcii na chemický  

útok na civilistov vydal povolenie na bombardovanie sýrskej leteckej základne. Z veľkej 

časti sa jednalo o symbolický krok, hoci naznačoval radikálne dochádzanie trpezlivosti 

USA s Assadovým reţimom a predznamenával nový prístup USA k Sýrii a Assadovi. 

Trumpova administratíva v určitej forme spochybnila obhajobu ľudských práv ako pilieru 

americkej zahraničnej politiky. Bývalý minister zahraničných vecí Rex Tillerson vo 

svojom vystúpení pred zamestnancami ministerstva zahraničných vecí naznačil jasnú 

deliacu líniu medzi americkými hodnotami, ktoré sú podľa neho konštantné, a jednotlivými 

americkými politikami, ktoré sa neustále menia, pričom zdôraznil najmä ochranu 

národných záujmov USA. V súvislosti s otázkou ľudských práv a boja proti teroristickým 

organizáciám sa v Trumpovej administratíve ujal názov "tichej či súkromnej diplomacie". 

Trumpova doktrína uplatňovaná na území Blízkeho východu sa podľa odborníkov ani nedá 

nazvať ucelenou doktrínou, pretoţe sa spolieha predovšetkým na improvizáciu a inštinkt. 

Jedným z najväčších nedostatkov v rámci Trumpovho prístupu k blízkovýchodnej politike 

je názorová nekonzistentnosť administratívnych činiteľov, či vedúcich predstaviteľov 

Trumpovho tímu – najmä v prípade bývalého štátneho sekretára Rexa Tillersona 

a niekdajšej americkej vyslankyni pri OSN Nikki Haley. Prezidentova chronická 

nepredvídateľnosť je však zrejme najvýznamnejšou prekáţkou k vytvoreniu účinnej a 

koherentnej stratégie.
75
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Jedným z kľúčových detailov v prejave prezidenta je uţ samotné označenie a pomenovanie 

Islamského štátu akronymom ISIS (nie ISIL, ako v prípade Baracka Obamu). Trump vo 

svojich tlačových vyhláseniach dáva do pozornosti Sýrske demokratické sily, ktoré 

dopomohli oslobodiť Raku a priamo hovorí o angaţovanosti USA v Sýrie. Neváhal nasadiť 

na územie, kde operoval IS aj pozemné jednotky a hovoril o nevyhnutnosti intervencie do 

Iraku či Sýrie, čo vytvára obrovskú priepasť medzi Obamovými prehláseniami. Trump 

prízvukuje dôleţitosť vlastných zásluh na boji proti IS s tvrdením, ţe pod jeho taktovkou 

nastal väčší progres za pár mesiacov, neţ predtým za niekoľko rokov. Ostro sa vymedzuje 

voči akémukoľvek vyjednávaniu s teroristami a hovorí o dôleţitosti verejnej diplomacie, 

informačných operácií  a kybernetických stratégií na izolovanie  a rozloţenie teroristickej 

siete. Čo sa týka verbálneho prejavu prezident pravidelne prerušuje novinárov kladúcich 

otázky a pri prejave opakuje vety s cieľom maximálne akcentovať informáciu danej vety. 

Dával veľký dôraz na militaristické prostriedky boja, ale táto tendencia v priebehu jeho 

volebného obdobia slabne a postupne dáva do popredia úlohu medzinárodnej koalície (74 

krajín a 5 medzinárodných inštitucií) a diplomatických prostriedkoch, ako kľúčových 

faktoroch v boji proti IS,  podľa jeho vlastných slov vedúcim k stopercentnej strate územia 

z rúk teroristov IS. 

16.1.2.1 National Strategy for Counterterrorism  (by the administration of Donald J. 

Trump - 2018) 

Podľa slov prezidenta Trumpa je to prvá jasne formulovaná stratégia zameraná na boj proti 

terorizmu od roku 2011.  V dokumente dáva Trump v prvom rade dôraz na ochranu 

amerických občanov a ich záujmov či spojencov a partnerov (America first). Stratégia 

zdôrazňuje, ţe prioritou číslo jeden bolo, je a vţdy bude, bezpečnosť amerických občanov. 

