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 Autorka sa podujala skúmať komunikačnú prax, pri ktorej štúdiu sa stretávajú viaceré 

prístupy a pojmové schémy. Autorka prezentuje prácu syntetizujúcu poznatky 

o manipulatívnej komunikácii najmä z oblastí: rétoriky, politológie, sociológie spravodajstva, 

marketingovej komunikácie a mediálnych štúdií. Prácu prehľadne dopĺňa o cenné príklady 

mediálnych manipulácií, medzi ktorými nájdeme aj čerstvé príklady z prostredia domácej 

politickej scény.   

 

 Autorka predstavuje základné pojmy sociológie spravodajstva a ukazuje, ako 

prenikajú praktiky spin doctoringu do žurnalistickej praxe. Črtá sa otázka, či spin doctoring 

nie je inherentnou vedľajšou produkciou žurnalistiky. Takisto je zaujímavá otázka, do akej 

miery sa informačná ekonómia (pojem na s. 46) rozpúšťa v širších modeloch produkcie (napr. 

z hľadiska Chomského politickej ekonómie masmédií). Musím upozorniť, že rôzne aspekty 

týchto otázok sú v práci na rôznych miestach prítomné. 

 V kapitole o marketingovej komunikácii sa dozvedáme, aké sú znaky, ktoré vydeľujú 

spin doctoring ako samostatný produkt PR agentúr: jedná sa o krízovú komunikáciu, ktorá má 

podobu interpretácie určitej udalosti. Súčasne sa dozvedáme, že spin doktor vystupuje 

v médiách vo vzťahu k svoju klientovi ako nezávislý sympatizant.  

 V kapitole o politickej komunikácii autorka presvedčivo prezentuje jej súdobý obraz. 

Plynulo nadväzuje na poznatky o politickej žurnalistike z predošlých kapitol.  Vychádza 

z javu označovaného ako mediatizácia politiky a zdôrazňuje význam (hodnotu) účelovosti 

v súdobej politickej komunikácii. V takto načrtnutom prostredí opisuje prax politického 

marketingu a uvádza konkrétne príklady spin doctoringu.  

 V historickej perspektíve, ktorú autorka ponúka je cenné zhodnotenie pôvodu 

modernej podoby spin doctoringu vo vznikajúcom obore PR v USA. Dokumentuje to v 

pôsobení „zakladateľa PR“ E. Bernaysa.  

 Autorka na viacerých miestach zdôrazňuje, že dnešné PR aktivity vychádzajú zo spleti 

rôznych diskurzov. Príznačné dnes je, že semiotika sa vyučuje na marketingových školách 



a marketingová komunikácia sa študuje humanitnými obormi. (Začíname všetci zodpovedať 

Flusserovmu obrazu komunikológa?)  

 

 V podkapitole o nových médiách (3.3) autorka prehľadne zhŕňa súčasnú diskusiu 

o začlenení nových médií do existujúcich komunikačných štruktúr a následnom vplyve na 

ďalšie roviny usporiadania spoločnosti. Autorka sa dôverne oboznámila s koncepciami 

jednotlivých autorov, čo jej umožňuje posudzovať možnosti interferencií vznikajúceho 

kyberpriestoru a verejného (politického) priestoru. Oceňujem, že v prístupe techno-optimistov 

upozorňuje na existenciu technologického determinizmu, na opačnej strane poukazuje na 

možnosť rozvinutia deliberatívnych komunikačných platforiem. Autorka naznačuje stret 

masmediálnych technológií a nových technológií a poukazuje na prenikanie tradične 

masmediálnych formátov do kyberpriestoru.  

 Autorka upozorňuje, že vzťah medzi rastúcou pluralitou informačných zdrojov a 

aktivitou občanov nie je jednoduchý a samozrejmý, pričom zdôrazňuje, že skôr ako sa 

v nových médiách udomácni občiansky aktivizmus (alebo Habermasova verejná sféra), nové 

média už kolonizujú úplatní odborníci na komunikáciu. 

 

 Za metodologický nedostatok považujem nedostatočné vymedzenie pojmu spin 

doctoring na začiatku práce. Autorka ho jednak nepoužíva v spojitosti s médiami, a používa 

ho voľne ako presvedčovaciu komunikáciu za účelom manipulácie verejnej mienky. Autorka 

v práci asymetricky zdôrazňuje verbálny kód na úkor ikonických a iných neverbálnych kódov.  

