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Abstrakt 

Bakalárska práca „Platforma občianskej participácie v Českej a Slovenskej 

republike“ sa zaoberá úrovňou komunikácie a participácie medzi občanmi a politickými 

stranami, ktorá je dostupná širšiemu okruhu verejnosti. Zameriava sa a porovnáva 

pôsobnosť dvoch sociálno-demokratických strán ČSSD a SMER-SD na svojich 

internetových stránkach od roku 2006 do súčasnosti. Najskôr sa práca zameriava na 

chápanie platforiem občianskej participácie ako predmetu politickej participácie a 

skúma do akej miery je sympatizácia so stranou jej súčasťou. Neskôr je priblížený 

koncept občianskej a politickej kultúry Almonda a Verbu, ktorý je skúmaný práve 

v úzko definovanom priestore v rámci občianskej spoločnosti medzi politickými 

stranami a obyvateľstvom. Práca odhaľuje tendencie strán v Českej republike a na 

Slovensku vytvárať platformy ako internetové základne, ktorá prepájajú úroveň členov 

politických strán a úroveň ich voličov a porovnáva jej efektivitu v Českej a Slovenskej 

republike. Mapuje tvorbu jej obsahu z hľadiska komunikačných participačných 

a marketingových nástrojov a odhaľuje motivácie, trendy a zámery aktivít ČSSD 

a SMER-SD v rámci pôsobenia na webe. Práca odhaľuje mieru zapojenia 

sympatizantov v strane a prostredníctvom štúdia politickej kultúry sa snaží predostrieť 

potenciál, ktorý pre stranu prinášajú. Zameriava sa na skutočné implikácie nástrojov 

použitých na ich webových stránkach a odhaľuje príčiny a brzdy rozvoju platforiem 

občianskej participácie. 

 

Abstract 

The bachelor thesis „The platform of civic participation in Czech and Slovak 

Republic” deals with the level of communication and participation among citizens and 



political parties, which is accessible to a wider range of the public. The work aims to 

compare the presence of two social democratic parties: the Czech Social Democrat 

Party (ČSSD) and the Slovak party Direction-Social Democracy (SMER-SD) on their 

websites from 2006 to the present time. First, the work focuses on the understanding of 

platforms of civic participation as a subject of political participation and examines the 

extent to which the parties try to activate their supporters. Furthermore, the concept of 

civic and political culture of Almond and Verba is analysed in a narrowly defined space 

within the civil society between political parties and the general population. The work 

reveals the tendency of parties in the Czech Republic and Slovakia to create internet 

based platforms between parties and their supporters and tries to evaluate their 

effectiveness. The thesis maps the creation of its content in terms of participatory, 

communication and marketing tools and reveals the motivations, intentions and trends 

of the activities of ČSSD and SMER-SD online. The work reveals the level of 

involvement of supporters in the parties and through the study of political culture is 

trying to evaluate the potential of platforms for the political parties and citizens. Finally, 

the work focuses on the real implications of the instruments used on their websites and 

identifies the causes and inhibitors of the development of platforms of civic 

participation. 
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Cieľ práce 

 
Zámer práce vychádza z predpokladu, že v slovenskej a českej politike je 

priestor na zdokonalenie straníckej platformy občianskej participácie, ktoré by sa 

stretalo so štandardmi rozvinutých demokracií a bolo zároveň atraktívne pre politické 

strany Česka a Slovenska. Práca si všíma absenciu štruktúrovanej občianskej 

participácie v  demokratickom systéme oboch krajín, ktoré sa prejavujú popretrhanými 

komunikačnými väzbami medzi občanmi a reprezentantmi politickej moci, či 

kandidátmi o moc. Práca vyzdvihuje dôležitosť politických strán pri aktivácií a udržaní 

občianskej participácie, ktorú zároveň politické strany využívajú ako mechanizmus 

permanentnej kampane. Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom komparatívnej 

štúdie analyzovať politické prostredie českej a slovenskej občianskej sféry a aktivitu 

participantov prostredníctvom sympatizovania, či podporovania strany. Skúma 

platformu komunikácie medzi stranou a jej podporovateľmi a hľadá príčiny nízkej 

prístupnosti participantov k politickej strane, a k „iniciatívam zdola“. Súčasne práca 

hľadá charakteristiky optimálnej straníckej komunikačnej platformy pre prostredie 

českej a slovenskej politiky. 

 

Výskumná otázka 

 
Vo svojej práci sa pokúsim systematicky popísať na základe teoretickej analýzy 

spektra základných politologických teórií platformy občianskej participácie v Českej 

a Slovenskej republike. Poznatky o tejto problematike sa pokúsim zaradiť do hlbšieho 

kontextu obecného fungovania strán v straníckom spektre oboch krajín. 

Kľúčovou úlohou pri danej analýze politologických teórií bude vyhodnotenie ich 

vhodnosti pre posudzovanie skúmanej problematiky a prípadná aplikácia teoretických 

východísk do reálií českého a slovenského politického prostredia. Pri skúmaní sa budem 

zameriavať na komparáciu rôznych premenných charakteristík straníckych platforiem 

v Českej a Slovenskej republike. Cieľom bude zistiť aký význam pre spoločnosť 

a stranu poskytujú komunikačné platformy a ako sa dajú nastaviť tak aby optimalizovali 

benefity, ktoré môžu priniesť. 
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Predpokladaný postup práce 

 
Téma bakalárskej práce si vyžaduje empiricko-analytický prístup. Prvá časť 

práce je primárne postavená na práci so sekundárnymi zdrojmi. Zameriavať sa budem 

na myšlienkové východiská teórie komunikácie, ktoré budem analyzovať vo vzťahu 

k teoretickým aspektom straníckych komunikačných platforiem. Následným krokom 

bude preskúmanie teoretických základov občianskej participácie. V druhej časti svojej 

práce budem na získanie potrebných informácií využívať komparatívnu metódu. Tá by 

mala uviesť obecnú rovinu poznania reálnej štruktúry straníckych platforiem v Českej a 

Slovenskej republike. Na poznanie pravidelnosti v danej sfére, a na vymedzenie špecifík 

a zvláštností plánujem aplikovať metódu rozdielu. Mojou snahou bude pracovať so 

všetkými dostupnými primárnymi zdrojmi v oblasti výskumu. 
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Úvod 

Inšpiráciou pre venovanie sa danej problematike je predpoklad, že s príchodom 

nových komunikačných technológií politické strany vo svete čím ďalej tým viac 

zdokonaľujú svoj virtuálny rámec pre komunikáciu s občanmi a vytvárajú náznaky 

platforiem, ktoré prinášajú množstvo nových funkcií a možností pre rozvoj občianskej 

participácie. Nie všetky politické strany však využívajú potenciál, ktorý internet prináša. 

Dá sa predpokladať, že dôvody sú rôzne. Napríklad môže ísť o nedostatok financií, 

neznalosť či nedôveru ku participačným technikám, či o všeobecný nezáujem 

politických strán, alebo nedostatočný záujem občanov. V práci sa pokúsim vysvetliť 

tieto dôvody bližšie, tak ako aj ukázať ich relevantnosť pre budúci vývoj platforiem 

občianskej participácie politických strán.  