Na rozdiel od rétoriky prezidenta Obamu, ktorý vo svojich vyhláseniach väčšinou hovoril 

o hrozbe terorizmu hlavne v regióne Blízkeho východu,  vyjadrenia Donalda Trumpa sú 

výrazne viac v nacionálnom duchu. Takisto ako prezident Obama, aj Trump prezentuje 

protiteroristický boj, ako jednu z top priorít celej agendy a obaja často pouţívajú slovné 

spojenie byť ostraţitý a bdelý (be vigilant), vo vzťahu k teroristickej hrozbe. Ďalším 

rozdielom medzi prezidentmi je aj postoj voči Iránu, ktorý je v dokumente označený, ako 

najprominentnejší štátny sponzor terorizmu. Stratégia teda viditeľne kladie americké 

záujmy na prvé miesto a zdôrazňuje ochranu vlasti – budovanie silných hraníc, posilnenie 

bezpečnosti na všetkých hraničných miestach do USA. Stratégia zaujíma mierne vyčítavý 

postoj voči európskym partnerom, kvôli slabým vonkajším európskym hraniciam a boja 

starého kontinentu voči imigrácií, ako potenciálneho zdroja prúdenia teroristov z Blízkeho 



 
 

východu, naproti tomu vyzdvihuje spoluprácu s medzinárodnými partnermi a zdieľanie 

informácií medzi jednotlivými štátmi, ako nevyhnutnú podmienku na úspech v boji proti 

terorizmu. Obaja prezidenti prezentujú nenávistnú ideológiu za najnebezpečnejší 

a najdlhodobejší aspekt teroristickej hrozby. Integrálnymi časťami boja proti terorizmu sú 

pripravenosť občianskej spoločnosti na moţnosť hrozby teroristických útokov 

a samozrejme, prevencia voči nim. Je v nej zdôraznený akýsi Nový prístup, ktorý sa má 

zakladať na vyuţití dvoch kľúčových nástrojov – kybernetických operácií a strategickej 

komunikácie. Táto stratégia sa podľa slov Trumpovej administratívy líši od 

predchádzajúcich stratégií tým, ţe prijíma dynamickejší a expanzívnejší prístup, ktorý rieši 

celé spektrum teroristických hrozieb pre Spojené štáty. Stratégia obsahuje aj záväzok k 

analýze účinnosti daného prístupu prostredníctvom nezávislých hodnotení, aby sa 

zabezpečilo, ţe bude  dosiahnutý merateľný pokrok smerom k strategickým cieľom. 

Dôsledným monitorovaním pokroku a dopadu daných aktivít môţe v prípade potreby dôjsť 

k úpravám s cieľom zefektívniť boj proti terorizmu. Stratégia opisuje 6 hlavných cieľov: 

1. Výrazne zníţiť moţnosti teroristov realizovať teroristické útoky, či uţ priamo v 

USA alebo útoky namierené voči zahraničným záujmom Spojených štátov 

2. Ochrana a pripravenosť  amerických občanov pred teroristickými útokmi vo vlasti, 

a to aj prostredníctvom komplexnejších opatrení v oblasti bezpečnosti hraníc a 

presadzovania práva 

3. Jednotlivé zdroje, podpora a moţné financovanie nevyhnutné na fungovanie 

teroristických skupín bude ukončené 

4. Teroristi nebudú schopní získať alebo pouţívať zbrane hromadného ničenia, 

vrátane chemických, biologických, rádiologických a jadrových zbraní 

5. Eliminácia moţnosti radikalizácie a mobilizácie teroristov v regióne 

6. Partneri z verejného, či súkromného sektora a zahraniční partneri budú vo väčšej 

miere prispievať k prevencii a boji proti terorizmu 

Hlavným posolstvom strategickej komunikácie prezidenta Trumpa je to, ţe tí ktorí 

ohrozujú záujmy Spojených štátov za to zaplatia veľkú cenu. Vláda Spojených štátov 

vytvorí všeobecný operatívny obraz propagandistických aktivít teroristov, za účelom 

odhaliť  a bojovať proti teroristickým naratívom a lepšie porozumieť cieľovému publiku 

teroristov, ktoré sa snaţia ovplyvniť. S členmi koalície a partnermi v občianskej 

spoločnosti a medzinárodných médiách sa budú snaţiť vysvetliť protiteroristické metódy 

boja, zdôrazniť vyuţitie nenásilných a diplomatických prostriedkov a demonštrovať 



 
 

pozitívne naratívy a doterajšie úspechy. Stratégia prezidenta Trumpa je zakončená slovami 

o ochrane amerického sna.
76

   

 

