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Anotácia

Diplomová práca je zameraná na analýzu politickej komunikácie prezidentky

Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na vybraných sociálnych sieťach. Cieľom

práce je zmapovanie charakterických rýs komunikácie na jednotlivých platformách,

ktoré prezidentka v rámci politickej komunikácie využíva. Rovnako budú

zachytené i podobné resp. rozdielne prvky vyskytujúce sa na daných platformách,

pričom bude pozornosť venovaná i samotným komunikovaným tematickým

oblastiam. Prvá časť práce je venovaná vymedzeniu oblasti výskumu, čo

nevyhnutne predpokladá predovšetkým teoretické vymedzenie pojmu politickej

komunikácie a jeho zasadenie do kontextu nových médií súčasne s vymedzením

vybraných trendov v oblasti novodobej politickej komunikácie. Súčasťou

teoretického zázemia je i uvedenie do kontextu z hľadiska role prezidenta v rámci

Slovenskej republiky. Po teoretickom ukotvení nasleduje predstavenie zvolenej

metodológie, na čo nadväzuje záverečná pasáž práce, v ktorej je formou

obsahovej analýzy sledovaná a skúmaná komunikačná aktivita prezidentky na

vybraných sociálnych sieťach v priebehu troch vopred vybraných a typologicky

odlišných období. Na prevedenú analýzu je viazaná taktiež interpretácia výsledkov

získaných dát.

Kľúčové slová
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Annotation

The diploma thesis is focused on the analysis of political communication of the

President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová on selected social networks.

The aim of the thesis is to map the characteristic features of communication on

individual platforms used by the President in her political communication. Similar

or different elements occurring on the platforms will also be captured, while

attention will also be paid to the communicated thematic areas themselves. The

first part of the thesis is devoted to the definition of the research area, which

inevitably presupposes, first of all, a theoretical definition of the concept of political

communication and its placement in the context of new media at the same time

with the definition of selected trends in the field of modern political communication.

Part of the theoretical background is also putting it into context in terms of the role

of the President within the Slovak Republic. The theoretical anchoring is followed

by an introduction of the chosen methodology, which is followed by the final

passage of the thesis, in which the communicative activity of the President on

selected social networks during three pre-selected and typologically different

periods is observed and examined in the form of a content analysis. The

interpretation of the results of the obtained data is also linked to the performed

analysis.
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ÚVOD

Nástup digitálnych médií a masové rozšírenie sociálnych sietí medzi občanmi

viedli k prispôsobeniu komunikácie politických subjektov a ich komunikačných

stratégií naprieč politickým spektrom. Nachádzame sa tak v dobe, kedy sú

zásadné politické rozhodnutia často komunikované prostredníctvom nových

kanálov skôr ako sa objavia v tradičných médiách, ktorých logike a modus

operandi sa politici museli v minulosti prispôsobovať.

Sociálne siete poskytujú politickým aktérom možnosť oslovovať všetkých

občanov nepretržite a s okamžitou zárukou analyzovateľnej spätnej väzby na

akúkoľvek komunikáciu.1 Politická komunikácia preto ako oblasť výskumu

prechádza veľkými zmenami, a to ako z hľadiska jeho rozsahu, tak i rôznorodých

metód. To, čo bolo kedysi úzko orientovaným skúmaním volebných materiálov

alebo spravodajstva, je dnes nahradené analýzou akéhokoľvek mediálneho

artefaktu, ktorý je alebo môže byť určitým spôsobom politický.2 Zároveň politici

tieto kanály využívajú nielen na zdieľanie samotnej politickej agendy a

informovanie o svojich aktivitách a politickom programe, ale aj na mobilizáciu

voličov alebo budovanie vlastného imidžu prostredníctvom obsahu, ktorý je vo

svojej podstate nepolitický.3

Fenomén využívania sociálnych sietí v oficiálnej politickej komunikácii

jednotlivých aktérov s verejnosťou je na značnom vzostupe najmä od začiatku 21.

storočia. Zlomom vo vnímaní blogov a sociálnych sietí ako platforiem pre politickú

komunikáciu bol predovšetkým úspech Obamovej prezidentskej kampane v roku

2008, ktorá kládla veľký dôraz na online komunikáciu a do značnej miery využívala

možnosť aktivizácie voličov prostredníctvom Facebooku.4 Otázky týkajúce sa

4 LILLEKER, Darren G. a Nigel A. JACKSON. Towards a More Participatory Style of Election
Campaigning: The Impact of Web 2.0 on the UK 2010 General Election. Policy and internet
[online]. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2010, 2(3), 67-96 [cit. 2022-02-20]. ISSN 1944-2866.
Dostupné z: http://dx.doi.org/10.2202/1944-2866.1064

3 MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2017. ISBN 978-80-210-8745-3.

2 SEIZOV, Ognyan. Political communication online: structures, functions, and challenges [online].
New York: Routledge, 2014 [cit. 21.02.2022]. ISBN 9781315818061. Dostupné z:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1682281

1 MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2017, str. 18. ISBN 978-80-210-8745-3.
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potenciálneho vplyvu nových foriem médií na politickú komunikáciu sú však

momentálne veľmi aktuálne aj v posttransformačných spoločnostiach strednej i

východnej Európy.5

Táto diplomová práca sa bude zaoberať politickou komunikáciou

prezidentky SR Zuzany Čaputovej na vybraných sociálnych sieťach. Jej hlavným

výskumným cieľom je zmapovanie charakteristických rýs komunikácie na

jednotlivých platformách, ktoré prezidentka v rámci politickej komunikácie využíva.

Zároveň je cieľom práce tiež zachytenie podobných a rozdielnych prvkov

komunikácie v závislosti na analyzovej platforme.

V rámci odôvodnenia výberu tejto témy považujem za potrebné poukázať

na absentujúci výskum politickej komunikácie na sociálnych sieťach v rámci ich

využívania politickými aktérmi mimo predvolebného či krátko povolebného

obdobia. Ak na túto problematiku totiž nazrieme optikou výskumov, štúdií a analýz

uskutočnených v rámci politickej komunikácie v prostredí Slovenskej republiky,

prídeme k záveru, že je nesmierne obtiažne nájsť viac či menej komplexné

výskumy zamerané na túto oblasť. Pozornosť je politickej komunikácii venovaná

takmer výlučne v akademickom prostredí vo forme bakalárskych či diplomových

prác, a to predovšetkým so zameraním na obdobie predvolebných kampaní,

pričom v ďalších formách výskumov táto oblasť značne zaostáva až absentuje, čo

sa vylučuje s neustále rastúcou dôležitosťou a využívanosťou tejto oblasti.

Hoci sa môže javiť, že predmet tejto práce je príliš obšírne zameraný, resp.

sa nevymedzuje na žiadnu subkategóriu politickej komunikácie na sociálnych

sieťach, avšak z vyššie zmienených dôvodov považujem za dôležité a vhodné

vyvinúť snahu o prevedenie komplexnej analýzy celkového využívania zvolených

sociálnych sietí prezidentkou, čo následne potenciálne vygeneruje priestor pre

identifikáciu a vytvorenie ďalších, detailnejšie zameraných prác z tejto oblasti,

ktoré nebudú limitované len skúmanie obdobia predvolebných kampaní, pretože s

rastúcou permanentnou, konzistentnou a profesionalizovanou komunikáciou na

5 VOCHOCOVÁ, Lenka a Jaroslav ŠVELCH. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické
participace. Sociologický časopis [online]. Institute of Sociology of the Czech Academy of
Sciences, 2015, 51(1), 65-88 [cit. 2022-02-27]. ISSN 0038-0288. Dostupné z:
https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-detail?id=77227
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sociálnych sieťach politických subjektov je potrebné venovať tejto oblasti väčšiu

pozornosť. Práve preto považujem za nesmierne dôležité monitorovať a skúmať

politickú komunikáciu počas celistvého funkčného obdobia jednotlivých politikov, či

už sa jedná o prezidentku SR alebo iné politické subjekty.

Teoretická časť práce bude venovaná vymedzeniu skúmanej problematiky,

predovšetkým ukotveniu pojmu politickej komunikácie a jeho zasadenie do

kontextu nových médií. Zároveň budú v teoretickej časti vytýčené i vybrané trendy

z oblasti novodobej politickej komunikácie a predstavenie role prezidenta

Slovenskej republiky v rámci kontextualizácie celkovej problematiky a následnej

analýzy. Po teoretickom ukotvení bude nasledovať predstavenie zvolenej metódy

spoločne s charakteristikou výskumných vzoriek a sledovaných premenných. Na

túto časť bude nadväzovať záverečná pasáž práce, v ktorej bude formou

obsahovej analýzy monitorovaná a analyzovaná komunikačná aktivita prezidentky

na vybraných sociálnych sieťach v priebehu troch vopred špecifikovaných období,

pričom bude pozornosť zároveň venovaná taktiež interpretácii výsledkov

získaných dát.
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1. Politická komunikácia

V nasledujúcej časti práce predstavím teoretické zhrnutie a priblíženie pojmu

politická komunikácia vrátane krátkeho exkurzu do jej histórie v rámci zachytenia

dôležitosti tohto pojmu a jeho celkovej podstaty. V úvode však považujem za

nutné zmieniť, že aj napriek tomu, že existuje pomerne široká škála užitočných

definícií tejto oblasti, žiadna z nich dostatočne a presne nevystihuje celú podstatu

skúmaného procesu, a preto si žiadna z nich nezískala široké uznanie

akademickej a odbornej verejnosti.6

1.1. Definícia a vymedzenie pojmu

Politická komunikácia sa spolu s technologickým vývojom stáva veľmi dôležitým

fenoménom, ktorý má zásadný vplyv na realitu politického života v rôznych

politických systémoch. Aj napriek tomu sa však stretávame s definičnou

nejednoznačnosťou, ktorá je spôsobená interdisciplinárnym charakterom tejto

oblasti - moderná politická komunikácia je totiž prepojená s ďalšími disciplínami,

ktorými sú napríklad politológia, žurnalistika, sociológia, psychológia, história,

rétorika a i.7

Zvyčajne sa politická komunikácia definuje ako akákoľvek interakcia

týkajúca sa politických osobností alebo politických otázok na komunikačnej

platforme, v rámci ktorej môže byť zdieľaná s rôznymi publikami. I keď sa štúdium

politickej komunikácie pôvodne a primárne zameriavalo na proces volieb a s nimi

súvisiacich voličov, v priebehu času sa toto skúmanie rozrástlo na štúdium

celkového politického správania, postojov a vplyvov.8

Na politickú komunikáciu je možné podľa Mackovej nazerať dvojakou

optikou. Prvou z nich je chápanie tohto pojmu ako predmetu skúmania, teda ako

8 ELISHAR-MALKA, Vered, Yaron ARIEL a Gabriel WEIMANN. Rethinking political communication
in the digital sphere. Journal of international communication [online]. Routledge, 2020, 26(2),
190-210 [cit. 2022-02-28]. ISSN 1321-6597. Dostupné z: doi:10.1080/13216597.2020.1771397

7 KAID, Lynda Lee. Handbook of political communication research. Mahwah: Lawrence Erlbaum
Associates, 2004. str. 13. ISBN 0-8058-3774-4.

6 BRUNNEROVÁ, Olga. a Jakub CHARVÁT. Metody výzkumu politické komunikace v nových
médiích: Přehledová studie. Politické vědy [online]. Matej Bel University, 2017, 20(3), 116-149 [cit.
2022-03-22]. ISSN 1335-2741. Dostupné z:
https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1pop0hq/cdi_ceeol_journals_56630
1
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prax, proces či produkt alebo ich kombináciu, pričom druhou možnosťou je jeho

chápanie ako oblasti bádania, ktorá sa týmto predmetom skúmania zaoberá

teoreticky.9

Denton a Woodward sa vo svojej definícii pojmu politická komunikácia

zameriavajú na ústnu a písomnú politickú rétoriku. McNair vo svojej knihe An

introduction to political communication zachováva zámer obsiahnutý v ich

vyjadrení a definuje pojem jednoducho ako "zámernú komunikáciu o politike"10,

pričom ju následne rozdeľuje na tri odlišné formy. Jedná sa tak o:

1. Všetky formy komunikácie, ktoré vykonávajú politici a iní politickí aktéri na

dosiahnutie konkrétnych cieľov.

2. Komunikáciu adresovanú týmto aktérom zo strany nepolitických subjektov,

čiže voličov, novinárov či publicistov.

3. Komunikáciu o týchto aktéroch a ich aktivitách obsiahnutú v spravodajstve,

odborných článkoch a iných formách komunikácie reprezentovanej

mediálnymi obsahmi.11

Témy, ktorými sa politická komunikácia zaoberá, majú korene v jej materských

disciplínach - vo všeobecnosti je jej záujmom skúmanie vzťahu médií a politiky,

pričom pod ňu špecificky spadá napríklad analýza volebných kampaní, výskum

občianskej participácie či rola masových a nových médií v politickom jednaní.

Samotné nové médiá sú v centre pozornosti vedcov zaoberajúcich sa politickou

komunikáciou už tretiu dekádu a pre odbor politickej komunikácie predstavujú

pomerne veľkú výzvu - svojim fungovaním sa totiž natoľko líšia od médií

tradičných, že zpochybňujú tradičné modely a teórie médií.12 V rámci štúdia

politickej komunikácie sa pojem nové médiá vzťahuje na typ médií, ktoré sú

založené na digitálnom kódovaní dát a zároveň sa charakteristicky vyznačujú

12 Bennett, W. L., S. Iyengar. 2008. „A new era of minimal effects? The changing foundations of
political communication.“ Journal of Communication 58 (4): 707–731.

11 MCNAIR, Brian. An Introduction to political communication. 3rd ed. London: Routledge, 2003.
ISBN 0-415-30707-4.

10 SEIZOV, Ognyan. Political communication online: structures, functions, and challenges [online].
New York: Routledge, 2014 [cit. 21.02.2022]. ISBN 9781315818061. Dostupné z:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1682281

9 MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2017, str. 17. ISBN 978-80-210-8745-3.
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interaktivitou, hypertextualitou a komunikáciou prebiehajúcou vo virtuálnom

prostredí internetu.13 Je to práve internet, ktorý je v súčasnosti považovaný za

nový diskurzný priestor, ktorý by mohol potenciálne viesť k väčšej inklúzii a účasti

na verejnej diskusii zo strany nielen politických elít, ale predovšetkým občanov.14

Po vysvetlení pojmu nové médiá je taktiež potrebné vymedziť vyššie

uvedenú definíciu politickej komunikácie ešte užšie. V tomto kontexte sa politická

komunikácia ako vedná disciplína zameriava na skúmanie spôsobov využitia

nových médií politickými organizáciami i občianskou spoločnosťou pre vzájomnú

komunikáciu, a to ako v priebehu volebných kampaní, tak aj mimo nich. Konkrétne

sa výskum zameriava na to, ako sa títo aktéri v nových médiách prezentujú, akým

spôsobom a do akej miery ich využívajú, ako verejnosť alebo iní politickí aktéri

reagujú na túto politickú komunikáciu a či a v akej miere sa do komunikácie

zapájajú.15

Zatiaľ čo donedávna bol fenomén tzv. mediatizácie politiky spájaný najmä s

pôsobením masových médií16, príchod a rozšírenie internetu a najnovšie online

sociálnych sietí predstavuje z hľadiska vývoja politickej komunikácie úplne novú,

odlišnú kapitolu. Prostredníctvom nových médií môžu politickí aktéri nielen priamo

oslovovať občanov a potenciálnych voličov, čím obchádzajú tradičnú

sprostredkovateľskú funkciu masmédií, ale interaktívna povaha nových médií

(spätná väzba, obojsmernosť, spoluvytváranie obsahu) otvára priestor aj pre

priame a intenzívnejšie zapojenie občanov do procesu politickej komunikácie,

ktorá tak môže vykazovať väčší demokratický a participačný potenciál.17 Samotná

politická komunikácia je teda založená na tzv. hybridizácii, ktorá spája tradičné

17 DAHLGREN, Peter. The Transformation of Democracy? In: AXFORD, Barrie a Richard
HUGGINS. New media and politics. London: SAGE Publications, 2001, str. 64-88. ISBN
0-7619-6200-X.

16 BENNETT, W. Lance a Robert M. ENTMAN. Mediated Politics: Communication in the Future of
Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-521-78976-9.

15BRUNNEROVÁ, Olga. a Jakub CHARVÁT. Metody výzkumu politické komunikace v nových
médiích: Přehledová studie. Politické vědy [online]. Matej Bel University, 2017, 20(3), 116-149 [cit.
2022-03-22]. ISSN 1335-2741. Dostupné z:
https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1pop0hq/cdi_ceeol_journals_56630
1

14 GANE, Nicholas a David BEER. New media: the key concepts. 1st ed. Oxford: Berg, 2008. ISBN
978-1-84520-132-6.

13 LISTER, Martin, Jon DOVEY, Seth GIDDINGS, Iain GRANT a Kieran KELLY. New media: a
critical introduction. 2nd ed. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-43161-3.
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komunikačné techniky s novou logikou a potenciálom digitálnych médií.18 Zároveň

je i interaktivita ako opakovane používaný pojem v teórii nových médií využívaná

ako jedno z kritérií na stanovenie rozdielov medzi tradičnými a novými médiami.19

V kontexte nových médií považujem za dôležité i poznamenať rozšírenie

pojmu verejnosť o nové úrovne v porovnaní s jeho tradičným výkladom. Nové

komunikačné prostredie totiž poukazuje na rozptýlenie starých politických vzorcov

smerom k rozšíreniu a rastu novej verejnej sféry.20 Túto myšlienku potvrdzuje aj

McQuail, ktorý tvrdí, že člen publika už v skutočnosti nie je súčasťou masy, ale je

buď členom určitej ním vybranej a zvolenej siete, resp. súčasťou istého druhu jeho

vlastnej verejnosti, alebo samostatným jednotlivcom, pričom toto tvrdenie platí

predovšetkým v prípade interaktívnych sociálnych médií.21 Na týchto platformách

sa totiž politici dostávajú do priameho kontaktu s používateľmi s pomerne

špecifickými demografickými charakteristikami či politickými záujmami22 a musia

sa adaptovať na jedinečné princípy fungovania rôznorodých sociálnych sietí, ktoré

sa vzájomne líšia. Je preto žiaduce, aby politickí aktéri svoju komunikáciu

prispôsobili sociotechnickému prostrediu konkrétnych platforiem.23

23 HOFFMANN, Christian Pieter a Anne SUPHAN. Stuck with 'electronic brochures'? How
boundary management strategies shape politicians' social media use. Information, communication
& society [online]. Routledge, 2017, 20(4), 551-569 [cit. 2022-03-18]. ISSN 1369-118X. Dostupné z:
doi:10.1080/1369118X.2016.1200646

22   DIAZ, Fernando, Michael GAMON, Jake M. HOFMAN, Emre KICIMAN a David ROTHSCHILD.
Online and Social Media Data As an Imperfect Continuous Panel Survey. PLoS ONE [online].
United States: Public Library of Science (PLoS), 2016, 11(1) [cit. 2022-04-29]. ISSN 1932-6203.
Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0145406

21 MCQUAIL, Denis. McQuail's mass communication theory. 6th ed. London: Sage Publications,
2010. ISBN 978-1-84920-292-3.

20 CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, Andrea. RESpublika. Politická komunikácia v mediálnej spoločnosti
[online]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [cit. 2022-03-13]. ISBN 978-80-558-0961-8.
Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/286922538_RESpublika_Politicka_komunikacia_v_media
lnej_spolocnosti

19 GANE, Nicholas a David BEER. New media: the key concepts. 1st ed. Oxford: Berg, 2008. ISBN
978-1-84520-132-6.

18 CHADWICK, Andrew. The Hybrid Media System: Politics and Power. New York: Oxford
University Press, 2013. ISBN 0-19-934406-X.
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1.2. Exkurz do histórie politickej komunikácie

Ako oblasť výskumu sa politická komunikácia prvýkrát objavila v Spojených

štátoch amerických, kde sa pomerne skoro začala profilovať ako špecifická

disciplína disponujúca vlastnými odbornými publikáciami, časopismi,

konferenciami, výskumnými i vzdelávacími pracoviskami, študijnými programami

atď.24 I v súčasnosti sa politická komunikácia javí ako dominantne zviazaná s

americkou akadémiou, a to aj napriek rozmachu disciplíny v mnohých krajinách

Európy aj mimo nej. Celý rad kľúčových konceptov a teórií tak vychádza najmä z

amerického prostredia (prípadne z európskych západných demokracií), čo má za

následok stále častejšie ozývajúce sa podnety volajúce po väčšej adaptovateľnosti

využívaných konceptov a výskumných nástrojov, ktoré by prospeli komparativite

skúmania.25

Pre popis premeny politickej komunikácie, ktorá prebieha od konca 20.

storočia, sú využívané termíny ako postmoderné kampane26, piaty informačný

vek27 alebo digitálny vek28. V rámci snahy o objasnenie vývoja politickej

komunikácie sú však využívané i rôzne ďalšie pojmy, spomedzi ktorých bude v

nasledujúcej časti predstavený koncept pomenovaný ako tri éry politickej

komunikácie vytvorený Blumlerom a Kavanaghom, ktorý je jedným z

najrozšírenejších konceptov popisujúcich premeny politickej komunikácie od

polovice 20. storočia.

V priebehu prvej éry bola veľká časť politickej komunikácie podriadená

politickému systému, ktorému dominovali tradičné a masové politické strany. Tieto

28 FARRELL, David M., Robin KOLODNY, Stephen MEDVIC. Parties and Campaign Professionals
in a Digital Age: Political Consultants in the United States and Their Counterparts Overseas.
Harvard International Journal of Press/Politics [online]. 2001, 6(4), 11-30 [cit. 2022-02-11].
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/108118001129172314

27 SMITH, Craig Allen. Presidential Campaign Communication. The Quest for the White House. 1st
ed. Cambridge: Polity Press. 2010. ISBN-13:978-0-7456-4608-1.

26 NORRIS, Pippa. Preaching to the Converted? Pluralism, Participation and Party Websites. Party
politics [online]. SAGE Publications, 2003, 9(1), 21-45 [cit. 2022-04-18]. ISSN 1354-0688.
Dostupné z: doi:10.1177/135406880391003

25 MOY, Patricia, Gianpietro MAZZOLENI a Hernando ROJAS. On the dichotomies of political
communication. International Journal of Communication [online]. University of Southern California:
Annenberg Press, 2012, 6, 241-246 [cit. 2022-03-23]. Dostupné z:
https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1pop0hq/cdi_gale_lrcgauss_A28258
2655

24 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada
Publishing, 2013, str. 176. ISBN 978-80-247-3536-8.
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strany vytvárali silne ideologickú formu politickej komunikácie určenej postojovo

spriazneným skupinám, ktorú šírili priamo formou stretávania s voličmi.29

V druhom veku bola politická komunikácia silne ovplyvnená posilnením role

masových médií, pričom bolo jej cieľom osloviť čo najväčšie množstvo ľudí

súčasne a maximalizovať tak dosah komunikovanej správy. V tomto období sa

rovnako dostával do popredia i proces profesionalizácie vzhľadom na to, že

politická komunikácia musela byť prispôsobovaná mediálnej logike.30

Tretí vek bol charakteristický prítomnosťou televízie ako dominantného

média v súčinnosti s postupným nástupom nových technológií, pričom boli stále

viac prehlbované princípy profesionalizovanej či permanentne vedenej

komunikácie.31 V súčasnosti sme však svedkom narastajúcej dysfunkcie

posledných fáz tretieho veku, ktorý sa dostáva do ostrého kontrastu s aktuálnou

situáciou.32

Intenzita zmien a miera prehlbovania trendov nastolených pred pár

dekádami podľa Blumlera naznačuje, že sme sa v priebehu posledných rokov ocitli

na prahu štvrtej éry politickej komunikácie. Dôvodom je primárne rastúca

komplexnosť mediálnych systémov sprevádzaná zmenou politickej lojality

občanov a zmenou mediálnych návykov z hľadiska konzumovaného obsahu. Toto

obdobie je tiež charakteristické rozsiahlym komunikačným a mediálnym

zastúpením a ich neustále rastúcou komplexnosťou.33 Kľúčovým prvkom štvrtej

éry politickej komunikácie je masívne rozšírenie nových technológií do všetkých

mysliteľných oblastí verejného i súkromného života. Tento vek je zároveň

charakteristický predovšetkým umocnením viacerých trendov započatých už v

33 BLUMLER, Jay G. Core Theories of Political Communication: Foundational and Freshly Minted.
Communication theory [online]. 2015, 25(4), 426-438 [cit. 2022-03-15]. ISSN 1050-3293. Dostupné
z:
https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=344b326a-cf49-4641-9fc9-56c
4199da1d2%40redis

32 BENNETT, W. Lance a Barbara PFETSCH. Rethinking Political Communication in a Time of
Disrupted Public Spheres. Journal of Communication [online]. Oxford University Press, 2018,
68(2), 243-253 [cit. 2022-04-29]. ISSN 0021-9916. Dostupné z: doi:10.1093/joc/jqx017

31 Ibid.

30 BLUMLER, Jay G. a Dennis KAVANAGH. The Third Age of Political Communication: Influences
and Features. Political communication [online]. 1999, 16(3), 209-230 [cit. 2022-03-29]. ISSN
1058-4609. Dostupné z: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1080/105846099198596

29 MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2017, str. 19. ISBN 978-80-210-8745-3.
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minulosti, na základe čoho je obtiažne presne ukotviť jeho počiatok. Najväčším

spúšťačom využívania nových technológií v politike bol už zmienený rok 2008

predstavujúci obdobie úspešnej kampane Baracka Obamu, ktorá spoločne s

rozvojom a rozšírením online sociálnych sietí odštartovala rýchlu expanziu

využívania nových technológií v politickej komunikácii i za hranice USA.34 V

období tejto éry sa taktiež znížilo občianske poslanie verejnoprávnej televízie,

politici začali oslovovať svoje publikum priamo, a to bez akejkoľvek novinárskej

intervencie.35

1.3. Public relations

S pojmom politickej komunikácie súvisia i tzv. public relations, skrátene PR, ktoré

sú jej subdisciplínou predstavujúcou nástroj pre ovplyvňovanie vzťahu medzi

vybraným subjektom a verejnosťou, pričom je ho možné v krátkosti definovať ako

„aktívne ovplyvňovanie mienky za účelom získania súhlasu medzi občanmi”.36

Hlavným cieľom PR je teda nadviazanie obojstranného komunikačného toku,

presvedčenie publika a vytvorenie dlhodobého vzťahu medzi zainteresovanými

aktérmi. Mimo tohto vymedzenia je jeho úlohou taktiež informovať a vysvetľovať.37

V prípade, že túto definíciu užšie transformujeme do oblasti politiky, cieľom

politického PR je nadviazanie komunikácie s voličmi, médiami, záujmovými

skupinami a ďalšími politickými aktérmi, približovanie politického diania a

jednotlivých tém, informovanie o ich aktuálnom vývoji, a presviedčanie publika o

svojich stanoviskách. Daný nadväzovaný vzťah by zároveň mal byť čo

najdlhodobejší za účelom dosiahnutia určitých politických cieľov. Medzi príklady

politického PR, ktoré sú dôležité i v rámci teórie tejto práce, patria vzťahy s

37 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4.