To ju vedie k prílišnému sústredeniu sa na rétoriku a iné lingvistické aspekty spinového 

posolstva (napr. naratívnosť). Preto, z hľadiska zvolenej témy a cieľov, pôsobí kapitola 1.2, 

ktorá opisuje historické aspekty rétoriky, mierne odťažito. Takisto ako spornú vnímam snahu 

nachádzať paralely spin doctoringu v interpersonálnej komunikácii (alebo v historických 

obdobiach – „epoše mluvenosti a epoše psanosti“ z rozdelenia podľa Lohissa). V tejto oblasti 

totiž nie je jasné, či a v akom zmysle môžeme hovoriť o verejnej mienke, je tu opomenutá 

úloha médií, a jedná sa o terén, ktorý je skúmaný už dosť komplexnými terminológiami, 

a vyžaduje si iné komunikačné modely (napr. Watzlawick).  

 

 V úvode chýba komunikačný model/modely, pomocou ktorých by autorka 

jednoznačne definovala používané pojmy kód, médium, kanál. Takisto by lepšie ozrejmila 

presvedčovaciu funkciu komunikácie ako aj svoje porozumenie manipulácii, resp. 

manipulatívneho použitia kódu. Ďalej v práci začína byť intuitívne zrejmé, že sa jedná 



o manipuláciu verejnej mienky, ale mierny chaos prinášajú príspevky o manipulácii 

v interpersonálnej komunikácii.  

 Takisto, autorka sa prednostne snaží vysledovať ako sa prejavuje presvedčovacia 

komunikácia (resp. diskurz) v určitých médiách (masmédiá a nové médiá). Preto, ak by som 

mal upozorniť na možnosť, ktorá v práci nebola dostatočne rozvinutá, hoci by si to podľa 

môjho názoru zaslúžila, navrhol by som sa zamerať na otázku ako fungujú kódy v rôznych 

médiách. Otázkou sa zaoberali napr. McLuhan alebo Flusser, a práve teoretické východiská 

druhého spomenutého sa mi zdajú byť pre účely tejto práce užitočné. Napr. rozdelenie médií 

na diskurzívne a dialogické, otázka sieťových dialógov apod. 

 

 Autorka v závere navrhuje ako opatrenie voči manipulatívnym mediálnym obsahom 

zaviesť mediálnu osvetu produkovanú školstvom a neziskovým sektorom (s. 82). 

 V súvislosti s rozvíjaním tejto úvahy by som považoval za podnetné posúdiť vplyv 

nových kódov (technických obrazov) a nových mediálnych technológií (odklon od objektu 

k informáciám, čoraz vyššie prenosové rýchlosti) na nároky na recepciu (napr. V. Flusser 

s otázkou novej roviny vedomia). Takisto tému technologických platforiem ako zmyslových 

protéz a uspokojovanie zmyslov už na podprahovej rovine, pričom sa ukazuje, že zmeny, 

ktoré tieto protézy navodzujú, môžu naše vnímanie modifikovať namiesto toho, aby len 

menili naše komunikačné návyky (napr. Virilio). 

 

 Predkladaná práca odpovedá predovšetkým na otázku, ako sa využíva komunikácia pri 

vytváraní mediálneho obrazu, resp. ako manipulatívna komunikácia kreuje verejný priestor. 

Autorka syntetizuje prehľad základných východísk a pojmov a reflektuje meniace sa 

komunikačné štruktúry.  

 

 Štruktúra práce je vcelku prehľadná. Jazyková úroveň je dobrá, drobné nedostatky 

nekazia celkový dojem. Navrhujem prijať prácu k obhajobe a predbežne navrhujem známku 

2. 

 

V Prahe, 2.2.2012         Mgr. Tomáš Kladný 

 

Otázky 

1. Súhlasí autorka s tvrdením, že o spin doctoringu môžeme hovoriť až v súvislosti 

s programovaním verejnej mienky (príchodom masmédií)? 



  

2. Autorka si všimla, že správy majú charakteristiky televízneho seriálu. Dochádza podľa 

autorky v masmédiách k neodvratnej unifikácii rôznych formátov (publicistických, 

zábavných, spravodajských...)? Ak áno, v čom spočíva? 

 