16.2 Twitter diplomacia 
Twitter diplomacia, alebo tieţ "Twiplomacia" resp. "Hashtag diplomacia", označuje 

pouţívanie sociálnej siete a mikroblogovacej webovej stránky, Twitter, hlavami štátov, 

lídrami medzivládnych organizácií či diplomatmi, s cieľom vykonávať verejnú 

diplomaciu.
77

  Prezident Barack Obama je povaţovaný za prvú hlavu štátu, ktorý aktívne 

začal vyuţívať Twitter a skrz svoj profil prezentoval svoje politické kroky, a tým ponúkal 

verejnosti informácie o jednotlivých udalostiach a vlastných stanoviskách, takmer súbeţne 

s ich reálnym dianím.
78

  Prezident Donald Trump sa do Twitter diplomacie zapája ešte 

viac, tweetuje niekoľko krát za deň a je takmer nemoţné,  aby jeho sledovateľom unikli 

nejaké novinky o aktuálnej prezidentskej agende.
79

 V tejto súvislosti je Donaldovi 

Trumpovi vyčítaná príliš prehnaná transparentnosť vyjadrení  pre verejnosť a oznamovanie 

aţ príliš citlivých informácií ohrozujúcich informačnú bezpečnosť, či zaznamenanie 

prípadu, keď prezident Trump prostredníctvom Twitteru šíril tzv. fake news.  

 

16.2.1 Tweety Baracka Obamu (rok 2015) 

Tweetovanie sa dá chápať, ako súčasť Public Affairs, kde prítomnosť sociálnych médií 

spôsobilo revolúciu v informovaní verejnosti. Barack Obama vo svojich tweetoch primárne 

prezentuje ústretovosť USA voči utečencom z územia vojnou zasiahnutej Sýrie, vieru vo 

víťazstvo a správnosť amerických hodnôt a dôleţitosť poskytnutia humanitárnej pomoci. 
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Zdroj: Oficiálny Twitterový účet prezidenta Obamu, https://twitter.com/POTUS44 (citované 20.04.2019). 

 

Takisto vo svojich príspevkoch deklaruje, ţe  ochrana amerického ľudu pred teroristickou 

hrozbou, je preňho prioritou číslo jeden a súčasne vyjadruje odhodlanie ISIL definitívne 

zničiť,  spoločne s ďalšími štátmi, zdruţenými v protiteroristickej koalícií. Vo 

všeobecnosti svoju komunikáciu,  ohľadom Islamského štátu prostredníctvom Twitteru,  

vyuţíval skôr na prezentovanie ľudského prístupu k utečencom z oblasti v ktorej IS 

operuje a demonštrovanie odhodlania a cieľov koalície vedenej USA.  Čo sa týka foriem 

strategickej komunikácie, dáva dôraz na zapojenie kľúčových lídrov. A to v podobe 

mobilizovania, čo najväčšieho počtu krajín do protiteroristickej koalície. Spoluprácu 

globálnych partnerov vyzdvihuje aj vo svojich tweetoch. 
80
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16.2.2 Tweety Donalda Trumpa (roky 2017, 2018, 2019) 

Väčšina tweetov z tochto obdobia hovorí o radikálnom prezidentovom kroku - stiahnutí 

vojakov USA zo Sýrie či o poráţke ISIS. Trump v jednotlivých  príspevkoch podčiarkuje 

vlastnú zásluhu na tomto deklarovanom víťazstve.  
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V ďalších tweetoch vyzýva európskych spojencov, aby podnikli potrebné opatrenia 

a zintenzívnili bezpečnostné opatrenia na hraniciach a nedovolili potenciálnym 



 
 

bojovníkom z ISIS preniknúť do Európy. Európskych spojencov takisto ţiada, aby začali 

súdny proces s bojovníkmi ISIS, ktorých Spojené štáty zajali na území Sýrie. 

  

 

Prezident Trump na sociálnej sieti informoval verejnosť aj o rokovaniach s tureckým 

prezidentom o vzájomnom angaţovaní sa v Sýrií. V boji proti ISIS vyzdvihol zásluhy 

Ruska, Iránu aj Sýrie a tvrdí, ţe nechce, aby Kurdi provokovali Turecko. V rámci foriem 

SK, D. Trump takisto zdôrazňuje rolu kľúčových lídrov, avšak na deklaráciu pouţitia sily, 

v porovnaní s B. Obamom vyuţíval aj fyzické ničenie (bombardovanie leteckej základne 

Šajrát, v reakcii na chemické útoky). V práci uverejnené tweety prezidenta Trumpa 

dosahujú sto tisíc a viac lajkov, čo je niekoľkonásobne viac, ako v prípade  B. Obamu. 