Najprv sa pokúsim sa priblížiť a definovať pojem platforma politickej strany 

a pokúsim sa charakterizovať prípady webových platforiem v českom a slovenskom 

prostredí určené na komunikáciu s občanmi a so sympatizantmi. Pojem občianska či 

politická participácia má množstvo používaných definícií, ktoré sa budem snažiť v prvej 

časti práce podrobnejšie rozobrať. „Sme v momente, kedy potrebujeme vybrúsiť našu 

slovnú zásobu a vytvoriť presnejšie kategórie na ohodnotenie konkurujúcich si 

vyjadrení ohľadom participácie“ (Jenkins a Carpentier, 2013, s. 267). Vývoj 

participácie ovplyvnili mnohé politické výkyvy od začiatku 20. storočia. Zo začiatku 

bolo hlavným bodom záujmu politológov účasť vo voľbách, kým v súčasnosti sa do 

oblasti participatívnej politiky priznáva oveľa viac súčastí. Snahou textu bude zistiť, ako 

sa rozvinul pojem politická participácia a ako dokáže korelovať s pojmom 

participatívna kultúra v Českom a Slovenskom prostredí. Pokúsim sa priblížiť koncept 

občianskej kultúry Almonda a Verbu a aplikovať dané chápanie prítomnosti kultúry na 

prostredie medzi politickými stranami a občanmi v rámci ich internetových stránok.  

V práci na základe predošlého teoretického podkladu selektujem nástroje, ktoré 

internetové stránky politických strán využívajú a pokúsim sa odhaliť možnosti a trendy 

zapojenia občanov do politického života prostredníctvom týchto nástrojov. Súčasne sa 

zameriam na nástroje politickej komunikácie a politického marketingu, ktorými sa 
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pokúsim interpretovať podstatu platforiem občianskej participácie v Českej a 

Slovenskej a republike, ich príčiny a spôsoby ich fungovania. 

V rámci analýzy komunikácie medzi členmi politických strán a občanmi sa 

pokúsim dopomôcť si známymi teóriami politickej komunikácie. Najskôr sa zameriam 

na rôzne myšlienkové východiská autorov a neskôr sa pokúsim venovať logickým 

postupnostiam, ktoré tieto práce ponúkajú v súvislosti s platformami politických strán. 

Spôsob a úroveň komunikácie sú veľmi dôležitými prvkami každej komunikačnej 

platformy. Práca stavia na predpoklade, že diskusie a výmeny názorov na internetových 

platformách politických stránok majú potenciál smerovať jednania členov politickej 

strany. Cieľom práce bude zistiť, či je úroveň komunikácie na internete dostatočná na 

to, aby vytvárala tvorivú diskusiu, z ktorej sa dajú vyňať relevantné politické 

argumenty. Je evidentné, že politický marketing a kampane politických strán pred 

voľbami boli prvým prispôsobením sa rozvoju, kde si politici osvojili moderné spôsoby 

propagácie či získavania podpory. Evolúcia vedenia volebných kampaní 

k profesionálnemu, post-modernému modelu bola podporená zmenami v možnostiach 

komunikácie, ktoré môžu strany jednoducho aplikovať na širšiu verejnosť (Norris, 

2000; Plasser, 2002; Rice, 2004). V prípade dlhodobej úrovne komunikácie s občanmi, 

alebo permanentnej politickej kampane je intenzita využívania možností internetu 

otázna, čo je východiskovým bodom pre moju prácu. Cieľom práce bude 

prostredníctvom charakteristík marketingových nástrojov sympatizantských stránok 

interpretovať význam politickej kampane na úrovni platforiem občianskej participácie. 

V rámci štruktúry práce je analýza politickej komunikácie a politického marketingu na 

rozdiel od predbežného plánu uvedená až po predostretí komunikačných 

a marketingových nástrojov, ktoré strany využívajú, keďže na selekciu týchto nástrojov 

bude využitá práca Uty Russmann, kde pre štrukturálnu analýzu komunikácie 

a marketingu internetových stránok rakúskych a nemeckých politických strán zvýraznila 

dôležitosť networkingu a mobilizácie (2011, s. 7). 

Záver práce sa pokúsi odpovedať na otázku, či strany ponúkajú skutočnú 

politickú participáciu so skutočným vplyvom na politický program, na jej témy a 

aktivity členov strán, alebo naopak len simulujú participáciu so zámermi marketingu. 

Pre prácu bude dôležité zhrnúť nielen mieru do akej je politická strana ochotná 
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participovať s občanmi, ale aj mieru do akej sú občania ochotní komunikovať 

s politickou stranou. Dúfam, že práca poskytne základné spektrum praktických 

a teoretických vedomostí v rámci danej sféry môjho záujmu a ponúkne námety na 

zlepšenia úrovne komunikácie medzi občanom a politickou stranou prostredníctvom ich 

webových stránok. 

Vymedzenie základných pojmov 

Bakalárska práca skúma priestory, ktoré vznikajú medzi politickými stranami 

a obyvateľstvom v rámci občianskej spoločnosti v Čechách a na Slovensku. Politické 

strany prichádzajú do kontaktu s občanmi napríklad prostredníctvom priameho kontaktu 

pri verejných diskusiách, prednáškach, či iných udalostiach, alebo vytvárajú pridružené 

organizácie, či think-tanky, kde zapájajú odbornú verejnosť. Jedným z 

najvšeobecnejších a najjednoduchších prístupov k politickým stranám pre občana je 

v súčasnosti prostredníctvom ich internetových stránok. Dve skúmané internetové 

stránky www.cssd.cz a www.strana-smer.sk tiež vykazujú priestory, kde občania môžu 

participovať na dianí v strane, bez toho, aby boli členmi strany, či odborníkmi. 

Bakalárska práca sa zameriava práve na tieto priestory. Tieto priestory sú pre účely 

práce nazvané platformou, pretože predstavujú stálu úroveň, či základňu pre občanov, 

voličov a sympatizantov. Nástroje platformy, ktoré práca skúma sú nástroje dostupné 

širokej verejnosti, ktoré slúžia na interakciu s politickou stranou. U nástrojov si práca 

všíma hlavne ich vývoj, efektivitu, schopnosti a vôľu politických strán tieto nástroje 

vytvárať. Platforma občianskej participácie skúmaná v tejto práci je teda akousi 

internetovou základňou, vytvorenou pre účely participácie občanov, ktorá využíva rôzne 

nástroje zapájania občanov do verejného života. Pre účely komparácie sa práca 

zameriava na dve sociálno-demokratické politické strany v dvoch susedných krajinách: 

Českú stranu sociálnodemokratickú a slovenskú stranu Smer- sociálna demokracia a ich 

internetové stránky. 
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Pojem politická participácia a väzba na politické strany 

Táto kapitola je rešeršou, ktorá má za účel nájsť alebo vytvoriť teoretický 

podklad pre participačnú platformu politických strán. Sústreďuje sa na vývoj definície 

politickej participácie a hľadá súvislosti s participačnými mechanizmami využívanými 

na stránkach politických strán, či sympatizantskými skupinami ako sú mojesocdem.cz, 

www.my.top09.cz alebo www.yourbritain.org.uk.  

Politologická debata ohľadom politickej participácie sa rozširovala v súvislosti 

s rozmachom liberálnych demokratických hodnôt a kultúry občanov, ktorí požadujú 

širšiu zaangažovanosť v rozhodovacom procese. Vývoj pojmu politická participácia 

ovplyvnili od začiatku 20.°storočia mnohé politické výkyvy. Právo voliť a byť volený je 

v súčasnosti základným participačným právom občanov. Do 50-tých rokov sa odborná 

literatúra venovala politickej participácie práve v tejto súvislosti, hlavne so zameraním 

na jednotnú dimenziu účasti občanov vo voľbách ako je napríklad rovnosť príležitostí. 

Lazerfeld bol v roku 1944 jedným z prvých výskumníkov, ktorí považovali participáciu 

ako závislú jednotku a jej hodnoty skúmali na úrovni jednotlivca (Lazerfeld, 1944). 