36 FTOREK, Jozef. Public relations a politika: kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha:
Grada Publishing, 2010, str. 16. ISBN 978-80-247-3376-0.

35 BLUMLER, Jay G. Core Theories of Political Communication: Foundational and Freshly Minted.
Communication theory [online]. 2015, 25(4), 426-438 [cit. 2022-03-15]. ISSN 1050-3293. Dostupné
z:
https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=344b326a-cf49-4641-9fc9-56c
4199da1d2%40redis

34 MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2017. ISBN 978-80-210-8745-3.
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médiami, organizácia udalostí, napr. tlačových konferencií, krízová komunikácia,

uskutočňovanie výskumov či digitálna komunikácia.38

Vzhľadom na to, že v analytickej časti práce bude pozornosť venovaná i

komunikácii Čaputovej v priebehu prvej vlny pandémie, v nasledujúcej časti bude

zhrnutá i podstata krízovej komunikácie, do ktorej komunikácia týkajúca sa

pandémie spadá. Krízovú komunikáciu Vymětal definuje ako výmenu informácií,

ktorá nastáva medzi zodpovednými autoritami, organizáciami, médiami,

jednotlivcami a skupinami pred mimoriadnou udalosťou, v jej priebehu a po jej

skončení. Podstatnou súčasťou krízovej komunikácie je teda komunikácia rizika.39

Pandémia je pravdepodobne jednou z najzávažnejších foriem krízy. Je mimo

kontroly akéhokoľvek aktéra a je vo svojej podstate zložitou a komplexnou

záležitosťou vzhľadom na rozsah a hĺbku jej účinkov.40 Bednář definuje krízovú

komunikáciu tzv. modelom 3K, ktorý zdôrazňuje dôležitosť kľudu, korektnosti a

konzistencie. Podľa tohto uvedeného modelu by mala byť krízová komunikácia

racionálna, premyslená, systematická, plánovaná a odprostená od emócií.41

Nevhodným prvkom v rámci krízovej komunikácie je naopak podľa Vymětala určitá

“falošná sebaistota”, pred ktorou autor varuje. Medzi zásady komunikácie s

osobami postihnutými krízou naopak patrí empatia, uznanie pocitov osôb

postihnutých krízou a upozadenie vlastných emócií.42 Tomandl tento princíp

aplikuje i do prostredia komunikácie na sociálnych sieťach a prehlasuje, že je

počas krízy dôležité ku komunikácii na sociálnych sieťach vždy pristupovať s

rozvahou, vecne a fakticky.43

43 TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová
komunikace: principy - zkušenosti - postupy. Brno: Masarykova univerzita, 2020, str. 137. ISBN
978-80-210-9636-3.

42 VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada Publishing, 2009, str.
93. ISBN 978-80-247-2510-9.

41 BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada Publishing, 2012, str. 101. ISBN
978-80-247-3780-5.

40 KAHN, Laura H. Who's in charge? Leadership during epidemics, bioterror attacks, and other
public health crises. 2nd edition. Santa Barbara, California: Praeger Security International, 2020.
ISBN 9781440878183. Dostupné z:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/reader.action?docID=6176718

39 VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada Publishing, 2009, str.
16. ISBN 978-80-247-2510-9.

38 KIOUSIS, Spiro a Jesper STRÖMBÄCK. Political Public Relations. In: REINEMANN, Carsten
(Ed.). Political Communication. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014, str. 249-266. ISBN
978-3-11-023816-7.
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2. Politická komunikácia a nové médiá

Ako už bolo zmienené, internet a najmä sociálne siete ponúkli politickým aktérom

nové, systematické a efektívne možnosti koordinácie a prezentácie ich aktivít44,

pričom samotné využívanie sociálnych sietí zo strany politických subjektov v tomto

kontexte neustále naberá na mnohotvárnosti.45 Politici využívajú sociálne siete ako

na informovanie ľudí o svojich každodenných aktivitách, tak i na prezentáciu

oficiálnych politických vyhlásení, zdieľanie vizuálneho obsahu či odkazov,

mobilizáciu svojich sympatizantov alebo iných politických subjektov, či na

zverejňovanie osobného resp. súkromného obsahu.46 V súčasnosti vďaka

obojsmernému modelu komunikácie, ktorý tento typ nástroja ponúka, majú

zároveň občania a politici k dispozícii kanál, ktorý im sprostredkuje dostupný

priestor pre dialóg a interakciu bez toho, aby komunikované informácie museli

prechádzať cez mediálny filter.47

2.1. Sociálne siete v politickej komunikácii

Sociálna sieť Facebook bola v roku 2004 vytvorená primárne ako

prostriedok na udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi a na zdieľanie svojich osobných

informácií, myšlienok a názorov.48 Aj napriek tomu, že je jeho používanie založené

predovšetkým na vopred vytvorených väzbách a menej plynulom šírení informácií

v dôsledku rozsiahleho algoritmického filtrovania obsahu, si našiel rýchlo cestu i

48 FORSEY, Caroline. Twitter, Facebook, or Instagram? Which Platform(s) You Should Be On
[online]. HubSpot Blog | Marketing, Sales, Agency, and Customer Success Content, 2021. [cit.
17.04.2022]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/twitter-vs-facebook

47 MCNAIR, Brian. An Introduction to political communication. 3rd ed. London: Routledge, 2003.
ISBN 0-415-30707-4.

46 LILLEKER, Darren G., Jens TENSCHER a Václav ŠTĚTKA. Towards hypermedia campaigning?
Perceptions of new media's importance for campaigning by party strategists in comparative
perspective. Information, communication & society [online]. 2015, 18(7), 747-765 [cit. 2022-03-04].
ISSN 1369-118X. Dostupné z:
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1080/1369118X.2014.993679

45 STROMER-GALLEY, Jennifer. Presidential campaigning in the Internet age. New York: Oxford
University Press, 2014. ISBN 978-0-19-973194-7.

44 CHADWICK, Andrew a Jennifer STROMER-GALLEY. Digital Media, Power, and Democracy in
Parties and Election Campaigns. The International Journal of Press/Politics [online]. Los Angeles,
CA: SAGE Publications, 2016, 21(3), 283-293 [cit. 2022-03-13]. ISSN 1940-1612. Dostupné z:
doi:10.1177/1940161216646731
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do politického prostredia.49 Jeho jednoznačnou devízou je totiž veľká a rôznorodá

používateľská základňa.50 Spoločne s Instagramom, ktorý bol vytvorený primárne

na zdieľanie fotografií a videí, sa časom tieto platformy stali frekventovane

využívanými ako občanmi, tak i politickými subjektami a ich komunikačnými

týmami, ktoré v mene politika komunikujú s publikom a svojimi sledovateľmi na

sociálnych sieťach. Okrem rýchlej a priamej metódy zdieľania politických správ,

názorov a noviniek, tieto siete zároveň vytvárajú priestor pre potenciálne zlepšenie

imidžu daného politika, čomu výrazne napomáha i to, že sa samotní občania cítia

osobnejšie prepojení s vládou a jej lídrami.51

Na Instagrame ja naviac prezentácia politiky cielene spojená do repertoáru

vizuálnych obrazov, ktoré sú konštruované premysleným výberom, na základe

čoho sa týmto vizuálnym prvkom pripisuje určitý význam. S prihliadnutím na tento

fakt sa teda mení i strategická sebaprezentácia politikov. Medzi typickými motívmi

možno nájsť formálne i neformálne prejavy, oficiálne stretnutia s inými politikmi,

meetingy, rozhovory či tzv. inscenovanie pomyselnej blízkosti k občanom, k čomu

prispieva zdieľanie príspevkov súkromného charakteru.52

Twitter je sociálna sieť, v rámci ktorej ľudia komunikujú prostredníctvom

krátkych správ známych ako tweety, ktorých dĺžka je obmedzená na maximálne

280 znakov. Krátkym a výstižným popisom tejto sociálnej siete je i výraz

mikroblogovanie.53 Práve jednoduchosť šírenia obsahu, jeho viralizácia, možnosť

interaktívnej komunikácie s občanmi, usmerňovanie politickej diskusie či

prezentovanie výkonu svojej funkcie sú vlastnosťami, ktoré robia z tejto sociálnej

53 GIL, Paul. What Is Twitter & How Does It Work? [online]. Lifewire: Tech News, Reviews, Help &
How-Tos 2021 [cit. 2022-02-27]. Dostupné z:
https://www.lifewire.com/what-exactly-is-twitter-2483331

52 LIEBHART, Karin a Petra BERNHARDT. Political Storytelling on Instagram: Key Aspects of
Alexander Van der Bellen’s Successful 2016 Presidential Election Campaign. Media and
Communication [online]. Lisbon: Cogitatio Press, 2017, 5(4), 15-25 [cit. 2022-04-09]. ISSN
2183-2439. Dostupné z: doi:10.17645/mac.v5i4.1062

51 GLANTZ, Mark. Instagram. In: HARVEY, Kerric. Encyclopedia of social media and politics. Los
Angeles: SAGE, 2014. str. 694–696. ISBN 978-1-4522-4471-6.

50 SEHL, Annika a Alessio CORNIA. Public Service News and Social Media: Reuters Institute
Digital News Report [online]. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2022 [cit. 2022-03-02].
Dostupné z:
https://www.digitalnewsreport.org/publications/2018/public-service-news-and-social-media/

49 HALL, Mark. Facebook: Overview, History, & Facts [online]. Encyclopedia Britannica, 2022 [cit.
2022-03-20]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Facebook
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siete jednu z najužitočnejších platforiem pre politické subjekty.54 Jeho používanie

sa sústreďuje na rôznorodé, primárne spravodajské témy a funkcia retweetu v

súčinnosti s používaním hashtagov uľahčuje šírenie politických informácií mimo

siete priamych sledovateľov.55

Výskumy používania sociálnych sietí politikmi však ukazujú rozporuplné

výsledky v porovnaní s uvedeným interaktívnym potenciálom sociálnych médií.

Napríklad v rámci komunikácie na zmienenej sociálnej sieti Twitter politici

nevyužívajú interaktívne funkcie, ktoré táto platforma poskytuje, ale majú

tendenciu chápať ju primárne ako vysielacie, spravodajské médium56, pričom ho

len zriedka využívajú na konverzáciu alebo predstavenie rôznorodých názorov v

politických diskusiách.57 V niektorých prípadoch však prichádza i k využitiu tejto

platformy efektívne v roli nástroja pre interakciu s inými používateľmi.58 V tomto

kontexte je však nutné uviesť, že sa jedná takmer výlučne o situácie, v ktorých

politici komunikujú primárne len s inými politickými aktérmi či napríklad priamo s

novinármi, ktorí však nie sú súčasťou bežnej občianskej používateľskej základne

tejto sociálnej siete.59

59 PLOTKOWIAK, Thomas a Katarina STANOEVSKA-SLABEVA. German politicians and their
Twitter networks in the Bundestag Election 2009. First Monday [online]. 2013, 18(5) [cit.
2022-03-29]. ISSN 1396-0466. Dostupné z: doi:10.5210/fm.v18i5.3816

58 GRAHAM, Todd, Marcel BROERSMA, Karin HAZELHOFF a Guido VAN 'T HAAR. Between
broadcasting political messages and interacting with voters: The use of Twitter during the 2010 UK
general election campaign. Information, communication & society [online]. Routledge, 2013, 16(5),
692-716 [cit. 2022-03-19]. ISSN 1369-118X. Dostupné z: doi:10.1080/1369118X.2013.785581

57 YARDI, Sarita a Dana BOYD. Dynamic debates: An analysis of group polarization over time on
Twitter. Bulletin of Science, Technology & Society. [online]. London, England: SAGE Publications,
2010, 30(5), 316-327. [cit. 2022-03-29]. Dostupné z: doi:10.1177/0270467610380011

56 GUERRERO-SOLÉ, Frederic. Interactive Behavior in Political Discussions on Twitter: Politicians,
Media, and Citizens’ Patterns of Interaction in the 2015 and 2016 Electoral Campaigns in Spain.
Social Media + Society [online]. London, England: SAGE Publications, 2018, 4(4) [cit. 2022-04-09].
ISSN 2056-3051. Dostupné z: doi:10.1177/2056305118808776

55 WU, Shaomei, Jake M. HOFMAN, Winter A. MASON a Duncan J. WATTS. Who says what to
whom on Twitter. In Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web [online].
2016, 705-714 [cit. 07.04.2022]. Dostupné na:
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1963405.1963504?casa_token=thHB8om7grsAAAAA:UDxPT5O
Bcp46j5W53rTpcaItR-frFRJX5WT6O78DJyXyx6LVKghudEC2dZ8rH4MoRfmCznjIFUHO

54 CHADWICK, Andrew. The Hybrid Media System: Politics and Power. New York: Oxford
University Press, 2013. ISBN 0-19-934406-X.
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2.2. Sociálne siete v politickej komunikácii v kontexte
Slovenska

Ako mobilizačný nástroj sa internet začal na Slovensku aktívne využívať počas

prezidentských volieb v roku 2009. Ich špecifickým znakom bolo výrazné

zapojenie internetu do kampane. Každý z vtedajších kandidátov disponoval aspoň

jednou oficiálnou webovou stránkou, ktorou sa snažil predstaviť seba a svoj

program voličom. Okrem toho vytvárali svoje stránky i občianske kampane či

mládežnícke organizácie podporujúce rôzne subjekty. Rovnako sa každý z

kandidátov objavil i na Facebooku, kde mu mohli priaznivci vyjadrovať podporu

tým, že si ho pridali medzi „priateľov“. Spomedzi týchto prezidentských kandidátov

však jednoznačne vynikala kandidatúra Ivety Radičovej, ktorá nad rámec

uvedených komunikačných aktivít tiež využívala sieť Flickr určenú na publikovanie

fotografií a aktívna bola aj na komunitných sociálnych serveroch MySpace či

Twitter. Hoci však Iveta Radičová vtedajšie voľby nevyhrala, jej forma kandidatúry

ako prvá poukázala na fakt, že internet je nesmierne dôležitou súčasťou

mobilizačnej kampane.60

Jednou z prvých výrazne aktívnych politických strán v kontexte Slovenskej

republiky bola strana Sloboda a Solidarita, ktorá vo svojej predvolebnej kampani v

roku 2010 využívala potenciál politickej komunikácie na sociálnych sieťach ako

priekopník tejto oblasti, o čom svedčí i fakt, že prvých 15 kandidujúcich politikov

Slobody a Solidarity disponovalo vlastným facebookovým profilom využívaným i v

rámci politickej komunikácie, pričom ich predvolebná kampaň bola zacielená

predovšetkým na mladé publikum. Vďaka prepracovanej kampani sa v danej dobe

táto strana dostala nielen do Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj do vládnej

koalície. Facebook, resp. celkovo sociálne siete, tak prvýkrát v histórii Slovenskej

republiky ovplyvnili výsledky parlamentných volieb.61

61 GLADIŠ, Marián. Sociálne siete ako masovokomunikačné médiá – áno či nie? [online]. 2010. [cit.
2022-03-28]. Dostupné na www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak2/subor/gladis.pdf

60 KYŠKA, Roland. Všetci sme nahí na facebooku. Bratislava: Forza, 2010, str. 22-23. ISBN
978-80-89359-24-0
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V nadväznosti na počiatky využívania sociálnych sietí v politickej

komunikácii na Slovensku bude v nasledujúcej časti v krátkosti predstavená i

predvolebná komunikácia samotnej Zuzany Čaputovej s následným upriamením

pozornosti na celkové využívanie sociálnych sietí, ktoré sú predmetom tejto práce

v prostredí SR.

Agentúra MVK realizovala pred prezidentskými voľbami prieskum, z ktorého

vyplynuli zaujímavé zistenia potvrdzujúce teóriu o neustále rastúcej dôležitosti

využívania sociálnych sietí pre potreby politickej komunikácie a prezentácie. Obaja

vtedajší kandidáti - Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič si zvolili inú volebnú

stratégiu. Kým Šefčovič sa snažil osloviť voličov v malých mestách a na vidieku,

ktoré osobne navštevoval, Čaputová zamerala svoju pozornosť na sociálne siete.

Na internete bola výrazne viditeľná, čoho dôsledkom bolo, že si na sociálnych

sieťach získala silnú základňu sledovateľov a mohla tak efektívne osloviť veľkú

skupinu voličov. Prieskum zároveň znázorňoval, že Čaputová mala ako kandidátka

svoj silný tábor najmä medzi pravidelnými používateľmi Facebooku, ktorý bol tým

pádom jedným z kľúčových faktorov, ktorý vo veľkej miere zabezpečil víťazstvo

Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách.62

Z prieskumu zároveň v tom čase vyplynulo, že percento pravidelných

používateľov Facebooku predstavuje 40 % celkovej populácie Slovenska.63 Za

zmienku v tomto smere stojí i aktuálna miera využívania Facebooku, ktorému i

dnes patrí prvenstvo spomedzi využívaných sociálnych sietí na Slovensku.

Využíva ho totiž viac ako 3 621 000 používateľov predstavujúcich 66,5 % celkovej

populácie SR, čo predstavuje nárast o viac ako 26 % v rámci celkovej populácie v

porovnaní s predvolebným obdobím.64 Najväčšou skupinou používateľov sú ľudia

vo veku 25 až 34 rokov predstavujúci 26 % používateľov.65

65 Facebook users in Slovakia - March 2022 | NapoleonCat. Engage and Support Customers on
Social Media – NapoleonCat [online]. Copyright © Napoleon Sp. z o.o. [cit. 17.04.2022]. Dostupné
z: https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovakia/2022/03/

64 NapoleonCat. Facebook users in Slovakia - March 2022 [online]. NapoleonCat Stats, 2022 [cit.
07.04.2022]. Dostupné z: https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovakia/2022/03/

63 Ibid.

62 JANÍKOVÁ, Zuzana. Exkluzívny prieskum: Vyhrala kandidátka internetu. Trend sily sociálnych
sietí sa opäť potvrdil [online]. Regióny.zoznam.sk | Aktuálny prehľad správ a udalostí z regiónov
Slovenska, 2019 [cit. 2022-04-14].  Dostupné z:
https://regiony.zoznam.sk/exkluzivny-prieskum-vyhrala-kandidatka-internetu-trend-sily-socialnych-si
eti-sa-opat-potvrdil/

18

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovakia/2022/03/
https://regiony.zoznam.sk/exkluzivny-prieskum-vyhrala-kandidatka-internetu-trend-sily-socialnych-sieti-sa-opat-potvrdil/
https://regiony.zoznam.sk/exkluzivny-prieskum-vyhrala-kandidatka-internetu-trend-sily-socialnych-sieti-sa-opat-potvrdil/


S ohľadom i na ďalšie skúmané sociálne siete, na ktorých Zuzana

Čaputová figuruje a sú zároveň predmetom tejto práce v nasledujúcej časti

vymedzím taktiež aj ich využívanie v prostredí Slovenska. Prehľadne ilustruje

pomerové zastúpenie využívania sociálnych sietí na Slovensku i graf č. 1

umiestnený nižšie.

Zdroj: statcounter.com66

Instagram, ktorý je radený na 3. miesto, na Slovensku využíva 1 669 000

používateľov, čo predstavuje 30,6 % celkovej populácie. Najzastúpenejšou

skupinou v rámci SR sú v tomto prípade ľudia vo veku 25 až 34 rokov, za ktorými v

tesnom závese nasleduje veková kategória v hodnote 18 až 24 rokov.67

V kontexte využívania sociálnych sietí slovenskými politikmi sa menovite

Facebook a Instagram radia medzi hlavné komunikačné kanály politikov a

67 NapoleonCat. Instagram users in Slovakia - March 2022 [online]. NapoleonCat Stats, 2022 [cit.
07.04.2022]. Dostupné z: https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-slovakia/2022/03/

66 Statcounter Global Stats. Social Media Stats Slovakia [online]. StatCounter, 2022 [cit.
01.04.2022]. Dostupné z:
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/slovakia-(slovak-republic)
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politických strán. Ak si dáta, ktoré poskytujú tieto dve politikmi najviac využívané

sociálne siete premietneme na osobu Zuzany Čaputovej v rámci zachytenia jej

obľúbenosti resp. vyhľadávanosti vo forme interakcií (označenia “páči sa mi to”,

komentáre a zdieľania jej príspevkov) na daných sociálnych sieťach, možno na

základe pravidelne aktualizovaného rebríčka agentúry Katedra komunikácie

konštatovať, že je Čaputová jednoznačne najobľúbenejšou političkou v rámci

Slovenskej republiky na Instagrame.68 Patrí jej tu totiž suverénne prvenstvo v

počte interakcií i sledovateľov.69 Z hľadiska počtu interakcií na Facebooku

následne patrí Čaputovej 5. miesto v rámci zaznamenávania interakcií na jej

profile.70

Posledná skúmaná sociálna sieť Twitter má na Slovensku spomedzi

analyzovaných platforiem najnižšiu obľúbenosť medzi občanmi, no i napriek tomu

sa radí na 4. miesto spomedzi najviac využívaných sociálnych sietí na Slovensku

hneď po vyššie uvedenom Instagrame.71 Zároveň je však potrebné poukázať na

jeho neustále rastúcu popularitu, o čom svedčí fakt, že sa v priebehu posledného

roku dostal z 8. na 4. miesto v obľúbenosti sociálnych sietí v rámci Slovenska.72

Začiatkom roka 2022 mala teda táto platforma na Slovensku takmer 194 000

používateľov, čo predstavuje ekvivalent 3,5 % celkovej populácie.73

73 KEMP, Simon. Digital 2022: Slovakia [online]. DATAREPORTAL, 2022 [cit. 2022-03-15].
Dostupné z: https://datareportal.com/reports/digital-2022-slovakia

72 HNonline.sk. Králi sociálnych sietí na Slovensku: Facebook, YouTube a Instagram [online].
HNonline.sk: Stratégie, 2021 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z:
https://strategie.hnonline.sk/marketing/2349341-krali-socialnych-sieti-na-slovensku-facebook-youtu
be-a-instagram

71 Statcounter Global Stats. Social Media Stats Slovakia [online]. StatCounter, 2022 [cit.
2022-04-01]. Dostupné z:
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/slovakia-(slovak-republic)

70 Katedra komunikácie. Politici na Facebooku - Komunikácia založená na dátach [online]. Katedra
komunikácie, 2022 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z:
https://katedrakomunikacie.sk/politici-na-facebooku/#politici

69 K 18.04.2022 bol na Instagrame prezidentky zaznamenaný počet interakcií v hodnote takmer 59
000 za posledné 3 po sebe idúce mesiace. Naproti tomu  za prezidentkou nasleduje Boris Kollár z
hnutia Sme rodina, ktorého interakcie dosiahli hodnotu menšiu ako 2 000 v rámci posledných 3
mesiacov.

68 Katedra komunikácie. Politici na Facebooku - Komunikácia založená na dátach [online]. Katedra
komunikácie, 2022 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z:
https://katedrakomunikacie.sk/politici-na-facebooku/#politici
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2.3. Vývojové trendy novodobej politickej komunikácie

Príchodom audiovizuálnych prostriedkov masovej komunikácie zasiahla

komunikačná vlna výrazným spôsobom nielen do každodenného života občanov v

rámci spoločnosti, ale na základe ich globálneho pôsobenia aj na postavenie,

správanie sa a smerovanie politických subjektov v rámci politickej komunikácie,

volieb, vnútornej štruktúry a pod.74 V nasledujúcej časti budú preto niektoré z

týchto novodobých trendov bližšie priblížené.