U prezidenta Trumpa sa čísla lajkov pohybujú v tisíckach, zatiaľ čo u Trumpa, v desať 

tisícoch. Tento priepastný rozdiel sa však neodzrkadľuje v miere spokojnosti 

v prieskumoch verejnej mienky.  
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Čo sa týka šírenia fake news, tak Donald Trump v decembri 2017 uverejnil tweet, 

obsahujúci nepravdivú informáciu o boji proti ISIS. Washingtonský analytik Jamie 

McIntyre informoval o postupe koalície vedenej USA proti ISIS počas prvého roku 

Trumpovho prezidentstva . Avšak o pár hodín sa ukázalo, ţe údaje,  ktoré prezentoval, 
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a ktoré prezident Trump uţ stihol uverejniť na sociálnej sieti sú nepravdivé . Donald 

Trump následne tweet  opravil, avšak bez akéhokoľvek objasnenia a ospravedlnenia sa, za 

zdieľanie klamlivej informácie vo svoj prospech. Konkrétne sa jednalo o porovnanie 

veľkosti územia v rámci Iraku a Sýrie, oslobodenej z rúk teroristov počas vlády Obamu 

a počas jedného roku vlády Donalda Trumpa. V prípade prezidenta Trumpa nepravdivá 

informácia obsahovala značne väčšie číslo  

(26 800 km2) v porovnaní s pravdivým faktom  (15 570 km2).
84

 

 

Zdroj: Oficiálny Twitterový účet prezidenta Trumpa, https://twitter.com/realDonaldTrump (citované 

20.04.2019). 

 

Trump vo svojej komunikácií prostredníctvom Twitteru prezentuje značne citlivejšie témy 

a kontroverznejší obsah neţ prezident Obama. V jednotlivých príspevkoch vţdy ilustruje aj 

svoj prínos k dosiahnutiu víťazstva v boji proti ISIS.  

 

17. Efektivita SK  
Vysvetlenie Baracka Obamu ohľadom toho, aké ciele má USA v Iraku  

Jún 2014 

23% americkej verejnosti si myslí, ţe prezident záleţitosť vysvetlil jasne, 67% si myslí 

opak 

B. Obamovi bola z pohľadu odborníkov a podľa prieskumu verejnej mienky aj zo strany 

občanov, často krát vyčítaná prílišná vágnosť a nejasnosť podaných informácií o vlastnej 
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politike cielenej na boj proti terorizmu. Len necelá štvrtina americkej verejnosti 

deklarovala, ţe prezident svoje ciele v Iraku vysvetlil jasne.   

 

Barack Obama by mal spraviť viac, aby zamedzil násiliu v Iraku 

Jún 2014 

Mal by spraviť  viac 29%, Stačilo by aj menej 22%, Zaoberá sa tým v správnej miere 41%  

Republikáni – viac 53%, menej 21%, v správnej miere 19% 

Demokrati – viac 13%, menej 19%, v správnej miere 63% 

Názorový rozdiel  v rámci štiepiacej línie republikáni - demokrati je v tomto prípade 

očividný. Primárny rozdiel je v tom, ţe republikáni na rozdiel od demokratov inklinujú 

k militaristickejším riešeniam. Aj v prípade riešenia násilia v Iraku, by sa zo strany 

republikánov dala očakávať, väčšia razancia podniknutých krokov a podpora vojenskej 

pozemnej intervencie. 

 

Ktorý z prezidentov nesie viac viny za situáciu v Iraku – Bush mladší/ Obama 

Jún 2014 

Obama 27%, Bush ml. 51%  

Podľa americkej verejnosti je jednoznačné, ţe B. Obama zdedil od svojho predchodcu 

kritický stav, ktorý zavládol v Iraku.  

 

USA zašlo príliš ďaleko v angažovanosti v boji proti ISIS alebo naopak nepodniklo 

dostatočné kroky vedúce k zastaveniu militantov 

Jún 2014 

Príliš ďaleko 51%, Nedostatočné opatrenia 32%  

Na začiatku boja proti ISIS vnímala americká verejnosť celú situáciu okolo začatia náletov 

na ciele ISIS, oveľa citlivejšie a je moţné, ţe doznievali obavy zo scenára Irak-2003. 

 

Barack Obama má alebo nemá jasný plán týkajúci sa porážky ISIS 

September 2014 

Má 30%, Nemá 67%  

Opäť dôkaz potenciálnej abstraktnosti a nejednoznačnosti vyhlásení prezidenta Obamu. 

Súhlas s plánom Baracka Obamu voči ISIS zahŕňajúcim nálety a vojenský výcvik 

opozičných síl 

September 2014 



 
 

Súhlas 53%, Nesúhlas 29% 

Opatrenia Baracka Obamu voči ISIS sú príliš tvrdé, príliš mierne alebo dostatočné 

September 2014 

Príliš tvrdé 2%, Príliš mierne 57%, Dostatočné 31%  

Vraţda novinára Foleyho, moţné zopakovanie drastickej popravy ďalšieho amerického 

novinára alebo humanitárneho pracovníka a potenciálny teroristický útok v USA, postavili 

americkú verejnosť do radikálnejšej pozície, neţ bola predtým. Nálety a sformovanie 

globálnej protiteroristickej koalície boli povaţované za veľmi mierny prístup prezidenta 

Obamu voči teroristom z ISIS. 