Politická aktivita sa prestala skúmať len na základe miery účasti vo voľbách, či 

množstva registrovaných občanov a do popredia sa dostali výskumy na podrobnejšiu 

konceptualizáciu významu participácia. Participácia nadobudla hierarchickú štruktúru, 

kde sa index politickej aktivity skladal z hodnôt, ktoré sa prisudzovali občanom pre ich 

kategorizáciu podľa ich politickej aktivity (Woodward a Roper 1950). Taktiež je 

evidentná snaha o nájdenie vzorca pri rôznych spôsoboch politických aktov a skúmanie 

ich frekvencie
1
 (Lane 1959). Participácia v politike je tiež načrtnutá ako lokálny 

leadership, či aktivity členov organizácií a neformálne vedenie názorov v rámci 

spoločnosti, kde voľba dostala nový charakter ako iba posledné štádium v procese 

sledovania politiky, čítania diskutovania a rozmýšľania (Lipset, 1960). 

                                                           
1
 Lane (1959) pomocou kumulatívnej techniky zoradil politické akty od najzriedkavejších až po najčastejšie: volebná 

agitácia/kampaň, účasť na stretnutiach strany, žiadosť či požiadavka pre verejných činiteľov, účasť v kvazi-politickej 
asociácií a voľba. 



20 
 
 

 

Do polovice sedemdesiatych rokov vznikajú prvé definície a typológie spôsobov 

politickej participácie: „Politická participácia predstavuje súkromné aktivity občanov, 

ktoré sú viac-menej priamo orientované k ovplyvňovaniu vládneho personálu a ich 

jednania a konania.”(Verba a Nie 1972, s.2) Verba a Nie priznávajú, že definícia je 

strohá, no tvrdia, že vystihuje ich sféru záujmu. Pre prácu je zaujímavé, že definuje iba 

činy, ktoré vyplývajú na vládny personál. Analyzovaný spôsob participácie v tejto práci 

by teda do predošlej definície najskôr nezapadal, keďže ide o participáciu v rámci 

strany, ktorá môže, ale nemusí byť vládna. Priznávajú ale, že abstraktne sa zaujímajú o 

pokusy ovplyvniť autoritatívnu alokáciu hodnôt pre spoločnosť, ktorá sa môže, ale 

nemusí uskutočňovať prostredníctvom rozhodnutí vlády(Verba a Nie, 1972). V tomto 

prípade by sa približovali k spôsobom participácie, ktoré sa zameriavajú viac na 

hodnoty v spoločnosti, a ktoré sú prítomné v neskorších štúdiách iných autorov a sú 

základom pre moju prácu. Dôležitou súčasťou definície Verbu a Nie je, že verejní 

činitelia, spolky a organizácie nie sú súčasťou participácie. Definícia sa obmedzuje iba 

na súkromné osoby a jej cieľom je vytvárať aktivity a konania, ktoré menia rozhodnutia 

priamo vo vláde. Komunikácia názorov a postojov, či kontaktovanie politikov mimo 

vlády je v definícií bezpredmetné. Verba a Nie sa snažia vytvoriť širší koncept, ale 

odkláňajú sa od ceremoniálnej, či podpornej participácie.
2
 Zdalo by sa teda, že stranícka 

platforma do ich definície nepatrí. No zároveň autori tvrdia, že participácia prúdi zdola 

od občanov a nezahrňuje podporu pre už existujúci národný záujem, ale je súčasťou 

procesu, ktorým sú národné záujmy vytvárané. Otázne je, či by on-line platforma 

politických strán nebola schopná zabezpečiť dané charakteristiky a otvoriť proces 

vytvárania politického programu a prípadného národného záujmu širšej verejnosti. Ďalej 

sa definícia zameriava len na konvenčné aktivity v rámci politického systému, teda 

legálne a legitímne aktivity, od ktorých sa množstvo neskorších prác výrazne odlišuje 

doplnením nekonvenčných aktivít. 

Odlišný pohľad ponúka práca Huntintona a Nielsona (1976). Ich definičný 

rámec je výrazný tým, že akceptuje niekoľko základných protipólnych charakteristík 

participácie: organizovaná/ spontánna, mierna/ násilná, legálna/ilegálna, účinná/ 

                                                           
2
 Verba a Nie ju definujú ako vyjadrenie podpory vlády, zúčastňovanie sa politických podujatí a 

sprievodov, práca v rozvojových projektoch, mládežníckych skupinách organizované vládou. 
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neúčinná, čo rozširuje spektrum skúmania na rôzne radikálne akcie a skutky 

v spoločnosti. Autori skúmajú vplyv participácie na socioekonomickú priepasť 

v spoločnosti a jej destabilizačné vplyvy na demokraciu. Aj napriek výraznému posunu 

v chápaní politickej participácie sa nedá povedať, že by doteraz vymenovaná politická 

participácia pripúšťala, či podrobne skúmala zakotvenosť politickej aktivity 

v nepolitických inštitúciách občianskej spoločnosti, ktorá je paradoxne tiež veľmi 

dôležitá pre bakalársku prácu. Cirkevné inštitúcie, mimovládne organizácie, nadácie či 

charity sú zdrojom významných občianskych zručností a poskytujú úroveň pre politickú 

angažovanosť. Sú miestom pre upriamenie pozornosti na každodennú realitu a čerpajú 

skúsenosti priamo zo života občanov v politickom systéme Majú možnosť odokrývať 

skutočný dopad zákonov, vyhlásení, či nariadení na život občanov. „Nepolitické 

inštitúcie sa môžu správať ako miesto pokusov o politickú mobilizáciu, (...)členovia 

organizácií tvoria sociálne kontakty a v rámci procesu sa stanú súčasťou siete, kde sú 

prítomné žiadosti o participáciu“ (Burns, Schlozman a Verba, 2001, s.58). Verba a kol. 

(1995) vo svojej knihe Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics 

poukazuje ale na skutočnosť, že nie je žiadna nutná spojitosť medzi charakteristikami 

organizácií a pravdepodobnosťou politického stimulu v rámci organizácie. Účasť v 

organizácií neznamená zvýšenie politickej aktivity, ani obnovenie záujmu o programy 

politických strán či zbavenie sa apatie k politike. Návrhy a podnety týchto organizácií 

bez zákonného spôsobu občianskej iniciatívy či petície, nemusia byť nutne 

konfrontované vládou ani politickými stranami. Je možné bližšie priblížiť dejisko 

politiky, či tvorbu niektorých noriem a pravidiel dostupnejšie k občanom? Práca 

predpokladá, že v politickej sfére Českej a Slovenskej republiky sú to práve politické 

strany, ktoré majú záujem sa pýtať občanov. Výrazným vstupom do vývoja typológií 

politickej participácie ku koncu 20 storočia bola integrácia foriem participácie 

prostredníctvom internetu (Mossberger, Tolbert a McNeal, 2008 ; Gibson a Cantijoch, 

2013 ; Oates, Owen a Gibson, 2006; Russmann, 2011). Čím viac dimenzií sa pridáva do 

chápania politickej participácie, tým viac sa názory na význam politickej participácie 

odlišujú. Do hry participácie vstúpili nástroje politického marketingu on-line, e-

demokracie, e-voľby a vytvorili koncept e-participácie. Nadšenci informačných 

a komunikačných technológií vidia v rozvoji danej participácie veľký potenciál na 

zvýšenie záujmu občanov o politiku. Oates, Owen, and Gibson (2006) vo svojej knihe 
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The Internet and Politics: Citizens, Voters and Activists ponúkajú komparatívnu 

perspektívu na e-demokraciu a politickú participáciu. Poukazujú na to, že zo začiatku 

bola publikovaná tvorba charakteristická hľadaním vylepšení pre spoločnosť, kde 

digitálne technológie boli kľúčom na obnovu priamej demokracie, kým na druhej strane 

iní vidia internet a jeho aplikácie nebezpečnými pre demokraciu, zmenšujúc možnosť 

pre kolektívnu akciu a narúšajúc sociálny kapitál. Web 2.0 spoločnosti na jednej strane 

uchopili participačné iniciatívy občanov a vytvorili z nej produkt, no na druhej strane 

odhaľujú nástroje, ktoré by mohli rozvinúť demokratizáciu a diverzitu našej kultúry 

(Jenkins a Carpentier, 2013). Potenciál súčasných komunikačných možností je veľký 

a umožňuje širšiemu spektru občanov prístup k zrozumiteľným informáciám. Nedá sa 

ale zabudnúť na potencionálne politické, spoločenské a bezpečnostné problémy, ktoré 

virtuálna participácia prináša. Otázna je aj prípadná úspešnosť daných projektov 

v Českom a Slovenskom systéme. Keďže komunikačné platformy sú tvarovateľné 

a dajú sa interaktívne prispôsobovať podmienkam slovenskej a českej spoločnosti, dalo 

by sa predpokladať, že ich efektivita je otázkou správneho nastavenia nástrojov. Taktiež 

vlastnosti českej a slovenskej spoločnosti, ktoré by mohli ovplyvňovať účinnosť 

straníckej platformy ako je napríklad mojesocdem.cz sa pokúsim v práci priblížiť 

neskôr.  