V spojitosti s politickou komunikáciou, resp. vystupovaním politikov a ich

interakciou s verejnosťou, sa v posledných rokoch čoraz viac skloňuje termín

permanent campaigning75, resp. permanentná kampaň. Užšia definícia tohto

pojmu sa koncentruje primárne na výraz permanentný, ktorý sa vzťahuje na stav

neustálych, konzistentných volieb, v rámci ktorej možno považovať podľa Hecla

každý nový deň zároveň za deň volieb. Tento spôsob vedenia kampane sa usiluje

o manipuláciu zdrojov verejného súhlasu k tomu, akým spôsobom sa vládne.76 V

prípade širšej definície pojmu sa zaoberá najmä príčinami zmien politickej

komunikácie a skutočnosťou, že krátkotrvajúcou volebnou kampaňou nie je možné

získať skutočný a dlhotrvajúci volebný úspech, pretože získavanie hlasov voličov

predpokladá dlhodobú, profesionálne plánovanú stratégiu. Preto je pojem

permanent campaigning chápaný ako dlhodobo orientovaná profesionalizácia

politickej komunikácie, vďaka čomu sa čoraz viac stierajú hranice medzi volebnou

a rutinnou politickou komunikáciou.77

V súvislosti s nástupom permanentnej kampane v politike dochádza k

77 CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, Andrea. RESpublika. Politická komunikácia v mediálnej spoločnosti
[online]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [cit. 2022-03-13]. ISBN 978-80-558-0961-8.
Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/286922538_RESpublika_Politicka_komunikacia_v_media
lnej_spolocnosti

76 ŠARADÍN, Pavel a Eva BRADOVÁ. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře
konzultantů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Politologica
[online]. 2008, 6, 23-36 [cit. 2022-02-19]. ISSN 1214-3251. Dostupné z:
https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-detail?id=93367

75 JOATHAN, Ícaro a Darren G. LILLEKER. Permanent Campaigning: A Meta-Analysis and
Framework for Measurement. Journal of political marketing [online]. 2020, 1-19 [cit. 2022-04-10].
ISSN 1537-7857. Dostupné z: doi:10.1080/15377857.2020.1832015

74 RAHAT, Gideon a Ofer KENIG. From party politics to personalized politics? Party change and
political personalization in democracies. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN
978-0-19-880800-8.

21

https://www.researchgate.net/publication/286922538_RESpublika_Politicka_komunikacia_v_medialnej_spolocnosti
https://www.researchgate.net/publication/286922538_RESpublika_Politicka_komunikacia_v_medialnej_spolocnosti
https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-detail?id=93367
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15377857.2020.1832015


ďalšej významnej zmene, ktorou je profesionalizácia politickej komunikácie.

Posilňuje sa využívanie profesionálnych expertov, poradcov, stratégov a

konzultantov nielen pri voľbách, ale čoraz viac aj pri strategickom plánovaní a

tvorbe obsahov s cieľom dosiahnutia dlhodobých politických zámerov,78 pričom

hlavnou činnosťou týchto odborníkov je nielen práca s verejnosťou, t. j. hľadanie

podpory pre rôzne návrhy a iniciatívy, ale aj priama účasť na legislatívnom

rozhodovacom procese.79 Profesionalizovaná politická kampaň je charakteristická

zároveň tým, že je permanentná, i keď aj v tomto prípade môže mať

profesionalizácia a permanentnosť rôznu intenzitu. Príkladom profesionalizácie je

situácia, kedy je centrálny štáb pripravený a schopný koordinovať vyjadrenia a

samotné riadenie kampane/komunikácie, využíva odborné znalosti a expertízu pri

vnútrostranovej analýze samotných politikov či analýze publík, cieľových skupín a

zainteresovaných strán, pri analýze vlastných a konkurenčných silných a slabých

stránok, pričom dochádza k efektívnemu využívaniu týchto znalostí a k riadeniu

politickej komunikácie na základe získaných poznatkov.80

Ďalším pojmom je i tzv. rozprávanie príbehov resp. digital storytelling, ktorý

sa v politike vo všeobecnosti opiera o širokú škálu stratégií na formovanie

osobných a politických naratívov. Takéto stratégie zahŕňajú rôzne druhy odkazov

na prostredia a miesta, ktoré sú pre konkrétneho politika dôležité, na rodinnú

históriu alebo používanie osobných fotografií v kontexte politickej kampane.81 V

rozprávaní príbehov spočíva nevyhnutná súčasť novodobej politickej rétoriky.

Práve príbehy pomáhajú potenciálnym voličom nadviazať vzťah s pomerne

abstraktnými politickými ideami, ako aj s politickými kandidátmi. Podľa Webera sa

totiž ľudia spájajú a stotožňujú s politickými aktérmi obdobným spôsobom ako

napríklad s knihami a filmami, čoho dôsledkom je podľa neho fakt, že bez dobrého

81 LIEBHART, Karin a Petra BERNHARDT. Political Storytelling on Instagram: Key Aspects of
Alexander Van der Bellen’s Successful 2016 Presidential Election Campaign. Media and
Communication [online]. Lisbon: Cogitatio Press, 2017, 5(4), 15-25 [cit. 2022-04-09]. ISSN
2183-2439. Dostupné z: doi:10.17645/mac.v5i4.1062

80 STROMBÄCK, Jesper. Political Marketing and Professionalized Campaigning. Journal of Political
Marketing [online]. Taylor & Francis Group, 2007, 6(2-3), 49-67 [cit. 2022-04-10]. ISSN 1537-7857.
Dostupné z: doi:10.1300/J199v06n02_04

79 ŠARADÍN, Pavel a Eva BRADOVÁ. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře
konzultantů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Politologica
[online]. 2008, 6, 23-36 [cit. 2022-02-19]. ISSN 1214-3251. Dostupné z:
https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/article-detail?id=93367

78 LATHROP, Douglas A. The Campaign Continues. How Political Consultants and Campaign
Tactics Affect Public Policy. Westport: Praeger, 2003, str. 3. ISBN 9780275979652.
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a presvedčivého príbehu politici svojich potenciálnych podporovateľov jednoducho

nezaujmú.82 Digital storytelling však môže mať v politickej komunikácii viacero

podôb. Jenkins vysvetľuje, že storytelling môže zahŕňať príbehy vytvárané

prostredníctvom digitálnych nástrojov, príbehy, ktoré zahŕňajú rôzne formy

participácie alebo interaktivity zo strany určitej sociálnej skupiny, príbehy, ktoré sú

distribuované prostredníctvom samotných digitálnych platforiem alebo príbehy,

ktoré sú konzumované na týchto platformách.83 Posilnenie dosahu jednotlivých

posolstiev je možné dosiahnuť i prostredníctvom synergického využívania

viacerých účtov na sociálnych sieťach v kombinácii s pôsobením v analógových

médiách tak, aby každé médium pridalo niečo významné k celkovému zážitku z

podania určitého príbehu. Takúto činnosť možno nazývať i transmediálnou

storytelling stratégiou.84

Sociálne siete v porovnaní s ostatnými nástrojmi politickej komunikácie

vytvárajú okamžitú obojsmernú komunikáciu medzi politikmi a občanmi. Takúto

formu vzájomnej komunikácie možno nazvať i interaktivitou. Voliči môžu napriamo

kontaktovať lídra strany či už prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo

komentovaním pod príspevkami. Priame kontaktovanie konkrétneho politika je

teda v dnešnej dobe pre občanov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Výskumy však zároveň nasvedčujú tomu, že politici nechávajú na sociálnych

sieťach komunikovať iba občanov medzi sebou bez akýchkoľvek ďalších interakcií

z ich strany. Komentujúci ľudia sa tak stávajú spolutvorcom obsahu bez ohľadu na

interakciu s politickou stranou. V konečnom dôsledku môžu komentáre zmeniť a

najmä posilniť pôvodne zdieľaný politický obsah. Samotní politici teda na základe

84 JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling and Entertainment: An annotated syllabus. Continuum
(Mount Lawley, W.A.) [online]. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2010, 24(6), 943-958 [cit.
2022-03-30]. ISSN 1030-4312. Dostupné z: doi:10.1080/10304312.2010.510599

83 JENKINS, Henry, Mark C. LASHLEY a Brian CREECH. Voices for a New Vernacular: A Forum
on Digital Storytelling. International Journal of Communication [online]. University of Southern
California: Annenberg Press, 2017, 1061 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z:
https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1pop0hq/cdi_gale_lrcgauss_A50417
9141

82 In a Political Game All About Storytelling, Which Candidate is Using Narrative to Get Ahead?
[online]. Quantified: The AI-Powered Coaching Platform, 2022 [cit. 01.04.2022]. Dostupné na:
https://www.quantified.ai/blog/in-a-political-game-all-about-storytelling-which-candidate-is-using-nar
rative-to-get-ahead/
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výskumov sociálne siete využívajú primárne na zverejňovanie informácií či

politických tém, ktoré chcú rýchlo spropagovať širokému publiku.85

Ďalším významným nástrojom, ktorý ovplyvnil správanie sa a vnútornú

skladbu činností politických aktérov je nástroj personalizácie.86 Podľa Rahata a

Keniga sa personalizácia politiky najčastejšie definuje ako rastúca prominentnosť

a viditeľnosť jednotlivých politikov na úkor strán a väčších kolektívov. Tento jav má

viacero dimenzií a najčastejšie sa vzťahuje na rastúci význam jednotlivcov v

politickej moci, voličskom správaní a politickej komunikácii.87 Personalizácia ako

nová stratégia vo vzťahu k potenciálnym voličom alebo podporovateľom dosahuje

svoje ciele prostredníctvom využitia štyroch hlavných princípov: humanizácie,

emocionalizácie, simplifikácie a snahy o získanie statusu známej osobnosti.

Humanizácia je definovaná ako imidžová stratégia, vďaka ktorej politici vyzerajú

osobnejšie, prístupnejšie, podobne ako bežní obyvatelia, čo má za následok, že

sa títo politici svojim sympatizantom zdajú byť familiárni a blízki, vďaka čomu majú

bežní občania tendencie sa s nimi stotožňovať. Emocionalizácia sa považuje za

stratégiu zameranú na vyvolanie sympatií a budovanie emocionálnych väzieb s

voličmi.88 Simplifikácia resp. rozptýlenie pozornosti znamená, že politici príliš

zjednodušujú problémy a snažia sa odpútať pozornosť od dôležitých tém. A

napokon snaha o dosiahnutie statusu známej osobnosti sa vzťahuje na stav, v

rámci ktorého disponujú politici potenciálom stať sa atraktívnejšími pre širšie

publikum.89

89 VUČKOVIĆ, Milica a Tanja OBLAK ČRNIČ. Emotionalization and Privatization of Political
Communication on Facebook. Medijske studije [online]. Zagreb: Sveuciliste u Zagrebu, Fakultet
Politckih Znanosti, 2021, 11(22), 3-23 [cit. 2022-03-30]. ISSN 1847-9758. Dostupné z:
doi:10.20901/ms.11.22.1

88 HOLTZ-BACHA, Christina. Germany: How the Private Life of Politicians got into the Media.
Parliamentary affairs [online]. Oxford: Oxford University Press, 2004, 57(1), 41-52 [cit. 2022-03-30].
ISSN 0031-2290. Dostupné z: doi:10.1093/pa/gsh004

87 RAHAT, Gideon a Ofer KENIG. From party politics to personalized politics? Party change and
political personalization in democracies. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN
978-0-19-880800-8.

86 BENNETT, W. Lance. The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and
Changing Patterns of Participation. The Annals of the American Academy of Political and Social
Science [online]. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2012, 644(1), 20-39 [cit. 2022-02-20]. ISSN
0002-7162. Dostupné z: doi:10.1177/0002716212451428

85 FALASCA, Kajsa, Mikolaj DYMEK a Christina GRANDIEN. Social media election campaigning:
who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour. Contemporary Social
Science [online]. Abingdon: Routledge, 2019, 14(1), 89-101 [cit. 2022-04-02]. ISSN 2158-2041.
Dostupné z: doi:10.1080/21582041.2017.1400089
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Ak na pojem personalizácie nazrieme z praktického hľadiska a v rámci

prostredia sociálnych sietí, ktoré sú predmetom tejto práce, môžeme podľa

prevedených výskumov konštatovať niekoľko premís týkajúcich sa špecifikovania

dôsledkov aplikovania personalizácie do politickej komunikačnej praxe. Napríklad

na Facebooku sebaprezentácia súkromného života a emócií politikov zvyšuje

angažovanosť publika.90 Na Twitteri personalizované tweety politikov zvyšujú u

sledovateľov pocit parasociálnej interakcie.91 Na Instagrame dostávajú politici viac

interakcií vo forme označení “páči sa mi to” a komentárov k príspevkom, ktoré

majú osobný charakter, než v prípade príspevkov, ktoré ukazujú ich prácu a

povinnosti v rámci služby verejnosti92, pričom tieto príspevky môžu formovať dojmy

ľudí o tom, aký je daný politik z hľadiska jeho osobného charakteru.93

Hoci sociálne médiá prispievajú k personalizácii politiky, neznamená to, že

personalizácia je produktom prítomnosti politikov na sociálnych sieťach. Tie totiž

zapadajú do dlhodobo prebiehajúcich procesov, v ktorých sa politická komunikácia

čoraz viac zameriava na politikov ako osobnosti a na ich osobné črty.94 V súlade s

pohľadom Hjarvarda a Strömbäcka je personalizácia považovaná za aspekt

mediatizácie politiky, ktorá je charakteristická pre väčšinu západných spoločností.

Jednou z jej čŕt je fakt, že politici sú postupom času stále viac ochotní zdieľať nad

rámec svojho verejného obrazu aj osobné, súkromné stránky svojej osoby.95 Tieto

procesy sú nevyhnutne spojené aj s popularizáciou politiky, ktorá vyúsťuje do

95 HJARVARD, Stig. The mediatization of society. A theory of the media as agents of social and
cultural change. Nordicom review [online]. 2008, 29(2), 105-134 [cit. 2022-03-30]. ISSN 1403-1108.
Dostupné z: https://doi.org/10.1515/nor-2017-0181

94 ENLI, Gunn Sara a Eli SKOGERBØ. Personalized campaigns in party-centred politics.
Information, communication & society [online]. Routledge, 2013, 16(5), 757-774 [cit. 2022-03-20].
ISSN 1369-118X. Dostupné z: doi:10.1080/1369118X.2013.782330

93 LINDHOLM, Jenny, Tom CARLSON a Joachim HÖGVÄG. See Me, Like Me! Exploring Viewers’
Visual Attention to and Trait Perceptions of Party Leaders on Instagram. The International Journal
of Press/Politics [online]. Los Angeles, CA: SAGE Publications, 2021, 26(1), 167-187 [cit.
2022-03-30]. ISSN 1940-1612. Dostupné z: doi:10.1177/1940161220937239

92 LARSSON, Anders Olof. Skiing all the way to the polls: Exploring the popularity of personalized
posts on political Instagram accounts. Convergence (London, England) [online]. London, England:
SAGE Publications, 2019, 25(5-6), 1096-1110 [cit. 2022-04-10]. ISSN 1354-8565. Dostupné z:
doi:10.1177/1354856517741132

91 MCGREGOR, Shannon C. Personalization, social media, and voting: Effects of candidate
self-personalization on vote intention. New media & society [online]. London, England: SAGE
Publications, 2018, 20(3), 1139-1160 [cit. 2022-04-09]. ISSN 1461-4448. Dostupné z:
doi:10.1177/1461444816686103

90 METZ, Manon, Sanne KRUIKEMEIER a Sophie LECHELER. Personalization of politics on
Facebook: examining the content and effects of professional, emotional and private
self-personalization. Information, communication & society [online]. Routledge, 2020, 23(10),
1481-1498 [cit. 2022-04-10]. ISSN 1369-118X. Dostupné z: doi:10.1080/1369118X.2019.1581244
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stierania hranice medzi tým, čo je politické a čo je súkromné, čo je verejné a čo je

osobné. Personalizácia je teda kľúčovou charakteristikou popularizácie politiky.96

3. Kontext Slovenskej republiky

V nasledujúcej podkapitole bude pozornosť venovaná priblíženiu kontextu

Slovenskej republiky, konkrétne osoby Zuzany Čaputovej v rámci ozrejmenia

súvislostí medzi jej predchádzajúcim kariérnym pôsobením a nadväzujúcou

prezidentskou kandidatúrou. Súčasťou tejto časti práce je tiež čiastočné

zachytenie právomocí prezidenta SR, resp. zložiek týchto právomocí, ktoré sa s

ohľadom na zameranie tejto práce viažu na konkrétne činnosti, pričom môžu byť

potenciálne prezentovateľné i širokej verejnosti a nesúvisia výlučne so vzťahom

prezidenta s parlamentom.97

3.1. Prezidentka SR Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Vyštudovala Právnickú

fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia a po jeho skončení

pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najprv ako asistentka na právnom

oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu. Od roku 1998

pôsobila v treťom sektore, kde sa venovala verejnej správe a problematike

týraných a zneužívaných detí. Následne pracovala ako projektová manažérka v

občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít. V rokoch

2001 až 2017 spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, od roku 2010

ako advokátka. Venovala sa témam právneho štátu a presadzovaniu

spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, napríklad fungovaniu justičných

97 Celý zoznam právomocí prezidenta SR je zakotvený v Ústavou: 460/1992 Zb. - Ústava
Slovenskej republiky [online]. SLOV-LEX: právny a informačný portál, 2022 [cit. 2022-03-13].
Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

96 STRÖMBÄCK, Jesper. Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics.
The International Journal of Press/Politics [online]. Los Angeles, CA: SAGE Publications, 2008,
13(3), 228-246 [cit. 2022-04-10]. ISSN 1940-1612. Dostupné z: doi:10.1177/1940161208319097
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orgánov, zodpovednosti verejných činiteľov, transparentnému nakladaniu s

verejným majetkom a posilňovaniu verejnej kontroly verejnej moci.98

V decembri 2017 oznámila vstup do politickej strany Progresívne

Slovensko, kde bola v januári 2018 zvolená za podpredsedníčku. V máji 2018 sa

rozhodla uchádzať o post prezidentky Slovenskej republiky s cieľom obnoviť

dôveru v našej spoločnosti a vrátiť silu a zmysel tým hodnotám, ktoré nás všetkých

spájajú – spravodlivosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, a naša civilizačná príslušnosť

k demokratickej Európe. V druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019

bola následne zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Hlas jej odovzdalo 1

056 582 voličov, čo predstavovalo 58,41 % zo všetkých odovzdaných hlasov.

Aktuálne nie je členkou žiadnej politickej strany, pričom do úradu nastúpila 15.

júna 2019 po svojej inaugurácii.99

3.2. Kancelária prezidentky SR

Nasledujúca časť je venovaná stručnému predstaveniu role Kancelárie

prezidentky SR, ktorá je okrem iného i spolučiniteľom tvorby politickej komunikácie

Zuzany Čaputovej a zároveň vymedzeniu niektorých právomocí prezidentky, ktoré

majú potenciál byť priamo prezentované verejnosti.

Kancelária prezidenta SR je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci

spojené s výkonom funkcie prezidentky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky,

ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, s

politickou a verejnou činnosťou prezidentky. Kancelária vykonáva a zabezpečuje

pre prezidentku aj rôznorodé činnosti, ktoré zodpovedajú jej ústavnému

postaveniu. Plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy,

ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.100

100 Prezidentka Slovenskej republiky - O Kancelárii prezidenta SR [online]. Kancelária prezidenta
SR, 2022 [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/o-kancelarii-prezidenta-sr/

99 Prezidentka Slovenskej republiky – Životopis [online]. Kancelária prezidenta SR, 2022 [cit.
17.03.2022]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/zivotopis/

98 Prezidentka Slovenskej republiky – Životopis [online]. Kancelária prezidenta SR, 2022 [cit.
17.03.2022]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/zivotopis/
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3.2.1. Právomoci prezidentky SR

Postavenie a právomoci prezidenta, resp. prezidentky Slovenskej republiky sú

dané Ústavou Slovenskej republiky. Prezident, resp. prezidentka je hlavou

Slovenskej republiky, ktorá ju reprezentuje navonok i dovnútra a svojím

rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.

Z hľadiska zahraničnej politiky prezidentka dojednáva a ratifikuje

medzinárodné zmluvy a prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických

misií. Následne z hľadiska domácej politiky zvoláva ustanovujúcu schôdzu

Národnej rady Slovenskej republiky, podpisuje zákony, vymenúva a odvoláva

predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením

ministerstiev a prijíma ich demisiu, vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných

orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré

ustanoví zákon. Celkovo tak prezidentka rozhoduje o poverení vlády a dáva

súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3.101 Ďalej tiež vyhlasuje

referendum, podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave a o

závažných politických otázkach a má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej

republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh.

V oblasti školstva prezidentka vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl

a tiež vymenúva vysokoškolských profesorov.

Prezidentka je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl, ktorá môže na návrh

vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový

stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie. Zároveň vymenúva a

povyšuje generálov, pričom i udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný

orgán.

V oblasti súdnictva vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu

Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej

republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub

generálneho prokurátora, vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu

101 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky [online]. SLOV-LEX: právny a informačný portál,
2022 [cit. 2022-03-13]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
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Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov

Súdnej rady Slovenskej republiky a tiež prijíma sľub sudcov. Zároveň prezidentka

odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza

odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.102

4. Metodológia

V nasledujúcej časti bude vymedzené metodologické ukotvenie samotnej práce

spoločne s vymedzením plánovanej metódy práce a definovaním výskumnej

vzorky a sledovaných premenných.

4.1. Cieľ práce a výskumné otázky

Hlavným cieľom tejto práce je preskúmať a následne predstaviť komplexný obraz

o tom, aké charakterické rysy nesie politická komunikácia prezidentky SR na

sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Twitter počas cielene vybraných a

špecifikovaných období v priebehu vykonávania mandátu. Z hľadiska

komunikovaného obsahu na týchto sociálnych sieťach je tiež cieľom práce zistiť,

aké témy prezidentka komunikuje na jednotlivých sociálnych platformách a taktiež

komparácia jej komunikácie v závislosti na charaktere daných sociálnych sietí.

Súčasťou cieľu práce je i zodpovedanie nasledovných výskumných otázok:

Výskumná otázka 1: Aké sú hlavné charakteristické rysy komunikácie

prezidentky SR Zuzany Čaputovej na jednotlivých online platformách (Facebook,

Instagram, Twitter)?

Výskumná otázka 2: V čom sa komunikácia na jednotlivých spravovaných

sociálnych sieťach podobá a v čom naopak líši?103

103 V priebehu písania práce prišlo k miernemu odklonu od pôvodne stanovenej VO2, v rámci ktorej
som sa rozhodla dve po sebe idúce otázky zlúčiť do jednej vzhľadom na ich podobnosť a obdobné
tematické zameranie s VO1. Druhá - zlúčená časť pôvodnej VO2 bude teda zodpovedaná v rámci
VO1, pričom celkový cieľ a obsah práce zostávajú nemenné.

102 Prezidentka Slovenskej republiky – Právomoci [online]. Kancelária prezidenta SR, 2022 [cit.
17.03.2022]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/pravomoci/
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Výskumná otázka 3: Komunikuje prezidentka SR na svojich sociálnych sieťach aj

témy zo svojho súkromia alebo je daná komunikácie venovaná výhradne

politickým a spoločensky preberaným témam?

4.2. Metóda práce

Praktická časť práce je obsahovou analýzou politickej komunikácie na sociálnych

sieťach prezidentky v priebehu troch vopred vybraných a špecifikovaných období,

ktoré budú predstavovať 3 prípadové štúdie politickej komunikácie Čaputovej.

Obsahová analýza spadajúca pod kvantitatívne analýzy sa podľa Českej

terminologickej databázy knižničnej a informačnej vedy definuje ako "analýza

obsahu dokumentu zahŕňajúca metódy a pravidlá pre stanovenie tematiky

dokumentu, prípadne časových a priestorových aspektov, čitateľského určenia a

formy dokumentu. Slovné vyjadrenie obsahu dokumentu v prirodzenom jazyku je

transformované do vecných selekčných údajov v procese vecného usporiadania

alebo do viet v procese sémantickej redukcie textu dokumentu".104 Obsahová

analýza je najčastejšie používanou metódou skúmania politickej komunikácie

prebiehajúcej prostredníctvom nových médií. Táto metóda sa zameriava na

skúmanie obsahu informatívnych správ (či už v písomnej alebo inej forme)

prostredníctvom identifikácie špecifických charakteristík týchto správ, pričom

umožňuje popísanie transformácie mediálnych obsahov v určitom časovom

horizonte. Pri skúmaní politickej komunikácie je použitie tejto metódy veľmi časté,

a to najmä pri skúmaní spôsobu, frekvencie a intenzity využívania nových médií vo

volebných kampaniach i mimo nich.105

V tejto diplomovej práci bude obsahová analýza doplnená o postupy

príznačné pre zakotvenú teóriu, a to konkrétne o spracovanie získaných informácií

prostredníctvom otvoreného a axiálneho kódovania, na základe ktorých budú v

105 BENEŠ, Jan a Jakub CHARVÁT. Metody výzkumu politické komunikace krajně pravicových
stran: přehledová studie. Politické vedy [online]. Bratislava: Matej Bel University, Faculty of Political
Sciences and International Relations, 2020, (1), 103-122 [cit. 2022-04-10]. ISSN 1335-2741.
Dostupné z: doi:10.24040/politickevedy.2020.23.1.103-122

104 BALÍKOVÁ, Marie. Obsahová analýza. In: Česká terminologická databáze knihovnictví a
informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [cit. 2022-03-15]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001586&local_base=KTD
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rámci jednej z mnou vybraných a sledovaných premenných postupne

identifikované tematické oblasti, ktorým sa Čaputová vo svojej politickej

komunikácii na sociálnych sieťach venovala v priebehu určených období.