 

Celkový súhlas so stratégiou Baracka Obamu voči povstalcom z ISIS 

September 2014 

Súhlas 50%, Nesúhlas  44%  

Súhlas americkej verejnosti s vojenskými akciami v boji proti ISIS (za vlády 

prezidenta Obamu) 

September 2014  

Súhlas 60%, Nesúhlas 31%  

Vyslanie pozemných jednotiek do Iraku a Sýrie za účelom asistencie v boji proti ISIS 

September 2014 

Za 40%, Proti 54% 

Republikáni – za 61%, Republikáni – proti 36% 

Demokrati – za 30%, Demokrati – za 63%  

Máj 2016 

Za 48%, Proti 48% 

Napriek celkovému verejnému súhlasu americkej vojenskej prítomnosti v Iraku a Sýrii, 

viac Američanov je proti (54%) neţ za (40%), vyslanie pozemných jednotiek. Relatívne 

nízka úroveň podpory pozemných jednotiek by mohla súvisieť s neochotou Američanov sa 

opätovne vojensky angaţovať v Iraku. Väčšina Američanov totiţto stále pokladá vojnu v 

Iraku v  roku 2003 za chybný krok zo strany USA.   

Aj keď republikáni, aj demokrati schvaľujú súčasnú vojenskú akciu USA, republikáni vo 

väčšej miere podporujú vyslanie pozemných jednotiek.  Môţe to byť podmienené tým, ţe 

vojenská intervencia do Iraku v roku 2003 bola iniciovaná republikánskym prezidentom.  

 

Hodnotenie prínosu Baracka Obamu vo vedení protiteroristického boja 



 
 

Október 2014 

Obrovský 8%, Veľký 24%, Primeraný 34%, Nedostatočný 31%  

V októbri 2014, bol prínos B. Obamu v protiteroristickom boji ocenený dvomi tretinami 

americkej verejnosti, jedna tretina ho povaţovala za nedostatočný.  

 

Medzinárodná protiteroristická koalícia na čele s USA funguje alebo nefunguje 

November 2014 

Funguje 19%, Nefunguje 61%  

Iba necelá pätina občanov USA vyjadrila svoju spokojnosť s fungovaním protiteroristickej 

koalície. Obavy a nedôvera mohli prameniť z príliš veľkej rozdielnosti medzi jednotlivými 

členmi, a to na ose - "západné krajiny" vs. arabské štáty. 

 

Nakoľko americká verejnosť dôveruje stratégií Baracka Obamu ohľadom ISIS 

Február 2015 

Má veľkú dôveru 12%, Má dôveru 33%, Čiastočne dôveruje 27%, Vôbec nedôveruje 21%  

Miera dôvery v Obamovu stratégiu voči ISIS v porovnaní s rokom 2014 poklesla, vtedy  

celkový súhlas uviedlo 50% občanov a 44% jej nedôverovalo. Napriek stálym náletom, 

výcviku irackých jednotiek, sa humanitárna kríza aj boje v Iraku a Sýrií vyostrovali. 

Teroristické útoky v Európe a videá z popráv novinárov, či humanitárnych pracovníkov 

prehĺbili zväčšujúce sa obavy amerických občanov z ISIS. 

 

 

Najefektívnejšie opatrenia Obamovej agendy v boji proti ISIS 

December 2015 

79% občanov povaţovali prepracovanie programu bezvízového styku a zvýšenie počtu 

náletov proti teroristickým militantom za najefektívnejšie  

ISIS ako najväčšia a najnebezpečnejšia hrozba pre občanov USA 

Február 2015  

84% Američanov uviedlo ISIS ako najväčšiu hrozbu  

Odpoveď USA na hrozby ISIS 

Apríl 2016 

Príliš agresívna 3%, Nedostatočne agresívna 57%, Správna 38% 

ISIS ako hlavná bezpečnostná hrozba pre amerických občanov 

Apríl 2017 



 
 

Veľká hrozba 70%, Malá hrozba 22%, Ţiadna hrozba 5%  

Spokojnosť s politikou Donalda Trumpa v oblasti boja proti terorizmu 

Február 2018 

Súhlas 52%, Nesúhlas 46% 

Súhlas Republikáni 92% 

Súhlas Demokrati 17% 
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V prieskumoch verejnej mienky sa ukázalo, ţe podľa väčšiny americkej verejnosti v roku 

2014, prezident Obama nedisponuje jasnou stratégiou vedúcou k definitívnej poráţke ISIS. 