Dôležitým sporom v oblasti participácie v politológii je, či on-line participácia 

odstráni participačné bariéry pre rôzne skupiny v spoločnosti, ktoré ku politike nemajú 

prístup (Mossberger, Tolbert a McNeal, 2008) alebo vytvorí hlbšiu priepasť 

v socioekonomickej štruktúre obyvateľstva (Huntinton, Nielson, 1976; Norris, 2001). 

Mossberger, Tolbert a McNeal (2008) vidia tri výhody v participácií on-line, a to tvorbu 

sociálneho diskurzu, mobilizáciu a informovanosť. Otázne je, či platformy politických 

strán ponúkajú rovnaké výhody a majú kapacitu osvedčiť sa ako pozitívny nástroj pre 

Českú a Slovenskú spoločnosť. Ich výskum ukazuje, že pri dvoch posledných 

prezidentských voľbách posielanie a odosielanie e-mailov na podporu, či opozíciu voči 

politickým kandidátom je štatisticky spojené s väčšou pravdepodobnosťou účasti vo 

voľbách. Na jednej strane daná skutočnosť môže poukazovať na silu participácie on-

line, na druhej strane sa vraciame k Laneho(1959) kumulatívnej technike rozdelenia 

participácie od najpravdepodobnejšej po najmenej pravdepodobnú, kde tvrdí, že ak 
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občan posiela požiadavku verejnému činiteľovi, pravdepodobnosť, že sa zúčastni na 

voľbách je automaticky vysoká. 

Ďalej odborná literatúra rozdeľuje participáciu na konvenčnú a nekonvenčnú, 

pričom konvenčné formy sú zvyčajne zákonné a štruktúrované, ako napríklad byť 

súčasťou politickej strany, zúčastniť sa na voľbách, kontaktovať politikov, zúčastniť sa 

politického stretnutia či kampane. Bourne (2010) na druhej strane predstavil zoznam 

participačných aktivít, ktoré sú nekonvenčné: protesty, demonštrácie, barikády, útoky 

na bezpečnostné sily, blogovanie či rádiové vysielanie. Niektoré z vymenovaných 

nekonvenčných aktivít sú pod vplyvom zmien v spoločnosti čím ďalej tým viac 

akceptované a veľmi rozšírené v spoločnosti, čo problematizuje ich zaradenie medzi 

nekonvenčné spôsoby participácie. 

Účasť a záujem ľudí na verejných záležitostiach či schopnosť občanov hodnotne 

diskutovať o politike je záujmom občianskej spoločnosti. Participatívna kultúra je 

súčasťou európskeho modelu a podieľanie sa na demokratickom politickom živote je 

občianskym právom. Participatívne mechanizmy a postupy definujú charakter 

občianskeho práva participovať. Politické strany vo svete majú prirodzený záujem 

vytvárať dialóg s občanmi, čo ide ruka v ruke s ich hlavným cieľom uspieť vo voľbách. 

V skutočnosti, ale politickí predstavitelia a strany presadzujú koncepty dialógu 

s občanmi, otvorenosti, transparentnosti a prístupu občanov k politike na základe 

subsidiarity bez toho, aby týmto hodnotám prikladali akýkoľvek význam, či skutočnú 

váhu. Politická kultúra v Českej a Slovenskej republike smeruje ku všeobecnej letargií 

a pocitu bezmocnosti v politickej sfére života (Bútorová, 2011; CVVM, 2008). 

Prehĺbená úroveň participácie má na jednej strane potenciál tieto nedostatky 

kontrolovať, no na druhej strane pri zlom využití môže napomôcť populistickým 

tendenciám politických strán. Politická participácia sa odvíja od slobody prejavu, 

slobody sa združovať, možnosti občanov podieľať sa na veciach verejných, možnosti 

byť volený, petičného a protestného práva, atď. Táto práca sa sústreďuje iba na jeden 

úzky celok ktorým je komunikácia medzi občanmi a politickými stranami ktorá sa 

odlišuje od mediálnej komunikácie a je pod oborom e-participácie. Pre vysvetlenie, e-

participácia sa venuje hlavne občianskej účasti v rozhodovacom procese zvolených 

reprezentantov. „E-participácia je využitie informačných a komunikačných technológií 
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na podporu šírenia informácií a zapájanie zhora dole, ako napríklad vládne iniciatívy, 

alebo snahy zdola hore na rozšírenie a prehĺbenie možnosti občanov, organizácií 

občianskej spoločnosti a iných demokraticky ustanovených skupín na získanie 

podpory“(Macintosh, 2004, s.3). Internetová platforma politických strán využíva 

podobné modely a nástroje ako e-participácia a ich charakteristiky sa pokúsim v práci 

objasniť. Stranícke platformy môžu teda využívať nástroje ako sú rozhovory, blogy, 

networking, vizualizácie dát, ankety, diskusné skupiny, názorové platformy takisto ako 

iné e-participačné rámce. Participácia predstavuje rôzne alternatívy dosahu občanov či 

organizácií na politiku prostredníctvom ich aktivít, postojov, či podpory. Jej cieľom je 

vplývať na veci verejné, či priamo na vládne orgány. Participácia je na jednej strane 

potrebná pre politických reprezentantov a politické strany, keďže odzrkadľuje legitimitu 

demokracie. Na druhej strane je vyhovujúca pre občiansku spoločnosť, keďže 

podporuje proces politického vzdelávania, chápania hodnôt a princípov spoločnosti 

v rámci konceptu deliberatívnej demokracie. 

Politická kultúra a jej vzťah s občianskou kultúrou 

Po vrchole politickej činnosti transformačných síl v Českej republike, pri snahe 

o radikálnu zmenu politického systému vytvorením demokratických politických 

inštitúcií, sa politická kultúra, ktorá je všeobecne vnímaná ako „subjektívna stránka 

politického jednania“(Skovajsa, 2006, s.32) svojou zotrvačnosťou presunula do 

stredobodu pozornosti, zatiaľ kým sa politická štruktúra transformovala pomerne rýchlo 

a zanechala diskrepanciu medzi politickou štruktúrou a kultúrou, v literatúre známou 

pod pojmom kultúrne oneskorenie (Brown a Gray 1979, Skovajsa, 2006). 