V tomto kontexte je taktiež potrebné doplniť, že i keď je obsahová analýza

zaraďovaná medzi kvantitatívne metódy a zakotvená teória naopak medzi

kvalitatívne, nie je možné jednoznačne medzi nimi stanoviť deliacu čiaru vzhľadom

na to, že sa tieto prístupy môžu v konkrétnych prípadoch vzájomne prelínať a

dopĺňať106 a prispievať tak svojim spôsobom k rozširovaniu našich znalostí. Podľa

tohto názoru teda nie je možné vnímať dané prístupy ako kontradiktórne.107 Tento

názor na vzťah kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu zastávali aj významní

metodológovia Glaser a Strauss, ktorí tvrdili, že neexistuje základný konflikt medzi

kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami alebo dátami.108

Pri analýze kvalitatívnych dát ide predovšetkým o systematické

nenumerické organizovanie dát s cieľom odhaliť témy, pravidelnosti, kvality a

vzťahy.109 Zakotvená teória je súhrnom systematických induktívnych krokov,

ktorých cieľom je tvorba teórie. V procese otvoreného kódovania sú údaje

rozobraté na fragmenty, konceptualizované a následne zložené novým spôsobom.

Otvorené kódovanie predstavuje prvý stupeň kódovania, na ktorý nadväzuje

axiálne kódovanie. Jeho podstatou je následne identifikácia vzťahov medzi

kategóriami, ktoré vyplynuli z predchádzajúcej fázy. Vo fáze sekundárnej

interpretácie následne dochádza k postupu od deskriptívneho k naratívnemu

spôsobu narábania so získanými poznatkami, teda k intepretácii toho, o čom dáta

vypovedajú a prečo k popisovaným javom dochádza.110 Podrobnejšie tento proces

popisujú vo svojej publikácii aj Strauss a Corbin.111

111 STRAUSS, Anselm a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství
Albert, 1999. ISBN 08-85834-60-X.

110 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:
Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

109 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN
978-80-7367-485-4.

108 GLASER, Barney G. a Anselm L. STRAUSS. The discovery of grounded theory: strategies for
qualitative research. New Brunswick: Aldine, 2008. ISBN 978-0-202-30260-7.

107 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN
978-80-7367-485-4.

106 VARKOČKOVÁ, Martina. Obsahová analýza. In: BENEŠ, Vít a Petr DRULÁK. Metodologie
výzkumu politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, str. 154-155. ISBN 978-80-7419-283-8.
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4.3. Výskumné vzorky

Výskumnú vzorku práce tvoria príspevky Čaputovej na troch sociálnych sieťach -

Facebooku, Instagrame a Twitteri. Tieto sociálne siete boli zvolené primárne z

dôvodu, že sa jedná o tri hlavné komunikačné prostriedky zo skupiny sociálnych

médií, ktoré prezidentka na komunikáciu využíva. Hoci Čaputová disponuje i

účtami na iných ako vyššie zmienených platformách, zvyšok zriadených

sociálnych sietí prezidentky neslúži primárne na zdieľanie textového a vizuálneho

informatívneho obsahu.112 Ďalším, a zároveň veľmi dôležitým dôvodom, je taktiež

aj snaha o dosiahnutie komplexného a celistvého obrazu o tom, aký charakter má

politická komunikácia Čaputovej na sociálnych sieťach počas jej prebiehajúceho

mandátu.

V tomto kontexte je rovnako potrebné doplniť, že súbor dát, ktorý bude

následne analyzovaný, pozostáva výhradne z publikovaných príspevkov

prezidentky a zo zdieľaných resp. prevzatých príspevkov od iných účtov za

predpokladu, že boli na profile prezidentky následne doplnené o jej reflexiu. Do

súboru dát teda neboli zahrnuté príbehy (tzv. stories), komentáre, zdieľania ani

rôzne iné reakcie na príspevky zo strany sledovateľov. Dôvodom nevenovania

pozornosti takejto forme komunikácie je i fakt, že zmienené príbehy po uplynutí

jedného dňa od ich publikácie zmiznú, a tým pádom sa k nim ako k

nadväzujúcemu celku a toku informácií v celistvej podobe nedá opätovne navrátiť

a považovať ich tým pádom za relevantné.

Ako už bolo zmienené, analytická časť pozostáva z monitorovania a

skúmania troch vopred a cielene vybraných a definovaných období. Prvým z nich

je nástupné obdobie prezidentky začínajúce ihneď po inaugurácii, teda oficiálnom

nástupe Čaputovej do funkcie, ktorá prebehla 15. júna 2019.113 Ako dĺžku tohto

obdobia som sa v kontexte mojej práce rozhodla zvoliť obdobie predstavujúce dva

nástupné mesiace prezidentky do úradu, tzn. od 15. júna 2019 do 15. augusta

113 Prezidentka Slovenskej republiky – Inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej [online].
Kancelária prezidenta SR, 2019 [cit. 22.03.2022]. Dostupné z:
https://www.prezident.sk/article/inauguracia-prezidentky-zuzany-caputovej/

112 Prezidentka má okrem skúmaných sociálnych sietí zriadené účty i na sieti YouTube zameranej
na zdieľanie videí, na profesijnej sieti LinkedIn a na štyroch platformách zameraných na zdieľanie
hudby, predovšetkým podcastov (Google podcats, Spotify, Apple podcats a Podbean).
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2019. Tieto dva mesiace považujem za adekvátne z hľadiska adaptácie a nástupu

do novej role a tiež z dôvodu udržania jednotnosti v časovom rámcovaní

jednotlivých sledovaných období.

Druhým sledovaným obdobím je prvá vlna pandémie COVID-19, ktorej

pôsobnosť datujem od obdobia 6. marca 2020 do 9. mája 2020. Počiatok

datovania predstavuje dátum, kedy bol na Slovensku podľa oficiálnych informácií

Ministerstva zdravotníctva potvrdený prvý prípad ochorenia na koronavírus.114

Konečný dátum určený na 9. mája 2020 zároveň predstavuje deň, kedy prvýkrát

od potvrdenia prvého prípadu nebol na Slovensku zaznamenaný žiadny nový

prípad ochorenia115, pričom bolo už od konca apríla oznamované postupné

uvoľňovanie protipandemických opatrení.116 Toto obdobie teda rovnako ako

nástupné obdobie predstavuje časové rozhranie dvoch mesiacov, vďaka čomu

bude možné komparovať nielen formu komunikácie na jednotlivých platformách,

ale tiež aj jej intenzitu v závislosti na sledovanom období.

V rámci tretieho sledovaného obdobia sa jedná o najaktuálnejšie obdobie

spomedzi skúmaných časových periód. V tomto prípade budem monitorovať a

analyzovať komunikáciu prezidentky prebiehajúcu počas prvej polovice roku 2021,

ktoré predstavuje bežné obdobie politickej komunikácie Čaputovej. Bežným

obdobím je v tomto prípade cielene vybraný čas mimo jednotlivých pandemických

vĺn, vianočných sviatkov či letných prázdnin tak, aby nedošlo k skresľovaniu

komunikácie prezidentky určitým smerom. Konkrétne sa jedná o vybrané 2

mesiace predstavujúce periódu od 12.04.2021 do 12.06.2021.

Tieto dátumy boli cielene určené tak, aby v nich boli zachytené rôznorodé

obdobia komunikácie, tzn. nástupná komunikácia, krízová komunikácia a bežné

obdobie, pričom sa zároveň jedná o určitý úsek z každého kalendárneho roku

prezidentky vo funkcii, ktorú nadobudla v roku 2019 s ohľadom na to, že je takisto

116 COVID-19: Ústredný krízový štáb schválil od stredy otvorenie ďalších prevádzok. Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky [online]. MZ SR, 2020 [cit. 26.03.2022]. Dostupné z:
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-21-04-2020-obchody

115 COVID-19: Nepribudol žiadny nový prípad ochorenia, urobilo sa 3910 testov. Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky [online]. MZ SR, 2020 [cit. 26.03.2022]. Dostupné z:
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-09-05-2020

114 Slovensko zaznamenalo prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky [online]. MZ SR, 2020 [cit. 26.03.2022]. Dostupné z:
https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-pripad-prvy-opatrenia
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vysoko pravdepodobné, že sa táto komunikácia na jednotlivých sociálnych sieťach

už nebude meniť.

4.4. Vymedzenie premenných

Na zodpovedanie vyššie ukotvených výskumných otázok je potrebné vymedziť

niekoľko sledovaných premenných. Tieto premenné sú špecifikované a definované

v nasledujúcej časti práce.

Prvou sledovanou premennou je kategorizácia príspevkov na základe
ich obsahu. V tomto prípade budú príspevky rozdelené a zaradené do

jednotlivých základných okruhov určujúcich ich všeobecný obsah, konkrétne

politický (napr. vykonávanie prezidentského mandátu, reflexia diania v politike

apod.), nepolitický (napr. významné dni, spoločenské udalosti apod.) a súkromný

(príspevky zamerané na osobný život či rodinu). Táto premenná umožňuje

dosiahnutie základnej klasifikácie toho, či je možné na sociálnych sieťach

Čaputovej nájsť nielen príspevky s politickým zameraním, ale aj nepolitické či

súkromné správy. Pomer zamerania na jednotlivých platformách rovnako

zabezpečí i základnú komparáciu sledovaných sietí, vďaka čomu bude dosiahnutý

úvodný prehľad o komunikovaných oblastiach na jednotlivých sociálnych sieťach.

Druhou sledovanou premennou je variabilita doprovodných prvkov v
jednotlivých príspevkoch. V tomto smere sa jedná o určenie multimediálneho

prvku, ktorý je súčasťou publikovanej správy. Týmto prvkom môže byť fotografia,

album, video, grafika117, odkaz na externý web alebo využitie výlučne textového

príspevku. V tomto kontexte je tiež nutné zmieniť, že zverejnenie príspevku s

absenciou akéhokoľvek multimediálneho prvku je možné len na Twitteri a

Facebooku. Instagram ako vizuálne zameraná platforma túto možnosť

neposkytuje. Vybrané príklady multimediálnych prvkov budú následne súčasťou

obrazovej prílohy práce v rámci dosiahnutia celistvého obrazu o komunikácii

prezidentky.

117 Grafikou je v kontexte práce myslené využitie zmenšeniny oficiálnej fotografie prezidentky v
kombinácii s textovou správou vloženou na danej fotografii a následne upravenou do jednotnej
formy, v ktorých sa obdobné zdelenia na sociálnych sieťach prezidentky vyskytujú. Príklady takejto
grafiky sa vyskytujú v obrazovej prílohe práce..
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Ďalšou sledovanou premennou je samotné tematické zameranie
príspevkov. V tomto prípade dochádza k využitiu vyššie zmienených postupov

zaužívaných v zakotvenej teórii, konkrétne o otvorené a axiálne kódovanie. Na

jeho základe dochádza k rozkrývaniu významov jednotlivých príspevkov, ich

kategorizácii, zoskupovaniu do väčších tematických celkov a k hľadaniu vzťahov

medzi nimi. Cieľom tohto postupu je vytvoriť typológiu ústredných tém, ktoré sa

objavujú v príspevkoch na jednotlivých sociálnych sieťach. Tieto témy následne

prispejú ku komplexnosti výslednej analýzy a interpretácie. Zároveň budú vybrané

príklady z takto vymedzených tematických oblastí súčasťou poznámkového

aparátu s ich konkretizáciou.

Medzi sledované premenné patrí aj štylistická forma príspevkov, v rámci

ktorej budú monitorované jednotlivé atribúty publikovaných správ s cieľom

nadobudnutia komplexnej predstavy o forme komunikácie. V tomto prípade bude

sledovaná dĺžka textu, osoba, v ktorej sú texty písané, jazyk, prípadne kombinácia

jazykov, či využívanie hashtagov a označovania iných inštitúcií či používateľov v

príspevkoch. I v tomto prípade považujem za dôležité pripomenúť fakt, že

spomedzi sledovaných sociálnych sietí je dĺžka textu obmedzená v prípade

platformy Twitter, z čoho jasne vyplýva že takúto dĺžku nie je možné skomparovať

s dĺžkou textov na Instagrame a Facebooku, ale v rámci ich porovnania je možné

vymedziť iné prvky, ktoré sú v prípade tejto siete ojedinelé, jedinečné.

V nasledujúcej časti práce sa venujem samotnej obsahovej analýze

politickej komunikácie Zuzany Čaputovej na Instagrame, Facebooku a Twitteri.

Zmienené sociálne siete budem analyzovať v priebehu troch vopred vybraných a

špecifikovaných období, ktoré boli popísané v predchádzajúcej metodologickej

časti práce, pričom kombináciu metódy práce, výberu daných platforiem a

konkretizáciu sledovaných období považujem v rámci dosiahnutia cieľov tejto

práce za vhodné.
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5. Prvé sledované obdobie - nástupná komunikácia

Ako už bolo zmienené, prvým sledovaným obdobím sú nástupné mesiace

prezidentky do funkcie po jej inaugurácii, tzn. obdobie od 15. júna 2019 do 15.

augusta 2019. Zuzana Čaputová zložila do rúk predsedu Ústavného súdu SR

Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujala sa tak funkcie prezidentky

Slovenskej republiky. Urobila tak na sobotňajšej slávnostnej inauguračnej schôdzi

Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Fiačan

zloženie sľubu v zmysle ústavy potvrdil, čím sa Čaputová ujala funkcie.118

5.1. Kategorizácia obsahu príspevkov

Prvá monitorovaná premenná posudzovala, či bol celkový obsah publikovaných

príspevkov zameraný na politické, nepolitické alebo súkromné témy. Celkovo bolo

počas nástupného obdobia na sociálnych sieťach prezidentky publikovaných 90

príspevkov, pričom výsledky sledovania takto zvolenej premennej ilustruje graf č. 2

umiestnený nižšie.

118 Prezidentka Slovenskej republiky – Inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej [online].
Kancelária prezidenta SR, 2019 [cit. 22.03.2022]. Dostupné z:
https://www.prezident.sk/article/inauguracia-prezidentky-zuzany-caputovej/
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Viac či menej prevládajúcou oblasťou, ktorej bola komunikácia prezidentky na

všetkých sledovaných sociálnych sieťach venovaná, je politika, a to ako domáca,

tak i zahraničná. Najvýraznejšie zameranie na komunikáciu politických tém možno

jednoznačne sledovať v prípade Twitteru, na ktorom im bolo venovaných 90 %

obsahu. Zaujímavým rozdielom je v tomto smere i pomerové zastúpenie tém z

oblasti domácej a zahraničnej politiky, v rámci ktorej bolo na Twitteri 89 %

príspevkov venovaných zahraničnej politike a zostávajúcich 11 % politike domácej.

Na Instagrame a Facebooku naopak prevažovala komunikácia tém z domácej

politiky, a to v pomere 58 % ku 42 % v prípade Instagramu, a 63 % ku 37 % v

prípade Facebooku. Najviac sa teda prezidentka venovala otázkam domácej

politiky práve na tejto platforme.

Nepolitickému obsahu príspevkov jednoznačne dominovala účasť

prezidentky na spoločenských a kultúrnych udalostiach súčasne s príspevkami

zameranými na významné, primárne historické míľniky. Na Instagrame tematika

tohto typu zastrešovala 93 % nepolitického obsahu komunikácie, na Facebooku sa

jednalo o 83 % takto zameraných nepolitických tém. Z hľadiska komunikácie na

Twitteri bola situácia značne jednoduchšia. Ako už bolo zmienené, politický obsah,

primárne orientovaný na oblasť zahraničia, tu tvoril väčšinovú časť komunikácie.

Zvyšných 10 % nepoliticky orientovaného obsahu predstavovalo vyjadrovanie

Čaputovej k významným dňom z hľadiska slovenskej histórie. Vyložene súkromnú

tematiku následne neobsahovala ani jedna zo skúmaných platforiem.

5.2. Variabilita prvkov v príspevkoch

Politická komunikácia prezidentky bola následne sledovaná a analyzovaná z

hľadiska variability dopĺňajúcich prvkov v jednotlivých príspevkoch, tzn. zachytenia

formy príloh v prípade, že boli takto určené prvky súčasťou príspevkov.

Percentuálne využitie samotných multimediálnych prvkov na jednotlivých

platformách znázorňuje nižšie vložený súhrnný súbor grafov č. 3.
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Variabilita multimediálnych prvkov v príspevkoch:

Na Instagrame jednoznačne prevládali statické obrazové prílohy vo forme

fotografií a albumov, ktoré spoločne tvorili 94 % sprievodných prvkov, pričom

pohyblivé obrazové prílohy vo forme videí prezidentka využívala len sporadicky.

Zaujímavým poznatkom je v tomto prípade najmä prevaha využívania albumov

pozostávajúcich z viacerých fotografií, ktoré primárne zobrazovali prezidentku pri

výkone jednotlivých činností. Albumy už v nástupnom období Čaputovej tvorili

nadpolovičnú väčšinu publikovaného obrazového materiálu, čo je jedným zo

znakov profesionalizovanej politickej komunikácie prezidentky. Je totiž nesporné,

že pri tak vysokej frekvencii využívania nie jednej fotografie, ale viacerých, musí

komunikačný tím prezidentky pozostávať z profesionálov zameriavajúcich sa na

rôzne aspekty tvorby komunikácie, a to konkrétne od produkcie fotografií a videí,

až po tvorbu samotných textov, ktorých štylistickej úprave bude taktiež venovaná

pozornosť v ďalších častiach.

Fotografie a albumy v prípade Instagramu mali plnohodnotnú, vzájomne sa

dopĺňajúcu funkciu, v súčinnosti s popisnou časťou príspevkov. Vo viac ako 90 %

prípadoch bola prezidentka zachytená pri aktuálne vykonávanej činnosti.119

Zvyšných 10 % tvorili ilustračné či umelecké fotografie súvisiace s komunikovanou

119 V tomto kontexte sa jednalo napr. o stretnutia s politikmi, oficiálne zahraničné cesty, symbolické
uctenia významných osobností a historických udalostí vo forme ceremoniálov, návšteva základnej
školy, divadelného predstavenia či festivalov.
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problematikou.120 Narozdiel od vysokého počtu fotografií a albumov, boli počas

prvého sledovaného obdobia na Instagrame publikované len dve videá

zachytávajúce prezidentku pri jej činnosti.121 Prvým z nich bola jej návšteva v

dome seniorov a stretnutie s priamym účastníkom protifašistického odboja122, na

druhom videu bola zachytená jej cesta električkou na divadelné predstavenie v

Bratislave, pričom v tomto videu prezidentka demonštrovala kúpu a označenie

cestovného lístku.123 Pozoruhodným javom bola taktiež prítomnosť ostatných

spolucestujúcich občanov, čo v kombinácii zmienených aktivít vo videu a cieľom jej

cesty, ktorým bolo divadelné predstavenie, vyvoláva dojem, že prezidentka je tiež

len obyčajným človekom spomedzi občanov, čím vytvorila pomyselnú blízkosť k

bežnému ľudu.

Facebook bol v mnohých ohľadoch z hľadiska typológie zvolených prvkov

podobný vyššie popísanému prípadu Instagramu. Forma doprovodných materiálov

opäť predstavovala zachytenie prezidentky pri aktuálnej činnosti v rôznych

oblastiach jej pôsobenia ako v rámci politického i nepolitického obsahu. Na

základe priložených grafov znázorňujúcich pomerové využitie multimediálnych

prvkov je nesporné konštatovanie vizuálnej podobnosti medzi Facebookom a

Instagramom, čo však neznamená, že boli na týchto sociálnych sieťach spravidla

publikované jednotné príspevky. Vyššie zmienená návšteva domu seniorov, ktorá

bola na Instagrame prezentovaná prostredníctvom videa, sa naopak na

Facebooku objavila vo forme fotoalbumu. Tento príklad však zďaleka nie je

ojedinelým124, čo v tomto kontexte vyvoláva dojem, že tieto dve siete sú z hľadiska

strategickej tvorby komunikácie prezidentky ponímané ako vzájomne sa

dopĺňajúce a obohacujúce platformy, na ktorých Čaputová prezentuje rôznorodosť

komunikovaného obsahu.

124 Analogicky tvorenou vizuálnou prezentáciou bolo napr. i stretnutie so slovenskými krajanmi
žijúcimi v Česku, ktoré bolo na Instagrame sprevádzané fotoalbumom, zatiaľ čo na Facebooku sa v
jeho súvislosti objavilo naopak video.

123 Video je dostupné na odkaze: https://www.instagram.com/p/B0G8qTqF7Y9/
122 Video je dostupné na odkaze: https://www.instagram.com/p/B0V7G3TFxCo/
121 Vybrané príklady využitia multimediálnych materiálov sú súčasťou obrazovej prílohy práce.

120 Typom takýchto obrazových materiálov sú napr. portréty prezidentky vytvorené deťmi z
materskej školy či ilustračná fotografia sviečky v kontexte spomienky na Pamätný deň rómskeho
holokaustu.
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Situácia na Twitteri bola z hľadiska variability doprovodných prvkov značne

jednoduchšia. Hoci je Twitter považovaný primárne za textové médium, existuje

možnosť vkladania obrazového materiálu do tweetov. Túto možnosť prezidentka

využila vo väčšine príspevkov predstavujúcich 85 % ich celkového počtu.

Fotografie na Twitteri ilustrovali primárne zahraničné cesty a pracovné povinnosti

Čaputovej počas jej prvých týždňov vo funkcii.125 Vo forme čisto textových

príspevkov boli tvorené úvodné správy o popise plánov jednotlivých zahraničných

ciest či personalizovane zameraná komunikácia adresovaná iným politickým

subjektom.

Sledovaným javom v kontexte variability prvkov v príspevkoch bol i výskyt

obrazových materiálov z iného zdroja ako z produkcie Kancelárie prezidenta SR.

Konkrétne sa jednalo o využívanie fotografií z úložísk Tlačovej agentúry

Slovenskej republiky (ďalej len TASR). Materiály tohto typu boli na Instagrame a

Facebooku prítomné len veľmi sporadicky, vecne sa jednalo len o 2 príspevky s

ich využitím.126 Na Twitteri sa v prvom období obrazový materiál označený zdrojom

TASR nevyskytoval vôbec.

5.3. Štylistická forma príspevkov

Ďalšou sledovanou premennou bola štylistická forma jednotlivých príspevkov

zameraná na atribúty popísané v metodologickej časti práce.

Hneď v úvode je možné konštatovať opätovnú podobnosť medzi

Instagramom a Facebookom, s ktorými Twitter ostro kontrastoval, čo je však

pripísateľné podstate tejto siete. V prípade prvých dvoch platforiem Čaputová

volila komunikáciu formálnym, oficiálnym tónom, vo svojom mene a v slovenskom

jazyku. Z hľadiska dĺžky textov sa na Instagrame vyskytovali dva rozdielne typy

príspevkov. Prvému typu dominovali dlhšie popisné texty, podrobné informovanie o

126 Využitie fotografií zo zdrojov TASR sa vyskytovalo len v prípade stretnutia s generálnym
tajomníkom NATO J. Stoltenbergom a umeleckej fotografie z diskusie neziskovej iniciatívy “Od
Tatier k Schumanu”.

125 V tomto období prezidentka absolvovala úvodné stretnutia s predstaviteľmi iných, primárne
európskych krajín a medzinárodných zoskupení, pričom o nich postupne informovala publikum na
Twitteri.

40



činnostiach prezidentky, priebehu stretnutí či vyslovovanie jej cieľov a hodnôt.

“Som veľmi rada, že moje prvé kroky do zahraničia vedú práve sem

do Českej republiky. Chodím sem vždy veľmi rada, podobne ako väčšina

Slovákov a Sloveniek. Táto návšteva pre mňa nie je len dodržaním tradície,

je prirodzeným vyjadrením našich vzťahov – nielen medzi štátmi, ale

predovšetkým medzi našimi občanmi. Sme previazaní nielen historicky a

kultúrne, ale predovšetkým ľudsky. Dnes pôjdem položiť aj vence k

pamätníku Milana Rastislava Štefánika a k hrobu Václava Havla. Rada by

som vyjadrila vďaku a úctu osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o to,

že dnes sme dva slobodné, demokratické a úspešné štáty.”