Takisto si viac ako 50% Američanov myslelo, ţe jeho opatrenia v protiteroristickom boji 

sú príliš mierne a nedostatočné. Na jeseň 2014 súhlasilo s celkovou Obamovou stratégiou 

voči ISIL, 50% občanov USA. Pribliţne jedna tretina Američanov bola toho názoru, ţe 

Obamov prínos v boji proti ISIS bol nedostatočný. V roku 2015 uviedlo aţ 84% 

amerických občanov za najväčšiu hrozbu práve ISIS, naproti tomu v roku 2017 bol 

Islamský štát hodnotený ako veľká hrozba z pohľadu 70% Američanov. Čo sa týka 

celkového súhlasu s politikou Donalda Trumpa voči ISIS, údaj zo zimy 2018 uvádza, ţe 

52% americkej verejnosti ju podporuje a 46% s ňou nesúhlasí. V tomto prípade je  

viditeľný výrazný nepomer medzi názormi republikánov a demokratov. Očividný názorový 

rozdiel na základe republikánsko – demokratickej štiepiacej línie bol podľa prieskumu 

verejnej mienky z roku 2014 aj pri otázke, či sú Obamove opatrenia na zamedzenie násilia 

v Iraku dostatočné. Zatiaľ čo nespokojnosť s Obamovými opatreniami vyjadrilo aţ 53% 

republikánov, u demokratov to bolo len 13%. Podobný scenár nastal aj v prípade Donalda 

Trumpa. S jeho politikou boja proti terorizmu súhlasilo aţ 92% republikánov, zatiaľ čo 

u občanov hlásiacich sa k demokratom to bolo len 17% opýtaných. B. Obama, ako 

demokratický prezident zastával skôr miernejšie stanovisko a zdrţanlivejší prístup, čo sa 

týka zbrojenia na území IS a vedenia vojny. Nepodporoval moţnosť pozemnej intervencie 
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do Iraku a Sýrie a chcel sa vyhnúť scenáru z roku 2003 a invázie do Iraku. Z pohľadu 

republikánov, boli Obamove podniknuté kroky príliš opatrné a limitované. V porovnaní s 

Barackom Obamom  sa percentuálny podiel občanov USA podporujúcich jednotlivé kroky  

a protiteroristickú stratégiu prezidenta Trumpa voči ISIS v podstate nezmenil – Obama 50, 

Trump  52-percentná podpora. Teda napriek neustálemu Trumpovmu vyzdvihovaniu 

vlastných úspechov, voči podľa neho, nedostatočným Obamovým krokom, sa jeho celková 

efektivita SK z pohľadu občanov USA  zvýšila len o 2% oproti B. Obamovi. 

 

18. Záver 
 

Terorizmus v súčasnej podobe a fenomén strategickej komunikácie spojený s budovaním 

public image, informačnou vojnou a vyuţívaním kyberpriestoru a sociálnych sietí pre 

uskutočňovanie diplomacie, patrí k veľmi aktuálnym aspektom novodobej medzinárodnej 

politiky. Aktuálnosť, multidimenzionálna a nikoho nevynímajúca povaha konfliktu 

globálnej a informačnej vojne proti terorizmu IS,  či vysoká bilancia obetí a stále prítomné 

riziko verbovania a mobilizovania dţihádistov zo "Západu" podčiarkujú relevanciu témy. 

Sila slov, či spôsob prejavu dodávajú nový rozmer na poli vedenia vojny ako takej. 

Z pohľadu "preinformovanej" spoločnosti dneška, význam úspechu konkrétnych bojových 

operácií de facto stráca svoju reálnu dôleţitosť na úkor strategicky zvoleného spôsobu 

komunikácie politického lídra o samotnej bojovej operácií.  

Do vojny proti Islamskému štátu sa Spojené štáty americké oficiálne zapojili  vyhlásením 

vojny Barackom Obamom v auguste 2014. Odvtedy sa USA stali podnetom a impulzom na 

vytvorenie medzinárodnej protiteroristickej koalície, a dokázali tak sformovať širokú 

základňu spojencov, ktorej členmi sa stali aj viaceré arabské štáty. K boju USA proti 

Islamskému štátu patrí okrem vojenskej intervencie aj strategická komunikácia vládnych 

aktérov. Konkrétne sa jedná o oficiálnu politickú strategickú komunikáciu prezidentov 

USA.   