Z pragmatickej komunistickej spoločnosti nezáujmu a zvláštnej  lojality sme dospeli do 

relatívne stabilnej demokratickej spoločnosti s množstvom inštitúcií, mediálnych sietí, 

nezávislých politických organizácií a stabilným spektrom politických strán. Výrazný 

demokratický deficit a neochota občanov viazať sa, či spolupracovať s oficiálnou 

politickou sférou prevažujú a politické strany musia vydať väčšie úsilie na zapojenie 

občanov do priestoru politických diskusií, sympatizácie, či činnosti pre politické strany 

na aktivizovanie potencionálnych voličov. Vývojom mediálnych technológií je 
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sprístupňovanie politickej sféry oveľa dynamickejšie a masovejšie a politické strany sú 

nútené pridržiavať sa týchto tendencií najmä pred voľbami, aby boli odpovedajúce 

a reagujúce na predstavy svojich voličov, či na záujem ostatných občanov. Ukážkou 

záujmu o voličov, sympatizantov, straníkov, či aktivistov je využívanie participačných 

nástrojov, funkcionalita a otvorenosť internetových stránok, či činnosť v rámci 

občianskej spoločnosti, usporadúvanie, či zúčastňovanie sa na diskusných paneloch. 

Odkrýva sa množstvo nástrojov, s ktorými politické strany môžu plnohodnotne 

komunikovať s občanmi a rozvíjať kritickú debatu. Práca skúma ich prítomnosť v rámci 

internetových stránok českých a slovenských politických strán. 

Holistické skúmanie politickej a občianskej kultúry v Českej a Slovenskej 

republike, ktoré berie do úvahy všetky vlastnosti a okolnosti daného systému či procesu 

prináša množstvo úskalí. Opis kauzálnych vzťahov medzi politickou kultúrou 

a štruktúrou sa v literatúre vychyľuje rôznymi smermi a  často dochádza 

k redeskriptívnym chybám, teda cyklickosti vysvetlení (Skovajsa, 2006). Kultúra 

a štruktúra sú dôležité inputy pre skúmanie nástrojov internetových stránok politických 

strán. Miesto kauzality sa ale práca zaoberá pozorovaním kongruencie medzi štruktúrou 

a kultúrou na úrovni malej uzavretej vzorky a vyvodením dôsledkov, ktoré z danej 

korelácie vyplývajú. Pre účely analýzy je politická štruktúra definovaná ako dôsledok 

jednania jednotlivcov podľa osvojených noriem a socializácie do rolí (Skovajsa, 2006). 

Politické strany sú súčasťou štruktúry. Politická platforma ako potencionálny priestor 

jednania straníkov a sympatizantov, ich tvorby úloh a socializácie je vnímaná ako 

štruktúrny fenomén s externými vplyvmi a je skúmaná v súvislosti s politickou kultúrou 

v danej úzkej oblasti internetového pôsobenia.  

 

Teoretický podklad politickej kultúry 

Spoločenské zmluvy Hobbesa, Locka alebo Russeaua už za osvietenstva 

predstavovali významný vklad k teórii politickej kultúry. Teórie, ktoré vznikli po 

francúzskej revolúcií, priniesli myšlienky občanov ako zdroja moci a neskoršiu analýzu 

politickej socializácie. Weberov sociologický aspekt zas podčiarkol dôležitosť 
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subjektívnych premenných, ako je napríklad členstvo, či podpora strany pri diferenciácií 

medzi politickými stranami. Zo sociologického hľadiska vymedzili Almond a Verba 

v roku 1989, tak ako aj v ich predošlých dielach koncept politickej kultúry 

operacionalizovaný prostredníctvom politickej orientácie k politickým objektom, ktorý 

sa charakterizuje určením frekvencie rôznych druhov kognitívnych, afektívnych 

a hodnotiacich orientácií voči politickému systému vo všeobecnosti, kde sa jedná 

spoznávanie a hodnotenie štátu, či napríklad patriotizmus alebo odcudzenie, voči 

politickým a administratívnym procesom ako vstupným a výstupným aspektom 

politického systému a voči sebe ako politickému aktérovi.  

Almond a Verba definujú tri typy politickej kultúry, kde tretí typ- participatívny, 

ktorý zodpovedá jednej zo špecifík demokracie je charakterizovaný prítomnou 

orientáciou jednotlivcov na politický systém, na jeho politické a administratívne 

štruktúry a orientáciu jednotlivca na vlastnú rolu v systéme (Skovajsa, 2006). Tieto 

orientácie či už pozitívne alebo negatívne sú prítomné aj v skúmanom objekte politickej 

strany a vo svojej obmedzenej realite dopĺňajú príklady orientácií k politickým 

objektom v The Civic Culture. Tabuľka predstavuje príklady pozitívnych orientácií 

v rámci komunity straníkov a sympatizantov. 

Tabuľka č.1 

Typy 

politických 

objektov 

v občianskej 

spoločnosti 

Príklad 

politických 

objektov 

Kognitívna orientácia Afektívna orientácia Hodnotiaca orientácia 

Systém ako 

celok 
Národ 

Znalosť štátnych 

inštitúcií a držiteľov 

úradov, 

Vlastenectvo, 
Presvedčenie 

o legitimite systému, 

Vstupové 

objekty 

Politická 

strana, jej 

kandidáti/ 

poslanci 

Jednotlivec pozná 

stranu a jej 

kandidátov, pozná 

poslancov strany 

Identifikácia so 

stranou, pocit záväzku 

so stranou 

Presvedčenie 

o legitimite strany 
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Výstupové 

objekty 

Politický 

program, 

Štátna 

politika, 

jednanie 

strany 

Poznanie politického 

programu, poznanie 

názorov politikov a 

výsledok ich 

hlasovania v 

parlamente 

Hrdosť na efektivitu 

politickej strany 

Presvedčenie 

o potrebe vyváženého 

politického programu, 

Presvedčenie 

o efektivite 

fungovania strany 

Ja 
Sympatizant, 

volič, občan 

Poznanie občianskych 

práv, poznanie svojich 

participačných 

možností 

Občianska sebadôvera, 

ochota k participácií, 

k vyjadreniu názoru, 

väzba k časti systému, 

ktorý mu umožňuje 

zúčastniť sa procesu 

utvárania, agregácie 

a selekcie politických 

požiadavok 

Predstavy o svojich 

občianskych 

kompetenciách 

a povinnostiach ako 

voliča. 

Zdroj: (Skovajsa, 2006, s. 79 passim) Príklady uvedené kurzívou sú autorove 

Členovia strany a sympatizanti interagujú prostredníctvom vytvorenej štruktúry 

internetovej stránky politickej strany. V rámci systému ako celku sú ich orientácie 

nerozlíšiteľné od všeobecných orientácií občanov, a preto sú tieto orientácie mimo 

centra záujmu. Príklady uvedené tučným písmom, teda orientácie pri vstupových 

a výstupových objektoch politickej strany sú do istej miery prítomné v internetovej 

komunite, dokonca sú pre niektoré jej časti špecifické. Touto časťou sú sympatizantské 

komunity, kde sú tieto uzavreté skupiny oboznámené so stranou a jej výstupovými 

objektmi, taktiež sa do istej miery identifikujú so stranou a sú presvedčené o legitimite 

strany. Orientácie skupiny sú podmienené jej záujmom o účasť, či sympatizovanie 

v strane. Nielenže tieto orientácie existujú, ale čo je dôležité pre závery tejto práce, 

kognitívne, afektívne a hodnotiace orientácie straníkov a sympatizantov sú kladné a 

podporujú politickú štruktúru, čím vytvárajú lojálnu politickú kultúru. Orientácie ktoré 

skupina obsahuje sú vyvolávané a komunikované prostredníctvom nástrojov 

internetových stránok. Kognitívna orientácia je vyvolávaná informatívnou schopnosťou 

strany (zverejnení členovia, oboznámenie s kandidátmi, zverejnený politický program 

strany). Hodnotiaca a afektívna orientácia je komunikovaná prostredníctvom nástrojov, 
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ktoré umožňujú objektívne, či subjektívne vyjadrenie názoru či presvedčenia 

o politickej strane, jej politickom programe, jej straníkoch a ich výstupoch. 