Tento typ príspevkov je možné okrem Instagramu nájsť i vo väčšine

publikovaných príspevkov na Facebooku, ktorý počas nástupného obdobia

prezidentky plnil funkciu primárneho komunikačného kanála aktivít plynúcich z

prezidentského mandátu. Druhým typom príspevkov vyskytujúcich sa

predovšetkým na Instagrame boli krátke, jednoduché správy popisujúce či

zhodnocujúce vizuálnu časť príspevku (“Ceremoniál na Námestí hrdinov.”; “Z

diskusie od Tatier k Schumanu.”; “Ďakujem deťom z MŠ Predajná, že mi poštou

poslali takéto pekné portréty :)”; “Dnes som si išla pozrieť predstavenie Príbeh

geja, príbeh lesby - do Novej Cvernovky :) Krásny víkend všetkým.”). Takto

štylizované príspevky sa na Facebooku nevyskytovali takmer vôbec, s výnimkou

stručného formálneho popisu k publikovanému videu (“Podpis deklarácie troch

ústavných činiteľov o zahraničnom smerovaní Slovenska”).

Na Twitteri komunikovala prezidentka taktiež vo svojom mene, pričom sa

jednalo primárne o komunikáciu vedenú v anglickom jazyku.127 Príspevky sú

stručné, úderné, úzko zamerané. Tento fakt však možno pripísať samotnej

podstate Twitteru.128

128 Ako bolo zakotvené v teoretickej časti, dĺžka príspevkov na Twitteri je obmedzená na maximálne
240 znakov.

127 Výnimku tvorila len minoritná časť príspevkov zameraná na témy konkrétne súvisiace so
Slovenskom (významné dni či diskusia so slovenskými krajanmi žijúcimi v Bruseli).
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“I thank all those who 75 years ago found the strength, dedication

and courage to defend and fight for humanity, for our country and freedom

of its citizens. I will never forget the heroes of 1944 Slovak National

Uprising.”

Rovnako sa na Twitteri vyskytovali i správy adresované iným politickým

subjektom, čo je v súlade s výsledkami výskumov ukotvených v teoretickej časti,

ktoré prehlasujú, že ojedinelým prípadom, kedy sa na Twitteri politik uchýli k

niektorej z foriem interaktivity, je výlučne vzájomné adresovanie komunikácie s

inými politickými aktérmi či médiami.129

“My first official visit goes to Czech republic. Tradition? More of a

natural choice. Looking forward to meet President @MZemanOficialni,

President of the Senate @JardaKuberaODS and President of the Chamber

of Deputies @vondraczech.”

“Congratulations to Ursula @vonderleyen, new President-elect of

@EU_Commission. I wish you a lot of strength and success in keeping EU

united, committed to its democratic values and ready to tackle climate

change! Good luck Madam President!”

5.4. Tematické zameranie príspevkov

V nasledujúcej podkapitole sa zameriavam na predstavenie hlavných tematických

oblastí, ktorým bola venovaná pozornosť v komunikácii prezidentky. Tieto

tematické oblasti budú analyzované najskôr z hľadiska Instagramu a Facebooku, v

rámci ktorých bola odsledovaná určitá forma analógie, pričom na ne následne

nadväzuje predstavenie tém na Twitteri. Takto konštruované delenie bolo zvolené

predovšetkým z dôvodu zachovania prehľadnosti.

Tematické zameranie príspevkov bolo na základe analýzy rozdelené do

piatich oblastí, ktorých zastúpenie je znázornené v nasledujúcom grafe č. 4.

129 Prezidentka v príspevkoch frekventovane využívala označovanie zahraničných politických
aktérov a medzinárodných zoskupení prostredníctvom znaku @.
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Domáca politika

Komunikácia Čaputovej z obdobia nástupu do funkcie pozostávala v prípade

Instagramu takmer z tretinovej časti z domácej politiky, resp. z vykonávania

nástupných aktivít a informovania o nich. V prípade Facebooku sa jednalo takmer

o polovicu komunikovaných tém. Okrem inaugurácie a úvodných stretnutí s

ministrami a ďalšími členmi vlády boli súčasťou zvolených tém na prezentáciu i

aktivity z iných oblastí právomocí prezidentky tak, aby z týchto príspevkov vznikol

rôznorodý obsah. Jednalo sa tak napríklad o menovanie rektorov či o stretnutie s

ombudsmankou a laureátmi ocenenia Vojenský čin roka ako príklad komunikácie

Čaputovej z pozície hlavnej veliteľky ozbrojených síl.

Cieľom tejto kategórie bolo informovať občanov o výkone mandátu, a to

hneď od jeho nadobudnutia. Čaputová k popísaným príspevkom pridávala dlhé

popisy so svojimi názormi, postojmi a zámermi s druhotným cieľom taktiež

presvedčiť občanov, že slová a sľuby, ktoré vyslovovala v priebehu predvolebnej

kampane bude aj dodržiavať. Zároveň sa jednalo o informovanie týkajúce sa

rôznych oblastí jej právomocí, čo indikuje snahu o prezentáciu rôznorodých

politických aktivít a o demonštráciu toho, že sa Čaputová angažuje v rôznych

oblastiach spadajúcich do jej právomocí.
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Zahraničné cesty

Tematika zahraničnej politiky sa na Instagrame a Facebooku s ohľadom na výber

komunikovaných oblastí zhodovala. Čaputová prezentovala ciele, diskutované

témy a závery svojich nástupných zahraničných ciest a zároveň zdĺhavo

informovala občanov o preberaných témach na stretnutiach s hlavami iných,

primárne európskych štátov.

Cieľ týchto príspevkov je obdobný ako v prípade domácej politiky a

vykonávania prezidentského mandátu, no zároveň so zahraničnou politikou

prirodzene súvisí i reprezentácia krajiny. Čaputová sa tak snažila demonštrovať

spôsob, akým Slovensko reprezentuje a aktívne prispieva nielen k dobrým

vzťahom so zahraničím, ale aj k potenciálnemu riešeniu problémov. Cieľom tejto

komunikácie teda bolo celistvo informovať občanov o nepretržitých nástupných

aktivitách prezidentky.

Významné dni

Ďalšou oblasťou boli príspevky zamerané na pripomenutie významných a

dôležitých dní predovšetkým z hľadiska histórie. Na Instagrame boli príspevky

tohto typu zamerané výlučne na historické míľniky130, pričom na Facebooku boli

okrem takto ladených príspevkov taktiež prezentované niektoré významné dni nad

rámec komunikácie na Instagrame.131 Ojedinelým typom vyzdvihnutia významného

dňa bola i gratulácia P. Saganovi k úspechu na cyklistických pretekoch

publikovaná na Facebooku. Tento typ správy je okamžitou reakciou na aktuálnu

situáciu, čo indikuje snahu prezidentky pružne reagovať i na aktuálne dianie.

Jednotným cieľom týchto príspevkov je preukázanie úcty ako k historickým,

tak i k súčasným dôležitým udalostiam a dokázanie toho, že významný štátnik,

akým prezident je, si tieto míľniky ctí ako prostredníctvom príspevkov na

sociálnych sieťach, tak i v súčinnosti so samotnou prítomnosťou prezidentky na

vybraných ceremoniáloch.

131 Napr. 100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave či pripomenutie odkazu sv.
Cyrila a Metoda v Mariánskej hore.

130 Napr. výročie vypálenia obce Kalište počas 2. svetovej vojny či Pamätný deň rómskeho
holokaustu.
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Interakcia s občanmi

Významnou zložkou komunikovaných tém na sociálnych sieťach predstavovalo

stretávanie sa a priama interakcia prezidentky s bežnými občanmi. Do tejto

kategórie boli zaradené ako formálne príspevky, ktoré zobrazovali prezidentku v

pozícii štátnika, ktorý aktívne interaguje s občanmi na rôznych podujatiach, v

rámci ktorých majú ľudia možnosť s prezidentkou prísť priamo do kontaktu132, tak i

voľnočasovo zamerané príspevky týkajúce sa účasti prezidentky na charakterovo

neformálnych udalostiach, ktorými boli napríklad početné festivaly.133 Príspevky

tohto typu predstavovali na Instagrame takmer štvrtinu obsahu, na Facebooku sa

jednalo takmer o 20 % obsahového zamerania.

Čaputová týmito príspevkami prezentovala a ukazovala svoju ľudskú

stránku a zároveň inscenovala pocit určitej blízkosti a spolupatričnosti s občanmi.

Cieľom týchto príspevkov bola i demonštrácia toho, že sa i samotná prezidentka

zo svojej role rada zhovára s občanmi, debatuje s nimi a zaujíma sa o ich názory,

pričom sa zároveň snaží o zanechanie určitého posolstva na akciách tohto typu za

pomoci účasti na diskusiách či neformálnych rozhovoroch s ostatnými účastníkmi.

Spoločenské akcie

Svoju ľudskú stránku dávala Čaputová najavo i prostredníctvom účasti na ďalších

spoločenských akciách, ktorých sa však účastnila výlučne z role diváka,

podporovateľa a obdivovateľa, a tým pádom neprispievala svojou prítomnosťou k

interaktívnej povahe týchto udalostí. Zároveň sa tento typ príspevkov objavoval

výlučne na Instagrame, na základe čoho je možné predpokladať, že Čaputová túto

platformu považuje za najvhodnejšiu k prezentácii takýchto tém spomedzi ďalších

sociálnych sietí, na ktorých komunikuje.134

Tematické zameranie príspevkov na Twitteri

134 Príkladom takto voľnočasovo zameraných príspevkov z prostredia spoločenských a kultúrnych
akcií je účasť na divadelnom predstavení, návšteva koncertu či stretnutie so spevákom M. Žbirkom.

133 Prezidentka sa účastnila napríklad slovenských festivalov Pohoda a Východná či maďarského
festivalu Gombasek.

132 Jednalo sa napríklad o stretnutie so Slovákmi žijúcimi v Česku, o pozvanie detí účastniacich sa
súťaže “Mladí reportéri pre životné prostredie” do Prezidentského paláca či o stretnutie so žiakmi
základnej školy, ktorým Čaputová odovzdala vysvedčenia a zagratulovala na konci školského roku.
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Na Twitteri bolo počas nástupných mesiacov novozvolenej prezidentky

publikovaných takmer o polovicu menej príspevkov ako v prípade Instagramu a

Facebooku. Ich percentuálne tematické zameranie zobrazuje nasledujúci graf č. 5.

Zahraničné cesty

Suverénne najzastúpenejšou tematickou oblasťou prezentovanou na Twitteri

prezidentky bola zahraničná politika, konkrétne nástupné zahraničné cesty,

oficiálne návštevy a stretnutia s predstaviteľmi iných krajín. V porovnaní s

ostatnými sieťami bola týmto cestám komunikácia venovaná v mnohých prípadoch

až 3-4 násobne viac. Prezidentka totiž detailne, z hľadiska rozsiahlosti textov

samozrejme stručne, informovala svoje publikum o plánoch a aktivitách

jednotlivých ciest so snahou priblížiť jednotlivé diskutované témy nielen s hlavami

iných štátov, ale taktiež aj s vrchnými predstaviteľmi Európskej únie a NATO, ktoré

Čaputová považuje za veľmi dôležitých strategických spojencov. Práve tento

akcent bol rovnako ako rozsiahle informovanie o aktivitách nosným prvkom

komunikácie na Twitteri.
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Domáca politika

Naopak domáca politika bola na Twitteri prezidentky zahrnutá len veľmi

sporadicky, fakticky sa jednalo len o inauguračný post a úvodné stretnutie s

predsedom parlamentu a vlády po nadobudnutí mandátu. Aj svoju inauguráciu,

rovnako ako celkovú oblasť domácej politiky, prezidentka na Twitteri popísala

stručne a jasne.

“I didn't come to govern but to serve. I am offering my wisdom, heart

and hands.”

Významné dni

Druhou najfrekventovanejšou oblasťou komunikácie boli spomienkové príspevky

na významné dni ako z histórie, tak i z novodobých dejín, ktoré predstavovali

štvrtinu komunikácie. V tomto prípade sa však nejednalo výlučne o významné dni

z hľadiska Slovenskej republiky135, ale značnú časť z nich tvorili i dôležité udalosti

v rámci diania v iných krajinách.136 Takéto príspevky s ohľadom na zahraničné

udalosti sa naopak nevyskytovali ani na Instagrame, ani na Facebooku, čo svedčí

o celkovo rozdielnom smerovaní politickej komunikácie Čaputovej na Twitteri.

Interakcia s občanmi

Stretnutiu s bežnými občanmi bol na Twitteri venovaný len jeden príspevok

zobrazujúci účasť Čaputovej na neformálnej diskusii s krajanmi v Bruseli. I v tomto

prípade považujem za dôležité upriamiť pozornosť na fakt, že sa jednalo o

stretnutie na zahraničnej pôde, čo podporuje myšlienku, že prezidentka starostlivo

selektuje nielen politické, ale i nepolitické témy, ktoré sa na jej účte na Twitteri

objavia.

136 Z hľadiska pripomienkových zahraničných dní sa jedná napr. o príspevok so zobrazením
prezidentky pri uctení pamiatky obetí po teroristickom útoku vo francúzskom klube Bataclan či
uctenie pamiatky generála M. R. Štefánika vo francúzskom mestečku Meudon.

135 Príkladom komunikácie zameranej na významnú udalosť pre Slovensko je návšteva obce
Kalište a spomienka na jej vypálenie počas 2. svetovej vojny či 30. výročie Nežnej revolúcie.
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Podľa týchto indikátorov a vyššie zmienených príkladov je možné

predpokladať, že sociálna sieť Twitter je prezidentkou vnímaná ako platforma

určená predovšetkým pre komunikáciu so svojimi zahraničnými vládnymi kolegami

a sympatizantmi, prípadne s občanmi Slovenska žijúcimi v zahraničí, a preto túto

komunikáciu prispôsobuje primárne tejto forme publika.
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6. Druhé sledované obdobie - krízová komunikácia

Druhým sledovaným obdobím bola prvá vlna pandémie COVID-19, ktorej časové

ohraničenie predstavuje obdobie od 6. marca 2020137 do 9. mája 2020.138 Toto

obdobie teda rovnako ako prvá sledovaná perióda predstavuje časové rozhranie

dvoch mesiacov, vďaka čomu bude možné komparovať nielen formu komunikácie

na jednotlivých platformách, ale tiež aj jej intenzitu v závislosti na sledovanom

období. Počas tohto obdobia bolo na sociálnych sieťach publikovaných celkovo

165 príspevkov.

6.1. Kategorizácia obsahu príspevkov

Aj v tomto prípade bola prvou monitorovanou premennou kategorizácia príspevkov

na základe ich politického, nepolitického alebo súkromného obsahu. Celkovo bolo

počas prvej vlny pandémie na sociálnych sieťach prezidentky publikovaných 165

príspevkov. Výsledné hodnoty ich kategorizácie znázorňuje nasledujúci graf č. 6.

138 COVID-19: Nepribudol žiadny nový prípad ochorenia, urobilo sa 3910 testov. Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky [online]. MZ SR, 2020 [cit. 26.03.2022]. Dostupné z:
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-09-05-2020

137  Slovensko zaznamenalo prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky [online]. MZ SR, 2020 [cit. 26.03.2022]. Dostupné z:
https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-pripad-prvy-opatrenia
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V prípade všetkých troch sledovaných platforiem i v druhom období dominoval

obsah orientovaný na oblasť politiky, ktorá v prípade Instagramu tvorila 65 %

komunikovaného obsahu, v prípade Facebooku 67 % tém, a v prípade Twitteru sa

jednalo o 70 % celkového počtu zdieľaných správ.

Na druhej strane nepolitické príspevky tvorili približne tretinu celkového

obsahu komunikácie, čo nemožno označiť za zanedbateľné množstvo. Príspevky

orientované na súkromie prezidentky sa počas komunikácie v prvej vlne pandémie

nevyskytovali vôbec, práve s ohľadom na prezentáciu primárne politickej

problematiky v náročnom krízovom období. Nepolitická komunikácia pozostávala

predovšetkým z významných, dôležitých dní. Druhou vysoko zastúpenou témou

boli príspevky označené hashtagom #srdcomspolu, ktoré súviseli so situáciou v

spoločnosti počas pandemického stavu a budú bližšie priblížené v tematicky

zameranej časti.

6.2. Variabilita prvkov v príspevkoch

Ďalšou sledovanou premennou bola variabilita multimediálnych prvkov, ktoré boli

súčasťou publikovaných príspevkov. Výskyt týchto prvkov ilustruje súbor grafov

č. 7 umiestnený nižšie.

Variabilita multimediálnych prvkov v príspevkoch:
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Podobne ako v priebehu prvého sledovaného obdobia, i v druhom bolo možné

pozorovať určitú podobnosť vo využití vizuálnych prvkov na Instagrame a

Facebooku. Významným rozdielom v porovnaní s prvým sledovaným obdobím je

však rapídne zvýšený výskyt využitia videí v príspevkoch, ktoré na Instagrame a

Facebooku tvorili viac ako tretinu doprovodných prvkov. Tento nárast je však

možné sledovať i v prípade Twitteru.

Rovnako sa v tomto období objavil nový typ doprovodného prvku, ktorým je

grafika objavujúca sa na všetkých troch platformách. Tento vizuálny prvok

pozostával z portrétov Zuzany Čaputovej, ktoré boli obohatené o textovú zložku.

Za zmienku v tomto kontexte určite stojí objasnenie podoby písomnej časti takejto

grafiky. Jedná sa totiž o špeciálne vytvorený typ fontu, ktorý bol graficky

skomponovaný výlučne pre potreby prezidentskej kancelárie a jej komunikácie.

Táto forma písma je súčasťou štandardy prezidenta a podľa platného dizajn

manuálu Kancelárie prezidenta SR je tento font zároveň súčasťou logotypu

prezidenta aj prezidentskej kancelárie s charakteristickou farebnosťou a písmom.

Typografická časť logotypu je modrá a je tvorená písmom Prezident Sans, ktoré je

inšpirované tvorbou slovenského výtvarníka Martina Benku.139 Ukážky takto

tvorenej grafiky sú súčasťou obrazovej prílohy č. 5.

Ďalším prípadom, na ktorý považujem za vhodné poukázať, je nárast

využívania čisto textových príspevkov na Twitteri, ktoré predstavovalo takmer

polovicu publikovaného obsahu. Tento fakt je zdôvodniteľný najmä s poukázaním

na samotnú pandemickú situáciu, počas ktorej nebolo príliš možné navštevovať

iné krajiny, čo malo za následok zníženú produkciu obrazového materiálu z oblasti

zahraničnej komunikácie, ktorá bola v prípade Čaputovej charakteristická najmä

pre samotný Twitter. Zároveň je však táto sieť z teoretického hľadiska platformou

určenou primárne na zdieľanie krátkych, úderných správ s vysokou výpovednou

hodnotou, pričom v rámci neho nezáleží primárne na využívaní vizuálnych prvkov,

ale na komunikovanej problematike, na základe čoho nebola komunikácia

prezidentky na Twitteri žiadnym spôsobom degradovaná.

139 Prezidentka Slovenskej republiky - Symboly [online]. Kancelária prezidenta SR, 2022 [cit.
20.04.2022]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/symboly/

51



Opätovne sledovaným javom v kontexte variability prvkov v príspevkoch bol

i výskyt obrazových materiálov z iného zdroja ako z produkcie prezidentskej

kancelárie. Počas druhého obdobia využila Čaputová vytvorené materiály z

úložísk TASR len v prípade dvoch príspevkov, čo predstavuje výrazne minoritnú

časť publikovaných vizuálnych prvkov.140 Na Twitteri sa ani v druhom období

obrazový materiál označený zdrojom TASR nevyskytoval vôbec.

Vyššie zmienené zmeny v komunikácii možno pripísať zvyšujúcej sa

profesionalizácii politickej komunikácie prezidentky od nástupného obdobia do

funkcie v súčinnosti s možnosťami vizuálnej komunikácie počas pandémie. Na

produkciu grafických materiálov a rovnako i kvalitných videí s výpovednou

hodnotou je totiž s vysokou pravdepodobnosťou potrebná spolupráca s

odborníkmi na tieto oblasti.

6.3. Štylistická forma príspevkov

V priebehu druhého sledovaného obdobia bola podobne ako počas nástupnej

doby volená na Facebooku a Instagrame komunikácia v slovenskom jazyku a v

mene prezidentky. Z hľadiska dĺžky textových častí príspevkov sa v prípade týchto

sietí opäť jednalo o dlhšie, formálne ladené texty zachytávajúce informovanie

občanov o aktuálnej činnosti prezidentky či publikácia vyhlásení k aktuálnej

pandemickej situácii. Veľká časť príspevkov tak pozostávala z početných

odstavcov.

“V ostatnom čase sa veľmi intenzívne zaujímam o pomoc pri riešení

domáceho násilia, keďže izolácia prináša jeho zvýšený výskyt.

Aby som zistila o problematike čo najviac a mohla sa s vami podeliť

o všetky dôležité informácie, zorganizovala som online diskusiu s

odborníkmi … Zároveň som o téme debatovala aj v diskusnej relácii RTVS

a aj s policajným prezidentom.

Vedeli ste, že informácie o tom, kde a ako hľadať pomoc, … môžete

140 Fotografie z produkcie TASR sa vyskytovali ako doprovodné prvky v príspevkoch venovaných
domácej politike, konkrétne ako príloha k príspevku o dohode politických strán o vytvorení koalície
a následne o stretnutií s dosluhujúcim a novým premiérom po Voľbách do NR SR 2020.
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dnes nájsť aj v množstve … obchodov či obecných vývesiek na celom

Slovensku? Ja som takéto informácie našla minulý týždeň v rámci svojho

regionálneho výjazdu v lekárni vo Veľkom Krtíši.

Prosím, buďme k svojmu okoliu pozorní a nepodceňujme žiadne

prosby o pomoc…”

Výnimku s absenciou textovej zložky či s prítomnosťou len stručného vyhlásenia

tvorilo na Instagrame a Facebooku len veľmi malé množstvo príspevkov.141

Na Twitteri volená forma komunikácie oscilovala medzi tvorbou príspevkov

v mene prezidentky a zároveň využívaním prvej osoby množného čísla resp.

formy “my” ako spoločnosť resp. ako “my” ako Slovensko, pričom bolo opäť hojne

prítomné adresovanie príspevkov iným politickým aktérom či zoskupeniam.

“Best wishes for a speedy recovery to @BorisJohnson.”

“My sincere congratulations to #Latvia on 30 years of independence

and your successful journey as an independent democratic country. After

years of occupation, our people know the price of freedom. Slovakia shares

your joy as your close #EU #NATO partner and ally! @Rigas_pils”

 Z lingvistického hľadiska bolo zaujímavým javom i využitie iného než slovenského

alebo anglického jazyka v komunikácii. V odpovedi na tweet adresovaný

prezidentke Čaputovej zo strany slovinského prezidenta bola zvolená recipročná

komunikácia v slovinskom jazyku.

141 Krátkym textom boli sprevádzané len dva príspevky, konkrétne video s popisom: “Potlesk
hrdinom dnešných dní” v rámci vyjadrenia vďaky zložkám zainteresovaným v boji proti koronavírusu
a následne príspevok s vyobrazením prezidentky v ochrannom rúšku s vyjadrením pomocou
hashtagu #ruskoniejehanba.
Výnimku v prípade Instagramu predstavuje taktiež úplná absencia textovej časti v príspevkoch
obsahujúcich grafiku s krátkym vyjadrením či oznamom účasti prezidentky v mimoriadnom
televíznom vyhlásení. Takéto príspevky predstavovali marginálnu časť komunikácie, pričom ich
príklady možno nájsť v obsahovej prílohe č. 5. .
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“Spoštovani gospod predsednik @BorutPahor, dragi Borut, prisrčna hvala

za iskrene besede podpore, solidarnosti in prijateljstva…”

6.4. Tematické zameranie príspevkov

Ďalšou sledovanou premennou bolo tematické zameranie príspevkov. I v tomto

prípade je prvotne ukotvené zameranie komunikácie na Instagrame a Facebooku,

pričom vytýčené tematické oblasti ilustruje nasledujúci graf č. 8.

Pandemická situácia

Viac ako 40 % príspevkov publikovaných na Instagrame v priebehu druhého

sledovaného obdobia súviselo s celosvetovou pandémiou COVID-19. Z hľadiska

domácej politiky bola väčšina príspevkov venovaná informovaniu o priebehu

šírenia ochorenia na Slovensku, dokumentovaniu a podávaniu správ o

rokovaniach prezidentky s ministrami jednotlivých rezortov zodpovedných za

prijímanie opatrení, a najmä snahe prezidentky o ukľudnenie a povzbudenie

občanov. Na komunikáciu zameranú na pandemickú situáciu prezidentka
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využívala ako faktické a vecné zamerané informatívne príspevky, tak i umiernene,

pokojne, optimisticky ladenú komunikáciu na vyjadrenie podpory občanom.

V prípade zahraničnej politiky sa jednalo výlučne o informovanie týkajúce

sa prebiehajúcich stretnutí a telefonátov s predstaviteľmi iných krajín, ktoré boli

zamerané na diskusiu o pandemickom stave a na prianie úspešného boja s danou

situáciou.

Z hľadiska ukotvenia i ďalších subkategórií komunikácie orientovanej na

pandémiu tvorilo ďalšie z nich aj pôsobenie Čaputovej v médiách, primárne vo

forme diskusií a vystúpení ako vo verejnoprávnej, tak i v súkromných televíziách.