Primárnym cieľom bakalárskej práce je deskripcia strategickej komunikácie Spojených 

štátov amerických voči Islamskému štátu a zhodnotenie jej efektivity. Kľúčovým slovným 

spojením, ako uţ napovedá aj samotný názov práce, je práve strategická komunikácia. Pod 

týmto pojmom môţeme rozumieť pouţívanie slov, obrazov alebo symbolov na 



 
 

ovplyvnenie postojov a názorov cieľového publika a na formovanie ich správania s cieľom 

napredovať v národných záujmoch a politikách. Jedná sa teda o vedúci a zastrešujúci 

proces, ktorý k informačnému pôsobeniu vyuţíva a koordinuje jednotlivé informačné 

disciplíny a nástroje, a to vojenské – napríklad vojenské Informačné operácie i nevojenské 

– napríklad Verejnú diplomaciu a Verejné záleţitosti, (konkrétny príklad verejných 

záleţitostí a verejnej diplomacie, je komunikácia cez sociálnu sieť Twitter a prezidentské 

tlačové besedy). Jednou z kľúčových foriem strategickej komunikácie sú Psychologické 

operácie, v nedávnej dobe premenované na Operácie na podporu vojenských informácií. 

Tento typ strategickej komunikácie je najuţšie spájaný s pojmom propagandy a je jasne 

a výlučne cielený na zahraničné publikum. Toto historické rozdelenie medzi zahraničným 

a domácim publikom, je však na obdobie súčasne prebiehajúcej informačnej vojny len 

veľmi ťaţko aplikovateľné, keďţe informácie prichádzajú k recipientom, v tomto prípade 

občanom USA, zo všetkých zdrojov a je v podstate nemoţné informácie selektovať 

výlučne pre konkrétny národ.  

Antagonickosť a bipolarita konfliktu medzi USA ako reprezentantom a obrancom 

západných hodnôt a ISIS ako agresorom z prostredia moslimského Blízkeho východu 

dodáva silný emočný náboj v prípade reakcii prezidentov na tlačových besedách aj na ich 

Twitterových účtoch. Na tlačových besedách bol viditeľný rozdiel medzi verbálnym aj 

neverbálnym prejavom oboch prezidentov. Odlišoval sa výber zvolených slov a takisto 

postoj k novinárom. Jedným z najočividnejších rozdielov v jazyku je označenie samotného 

IS. Zatiaľ čo B. Obama zvolil menej územne konkrétnu a pre väčšinu amerických občanov 

značne vágnu skratku ISIL, D. Trump IS pomenoval akronymom ISIS, kde posledné 

S odkazovalo na Sýriu a nie na historické územie Levanty. Z pohľadu diskurzu a výberu 

konkrétnych slov bola v prejavoch B. Obamu viditeľnejšia abstrakcia, opatrnosť 

a miernosť v pomenovávaní konkrétnych hrozieb. Naopak zdôrazňuje túţbu po spájaní, 

zdieľaní informácií a prezentuje ústretový postoj k moslimskej menšine v USA. 

V porovnaní s D. Trumpom je do značnej miery opatrnejší vo vyhláseniach týkajúcich sa 

islamu, ako takého. Nasadenie pozemných jednotiek a ostré vymedzenie voči 

akémukoľvek vyjednávaniu s teroristami znamená radikálnejšie nastavený diskurz 

administratívy prezidenta Trumpa. D. Trump takisto vytvoril aj prvú ucelenú stratégiu na 

boj proti terorizmu. V obsahu informácií boli výrazné paralely medzi ich rétorikami a 

faktická kontinuálnosť vo vedení politiky súvisiacej s bojom proti IS. Prezident Obama 

apeloval hlavne na vytvorenie a neskôr na rozširovanie medzinárodne vedenej koalície 



 
 

proti IS a okrem ochrany vlastného národa, podčiarkoval aj ochotu ochrániť obyvateľov na 

území, kde IS operoval. Prezident Trump prezentoval záleţitosti z oveľa viac nacionálneho 

hľadiska a naliehal na zabránenie rizika terorizmu priamo na občanov Spojených štátov. 

Obaja prezidenti uvádzali boj proti terorizmu ako prioritu číslo jedna v ich politických 

agendách a dávali dôraz na ostraţitosť voči hrozbe IS (v tlačových správach – be vigilant).  

Vo všeobecnosti je moţné zhodnotiť, ţe obaja prezidenti nepodcenili povahu modernej 

doby, odhadli dôleţitosť informácií, ako takých a spoliehali sa na úspech nezávislých 

a doteraz veľmi netradičných informačných kanálov, ako sú napríklad sociálne siete, 

v tomto prípade sa jedná o sociálnu sieť Twitter. Ako prezident Obama, tak aj prezident 

Trump boli veľmi aktívnymi, na tejto platforme, a tým umoţňovali dostupnosť informácií 

o realizovaných krokoch takmer bezprostredne po rozhodnutí daný krok vykonať. Navyše 

jednotlivé príspevky prezidentov mali značné mnoţstvo retweetov a nasledovala za nimi 

diskusia, čo sa dá povaţovať za príklad informačného pôsobenia na vôľu občanov USA. 