Metodológia výskumu 

Pre uskutočnenie viacúrovňovej komparácie stránok ČSSD a SMER v čase sa 

využíva internetový archív- Internet Archive na stránke http://archive.org/web/, ktorý 

funguje od roku 1996 a obsahuje prehľad uložených internetových stránok v digitálnom 

formáte. 

Samotná analýza je rozdelená do dvoch celkov. V prvej časti sa práca snaží 

popísať a kvantifikovať mechanizmy, ktoré strany používali a ktoré majú potenciál 

podoprieť politickú kultúru, formovať občiansku angažovanosť, či zvýšiť 

informovanosť voličov o politických reprezentantoch, cieľoch politickej strany, či 

politických programoch. V tejto časti je čiastočne využité východisko objektivistického 

makroprístupu Almonda a Verbu, ktoré skúma frekvenciu postojov, orientácií, hodnôt, 

názorov a presvedčení. Na úrovni sociálnej jednotky- internetových platforiem 

politických strán však nie je cieľom kvantifikovať orientácie a priradiť typ politickej 

kultúry. Skúmaná skupina sa skladá z politicky angažovaných jedincov, teda je logické, 

že orientácie u cieľovej skupiny  sympatizantov a straníkov sú prítomné, poprípade 

majú potenciál sa vyvíjať. Samotný účel komunity je zapadať do typu participatívnej 

politickej kultúry s demokratickou štruktúrou. Analýza sa preto sústreďuje na vývoj 

štruktúry v čase a jej premennou jednotkou je frekvencia orientácií. Ďalej význam práce 

Almonda a Verbu pre výskum platforiem spočíva v úzkej definícií. Tá vedie 

k jednoznačnosti v orientáciách, ktoré prinášajú jasnosť v kultúrno-štruktúrnych 

vzťahoch platformy. Táto prehľadnosť dovoľuje odhaliť potenciál strany na rozvoj 

občianskej kultúry v rámci svojich vlastných sympatizantov a voličov. Práca odhaľuje 

potenciál strany na vytvorenie či prejavenie, komunikovanie orientácií. Potenciál je 

vyjadrený premennými, ktoré predstavujú frekvenciu prostriedkov v schéme platformy, 

ktoré vyžadujú hodnotiacu, afektívnu či hodnotiacu orientáciu a podnecujú vysoký 

stupeň kongruencie, teda loajalitu ku štruktúre v skúmanej skupine. 
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Objektivistický prístup využitý v prvej časti prevádza subjektívne hodnoty na 

merateľné údaje a teda pristupuje ku kultúre redukcionisticky. Pochopenie rozvoju, 

motívov, zámerov a objasnenie politickej kultúry vyžaduje interpretatívny prístup, ktorý 

je využitý v druhej časti pri deskriptívnej analýze politických platforiem v čase. Obidve 

sekcie približujú vývoj internetových stránok dvoch významných sociálno-

demokratických politických strán v Čechách a na Slovensku od roku 2006, kedy počet 

užívateľov internetu nadobúda relevantnejšie hodnoty. Podľa Wolfram Alpha 

knowledgebase 2014 sa počet užívateľov internetu začiatkom roku 2006 blížil v Českej 

republike ku štyrom miliónom a v Slovenskej republike ku trom miliónom, čo je už 

dostatočný počet na to, aby internet zohral významnejšiu roľu v tvarovaní vnímania 

politickej kultúry (Príloha č.1). 
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Prvá časť výskumu 

Operacionalizácia  

Štrukturálna analýza stránok ČSSD a SMER-SD využíva kombináciu 

premenných z vytvorenej schémy príkladov politických orientácií (Tabuľka č. 1) 

obohatené o premenné politickej komunikácie a politického marketingu z príbuzných 

štúdií (Russmann, 2011; Jackson a Lilleker, 2009), ktoré integrujú aspekty politického 

mobilizovania ako súčasti politickej kampane a networkingu ako možnosti politickej 

komunikácie. Práca Uty Russmann pre štrukturálnu analýzu internetových stránok 

operacionalizuje tieto nástroje networkingu a mobilizácie (Russmann, 2011, s. 19). Pre 

účely analýzy táto práca skúma nástroje dobrovoľníckej činnosti, možnosť zapojenia do 

strany, možnosti podpory strany, fundraising, možnosti získať materiál kampane, či 

zdielanie obsahu stránky. V rámci networkingu sú vyselektované prepojenia na lokálné 

štruktúry strany, parlamentné skupiny, spriatelené organizácie, vládne stránky a 

medzinárodné organizácie. Tieto dve hľadiská sa síce nedajú zaradiť do typológie 

politických kultúr v poňatí Almonda a Verbu, no sú významnou súčasťou funkcionality 

internetových stránok. Za prvé, intenzita niektorých nástrojov, ktoré v sebe zahrňujú 

pôsobiská orientácie tvorí skúmateľnú štruktúrovanú sústavu, ktorá je takisto ako 

politická štruktúra chápaná ako sociálna sieť a obecná množina sociálnych vzťahov kde 

sú jednotlivci socializovaní do rolí. Za druhé, súhrn funkcií reflektuje chovanie tvorcov 

internetových stránok, teda politických strán a chovanie jednotiek zúčastnených na 

obsahu platformy (občania, sympatizanti, sociálne skupiny).  

Komparácia stránok predstavuje zmeny v intenzite premenných v priebehu 

posledných desiatich rokov v perióde každých dvoch rokov. Údaje sa zaznamenávajú 

postupným prehliadaním histórie internetovej stránky v archíve Internet Archive na 

stránke http://archive.org/web/ v danom roku. Ak je nástroj prítomný, má priradenú 

hodnotu 1, ak nie, nástroj má hodnotu 0. Podrobné údaje v tabuľkách s presnými 

využívanými nástrojmi a ich frekvenciou pre ČSSD a SMER-SD sú v prílohe č.2 

a 3.Pre lepšiu predstavu vývoja a pre dôkladnejšie porovnanie sú aj napriek nízkemu 

počtu užívateľov internetu uvedené aj údaje pre rok 2000.   
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Výsledky 

Graf č.1 Frekvencia nástrojov na informovanie občana 

 

 

Počet nástrojov sa priebežne zvyšuje v obidvoch stranách. Na stránke ČSSD po 

roku 2010 pribudli rozhovory s predstaviteľmi politických strán a sekcia ich názorov. 

Tiež po roku 2012 vznikla sekcia blogy, kde sa vyjadrovalo širšie spektrum straníkov 

a nie len politické grémium. Strane SMER-SD dlhú dobu chýbali základné informácie 

napríklad o histórií strany. Strana dávala až do nedávna priestor hlavne úzkemu okruhu 

strany, v súčasnosti však stránka tiež obsahuje blogy širšieho spektra členov. 

Všeobecným trendom na obidvoch stránkach je podpora informovanosti občana. Strana 

ČSSD medzi rokom 2012 a 2014 odobrala zo svojich informačných nástrojov 

rozhovory a informácie o úspechoch strany a množstvo reprezentatívnej vzorky 

nástrojov sa v prostredí ČSSD a SMER-SD priblížilo k sebe. 
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Graf č.2 Frekvencia nástrojov na komunikáciu so stranou a participáciu 

 

 

Trend vývoja participačných mechanizmov je na stránkach oveľa kolísavejší. Pri 

porovnaní situácie v roku 2000 a 2006 je viditeľný strmý pokles množstva 

participačných a komunikačných nástrojov. Boli to hlavne diskusné skupiny, rozhovory 

so straníkmi, či možnosti vyjadriť sa k programu, ktoré sa postupne zo stránky stratili. 