Ďalšia časť príspevkov predstavujúca takmer pätinu tém týkajúcich sa

koronavírusu bola zameraná i na sociálnu oblasť a stretávanie sa (predovšetkým

online) s ľuďmi zasiahnutými dôsledkami pandémie.142 Z vyššie uvedených

príkladov vyplýva, že komunikácia týkajúca sa pandémie variovala medzi

tematikou rôznorodého charakteru snažiac sa o aktuálnej situácii informovať vo

viacerých rovinách.

Významné dni

Vysoko zastúpenou zložkou komunikácie Čaputovej boli i v tomto období

významné dni predstavujúce ako dôležité historické udalosti143, tak i aktuálne

sviatky relevantné pre Slovensko144 a všeobecne uznávané medzinárodné dni145.

Prezidentka v rámci tejto činnosti v príspevkoch akcentuje dôležitosť

zvolených oblastí za pomoci ich vyzdvihnutia a poďakovania ľuďom, ktorí sa v nich

angažujú. Veľmi častým javom bolo i zhodnotenie stavu komunikovanej

problematiky a zároveň poukázanie na potenciálne zlepšenie situácie v danom

odvetví.146

146 Príkladom takejto komunikácie je poukázanie na znevýhodňovanie žien v zamestnaní v rámci
príspevku pri príležitosti Medzinárodného dňa žien či zhodnotenie stavu a dôležitosti slobody tlače.

145 Napr. Medzinárodný deň žien, Svetový deň slobody tlače či Svetový týždeň na ochranu
pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.

144 Napr. Deň učiteľov či sviatok práce.
143 Napr. uctenie pamiatky M. R. Štefánika či oslava Dňa víťazstva nad fašizmom.

142 Jednalo sa napr. o osobný pozdrav prezidentky obyvateľom sociálneho zariadenia pre seniorov
či prechádzku po prezidentskej záhrade, v rámci ktorej sa Čaputová zhovárala s bežnými občanmi
a zaujímala sa o ich pocity v aktuálnej situácii.
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Domáca politika

Tesne pred začiatkom prvej vlny pandémie sa na Slovensku uskutočnili Voľby do

Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorých v tom čase zvíťazilo hnutie

OĽaNO.147 Z logických dôvodov sa komunikácia prezidentky počas pandémie

venovala i tejto oblasti vzhľadom na jej vysokú dôležitosť nielen zo všeobecného

politického hľadiska, ale aj s cieľom zabezpečenia čo najlepšieho chodu krajiny v

súvislosti s nastupujúcou pandemickou situáciou. Príspevky boli tak venované

nielen stretnutiam s dosluhujúcou vládou, ale predovšetkým nástupným

rokovaniam s novou koalíciou, novozvoleným premiérom a s ministrami

jednotlivých rezortov, ktorých Čaputová prijímala v Prezidentskom paláci.

Spoločenský problém

V priebehu prvej vlny pandémie sa prezidentka zameriavala aj na identifikáciu

problémov v spoločnosti, ktorým bolo v tomto prípade primárne domáce násilie

prameniace z náročnej psychickej situácie v súvislosti s nástupom pandémie.

Tento problém prezidentka identifikovala v počiatočnom období pandémie a

následne mu prispôsobovala svoje aktivity, ktoré predstavovala i na sociálnych

sieťach.148

Komunikáciou tejto témy prezidentka demonštrovala rýchlu adaptáciu na

negatívne zmeny v spoločenskom dianí, pričom sa snažila v rámci svojej

právomoci vyvinúť iniciatívu k jej riešeniu a zároveň vyzvať náležité orgány k

podniknutiu patričných krokov. Ako cieľ tejto komunikácie možno určiť tiež zámer

prezidentky ukázať publiku, že ju skutočne zaujíma aktuálne dianie v spoločnosti,

a že sa ako prezidentka republiky bude snažiť o vyriešenie novovzniknutých

problémov v dôsledku pandémie.

148 Jednalo sa primárne o diskusie o pomoci obetiam domáceho násilia, o stretnutie s odborníkmi
na túto oblasť, pôsobenie v médiách či stretnutie s policajným prezidentom s cieľom prispieť k
riešeniu tohto spoločenského problému.

147 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020. Definitívne výsledky hlasovania [online].
Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020 [cit. 18.03.2022]. Dostupné z:
https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data02.html
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Zahraničná politika, spojenectvo

Dôležitosť spojenectva s nadnárodnými útvarmi, medzi ktoré patrí napríklad NATO

a Európska únia bola síce na Instagrame a Facebooku zastúpená len veľmi

sporadicky, no v rámci komparácie tejto tematiky na všetkých troch sledovaných

sieťach považujem za vhodné zmieniť ju i v kontexte Facebooku a Instagramu.

Akcentácia spolupráce s týmito útvarmi sa u prezidentky vyskytovala primárne v

oblasti komunikácie zameranej podľa očakávaní na politiku a následne významné

dni.149 Na Instagrame takto ladená komunikácia predstavovala len 6 % obsahu, na

Facebooku potom minoritnú časť vo forme 5 % tematického zamerania.

#srdcomspolu - špeciálne vytvorená séria príspevkov v čase pandémie

V nadväznosti na pandemickú situáciu považujem za adekvátne zmieniť i

špeciálne vytvorený sériu príspevkov označených spoločným hashtagom

#srdcomspolu. Jednalo sa o kontinuálne komunikovanú sériu fotografií a videí, na

ktorých prezidentka absolvovala online videohovory s predstaviteľmi rôznych

sociálnych oblastí v rámci celého Slovenska. Tieto príspevky mali uvoľnený, menej

formálny podtón, pričom neboli určené na oblasť pandémie z odborného, ale

primárne z ľudského hľadiska.150

““#srdcomspolu s MUDr. Jozefom Valkym

Sme #srdcomspolu. Hoci sa nemôžeme osobne stretnúť, veľmi ma

zaujíma, ako sa v súčasnej situácii zmenil váš život a ako ju zvládate.

Chcem vedieť, kto alebo čo vám pomáha prekonať ťažké chvíle a kde a ako

čerpáte energiu. S pánom doktorom Jozefom Valkym, primárom Oddelenia

anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v

Banskej Bystrici, sme sa rozprávali aj o tom, s čím všetkým sa musia v

150 Takéto hovory zamerané na aktuálnu pandemickú situáciu boli uskutočnené napríklad s lekárom
z anesteziológie, s učiteľkou zo základnej školy, s vedúcou klubu seniorov či s opatrovateľkami zo
zariadení sociálnych služieb.

149 Takýmito príspevkami sú napr. široko deskriptívne popisy zo stretnutí s ministrom zahraničných
vecí zameraných na oblasť spojenectva či oslava Dňa Európy ako dôležitého dňa pre Slovenskú
republiku.
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aktuálnej situácii vysporiadať lekári a zdravotnícky personál. Zhodli sme sa,

že kríza je aj príležitosťou objaviť to lepšie v nás.”

Ako cieľ týchto príspevkov je možné určiť snahu prezidentky o inscenovanie

blízkosti a spolupatričnosti s občanmi v náročných pandemických časoch. Za

zmienku stojí i poukázanie na výber rôznorodých sociálnych oblastí

zainteresovaných v boji proti pandémii, v rámci ktorých prezidentka vyjadrovala

svoju psychologickú podporu.

V nadväznosti na vyššie vymedzenú komunikáciu na Facebooku a

Instagrame zobrazuje tematické zameranie príspevkov na Twitteri nasledujúci graf

č. 9:

Domáca politika

Domáca politika bola už tradične najmenej zastúpenou témou na Twitteri. Počas

pandemického obdobia prezidentka publikum na Twitteri informovala výlučne o

výsledkoch parlamentných volieb na Slovensku, ktoré sa uskutočnili tesne pred
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vypuknutím pandémie, avšak vymenovanie vlády prebehlo až po objavení prvého

pozitívneho prípadu.151 Čaputová tak veľmi stručne informovala o stretnutí s

novým premiérom.

Dôvodom nízkeho zastúpenia tejto tematiky je zameranie celkovej

komunikácie Čaputovej na Twitteri primárne na oblasť akýmkoľvek spôsobom

súvisiacu so zahraničím, pričom je však pravdepodobne žiaduce kontextovo

informovať zahraničné publikum i o prebiehajúcich voľbách v prostredí Slovenska

vzhľadom na dôležitosť tejto samotnej témy.

Pandemická situácia

Pandemická situácia predstavovala viac ako štvrtinu komunikácie na Twitteri.

Považujem však za dôležité poznamenať, že táto problematika mala na Twitteri

diametrálne odlišný charakter než v prípade Facebooku a Instagramu. Tento

globálny problém totiž Čaputová komentovala primárne optikou zahraničnej

politiky. V rámci príspevkov oficiálne reagovala na dianie vo svete v súvislosti s

koronavírusom a vyjadrovala podporu ostatným krajinám v boji proti pandémii.

Považujem za dôležité taktiež zmieniť, že v rámci inscenovania blízkosti k

samotným občanom Slovenska a v rámci prezentácie interagovania s nimi a

zaujímania sa o ich pocity či názory, prezidentka publikovala na Twitteri i video z

prechádzky Prezidentskou záhradou, počas ktorej sa zhovárala s prítomnými

občanmi. Tento príspevok je tak jediným prienikom medzi všetkými sociálnymi

sieťami z hľadiska komunikácie zameranej na pandemickú situáciu.

Významné dni

Dôležité dni boli zastúpené i v komunikácii na Twitteri, pričom sa v tomto prípade

jedná o relatívne podobné, prevažne historické, zameranie príspevkov obdobne

ako v prípade Instagramu a Facebooku.

151 Prezidentka Slovenskej republiky – Prezidentka vymenovala vládu Igora Matoviča [online].
Kancelária prezidenta SR, 2020 [cit. 10.04.2022]. Dostupné z:
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-vladu-igora-matovica/
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Za zaujímavé v tomto smere považujem zistenie, že prienikom v rámci

všetkých troch platforiem je významný deň predstavujúci Medzinárodný deň

Rómov.152 Prezidentka týmto krokom vyjadrila dôležitosť tejto oblasti, pričom sa

snažila klásť dôraz na sociálnu inklúziu všetkých zložiek obyvateľstva. Čaputová

sa tak i v tomto prípade snažila demonštrovať svoje prehlasované hodnoty, ktoré

zdôrazňovala nielen počas svojej volebnej kampane, ale aj po inaugurácii.

“Počas kampane som hovorila, že chcem byť prezidentkou všetkých

ľudí - nielen Slovákov a Sloveniek, ale aj ľudí, ktorí sa cítia byť súčasťou

národnostných či iných etnických menšín, ktoré sú rovnocennou súčasťou

Slovenska. Chcem počúvať aj ich hlas.”

Spojenectvo

Akcentácia spolupráce s medzinárodnými útvarmi, primárne s NATO a Európskou

úniou, bola na Twitteri prítomná v rôznych rovinách, od vyzdvihovania jej

dôležitosti z pohľadu komunikácie s domácimi politikmi153, cez adresovanie

príspevkov iným krajinám s vyjadrením dôležitosti spolupráce154, až po druh

príspevkov zameraných na oblasť význmaných dní, ktoré boli v priebehu

kategorizovania zaradené do oblasti akcentácie spojenectva vzhľadom na kladený

vysoký dôraz.155

#heartstogether - cudzojazyčný ekvivalent príspevkov #srdcomspolu

Súčasťou Twitteru boli i príspevky označené ako #heartstogether (cudzojazyčný

ekvivalent slovenskej verzie #srdcomspolu), avšak v nižšom počte než v prípade

Instagramu a Facebooku. Tento fakt možno pripísať tomu, že videá s touto

tematikou, ktoré boli publikované na ďalších dvoch zmienených platformách boli

155 Napr. viaceré príspevky pri príležitosti osláv Dňa Európy.
154 Napr. privítanie Severného Macedónska ako nového člena NATO.

153 Napr. iniciované stretnutia s ministrom zahraničných vecí zamerané menovite na oblasť
spojenectva.

152 Pri tejto príležitosti bolo na Instagrame a Facebooku publikované video s prejavom prezidentky,
ktoré bolo na Twitteri obohatené o titulky v anglickom jazyku pre potreby porozumenia i
medzinárodného publika.
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vytvorené čisto pre domáce účely v slovenskom jazyku a v rámci vyjadrenia

podpory obyvateľstvu Slovenska s dôrazom na domáce prostredie.
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7. Tretie sledované obdobie - bežná komunikácia

Tretím sledovaným obdobím je prvá polovica roku 2021 predstavujúca bežné

obdobie komunikácie Čaputovej. Bežným obdobím je v tomto prípade cielene

vybraný čas mimo jednotlivých pandemických vĺn, vianočných sviatkov či letných

prázdnin tak, aby nedošlo k skresľovaniu komunikácie prezidentky. Konkrétne sa

jedná o vybrané 2 mesiace v čase od 12.04.2021 do 12.06.2021. Celkovo bolo

počas posledného obdobia na sociálnych sieťach prezidentky publikovaných 164

príspevkov.

7.1. Kategorizácia obsahu príspevkov

Prvá monitorovaná premenná bola už tradične zameraná na kategorizáciu

príspevkov na základe ich politického, nepolitického alebo súkromného obsahu.

Výsledné hodnoty zvolenej kategorizácie ilustruje nasledujúci graf č. 10.

Rovnako ako počas prvých dvoch období, i počas posledného sledovaného

obdobia prevažoval na všetkých monitorovaných platformách politický obsah.

Najväčšie zameranie na oblasť politiky bolo možné sledovať v prípade Facebooku,
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kde politické témy tvorili 69 % celkového obsahu, zatiaľ čo zvyšných 30 % bolo

venovaných nepolitickým témam a posledné 1 % náležalo súkromnej oblasti. V

prípade Instagramu a Twitteru sa naopak prekvapivo jednalo o podobné pomerové

zastúpenie komunikovaného obsahového zamerania. Na Instagrame tvorila

politická problematika 56 % obsahu, na Twitteri bolo na politiku sústredených 59 %

príspevkov. Analogicky bola situácia na týchto platformách podobná i v prípade

nepolitického obsahu, ktorý na Instagrame pokrýval 42 % publikovaných

príspevkov, zatiaľ čo na Twitteri išlo o 41 %. Obsahovým rozdielom medzi

sledovanými platformami bol výskyt príspevku zo súkromia prezidentky. Hoci sa

jednalo fakticky len o jeden príspevok, táto tematika bola prezentovaná len na

Instagrame a Facebooku.

Z hľadiska Instagramu bol politický obsah zameraný predovšetkým na

oblasť domácej a zahraničnej politiky v súčinnosti s identifikáciou a riešením

sociálnych problémov v spoločnosti. Na Facebooku bolo toto zameranie obdobné.

V prípade nepolitických tém bola značná pozornosť na týchto dvoch platformách

venovaná významným, dôležitým dňom a zároveň neziskovému sektoru,

predovšetkým potom dobrovoľníctvu a ochrane životného prostredia. Twitter

naopak vykazoval odlišné zameranie jednotlivých vytýčených oblastí. Politický

obsah tu bol sústredený výlučne na zahraničnú politiku. Spoločným znakom s

ďalšími dvoma platformami však bolo frekventované zastúpenie nepolitickej oblasti

vo forme významných, dôležitých dní, pričom sa i na Twitteri vyskytovala téma

dobrovoľníctva a ochrany životného prostredia. Podrobné tematické zameranie

príspevkov bude analyzované v nasledujúcich častiach.

7.2. Variabilita prvkov v príspevkoch

Ďalšou sledovanou premennou bola variabilita doprovodných multimediálnych

prvkov v príspevkoch. Konkrétne zastúpenie týchto prvkov ilustruje graf č. 11

nižšie.
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Variabilita multimediálnych prvkov v príspevkoch

Podobne ako v prvých dvoch obdobiach, i v treťom možno sledovať paralelu vo

výbere vizuálnych prvkov na Instagrame a Facebooku. V oboch prípadoch tvorili

väčšinovú časť prvkov statické obrazové materiály vo forme fotografií a albumov.

Najväčším rozdielom je v prípade Instagramu a Facebooku zastúpenie videí.

Vysvetlením ich takmer o polovicu vyššieho zastúpenia na Facebooku je to, že na

tejto platforme boli veľmi často publikované videá z oblasti domácej politiky

natáčané v Prezidentskom paláci, počas ktorých Čaputová vykonávala jednotlivé

činnosti v spolupráci s inými politikmi156, zatiaľ čo na Instagrame boli tieto

informácie sprevádzané výlučne fotografickou alebo albumovou prílohou. Tieto

správy boli teda na Facebooku zduplikované, pričom okrem fotografií a albumov

sa na ňom v porovnaní s Instagramom vyskytovali i videá z týchto udalostí.

Na Twitteri tvorila viac ako polovicu doprovodných prvkov fotografia. Zvyšná

polovica bola následne rovnomerne rozdelená medzi prvok videa a čisto textového

príspevku bez akéhokoľvek sprievodného obrazového materiálu. V prípadoch,

156 Početné zastúpenie videí z menovania osobností (menovanie profesorov a profesoriek,
menovanie sudcov rôznorodého zamerania, menovanie riaditeľa Slovenskej informičnej služby či
ministra pôdohospodárstva) či zo stretávania s inými politickými aktérmi v rámci rokovaní.
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kedy sa jednalo čisto o textové zdelenia, išlo predovšetkým o oficiálne vyjadrenia

prezidentky k aktuálnym udalostiam v rámci medzinárodného diania.157

Z hľadiska výskytu obrazových materiálov z iného zdroja ako z produkcie

KP SR bol v treťom sledovanom období čiastočne tento počet navýšený, pričom

predstavoval 6 prípadov využitia obrazových materiálov z archívu TASR. V týchto

prípadoch sa jednalo predovšetkým o dôležité a významné dni, primárne

zamerané na spomienkové príspevky a na vyjadrenie prezidentky k aktuálnemu

dianu.158 Na Twitteri sa ani v poslednom sledovanom období obrazový materiál

označený zdrojom TASR nevyskytoval ani v jednom prípade. Všetky ostatné

fotografie i videá boli v tom prípade vytvorené priamo počas prebiehajúcich aktivít

Čaputovej, čo jednoznačne potvrdzuje kontinuálne sa objavujúci predpoklad

profesionalizácie jej komunikácie vzhľadom na zapojenie odborníkov na tvorbu

politickej komunikácie.

7.3. Štylistická forma príspevkov

Na Instagrame a Facebooku mala štylistická forma príspevkov i v treťom

sledovanom období podobný charakter. Prezidentka tu volila komunikáciu v prvej

osobe singuláru, t. j. priamo vo svojom mene. Zaužívanou formou komunikácie

bolo i využívanie relatívne rozsiahlych príspevkov zameraných na široké

uchopenie postojov Čaputovej.

“Dnes sme v situácii, keď takmer štvrtina domácností nemá žiadnu finančnú

rezervu … Vnímam obavy ľudí z budúcnosti spojené s ich sociálnou

situáciou. Preto som si pozvala odborníkov … aby som sa ich pýtala, čo je

potrebné urobiť pre zmiernenie dopadov pandémie.

158 Fotografie z produkcie TASR sa vyskytovali ako doprovodné prvky napr. v kondolenčnom
príspevku v rámci úmrtia politika Milana Ftáčnika alebo v rámci vyjadrenia podpory ľuďom
zasiahnutým povodňou v obci Rudno nad Hronom.

157 Napr. vyjadrenie k aktuálnemu dianiu v súvislosti s tzv. kauzou Vrbětice predstavujúcou výbuch
muničných skladov v roku 2014 či vyjadrenie týkajúce sa núteného pristátia lietadla v Bielorusku a
následnom zadržaní opozičného aktivistu na konci mája 2021.
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K skupinám, ktoré žili v riziku chudoby už aj pred pandémiou:

jednorodičovské a nízkopríjmové domácnosti, ľudia so zdravotným

znevýhodnením, … Medzi návrhmi, ktoré by pomohli rýchlo kompenzovať

dopady pandémie odborníci uviedli: flexibilnejšie podmienky pre poberanie

dávky v nezamestnanosti, rozšírenie možností poberania príspevku na

bývanie, zvýšenie príspevku, …

Pre zlepšenie sociálnej situácie potrebujeme nielen opätovne naštartovať

ekonomiku. … Zhodli sa tiež na tom, že sociálnu a ekonomickú obnovu po

pandémii zvládneme lepšie a efektívnejšie v užšej spolupráci so

samosprávami, podnikateľmi a mimovládnym sektorom.

Sociálne dopady pandémie a obnovu hospodárstva považujem za kľúčovú

prioritu a z mojej pozície sa jej budem v najbližšom období venovať.”

Obdobne popisne boli komponované i ďalšie typy príspevkov, napr. tematika

dôležitých, významných dní, ktoré boli sprevádzané textovým popisom s

vyjadrením prezidentky ku konkrétnemu dňu, k jeho vyzdvihnutiu, reflexii v prípade

Slovenska, k upozorneniu na určitú problematiku alebo k poďakovaniu

relevantným zložkám obyvateľstva v súvislosti s daným dňom.

“Červená farba je symbolom Svetového dňa hemofílie. Preto dnes večer

Prezidentský palác svieti práve touto farbou. Teší ma, že sa k iniciatíve

Slovenského hemofilického združenia pridávajú aj desiatky ďalších budov a

pamiatok na Slovensku.

Hemofília je ochorenie, ktoré je nevyliečiteľné a prejavuje sa poruchou

zrážanlivosti krvi. Na Slovensku s týmto ochorením žije viac ako 600

pacientov, z toho až tretina sú deti. V súčasnosti, vďaka pokroku v

medicíne, môžu hemofilici žiť plnohodnotný život a ich perspektíva do

budúcnosti je čoraz lepšia.”
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I v poslednom monitorovanom období sa na Instagrame a Facebooku vyskytovala

komunikácia v slovenskom jazyku, výnimočne doplnená o príspevok v jazyku

niektorej z menšín žijúcich na Slovensku.159

Z hľadiska štylistickej formy príspevkov na Twitteri volila Čaputová

komunikáciu ako vo svojom mene, tak i v mene Slovenskej republiky z pozície

hlavy štátu. Z lingvistického hľadiska sa už tradične jednalo o komunikáciu v

anglickom jazyku.

“#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive

actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We

stand by #Czechia and support the steps taken.”

“Our home - our Earth - is our responsibility. Let’s enter the new

decade by joining #GenerationRestoration. We need to step up

environmental protection & put in place bold policies to succeed.

#WorldEnvironmentDay”

Zároveň i v poslednom období dochádzalo k frekventovanému využívaniu

hashtagov za pomoci konkrétneho adresovania samotných príspevkov iným

politickým aktérom prípadne ich označovanie v relevantne zameraných správach.

7.4. Tematické zameranie príspevkov

Ďalšou sledovanou premennou bolo tematické zameranie komunikácie

prezidentky v jednotlivých príspevkoch. V rámci kategorizácie tematického

zamerania bolo v tomto prípade určených 8 špecifických oblastí, ktoré boli

komunikované na profiloch Čaputovej. Nasledujúci graf č. 12 tieto tematické

oblasti vymedzuje v prípade Instagramu a Facebooku, kde bolo opätovne, tak ako

v ostatných sledovaných oblastiach, možné nájsť veľké množstvo podobných rýs a

159 Výnimkou je napríklad príspevok zachytávajúci online hovor prezidentky s deťmi v rámci
projektu Rozumieme.si resp. Cseregyerek, ktorý prepája slovenské a maďarské deti. Tento
príspevok bol tak publikovaný vo dvoch jazykových verziách.
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v mnohých prípadoch i úplne zhodných príspevkov ako z textového, tak i

vizuálneho hľadiska.

COVID-19

Hoci bolo časové ohraničenie tretieho zvoleného obdobia určené na dobu

prebiehajúcu medzi jednotlivými pandemickými vlnami, komunikácia zameraná na

situáciu súvisejúcu s COVID-19 však podľa očakávaní neabsentovala úplne.

Pravdou však je, že jej bola venovaná minoritná časť komunikovanej problematiky

sústredenej najmä na vyjadrenia Čaputovej k vakcinácii či k oceňovaniu

nasadenia zainteresovaných povolaní pri boji s koronavírusom.160

Významné dni

Významné dni sú už tradičnou zložkou všetkých sledovaných období. I v treťom

období prezidentka publikovala správy o množstve dôležitých a pripomienkových

dní významných ako z domáceho tak i zahraničného prostredia.

160 Z hľadiska vakcinácie sa jednalo o príspevky s výzvami o zverejnenie zmluvy o dodávke vakcíny
Sputnik adresovanými parlamentu. Rovnako prezidentka v príspevkoch vyjadrovala i svoju plnú
podporu pri testovaní vakcín a rovnako oceňovala vojakov či členov Generálneho krízového štábu
po boji s pandémiou.
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Publikované významné dni bolo možné rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou

sú ceremoniály a spomienkové akcie s fyzickou prítomnosťou prezidentky, v rámci

ktorých si pripomínala významné historické udalosti.161 Druhou kategóriou boli

významné dni ukotvené v rámci konkrétnych kalendárnych dní. Pri príležitosti

poukázania na tieto dni neboli organizované oficiálne spomienkové udalosti, ale

pozornosť bola venovaná primárne ich pripomenutiu v rámci občianskeho

povedomia. Za zmienku stojí i vytýčenie rôznorodej kombinácie výberu týchto dní,

ktoré boli zamerané na rôzne oblasti od zdravotníctva cez sociálnu oblasť až po

ľudské práva.162

Príspevkami tohto typu je možné sledovať snahu prezidentky o vyvolanie

pocitu rešpektu a cti nielen k historickým odkazom a udalostiam, ale aj v rámci

reflexie a akcentovania takýchto dní z novodobého hľadiska. Čaputová tak

vyzdvihuje ich dôležitosť, vyjadruje im vďaku, prípadne identifikuje súvisiace

problémy danej oblasti.

