
Abstrakt 

Táto práca si kladie za cieľ prediskutovať hlavné politické a spoločenské aspekty v rámci 

rozvoja médií a ich zmien, ktoré dané médiá vyvolávajú.  

Trhové správanie subjektov politickej súťaže je dnes úplne prirodzeným. Rozhodovacie 

procesy v politickej sfére priťahujú pozornosť nielen odbornej ale i širokej laickej verejnosti. 

Správanie politických strán je ovplyvnené niekoľkými zmenami prejavujúcich sa vo sfére 

politiky. Kľúčovú úlohu zohráva globálny prístup k médiám, prostredníctvom ktorých 

kandidáti aj politické strany priamo a silne apelujú na všetky voličské skupiny. Dôležitým 

faktorom je aj široká expanzia informačných technológií. Často dochádza k racionalizácií 

volebného správania, čo v mnohých prípadoch znamená, že voliči sú viac nedôverčivejší vo 

vzťahu k politickým stranám a ich kandidátom.  

Najviac hlasov smeruje pre tých kandidátov, o ktorých si voliči myslia, že predkladajú 

najzaujímavejšiu politickú predvolebnú reklamu a kampaň. Tieto uvedené zmeny vedú 

k tomu, že politické strany vedú kampane predovšetkým na báze marketingových zásad. 

Predstava o význame politickej komunikácie vedie ku zvýšenému záujmu práve o vzťah 

politickej a masovej komunikácie. Vzrastajúce prenikanie médií do politiky vedie 

k mediokracii, v ktorej sa médiá zmocňujú funkcií politických inštitúcií. Komplexnou 

a vzájomnou spoluprácou politických subjektov s masovými médiami sa posudzuje celková 

kvalita politického života spoločnosti.  

V predloženej práci sú popísané hlavné témy v rámci spolupráce médií a spoločnosti. Práca sa 

zameriava na vzťah moci a médií, globalizáciou médií, ako aj slobodou tlače. V druhej časti 

práca popisuje základný koncept politickej komunikácie, ktorá v značnej miere prispieva 

k rozhodovaniu, či distribúcií moci. Druhá časť práce podáva bližší pohľad na vlastníctvo 

a politickú kontrolu nad médiami, čím sa rozširuje politický priestor vplyvu médií. Výskum sa 

opiera o dôležité a významné faktory vplývajúce na chod parlamentných volieb 2012 

v Slovenskej republike. Skúma a porovnáva politickú kampaň dvoch silných slovenských 

politických strán SMER -  SD a SDKÚ, predovšetkým ich lídrov. V súvislosti s médiami sa 

výskum zameriava na porovnanie politických článkov v dvoch popredných printových 

médiách, denníku Pravda a denníku Sme. Pomer znázornený v tabuľkách a grafoch poukazuje 

na pozitívne a negatívne ovplyvňovanie voličov na základe politických článkov a káuz.  
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