Obnovené boli v prípade SMER-SD pred voľbami do poslaneckej snemovne. Pre stranu 

ČSSD boli obnovené tesne po voľbách do poslaneckej snemovne v roku 2010. Po 

voľbách sa na stránke strany SMER-SD komunikačné nástroje znovu odstránili. Strana 

ČSSD, kým pôsobila v opozícií nástroje udržiavala, no po voľbách do poslaneckej 

snemovne v roku 2013 tieto nástroje tiež zo svojich stránok odstránila. 
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Graf č.3 Frekvencia mobilizačných nástrojov 

 

 

V Grafe č.3 je výrazný rozdiel medzi situáciou v rámci sociálnej demokracie 

v Čechách a na Slovensku. Vzrast frekvencie mobilizačných nástrojov je evidentný 

hlavne pri strane ČSSD. Tá má záujem o zapojenie sa občanov prostredníctvom 

sympatizácie, či finančnej podpory. Podporuje dobrovoľnícku činnosť a vyzýva 

k podpore strany. Na stránkach sú dostupné materiály volebnej kampane, ktoré môžu 

dobrovoľníci rozširovať a pomôcť tak marketingu strany. Mobilizácia svojich voličov je 

dôležitou súčasťou fungovania stránky ČSSD. Strana SMER-SD počas celého svojho 

pôsobenia nevyužíva mobilizačné nástroje politickej kampane. Na svojich stránkach 

ponúka iba možnosť zapojiť sa do strany. 
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Graf č.4 Frekvencia nástrojov na prepájanie 

 

 

Trend prepájania s inštitúciami, organizáciami, či lokálnymi centrálami strany 

pre stranu SMER-SD postupne stúpa. Pre stranu ČSSD údaje pre rok 2000 neboli 

dostupné, no v rámci ďalšieho vývoja je trend prepájania konštantný. V obidvoch 

prípadoch strany vo vláde ponúkali priame prepojenie na vládne stránky. V súčasnosti 

však sa odkazy na vládu nevyužívajú. 

Záver prvej časti 

Analýza skúmaných dát ukázala, že dejisko politiky sa na internetových 

stránkach politických strán postupne približuje k občanom a stáva sa dostupnejšie tak 

z informačnej stránky, ako aj z úrovne interaktivity medzi občanom a stranou.
3
 Navyše, 

politické strany svojimi nástrojmi postupne oboznamovali občanov aj so širším 

spektrom straníkov, ktorí prezentovali svoje názory a tak sa záujem občanov mohol 

presúvať aj mimo spektrum politického grémia. Skúmané politické strany mali záujem 

                                                           
3
 Frekvencia nástrojov nevypovedá o skutočnej úrovni participácie občanov, či skutočnej úrovni 

politickej kultúry, ale odhaluje potenciál stránky na vytvorenie, prejavenie, či komunikovanie orientácie. 
Členovia občianskej spoločnosti nemusia využívať nástroje, ktoré sú ponúkané, alebo si môžu nájsť iné 
spôsoby zapojenia sa do politickej sféry, no trendom je, že strany celkový počet nástrojov zvyšujú. 
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informovať občana o svojom programe, zložení strany, či prepájať občana na sesterské 

organizácie v obidvoch prípadoch čim ďalej tým viac.  

Od roku 2006 sa vzhľad, štruktúra a informačná hodnota internetových stránok 

politických strán ČSSD, a SMER tvarovala každým rokom. V skúmanom prostredí 

Českej republiky bola intenzita zmien výrazne vyššia, internetová stránka www.cssd.cz 

reagovala na všeobecné trendy webu pravidelne a od roku 2006 informačno-

technologické oddelenie strany vytvorilo skoro každým rok nový koncept vzhľadu 

a štruktúry stránky. Analýza tiež preukazovala výrazné rozdiely medzi sociálnou 

demokraciou v Čechách a na Slovensku. Informačné kanály v podobe on-line TV, či 

participačné výzvy ako rubrika Vaše názory, či Napíšte nám sa na stránke ČSSD 

objavovali o niekoľko rokov skôr ako na stránke slovenskej sociálnej demokracie. 

Ďalšie funkcie stránok ČSSD napríklad on-line rozhovor s členom strany, ankety, blogy 

a možnosť komentovania programu strany, či podania interpelácie sa na stránke 

www.strana-smer.sk v minulosti vôbec nenachádzali. SMER-SD teda prinášal podstatne 

menej zmien, základný rámec štruktúry stránky bol statický a bez inovácií, záujem 

strany o participáciu občanov a tvorby dialógu je až do súčasnosti podstatne 

obmedzenejší. Z grafu č. 2 je zrejmé, že počet participatívnych iniciatív, ktoré vznikali z 

úrovne politických strán sa síce zväčšoval, ale je limitovaný. Všeobecne bol vývoj 

prístupu politických strán ku angažovaniu občanov na ich internetových stránkach 

veľmi premenlivý. Ukázalo sa, že nástroje boli využívané účelovo a bolo s nimi 

zachádzané s mierou opatrnosti. V tomto prípade sa preto nedá hovoriť o 

vytvorení stálej platformy občianskej participácie. Navyše v rámci strany SMER-SD 

boli participačné možnosti pre tých, ktorí nechceli vstúpiť do strany veľmi obmedzené. 

Politické strany podľa často citovanej definície od Edmunda Burke sú 

zoskupením ľudí spojených za účelom presadzovania národného záujmu, a to na 

základe partikulárneho princípu, na ktorom sa všetci zhodujú(CRF, 2007). Avšak 

zo skúseností politických praktík je jasné, že politické strany vznikajú za inými účelmi 

ako presadzovanie národného záujmu. Často strany síce presadzujú napríklad záujmy 

lobistov, či menšinovej skupiny obyvateľov, ktorú chcú reprezentovať a nedávajú 

priestor na účasť občanov. Každopádne prvotným záujmom strán je taktiež podpora od 

obyvateľov pri voľbách, ktorá je priamo úmerná mocenskému kapitálu strany. 
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Mocenský aspekt je ďaleko silnejšie podčiarknutý v definícií Maxa Webera, ktorý 

charakterizuje politické strany ako dobrovoľné skupiny, ktoré poskytujú funkcionárom 

moc vo vnútri skupiny a aktívnym členom ideové alebo materiálne možnosti 

k presadeniu večných cieľov, alebo dosiahnutiu osobných výhod (Fiala, Strmiska, 1998, 

s.23-24). Politické strany sú teda nútené získavať mocenský kapitál, a to 

prostredníctvom hlasov svojich voličov. Mobilizačné nástroje boli frekventované a to 

od samotného vzniku internetových stránok ČSSD. Strana ČSSD vytvárala od roku 

2010 na svojej stránke prostredie politickej kampane, ktoré využívala na mobilizáciu 

voličov, ktorí navštívia ich internetové stránky. Strana sa tým snažila o stálu úroveň 

komunikácie a participácie občanov v rámci sympatizantskej skupiny. Táto skupina 

preukazovala znaky permanentnej kampane a vytvárala náznak prostredia kde občania 

mohli pravidelne participovať na internete. Strana SMER-SD na svojich stránkach 

podobné prostredie nepodporovala, mobilizácia k voľbám, či výzvy na podporu 

prostredníctvom internetových stránkach boli limitované. Politická participácia na 

internetových stránkach politických strán je dobrovoľná činnosť jednotlivcov, ktorí sa 

zameriavajú na konvenčné aktivity smerom k politickej strane. Skúmané politické 

strany limitujú participáciu v závislosti od úlohy strany v politickom systéme. 