Významné dni sa v poslednom období čiastočne prelínali s ďalšími

špecifikovanými oblasťami163, pričom boli v niektorých prípadoch zaradené do inej

z uvedených oblastí. Jedná sa primárne o komunikáciu súvisiacu s ochranou

životného prostredia164, ktorá bude priblížená v relevantnej kategórii.

Spoločenský problém

Počas tretieho obdobia Čaputová tiež identifikovala ďalší z radu spoločenských,

sociálnych problémov, upozornila naň a vyzvala podnetné zložky k jeho riešeniu. V

prípade posledného obdobia sa jednalo primárne o zhoršujúcu sa sociálnu

164 Príkladom je tzv. Deň zúčtovania (resp. Earth Overshoot Day ako deň, odkedy na Zemi
spotrebovávame viac zdrojov než je možné vyprodukovať) a tiež s ním súvisiacu iniciatívu
označenú ako #MoveTheDate v snahe o čo najväčší posun tohto dňa do budúcnosti.

163 Príkladom je návšteva spoločnosti Volkswagen Slovensko pri príležitosti jej 30. výročia, ktorú
bolo potenciálne možné zaradiť i do tematiky interakcie s občanmi, no po zvážení charakterových
vlastností tohto príspevku (oficiálna návšteva, poďakovanie, neriešenie špecifického problému
apod.) bol tento príspevok zaradený do dôležitých dní.

162 Jedná sa  napríklad o Svetový deň hemofílie, Deň matiek, Symbolický deň tiesňovej linky 155,
Medzinárodný deň rodiny či Deň boja proti homofóbii a transfóbii.

161 Napr. ceremoniál na Bradle pri príležitosti pripomenutia smrti M. R. Štefánika či oslava dňa
víťazstva nad fašizmom na bratislavskom Slavíne.
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situáciu v dôsledku dopadov pandémie, o chudobu a vysokú nezamestnanosť.

Tieto oblasti prezidentka riešila ako s relevantnými odbornými zložkami, tak i

prostredníctvom podnikania výjazdov do jednotlivých regiónov, ktoré boli najviac

týmito sociálnymi a hospodárskymi problémami zasiahnuté. Tieto regióny

Čaputová osobne navštevovala, zhovárala sa s ich obyvateľmi, s majiteľmi

miestnych spoločností a ich zamestnancami snažiac sa hľadať súvislosti a

riešenia na vzniknutú situáciu. Rovnako ako spoločenský problém by sa v tomto

prípade dalo hovoriť i kategórii interakcie s ľuďmi vzhľadom na to, že tieto regióny

prezidentka osobne navštevovala.

Cieľom tohto druhu komunikácie možno opätovne určiť snahu prezidentky o

vyvolanie dojmu, že je prezidentkou bežného ľudu, pričom ju konkrétne problémy

ľudí v spoločnosti zaujímajú a je ochotná vyvinúť čo najväčšiu snahu o ich

vyriešenie. Ďalším vyslaným signálom obdobných príspevkov je i kontext blízkosti

a zainteresovanosti Čaputovej voči bežnému obyvateľstvu.

Domáca a zahraničná politika

Domáca politika bola v príspevkoch zahrnutá už v tradičnej forme spravodajstva z

každodenného života a programu Čaputovej. V tomto kontexte sa prezidentka

snaží prezentovať rôznorodé oblasti patriace do výkonu jej mandátu.165

Prezidentka touto formou komunikácie prezentuje rôzne oblasti výkonu

svojho mandátu, informuje o svojej kontinuálnej činnosti a pracovnom nasadení,

čo súvisí s dokumentáciou bežného a každodenného programu prezidentky s

podružným cieľom upozorniť na široký záber jej záujmu a kompetencií. Rovnako

demonštruje i myšlienku, že sa nesnaží byť prezidentkou v roli reprezentanta

krajiny, ale angažuje sa i v konkrétnych oblastiach za pomoci iniciácie rokovacích

stretnutí vyžiadaných proaktívne priamo z role prezidenta. Rovnako týmito

príspevkami i reflektuje aktuálne dianie v politike a spoločnosti.

165 V rámci zachytenia rôznorodosti takejto komunikácie som vybrala niekoľko konkrétnych
prípadov zameraných na rozdielne oblasti jej pôsobnosti. Ide napr. o menovanie sudcov,
profesorov či ministrov, o stretnutia s ústavnými činiteľmi či verejnou ochrankyňou práv, o podpis
novely zákona a deskripciu jeho zamerania či o odovzdanie bojovej zástavy vojenským útvarom z
pozície vrchnej veliteľky ozbrojených síl.
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Zahraničná politika predstavovala relatívne minoritnú časť príspevkov. Na

Instagrame bola pozornosť upriamená na oblasť zahraničia v prípade 24 %

príspevkov, na Facebooku predstavovalo informovanie o zahraničných aktivitách

len 17 % príspevkov. V oboch prípadoch bola významnou zložkou zahraničnej

politiky účasť prezidentky na medzinárodných konferenciách a samitoch.166

Druhou zložkou boli tak ako v prípade ostatných období i oficiálne zahraničné

cesty. Prezidentka i v tomto prípade informovala širokú verejnosť o svojich

aktivitách i v rámci zahraničnej politiky.

Tento pomer príspevkov zameraných na domácu resp. zahraničnú politiku

podporuje predpoklad o povahe Facebooku a Instagramu ako nástrojoch pre

komunikáciu primárne s domácim publikom, s občanmi Slovenska, ktorých

Čaputová informuje o problematike predovšetkým zo slovenského prostredia,

zatiaľ čo Twitter vníma ako platformu určenú najmä pre zahraničné publikum,

resp. pre Slovákov žijúcich v iných krajinách, pre zahraničných politikov či médiá

zaoberajúce sa celosvetovým dianím.

Interakcia s občanmi

Ako už bolo zmienené, príspevky zobrazujúce prezidentku počas priamej a

proaktívne vyvinutej interakcie s občanmi sa prelínali s inými vytýčenými

oblasťami. Stretávanie s ľuďmi však i napriek tomu tvorilo relatívne významnú časť

Čaputovej komunikácie, pričom sa venovala prezentácii tejto oblasti na oboch

sledovaných platformách rovnako.167

Táto oblasť sa významne prelína so sociálnym cítením prezidentky a s

kladením dôrazu na dôležitosť sociálnych otázok v rámci spoločnosti.

“Svoj prvý výjazd po uvoľnení opatrení som venovala sociálnym otázkam.

Išla som za ľuďmi, Slovákmi a Maďarmi žijúcimi v regióne Rimavskej

Soboty a Jelšavy, ktorí trpia najväčšou nezamestnanosťou.

167 Jednalo sa primárne o prezidentkine výjazdy do konkrétnych miest, v ktorých sa stretávala s
občanmi, vypočula ich, snažila sa ich pochopiť, vyjadrila im podporu a poďakovala týmto ľuďom za
ich zásluhy v rôznych oblastiach (domovy sociálnych služieb, detské kardiocentrum, návšteva
obchodných či gastro prevádzok apod.).

166 Konferencia o budúcnosti Európy či online samit prezidentov Bukurešťskej deviatky.
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Ľuďom tu chýbajú pracovné príležitosti, alebo často majú prístup len k

práci, ktorá ich nedokáže dôstojne uživiť. Pre niektorých to znamená aj

nevyhnutnosť cestovať za prácou mimo Slovenska. Práve o tom som

hovorila aj s pracovníkmi a pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a

rodiny v Rimavskej Sobote. V prvom rade som im poďakovala.”

Prezidentka sa touto formou komunikácie opätovne snaží poukázať na to, že nie

je v jej záujme byť hlavou štátu len z hľadiska oficiálnej, reprezentatívnej funkcie,

ale naopak, že sa o osudy ľudí a ich problémy naozaj zaujíma a nie sú jej

ľahostajné. Ukazuje tak spolupatričnosť so všetkými zložkami obyvateľstva.

Rovnako vyvíja snahu o monitorovanie nálady v spoločnosti a o identifikáciu

možných problémov.

Ekológia, dobrovoľníctvo

Hoci by sa táto tematická oblasť dala priradiť i k inej zvolenej problematike v rámci

komunikácie Čaputovej, rozhodla som sa jej venovať samostatnú pozornosť, a to

primárne z dôvodu monitorovania vysokej frekventovanosti tejto problematiky a

následného naliehavého tónu komunikácie v príspevkoch súvisiacich s ochranou

životného prostredia a s ekológiou ako takou. Okrem vyššie zmienených

významných dní168 prezidentka vyvíjala i špeciálnu aktivitu s cieľom dosiahnutia

tzv. zelenej prezidentskej kancelárie.

“Podmienky na našej Zemi sa neustále menia… Aj preto sme v Kancelárii

prezidenta SR prijali vlani záväzok byť prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou

inštitúciou na Slovensku do roku 2030… V sobotu sme zasadili 1650

mladých stromčekov v lese nad Limbachom. Ešte raz ďakujem všetkým

kolegom a kolegyniam, ktorí sa do tejto dobrovoľnej akcie zapojili.”

168 Deň zúčtovania, Svetový dňa životného prostredia či Deň Zeme.

72



V rámci tohto vytýčeného cieľa Čaputová vyvíjala aktivitu vo forme dobrovoľníctva

(napr. opakované sadenie stromov) a náležite ju prezentovala i na sociálnych

sieťach za pomoci fotografickej dokumentácie.

Do tejto kategórie bola zaradená i udalosť Prezidentská kvapka krvi

organizovaná priamo Kanceláriou prezidenta SR uskutočnená v priestoroch

paláca. V rámci tejto akcie Čaputová vyzývala ľudí ku konaniu dobra, konkrétne k

darovaniu krvi za pomoci proaktívnej organizácie udalosti tohto druhu.

Na základe takýchto úkonov bolo pozorované štylizovanie prezidentky do

tzv. role model, ktorú Morgenroth definuje ako osobu slúžiacu ako príklad pre

ostatných ľudí tým, že s nimi okrem iného zdieľa činnosti, ktoré sú v rámci

spoločnosti dôležité a sociálne žiaduce169, v tomto prípade s akcentom na oblasť

ochrany životného prostredia, zdravotníctva a pomoci iným ľuďom.

Táto komunikačná aktivita nasleduje niekoľko cieľov. Problematika ekológie

či klimatických zmien je momentálne frekventovane komunikovanou a zastúpenou

témou v mnohých aspektoch života. Jedným z cieľov je demonštrácia skutočne

vyvinutej aktivity s cieľom zmeniť súčasnú situáciu vzhľadom na to, že si

prezidentka zo svojej role uvedomuje rozsah negatívnych dopadov chodu

prezidentskej kancelárie na životné prostredie, pričom je možným podružným

cieľom i výzva a snaha o aktiváciu občanov na vyvinutie podobných činov, čo i v

tomto prípade môže potenciálne slúžiť ako znak štylizácie prezidentky do role

vzoru pre spoločnosť.

Podcast

Za samostatnú zmienku v rámci kategorizácie tematického zamerania stojí

jednoznačne i výskyt nového podcastu z produkcie prezidentskej kancelárie s

názvom Zjednotená krajina. Počas posledného sledovaného obdobia sa na

Facebooku a Instagrame tak objavili i príspevky oznamujúce nové epizódy tohto

169 MORGENROTH, Thekla, Michelle K. RYAN a Kim PETERS. The Motivational Theory of Role
Modeling: How Role Models Influence Role Aspirants' Goals. Review of general psychology
[online]. Educational Publishing Foundation, 2015, 19(4), 465-483 [cit. 2022-04-11]. ISSN
1089-2680. Dostupné z: The Motivational Theory of Role Modeling - SAGE Journals
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podcastu. Jeho cieľ v úvodnej nahrávke samotná prezidentka popísala

nasledovne: “S kolegami a inými osobnosťami sa budem rozprávať o tom, čo našu

krajinu spája a čo ju rozdeľuje. Nájdete tu rozhovory na ťažké či aktuálne témy, s

odstupom a nadhľadom. Raz mesačne zreflektujeme aktuálne dianie a budeme

hľadať to, čo nás zjednocuje.”170

Príkladom tém, na ktoré sú jednotlivé epizódy zamerané, je napríklad

duševné zdravie, ľudskosť, rešpekt a tolerancia, odpovede na otázky občanov,

pandémia, očkovanie či udeľovanie milostí.171 V tomto kontexte tiež považujem za

potrebné poukázať na to, že sama prezidentka dané rozhovory v rámci podcastu

aktívne vedie, nie sú teda v jednotlivých epizódach prítomní moderátori či

usmerňovači diskusie, ale účastníci i poslucháči majú možnosť dostať sa k

samotnej prezidentke bližšie a vnímať ju ako osobu blízku občanom. Rovnako

samotná tvorba podcastu svedčí i o niekoľkokrát zmienenej profesionalizácii

politickej komunikácie a zároveň o sledovaní aktuálnych trendov v oblasti nových,

digitálnych médií, na ktoré sa prezidentka jednoznačne snaží adaptovať.

Súkromie

Minoritne zastúpenou, no s ohľadom na ciele tejto práce dôležitou oblasťou, bolo

súkromie prezidentky. Táto tematika sa na Instagrame a Facebooku objavila len v

jednom prípade172, čo bude však významne využiteľné v priebehu zachytenie

celkovej formy politickej komunikácie Čaputovej.

Tematické zameranie príspevkov na Twitteri

V prípade Twitteru mala komunikácia Čaputovej podstatne jednodušší charakter.

Na tejto platforme prezidentka venovala svoju pozornosť trom tematickým

172 Konkrétne sa jednalo o prvé narodeniny prezidentkinho psa, ktoré boli na oboch platformách
sprevádzané albumom fotiek Čaputovej s jej domácim zvieraťom.

171 Podbean - Free Podcast hosting and Monetizing Platform. Nový podcast prezidentky Zuzany
Čaputovej [online]. Kancelária prezidenta SR, 2020 [cit. 16.04.2022]. Dostupné z:
https://zjednotenakrajina.podbean.com

170 Prezidentka Slovenskej republiky - Podcast Zjednotená krajina [online]. Kancelária prezidenta
SR, 2022 [cit. 16.04.2022]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/page/podcast-zjednotena-krajina/
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oblastiam - politike, v tomto prípade výlučne zahraničnej, ochrane životného

prostredia a významným dňom.

Ich percentuálne zastúpenie ilustruje graf č. 13 nižšie.

Súčasťou zahraničnej politiky boli všetky príspevky venované tejto téme,

ktoré sa vyskytli na Instagrame a Facebooku, i keď samozrejme v inom znení

vzhľadom na pravidlá publikácie na Twitteri. Nad rámec týchto príspevkov, ktoré

tvorili tretinu komunikácie o zahraničnej politike Čaputová o všetkých aktivitách

komunikovala detailnejšie, pričom dve tretiny príspevkov s vyjadreniami

prezidentky k zahraničnému dianiu sa vyskytovali len na Twitteri. Primárne sa tak

jedná o telefonáty s predstaviteľmi iných krajín, o oficiálne zahraničné cesty, no

predovšetkým o účasť na konferenciách, samitoch a fórach. Hoci túto oblasť

prezidentka komunikovala i na Instagrame a Facebooku, nejednalo sa o

prezentáciu všetkých jej aktivít tohto druhu. Zahraničná politika tak tvorila takmer

60 % komunikácie Čaputovej na Twitteri, čo predstavuje skoro každý druhý

príspevok.
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Druhou najpočetnejšie zameranou oblasťou boli významné dni. Hoci bol

počet príspevkov tohto typu značne nižší než v prípade Facebooku a Instagramu,

boli v rámci tejto tematiky komunikované dni z rôznorodých oblastí od histórie, cez

zdravotníctvo až po aktuálne témy ľudských práv. V prípade Twitteru sa však

prezidentka jendoznačne a pravdepodobne cielene rozhodla pre publikáciu len

tých dôležitých dní, ktoré určitým spôsobom súvisia so zbytkom sveta (tzn. sú

medzinárodne stanovené) alebo súvisia so Slovenskou republikou v kontexte

zahraničných vzťahov.173

Poslednou zastúpenou témou bola ochrana životného prostredia resp.

ekológia ako taká. I prípad Twitteru podporuje vyššie vyslovenú domnienku, že

prezidentka o tejto problematike komunikuje veľmi aktívne a s určitou

naliehavosťou a a zanietenosťou.174 Okrem zdieľania príspevkov o významných

dňoch s nosnou informáciou o dôležitosti ochrany prírody sa na Twitteri objavil tiež

príspevok týkajúci sa zámeru prezidentskej kancelárie stať sa uhlíkovo neutrálnou

inštitúciou.175

Cieľom týchto príspevkov bolo informovať nielen slovenské, ale i

celosvetové, zahraničné publikum o tom, že prezidentka SR berie ochranu

životného prostredia veľmi vážne a zo svojej role mu prisudzuje veľký význam.

Rovnako ako v prípade Instagramu a Twitteru sa tak snažila činiť i za pomoci

osobného vykonávania činností, ktoré mali slúžiť ako dôkaz jej postojov a zároveň

výzva k podobnému konaniu sledujúcich.

175 V tomto príspevku Čaputová prezentovala dobrovoľníctvo vo forme sadenia stromov, rovnako
ako na Facebooku a Instagrame.

174 Na Twitteri, podobne ako na ďalších dvoch platformách, figurovali príspevky zverejnené v rámci
Earth Overshoot Day spojené s podporou iniciatívy #MoveTheDate, Svetový deň životného
prostredia (resp. anglický ekvivalent World Environment Day) či účasť prezidentky na
konferenciách zameraných na túto problematiku pre prípad Európy a Slovenska (napr. podujatie
Next generation EU - Zelený reštart Slovenska).

173 Príkladmi takejto komunikácie, ktorá bola zverejnená výlučne na Twitteri a nad rámec v
porovnaní s Instagramom a Facebookom je napríklad World Press Freedom Day alebo 17. výročie
vstupu Slovenska do EÚ.
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8. Interpretácia výsledkov výskumu

Predchádzajúce kapitoly boli zamerané na predstavenie a analýzu politickej

komunikácie prezidentky Zuzany Čaputovej počas troch vopred zvolených a

špecifikovaných období. Nasledujúca kapitola je v nadväznosti na to zameraná na

komplexnú interpretáciu získaných dát a ich kontextualizáciu vo vzťahu k

teoretickým východiskám tejto práce. Cieľom tejto kapitoly je taktiež zodpovedanie

vyššie stanovených výskumných otázok.

Pred pristúpením k samotnej interpretácii dát, ktoré boli získané v priebehu

sledovania komunikačnej aktivity Čaputovej na sociálnych sieťach, považujem za

potrebné taktiež ukotviť limity uskutočňovaného výskumu. Prvou z nich je

výskumná vzorka zahŕňajúca výlučne pevne publikované príspevky na

jednotlivých platformách, pričom pozornosť v priebehu analýzy nebola

upriamovaná i na komunikáciu prebiehajúcu pomocou tzv. stories resp. príbehov,

prostredníctvom ktorých je dnes možné komunikovať na Instagrame a Facebooku.

S výberom výskumnej vzorky, v tomto prípade konkrétne z časového hľadiska, je

možné ako limitu práce vnímať i skúmanie komunikačnej aktivity v rámci časového

výseku predstavujúceho v súhrnnej podobe periódu 6 mesiacov, čo nereflektuje

komunikáciu Čaputovej v jej úplnosti. Na druhej strane je však primárnym cieľom

práce vytýčenie charakterových rýs komunikácie prezidentky na skúmaných

platformách, čomu napomáha selekcia 3 charakterovo odlišných období.

Z hľadiska obsahového zamerania publikovaných príspevkov bola

monitorovaná čiastočná paralela v prevahe komunikácie politických tém na

všetkých sledovaných platformách. Politicky sústredené témy viac či menej

prevažovali vo všetkých sledovaných obdobiach na Facebooku, Instagrame i

Twitteri. Výnimku v tomto smere tvorí len komunikácia počas nástupného obdobia

prezidentky na Twitteri, v rámci ktorého boli prezentované takmer výlučne témy z

politického prostredia, čo však možno pripísať samotnej podstate obdobia, ktorým

bol nástup prezidentky do funkcie. I nepolitický obsah bol však na druhej strane

významnou súčasťou všetkých sledovaných platforiem, pričom jeho

najzastúpenejšou zložkou boli jednoznačne významné dni, ktoré figurovali na

všetkých platformách. Naopak súkromne zameraná tematika sa na žiadnej zo sietí
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nevyskytovala takmer vôbec počas žiadneho zo sledovaných období, resp. len s

výnimkou jedného príspevku, čo je zároveň i odpoveďou na jednu z vytýčených

výskumných otázok dotazujúcej sa na prítomnosť súkromne zameraných tém v

politickej komunikácii prezidentky.

Využívanie vizuálnych prvkov v príspevkoch možno vytýčiť ako jednu z

podobných charakterových rýs komunikácie na Facebooku a Instagrame, v rámci

ktorých prezidentka využívala podobné pomerové zloženie jednotlivých

multimediálnych prvkov.

Z podstaty samotného Instagramu je predpokladateľné, že komunikovaný

obsah bude sprevádzaný vizuálnou zložkou, pretože v opačnom prípade na tejto

sieti nie je možné príspevok zverejniť. V rámci ozrejmenia variability najčastejšie

využívaných prvkov sa jednalo predovšetkým o využívanie fotografií ako

samostatného materiálu či vo forme albumov. V jednom zo sledovaných období sa

ako najčastejšie využívaný prvok objavilo i video. V tomto prípade je žiaduce

špecifikovať, že sa jednalo o obdobie predstavujúce prvú vlnu pandémie. Možno

tak predpokladať, že prezidentka v tomto krízovom období zámerne volila v rámci

možností osobnejšiu formu komunikácie za pomoci videí a prejavov,

prostredníctvom ktorých sa občanom prihovárala v takto náročnej dobe. Zároveň

tento jav môže byť aj indikátorom zvyšujúcej sa profesionalizácie politickej

komunikácie Čaputovej.

Ako už bolo zmienené, v prípade Facebooku sa jednalo o veľmi podobné

využívanie vizuálnych prvkov v porovnaní s Instagramom. Často sledovaným

javom najmä v poslednom období bola duplikovaná prezentácia tém z oblasti

domácej politiky na Facebooku, ktoré tu okrem samostatne zameraných

príspevkov s vlastnou vizuálnou zložkou boli obohatené i o video resp. priamy

prenos z výkonu danej činnosti, ktorý bol následne na Facebooku uložený i vo

forme samostatného príspevku. Tento jav možno pripísať snahe prezidentky o

vtiahnutie sledovateľov do aktuálneho politického diania prostredníctvom

umožnenia nazretia do výkonu funkcie za poskytnutia možnosti sledovania

prenosu. Za zmienku v tomto smere stojí i minimálne využívanie čisto textových

príspevkov či vkladanie odkazov na externé webové stránky do príspevkov. Hoci je
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takáto forma publikácie na Facebooku v porovnaní s Instagramom povolená,

prezidentka sa k tejto možnosti neuchylovala takmer vôbec a naopak preferovane

volila využitie vizuálnych prvkov v príspevkoch s cieľom umožniť divákovi

vizualizovať si komunikovanú tému.

Twitter je v tomto ohľade špecifickou sociálnou sieťou ako z jeho samotnej

podstaty, tak i z hľadiska jeho využívania v rámci politickej komunikácie.

Najčastejšie prezentovanou vizuálnou zložkou bola fotografia. Spoločne s

obrazovým materiálom však Čaputová na Twitteri frekventovane využívala i

charakteristický prvok tejto platformy, ktorý tvorí jej podstatu - krátke, výstižné

správy známe ako tweety. Prostredníctvom takýchto správ prezidentka reagovala

na aktuálne dianie v medzinárodnom prostredí a vyjadrovala svoje názory na témy

rezonujúce v spoločnosti.

V súvislosti s využívaním multimediálnych prvkov na jednotlivých

platformách je nutné zmieniť i fakt, že len minimálne percento z nich tvorili

obrazové materiály z archívov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Tento fakt

môže potenciálne poslúžiť ako jeden z dôkazov vysokej profesionalizácie politickej

komunikácie Čaputovej s prihliadnutím na to, že produkcia tak vysokého množstva

kvalitných výstupov prezentovaných na sociálnych sieťach musí prameniť zo

zapojenia odborníkov na rôzne oblasti tvorby komunikácie od producentov

obrazových materiálov, cez tvorcov textových prvkov až po odborníkov na

stanovenie komunikačnej stratégie relevantnej pre každú zo zvolených platforiem.