Prezidenti na svojich twitterových účtoch zdôrazňovali odlišné skutočnosti. Prezident 

Obama smeroval svoje tweety hlavne na podporu a pomoc utečencom z vojnami 

zasiahnutých oblastí v Sýrií a Iraku, či na demonštrovanie dôleţitosti Protiteroristickej 

koalície. Z môjho pohľadu si prezident Obama primárne získal podporu amerických 

občanov a celkovo zvýšil efektivitu svojej SK, práve reflektovaním hodnôt americkej 

spoločnosti a dôrazom na budúcu víziu medzinárodnej spolupráce v rámci boja proti 

terorizmu. Naproti tomu, prezident Trump, skrz Twittter apeloval na Európu, ohľadom 

zvýšenia bezpečnosti, kvôli prenikaniu teroristov na Západ. Takisto vo svojich tweetoch 

deklaroval poráţku ISIS, 100%-nú stratu územia teroristov ISIS a odvolanie vojakov zo 

Sýrie. Ako veľmi efektívnu časť jeho SK, povaţujem práve akcent na to, čo uţ pre ľudí 

spravil, a aký úspech daná politika pod jeho vedením dosiahla. 

Na otestovanie úspešnosti a efektivity strategickej komunikácie daného prezidenta, teda 

ako akýsi lakmusový papierik spokojnosti občanov USA s politikou voči IS, som si v práci 

zvolila kvantitatívnu premennú, v podobe percentuálneho podielu súhlasu občanov v 

prieskumoch verejnej mienky. Vzhľadom na existenciu širokého spektra potenciálnych 

zdrojov, uvádzajúcich realizované prieskumy, som si vybrala renomované, prestíţne 

a globálne analytické a poradenské firmy Gallup Academy a Polling report s vysokým 

stupňom kredibility. Je moţné skonštatovať, ţe napriek odlišným spôsobom vystupovania, 

vedenia a formulovania strategickej komunikácie, z pohľadu občanov USA nebola 

zaznamenaná výrazná zmena v ich podpore a spokojnosti so zvolenou politikou daného 



 
 

prezidenta. S celkovou politikou B. Obamu v oblasti boja proti IS, súhlasilo 50% občanov 

(september 2014), pri D. Trumpovi bolo spokojných 52% opýtaných obyvateľov USA 

(február 2018). V prípade oboch prezidentov bol priepastný rozdiel v spokojnosti s jeho 

politikou medzi demokratmi a republikánmi.  

19. Summary 
The current form of terrorism and the phenomenon of strategic communication associated 

with public image, information warfare, and the use of cyberspace and social networks to 

carry out diplomacy we can consider as the most current aspects of modern international 

politics. The power of the words or the way of expression reflects a new dimension to the 

field of warfare itself.  The US was officially involved in the war against the Islamic State 

by proclaiming Barack Obama's war in August 2014. Since then, the US has been an 

impetus for the creation of an international anti-terrorist coalition, thus forming a broad 

base of allies, including several Arab states. The primary goal of this bachelor thesis is to 

describe the strategic communication of the United States of America to the Islamic State 

and to evaluate its effectiveness. The key phrase, as the title of the thesis itself suggests, is 

strategic communication. This term can be understood to mean the use of words, images or 

symbols to influence the attitudes and opinions of the target audience and to shape their 

behavior in order to advance national interests and policies. It is thus a leading and 

overarching process that uses and coordinates information disciplines and tools, namely 

military - for example, military information operations and non-military - such as Public 

Diplomacy or Public Affairs. One of the key forms of strategic communication is 

Psychological Operations, recently renamed Military Information Support Operations. 

There was a noticeable difference between the verbal and non-verbal expression of both 

presidents at press meetings. One of the most obvious differences in language is the 

designation of the IS itself. In general, it can be concluded that both presidents have not 

underestimated the nature of modern times, estimated the importance of information relied 

on the success of independent and so far very unusual information channels such as social 

networks, in this case the Twitter social network. In order to test the success and 

effectiveness of the President's strategic communication, I have chosen a quantitative 

variable in the form of a percentage of citizens' consent in public opinion polls. It can be 

stated that, despite different ways of acting, leading and formulating strategic 

communication, from the perspective of US citizens, there has been no significant change 

in their support and satisfaction with the President's chosen policy. 



 
 

 

20. Použité skratky 
 

SK – Strategická komunikácia                                                                                                                                                

IS – Islamský štát                                                                                                                                             

ISIS – Islamský štát Iraku a Sýrie                                                                                                                   

ISIL – Islamský štát Iraku a Levanty                                                                                                                 

CSCC – Center for Strategic Counterterrorism Communications                                                      

PSYOP – Psychologické operácie                                                                                                          

MISO – Operácie na podporu vojenských informácií                                                                         

IO – Informačné operácie                                                  
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