V nadväznosti na to v rámci ukotvenia ďalšej charakteristickej rysy

komunikácie na Twitteri možno uviesť celkovú štylistickú formu komunikácie

Čaputovej. V tomto prípade bolo volené adresovanie správ variujúce medzi

využívaním osoby prezidentky v spolupráci s akcentovaním komunikácie z pozície

hlavy štátu, ktorá je hlasom celej krajiny, a tým pádom sa môže vyjadrovať i v jej

mene. Z lingvistického hľadiska jednoznačne dominovala komunikácia v

anglickom jazyku ako jeden z predpokladateľných symptómov zamerania

komunikačnej aktivity na zahraničné publikum, čo sa bezpochyby v prípade

Twitteru dialo. Charakteristickým znakom bolo i frekventované využívanie

hashtagov priamo v komunikovaných správach, ktoré zjednodušujú vyhľadávanie
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relevantných tém. Zároveň bolo možné sledovať časté označovanie iných

politických subjektov v príspevkoch. Takto komponované správy boli adresované

iným politikom, predovšetkým prezidentom iných krajín, pričom s nimi Čaputová

touto formou verejne komunikovala. Tento jav je potvrdením výsledkov výskumov

zameraných na využívanie Twitteru politikmi, ktoré zhodne prehlasujú, že túto sieť

politici využívajú primárne na vyjadrovanie svojich názorov a na adresnú

komunikáciu s inými politickými subjektami, pričom prehliadajú konverzačné

aspekty tohto mikroblogu, ktoré by im potenciálne mohli poslúžiť na podnietenie

diskusie s ich publikom.176

Na Instagrame a Facebooku bolo i z hľadiska štylizácie príspevkov

opätovne možné sledovať určitú paralelu resp. podobnosť v komunikácii. V

mnohých prípadoch sa jednalo o jednotnú textovú formu príspevkov na oboch

sociálnych sieťach, pričom pre väčšinu komunikovaných posolstiev platilo, že boli

sprevádzané dlhším popisným textom vysvetľujúcim rôznorodé, s danou témou

súvisiace, podnety. Výnimku z hľadiska dĺžky príspevkov predstavovalo len prvé

sledované obdobie, v rámci ktorého Čaputová v niektorých prípadoch volila len

stručné heslovité posolstvá. I tento jav je možné reflektovať ako indikátor rastúcej

profesionalizácie politickej komunikácie prezidentky. Rovnako na oboch

zmienených sieťach prezidentka volila formálny tón komunikácie primárne v

slovenskom jazyku a vo svojom mene. V porovnaní s Twitterom zároveň nebola

komunikácia na Instagrame a Facebooku adresovaná priamo iným politickým

aktérom, pričom nebol zaznamenaný ani žiadny iný prvok interaktivity na týchto

dvoch sieťach.

Jednoznačným prienikom medzi všetkými sledovanými sociálnymi sieťami v

rámci obsahovej roviny bola komunikácia tém z oblasti domácej a zahraničnej

politiky, primárne aktuálne vykonávaných aktivít prameniacich z mandátu

prezidentky. V kontraste so zmieneným prienikom je však potrebné uviesť i

opačný pomer v ich zastúpení na Instagrame a Facebooku v porovnaní s

Twiterrom. Na tejto platforme Čaputová akcentovala primárne problematiku zo

zahraničného prostredia, vyjadrovala sa k medzinárodne aktuálnym témam,

176 SMALL, Tamara A. What the hashtag? A content analysis  of  Canadian politics on Twitter.
Information, communication & society [online]. Routledge, 2011, 14(6), 872-895 [cit. 2022-04-29].
ISSN 1369-118X. Dostupné z: doi:10.1080/1369118X.2011.554572
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informovala o plánoch svojich zahraničných ciest a opätovne adresovala

komunikáciu iným politickým subjektom. Instagram a Facebook boli v tomto

ponímaní opakom. Hoci sa na nich zahraničná politika taktiež vyskytovala,

jednoznačnú prevahu bolo možné pripísať akcentu na témy z diania v domácom

prostredí. K tomuto javu dochádzalo predovšetkým v období prvej vlny pandémie

COVID-19. Tento fakt opäť podporuje teóriu, že Facebook a Instagram sú

komunikačnou stratégiou prezidentky zvolené ako platformy určené na

komunikáciu s domácim, slovenským publikom, čomu prezidentka náležite

prispôsobuje prezentovaný obsah, zatiaľ čo Twitter je v tejto rovine považovaný za

nástroj zahraničnej komunikácie.

Okrem politiky boli markantne zastúpenou zložkou komunikačnej aktivity i

významné dni, ktoré sa zhodne vyskytovali na všetkých sledovaných platformách,

no nie v rovnakom množstve a zameraní. Na Twitteri mali takto sústredné témy vo

väčšine prípadov medzinárodný presah. Cieľom prezentácie vybraných

významných dní bola snaha prezidentky o preukázanie cti daným udalostiam či

zainteresovaným osobnostiam.

Charakteristickým znakom komunikácie na Instagrame a Facebooku a

zároveň ich odlišnosťou v ich porovnaní s Twitterom bola určitá fragmentácia resp.

rozčlenenosť komunikovaného obsahu medzi viacero rôznorodých oblastí.

Príkladom takýchto tém je prezentácia priamej interakcie prezidentky s občanmi,

identifikácia spoločenských či sociálnych problémov, iniciované stretávanie sa s

rôznymi skupinami obyvateľstva a najmä tvorba špecifického obsahu z produkcie

prezidentskej kancelárie vo forme podcastu či konceptu príspevkov #srdcomspolu.

Naopak výlučne pre prípad Twitteru bola v obsahovej rovine charakteristická

akcentácia dôležitosti spolupráce a spojenectva s nadnárodnými inštitúciami,

primárne s NATO a Európskou úniou.

Prítomnosť tzv. permanentnej kampane, teda kontinuálnej komunikačnej

aktivity politických aktérov, ako jeden z významných aspektov novodobej politickej

komunikácie, možno adaptovať i do zvolenej komunikačnej stratégie Zuzany

Čaputovej. Hoci medzi úvodným, nástupným obdobím a obdobiach po ňom

nasledujúcich bol monitorovaný relatívne prudký nárast aktivity na sociálnych
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sieťach, je možné tento jav pripísať i podstate prvého zvoleného obdobia a

zároveň ho klasifikovať ako nastupujúce uplatňovanie princípov ako permanentnej

kampane, tak i profesionalizácie politickej komunikácie Čaputovej. Ak by sme

spriemerovali počet príspevkoch na všetkých 3 platformách súčasne bez

rozlišovania miesta ich publikácie, možno prísť k výsledku, že bol na každej zo

skúmaných platforiem zverejnený v priemere 1 príspevok denne (táto informácia

sa týka výlučne druhého a tretieho sledovaného obdobia).

S ohľadom na zaznamenanú frekvenciu publikovaných príspevkov počas

jednotlivých období možno konštatovať, že v priebehu nástupného obdobia sa na

sociálnych sieťach objavilo celkovo takmer o polovicu menej príspevkov než v

prípade období, ktoré už naďalej nepredstavovali adaptačnú periódu po nástupe

prezidentky do funkcie. Počet publikovaných príspevkov bol naproti tomu v

priebehu ďalších dvoch sledovaných období obdobný (v druhom období bolo na

sociálnych sieťach publikovaných 165 príspevkov, v treťom období sa jednalo o

164 príspevkov). Zároveň bola prezidentka vo všetkých troch sledovaných

obdobiach najviac aktívna na Facebooku, no je potrebné zmieniť, že sa nejednalo

o nijak významné rozdiely medzi ním a Instagramom. Celkovo je teda možné

konštatovanie javu, že sa komunikačná aktivita Čaputovej postupne zvyšovala a

dostávala konzistentnú, ucelenú a premyslenú formu, čo možno pripísať ako

uplatňovaniu princípov permanentnej kampane, tak i znakom profesionalizácie jej

politickej komunikácie.

Ďalším významným vývojovým trendom z oblasti politickej komunikácie na

sociálnych sieťach, a zároveň charakteristický prvok v rámci ukotvenia rozdielov

medzi tradičnými a novými médiami, je zahrnutie prvku interaktivity do

komunikačnej aktivity. Interaktivita ako dôležitá súčasť politickej komunikácie na

sociálnych sieťach však nebola počas skúmaných období zaznamenaná takmer

vôbec, resp. z hľadiska formulácie príspevkov tento prvok absentoval úplne.

Jediným zaznamenaným prípadom zahrnutia interaktivity do komunikácie

Čaputovej bola prítomnosť tohto prvku v súvislosti s podcastom Zjednotená krajina

z produkcie prezidentskej kancelárie, kde Čaputová okrem iného poskytovala

občanom možnosť klásť jej otázky, na ktoré bude v danom podcaste odpovedať. V

opačnom, väčšinovo zastúpenom, prípade prezidentka sociálne siete využívala
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výlučne na jednosmernú prezentáciu svojich aktivít, názorov a hodnôt bez

začlenenia komunikačných prvkov vyzývajúcich k interaktivite a k podnieteniu

diskusie.
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ZÁVER

Predkladaná diplomová práca bola zameraná na politickú komunikáciu

prezidentky Zuzany Čaputovej na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a

Twitter. V teoretickej časti práce boli ukotvené teoretické východiská súvisiace s

pojmom politickej komunikácie. Zároveň bol v rámci uchopenia jej komplexného

vývoja predstavený aj stručný exkurz do histórie. Následne boli v rámci teoretickej

časti predstavené i nové médiá primárne v súvislosti s ich aplikáciou v oblasti

politickej komunikácie po nástupe internetu, resp. sociálnych sietí. Súčasťou tejto

kontextualizácie bolo i priblíženie využívania analyzovaných sociálnych sietí v

prostredí Slovenska a rovnako i predstavenie vybraných trendov a aspektov

charakteristických pre oblasť politickej komunikácie na sociálnych sieťach.

Cieľom praktickej časti diplomovej práce bolo následne pomocou obsahovej

analýzy zmapovať rôznorodé aspekty politickej komunikácie prezidentky v

priebehu troch vybraných období, pričom každá táto špecifikovaná perióda

predstavovala rozdielne obdobie z hľadiska jeho charakterovej podstaty a

aktuálnych okolností. Konkrétne sa jednalo o nástupnú komunikáciu prezidentky

po jej inaugurácii, následne o krízovú komunikáciu počas prvej vlny pandémie

COVID-19, a v treťom prípade bola pozornosť zameraná na bežné obdobie

komunikácie tak, aby sa sledovaná perióda cielene vyhla potenciálnemu

skresleniu jej charakteru.

Na základe prevedenej analýzy bolo monitorovaných niekoľko spoločných

charakterových rýs príznačných súčasne pre politickú komunikácie uskutočňovanú

na Instagrame i Facebooku. Obsahová rovina príspevkov na týchto platformách

pokrývala typologicky podobné resp. v mnohých prípadoch zhodné komunikované

témy, pričom v rámci nich vo všetkých sledovaných obdobiach dominoval akcent

na domácu politiku. Naopak v prípade Twitteru sa jednalo o výrazné venovanie

pozornosti zahraničnej politike, a to primárne v súvislosti s akcentáciou dôležitosti

spolupráce a spojenectva s nadnárodnými inštitúciami. Zároveň bolo počas

analýzy odpozorované cielenie komunikácie na týchto platformách rozdielnymi
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smermi. Na Twitteri prezidentka svoju komunikačnú aktivitu venovala

zahraničnému publiku, prípade spoluobčanom žijúcim v iných krajinách, zatiaľ čo

Instagram a Facebook vykazovali známky zamerania na domáce publikum.

Z hľadiska prítomnosti definovaných trendov v novodobej politickej

komunikácii možno konštatovať ich výskyt i v prípade aktivity Zuzany Čaputovej,

ktorá niesla znaky ako napríklad permanentnej kampane, tak i vysokej

profesionalizácie jej politickej komunikácie s ohľadom na frekventované využívanie

multimediálnych prvkov či celkovej rozdielnosti komunikácie na Facebooku a

Instagrame v porovnaní s Twitterom, ktorá pramení z ukotvenia špecifických

komunikačných stratégií relevantných pre dané sociálne siete. V tomto prípade je

však nutné tiež zmieniť, že prvok interaktivity ako nosnej charakterovej vlastnosti

sociálnych sietí sa v komunikácii Čaputovej nevyskytoval takmer vôbec, s

výnimkou adresne ladených príspevkov smerovaných iným politickým aktérom, čo

však nemožno označiť ako plnohodnotný prvok interaktivity v jej podstate.

Súhrnne bolo teda možné sledovať viacero podobných paralel v prípade

komunikácie na Instagrame a Facebooku, zatiaľ čo Twitter vykazoval rozdielne

princípy aplikované v politickej komunikácii Zuzany Čaputovej.
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SUMMARY

The thesis focused on the political communication of President Zuzana Čaputová

on social networks Facebook, Instagram and Twitter. In the theoretical part of the

thesis, the theoretical background related to the concept of political communication

was anchored. At the same time, a brief excursion into its history was presented in

order to grasp its complex development. Subsequently, within the theoretical part,

new media were also introduced, primarily in the context of their application in the

field of political communication after the advent of the Internet or social networks.

This contextualisation included an introduction to the use of the analysed social

networks in the Slovak environment, as well as the presentation of selected trends

and aspects characteristic of the field of political communication on social

networks.

The aim of the practical part of the thesis was to map the various aspects of the

President's political communication during the three selected periods, each of

which represented a different period in terms of its character and actual

circumstances. Specifically, these included the President's post-inauguration

communications, followed by crisis communications during the first wave of the

COVID-19 pandemic, and in the third case, the focus was on the current period of

communications so as to purposely avoid any potential distortion of the character

of the period under scrutiny.

Based on the conducted analysis, several common character traits were

monitored, characteristic of political communication carried out on Instagram and

Facebook at the same time. The content level of posts on these platforms covered

typologically similar or in many cases identical communicated topics, with an

accent on domestic politics dominating in all the monitored periods. In contrast, in

the case of Twitter, there was a strong focus on foreign policy, primarily in relation

to the emphasis on the importance of cooperation and alliances with supranational

institutions. At the same time, the analysis revealed a targeting of communication

on these platforms in different directions. On Twitter, the President dedicated her

communication activity to foreign audiences, in the case of fellow citizens living in
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other countries, while Instagram and Facebook showed signs of targeting

domestic audiences.

In terms of the presence of the defined trends in modern political communication, it

can be noted that they are also present in the case of Zuzana Čaputová's activity,

which bore the signs of, for example, a permanent campaign, as well as the high

professionalisation of her political communication with regard to the frequent use

of multimedia elements or the overall difference in communication on Facebook

and Instagram compared to Twitter, which stems from the anchoring of specific

communication strategies relevant to the social networks. In this case, however, it

is also necessary to mention that the element of interactivity as a supporting

characteristic of social networks was almost non-existent in Čaputová's

communication, with the exception of address-oriented posts directed to other

political actors, which, however, cannot be described as a full-fledged element of

interactivity in its essence.

In sum, it was thus possible to observe a number of similar parallels in the case of

Instagram and Facebook communication, while Twitter exhibited different

principles applied in Zuzana Čaputová's political communication.
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voľnočasovému životu, ktorý prezidentka prispôsobuje cieľovej skupine danej komunikačnej platformy.
V rámci prevedenia komplexnej analýzy a dosiahnutia špecifických zistení je potrebné najskôr teoreticky ukotviť
pojmy sociálne médiá a špecifikovať jednotlivé sociálne siete, na ktoré bude táto práca sústredená. Následne bude z
teoretického hľadiska sústredená pozornosť i na priblíženie pojmu vládnej komunikácie s verejnosťou a na ukotvenie
vzťahu medzi vládnou komunikáciou a sociálnymi médiami. V práci sa budem snažiť o stanovenie, čím je všeobecne
charakteristická profesionalizovaná vládna komunikácia na sociálnych sieťach, akými princípmi sa táto vládna
komunikácia riadi a do akého kontextu je potrebné túto komunikáciu zasadiť tak, aby sa úspešne adaptovala na
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Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 znaků):
Cieľom práce je preskúmať, akým spôsobom komunikuje prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom mene s
verejnosťou na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Twitter. Z hľadiska komunikovaného obsahu na týchto
sociálnych sieťach je tiež cieľom práce zistiť, aké témy prezidentka komunikuje na jednotlivých sociálnych
platformách a taktiež komparácia jej komunikácie v závislosti na charaktere daných sociálnych sietí a na ich všeobecne
definovaných cieľových skupinách. Súčasťou prevedenej analýzy bude tiež skúmanie komunikovaného obsahu, a to s
cieľom zistiť, či je komunikácia na sociálnych platformách venovaná výlučne zachyteniu politických a verejne
zameraných tém alebo i na zachytenie života a tém z prostredia súkromia a voľného času prezidentky tak, aby sa aj
svojou komunikáciou v online prostredí dostala bližšie k verejnosti.

Výskumná otázka 1: Aké sú hlavné charakteristické rysy komunikácie prezidentky SR Zuzany Čaputovej na
jednotlivých online platformách (Facebook, Instagram, Twitter)?

Výskumná otázka 2: V čom sa komunikácia na jednotlivých spravovaných sociálnych sieťach líši a v čom si je
naopak podobná? Prispôsobuje prezidentka svoju komunikáciu všeobence definovaným cieľovým skupinám a
zameraniu daných platforiem?

Výskumná otázka 3: Komunikuje prezidentka SR na svojich sociálnych sieťach aj témy zo svojho súkromia alebo je
daná komunikácie venovaná výhradne politickým a spoločensky preberaným témam?

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich
obsahu):

Teoretická časť:

Úvod

1. Sociálne médiá a sociálne siete
1.1 Charakteristika a definícia jednotlivých sociálnych médií
1.2 Definícia a využitie sociálnych médií a sietí v politike:
Facebook
Instagram
Twitter
1.3 Využívanie sociálnych médií na Slovensku

2. Vládna komunikácia a sociálne médiá
2.1 Rola sociálnych médií vo vládnej komunikácii
2.2 Definícia a ciele vládnej komunikácie na sociálnych sieťach
2.3 Špecifiká vládnej komunikácie na sociálnych sieťach:
Facebook
Instagram
Twitter
2.4 Trendy v komunikácii verejnej správy s občanmi v prostredí sociálnych médií

Analytická časť:

1. Analýza komunikácie prezidentky na sociálnej sieti Facebook
2. Analýza komunikácie prezidentky na sociálnej sieti Instagram
3. Analýza komunikácie prezidentky na sociálnej sieti Twitter

Zodpovedanie výskumných otázok

Záver

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
Analyzovaným obdobím bude celkové obdobie, počas ktorého Zuzana Čaputová oficiálne zastávala funkciu
prezidentky Slovenskej republiky, tzn. od 15.06.2019, kedy prebehla oficiálna inaugurácia.
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Metody (techniky) zpracování materiálu:
Primárnou metódou spracovania dát v tejto práci bude analýza, pričom v súvislosti s rozborom jednotlivých príkladov
komunikácie prezidentky bude tiež využitá kvalitatívna analýza. Spracovávané dáta budú vychádzať z verejne
dostupných zdrojov - konkrétne z oficiálnych účtov prezidentky na sociálnych sietach Facebook, Instagram a Twitter.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést
stručnou anotaci na 2-5 řádků):

CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna MATUŠKOVÁ (2012): Teorie a metody politického marketingu. Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury.
Publikácia poskytuje prehľad o najrelevantnejších konceptoch politického marketingu. Ponúka teoretické i metodické
základy disciplíny, praktické aspekty sprevádzajúce marketing v politike a tiež pohľad na problematiku politickej
komunikácie.

LEES-MARSHMENT, Jennifer (2009): Political marketing: principles and applications. New York: Routledge.
Kniha ponúka komplexný úvod do rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti politického marketingu. Okrem podrobného
priblíženia jeho funkcie v praxi publikácia obsahuje tiež úvahy o tom, ako by mal byť takýto marketing v budúcnosti
využívaný.

LILLEKER, Darren G. (2006): Key Concepts in Political Communication. London: Sage.
Publikácia je sústredená na predstavenie kritických konceptov, štruktúr a postupov vedenia politickej komunikácie.
Autor považuje v politickej komunikácii za ústredné nielen teoretické, ale i praktické otázky, ktoré predstavuje v
základných konceptoch a ponúka tiež kritické zhodnotenie vývoja v politickej komunikácii.

McNAIR, Brian (2003): An Introduction to Political Communication. Third edition, London, Routledge.
Publikácia skúma vzťah medzi politikou, médiami a demokraciou v súčasných spoločnostiach. Kniha sa tiež venuje
téme politických médií a ich efektom, funkcii politickej reklamy, marketingu a styku s verejnosťou a tiež
komunikačným praktikám organizácií na rôznych úrovniach, od menších subjektov až po vládne a medzinárodné
orgány.

ŠARADÍN, Pavel (2007): Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc.
Kniha predstavuje niekoľko aspektov vzťahu medzi politickými subjektami snažiacimi sa získať čo najväčší podiel na
moci a občanmi - voličmi, na ktorých je politická komunikácia smerovaná. Príspevky priblížené v publikácii zobrazujú
formy politickej komunikácie, ktorá patrí k nevyhnutným zručnostiam politických aktérov súčasnosti.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k
tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let)

VLACHOPULOS, Tomáš. Komunikace českých a slovenských parlamentních politických stran na Facebooku. Praha,
2017. 168 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra
politologie. Vedoucí diplomové práce: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

RUMIANTCEVA, Iuliia. Sociální sítě jako nástroj politického marketingu: analýza českých politických stran. Praha,
2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologie. Vedoucí práce: doc. PhDr.
Ondřej Císař, Ph.D.

HODBOĎ, Tomáš. On-line komunikace Úřadu vlády České republiky v letech 2012 a 2013. 2015. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce: Mgr.
Anna Shavit, Ph.D.
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Príloha č. 1: Vývoj využívania sociálnych sietí na Slovensku

Zdroj: DataReportal177

177 KEMP, Simon. Digital 2022: Slovakia. DATAREPORTAL [online]. 2022, 15.02.2022 [cit.
2022-04-17]. Dostupné z: doi:https://datareportal.com/reports/digital-2022-slovakia
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Príloha č. 2: Príklady využitia fotografií počas jednotlivých období:

1. SLEDOVANÉ OBDOBIE

inaugurácia
prezidentky

návšteva festivalu
Pohoda

stretnutie s
prezidentom Poľska
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2. SLEDOVANÉ OBDOBIE

účasť prezidentky v
diskusnej relácii

vysvietenie
Prezidentského paláca
vo farbách slovenskej

trikolóry na znak
spolupatričnosti

stretnutie s ministrom
obrany
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3. SLEDOVANÉ OBDOBIE

pripojenie prezidentky
na online samit

prezidentov
Bukureštskej deviatky

stretnutie s
opatrovateľkami pre

seniorov

Svetový deň včiel
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Príloha č. 3: Príklady využitia albumov počas jednotlivých období:

1. SLEDOVANÉ OBDOBIE

Zahraničná
politika:

nástupná návšteva
Maďarska, stretnutie s

prezidentom
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2. SLEDOVANÉ OBDOBIE

Významný deň:

uctenie pamiatky
generála M. R.

Štefánika
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3. SLEDOVANÉ OBDOBIE

Interakcia s
občanmi:

návšteva domova
sociálnych služieb pre

dospelých

114



Príloha č. 4: Príklady využitia videí počas jednotlivých období:

1. sledované obdobie:

● Cesta električkou na divadelné predstavenie

● Návšteva zariadenia pre seniorov, stretnutie s účastníkom protifašistického

odboja

2. sledované obdobie:

● Vyhlásenie prezidentky v súvislosti s koronavírusom

● Príhovor po vymenovaní vlády Igora Matoviča

● Deň učiteľov

● Medzinárodný deň Rómov - Instagram

● Medzinárodný deň Rómov - Twitter

● Diskusia o pomoci obetiam domáceho násilia

● Prechádzka záhradou pri Prezidentskom paláci - rozhovory s ľuďmi

● #srdcomspolu:
○ Online hovor s opatrovateľkami zo zariadení sociálnych služieb

○ Online hovor s primárom anesteziológie a intenzívnej medicíny

○ Online vyučovanie so žiakmi ZŠ v Trstenej

3. sledované obdobie:

● Návšteva zamestnankýň a zamestnancov prevádzok zasiahnutých

pandemickou situáciou (gastro, služby, maloobchod)

● Symbolický deň tiesňovej linky 155

● Svetový deň včiel 2021

● Príhovor na podujatí Next Generation EU: Zelený reštart Slovenska

● Deň Rusínov Slovenska
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https://www.instagram.com/p/B0G8qTqF7Y9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B0V7G3TFxCo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B0V7G3TFxCo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B9o_mgEHnHz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-AJYsXo44G/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-SDCdtI_58/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-toVUuoxCZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1247896919470301187
https://www.instagram.com/tv/B_aRfIOo1lG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_xefWNIFTP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_VcnWbIC5M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-fZyFhID7t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2OnFwoVwU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COU-68NF8TR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COU-68NF8TR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CO5A-ctKz7s/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPGTI-GqLbN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CP8dtaBKgHQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQA1zxaq_-c/?utm_source=ig_web_copy_link


Príloha č. 5: Príklady využitia grafiky v príspevkoch:
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