V prostredí ČSSD je podpora participácie ruka v ruke s mobilizačnými nástrojmi 

politickej kampane. V prostredí SMER- SD obidve súčasti značne absentujú. Zdá sa, ze 

podpora od občanov a mobilizácia je hlavným motívom funkcionality internetových 

sympatizantských skupín, ale nie samotných internetových stránok. Číselné 

zjednodušenie poskytnuté v tejto časti ale bohužiaľ neodpovedá na otázky o príčine 

výrazne rozdielneho vývoja a intenzity nástrojov a neodhaľuje ich spúšťače a limity. O 

dôkladné porozumenie vývoja nástrojov sa pokúsim v druhej časti, kde sa zameriam na 

deskriptívnu analýzu vývoja internetových stránok. 
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Druhá časť výskumu 

Pre deskriptívnu analýzu je využitý internetový archív Internet Archive na 

stránke http://archive.org/web/. Kritéria, ktoré si všímam vo vývoji internetových 

stránok, ktoré sú dôležité pre predostieranie politickej participácie a politickej kultúry sú 

hlavne štruktúra stránky, expresívny rozmer politiky, politický štýl členov strany 

a participantov, vplyvy politickej kampane, komunikácia politických presvedčení, 

štruktúra komunikácie, prehľadnosť a dostupnosť k relevantným informáciám, ako a 

kedy sa snažia zmenšiť priestor medzi politikom a jeho voličom a ako prinášajú zmeny 

v trendových vlnách. 

 

Internetová platforma strany ČSSD 

Začiatkom roku 2006 sa prebiehajúca politická kampaň ČSSD premietla aj do 

výzoru stránky. Titulnú stránku vyplnil slogan ČSSD Istoty a prosperita a odkaz na 

ponúkaný politický program strany. Stránky boli tvarované pre účely predvolebnej 

kampane a na prípravu júnových volieb 2006, ktoré síce dopadli pomerne úspešne s 74 

mandátmi v poslaneckej snemovni, no po zdĺhavom boji o zostavenie vlády sociálna 

demokracia obsadila roľu opozície (Balík, 2010, s. 12). ČSSD dovtedy ako vládna 

strana propagovala úspechy prostredníctvom prehlásení silných osobností strany, akými 

boli Bohuslav Sobotka, vtedajší podpredseda vlády ČR a minister financií a Jiří 

Paroubek, predseda vlády ČR. Z mediálnej stránky sa zverejnené aktuality skladali 

prevažne z tlačových správ ČSSD a stručného prehľadu mediálnych aktivít 

predstaviteľov ČSSD. Stránka bola oproti roku 2005 v rámci straníckych aktivít 

chudobnejšia a napríklad predošlá rubrika informácie pre občanov úplne stratila svoje 

miesto. Na stránke sa nachádzalo počas skúmaného obdobia prepojenie na mládežnícke, 

či ženské spolky ČSSD, prepojenie na vtedajšiu Masarykovu dělnickú akadémiu, 

odborný thinktank sociálnej demokracie. Do konca roka 2006 prišla strana s novým 

výzorom stránky, kde ponúkala väčšie množstvo interakcie s občanmi, rozhovory 

s novozvolenými senátormi ČSSD, on-line rozhovory s tieňovými ministrami, on-line 
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TV a podrobný zoznam kontaktov. Následne výrazne upriamila pozornosť na reformný 

program vlády ODS, ČSSD a KDU-ČSL, ktorý vznikol v roku 2006. Do štruktúry 

stránky strana pridala odsek verejnej mienky, kde sa nachádzali grafy, tabuľky 

a ankety.
4
 Tiež prinášala alternatívne pohľady na reformy vtedajšej vlády ODS, akou 

bola napríklad reforma verejných financií. Internetová platforma ČSSD od roku 1997 

prevádzkovala diskusné fórum, ktoré v roku 2006 prestalo fungovať. Počet príspevkov 

sa blížil ku 900 000 no účasť rapídne klesala každým mesiacom a bez zjavnej 

participácie občanov nemala zmysel. Diskusné témy neboli navrhované občanmi, ale 

boli ponúknuté ČSSD. Presnejšie sa jednalo o 4 témy založene od roku 2001, ktoré sa 

týkali rovnej dani ODS, európskej ústavy, školného na vysokých školách a referenda 

ČSSD k priamej voľbe prezidenta, v ktorých aktivita dosiahla úroveň 2000 príspevkov. 

Najúspešnejšia bola diskusná skupina s názvom Kavárna o čomkoľvek a o komkoľvek 

s voľným štýlom a neviazanými konvenciami v medziach slušného chovania. Avšak 

o  prínosnej diskusií sa nedá hovoriť. Svojou štruktúrou daný participačný nástroj nemal 

potenciál na kreatívnu diskusiu s relevantnými argumentmi. Nástroj bol obnovený až 

v roku 2010, ale v inej podobe. 

Koncom októbra 2007 nastala ďalšia zmena výzoru strany na prehľadnejší 

a jasnejší formát. Členovia politického grémia zverejnili na stránkach životopis, 

a hlavné osobnosti strany Jiří Paroubek, či Bohuslav Sobotka si vytvorili vlastné 

pridružené internetové stránky, kde informovali o svojich postojoch a názoroch. Strana 

naďalej poskytovala on-line rozhovory s poslancami, tieňovými ministrami, či inými 

straníkmi. V rámci štruktúry stránky si vyžiadali pozornosť internetové ankety s 

ostrejšími témami, ktoré ale nespôsobili výrazné názorové štiepenie v rámci ČSSD. 

V roku 2008 sa častejšie objavovali príspevky so silnou kritikou ODS, ktoré súviseli 

s vyhlásením tzv. nulovej tolerancie ODS, kde ČSSD omietla jednať o dôležitých 

politických záležitostiach, kým bude M. Topolánek na čele strany (Balík, 2010, s. 14). 

V rokoch 2009 a 2010 nastali ďalšie zmeny výzoru stránky. Na úvodnej stránke upútal 

najskôr pozornosť videový odkaz sympatizantom strany, všeobecne sa stránka 

zameriavala na naverbovanie nových sympatizantov, nabádala občanov aby sa 

                                                           
4
 Anketa na americkú raketová základňa v ČR, anketa na kandidátov na prezidenta a stranícke 

preferencie STEM. 
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zaregistrovali, aby ich strana mohla kontaktovať pri akciách. Stránka prestávala byť 

priestorom len pre politické grémium. Priestor dostávali aj zvyšní straníci, či odborníci. 

Správy sa integrovali do kategórie i-news, ktoré sa postupne rozšírilo na viacero 

podkategórií. Taktiež sa strana vrátila k rubrike rozhovory s osobnosťou z roku 2008. 

V Júli 2010 ČSSD predstavila projekt Priatelia sociálnej demokracie, kde pre svojich 

podporovateľov vytvorila špeciálny web mojesocdem.cz, kde si členovia mohli založiť 

vlastný blog a diskusnú skupinu. V roku 2012 ČSSD nabehla na nový trend 

a propagovala na svojich stránkach tzv. diskusnú arénu vo forme verejných debát 

s občanmi o programových riešeniach a reformných návrhoch sociálnej demokracie. 

Diskusná aréna odštartovala v Jihlave a pokračovala v 14 mestách vo všetkých krajoch 

s cieľom umožniť verejnosti, aby sa mohla do programu sociálnej demokracie zapojiť 

a vytvoriť podobu permanentnej kampane. Tento nástroj sa však nedá zaradiť medzi 

internetové nástroje. Novým nástrojom stránky je tiež nepriama možnosť interpelácie 

vlády prostredníctvom on-line formuláru, ktorý prevezme poslanec ČSSD. Týmto 

spôsobom ČSSD ako opozičná strana ponúkala možnosť sa spytovať na činy vlády. 

V rubrike Blog od vás sa do blogového priestoru ČSSD postupne dostávali príspevky 

a názory voličov a sympatizantov na rôzne reformy vlády. Blogová štruktúra bola 

pozmenená taktiež u aktívnych regulárnych straníkov, ktorých je približne 100 členov, 

kde ku každému bol v zozname priradený počet príspevkov a presmerovanie k nim. 

Strana sa tým pádom evidentne decentralizovala v rámci pôsobenia on-line a návrat 

k centralizácií pozornosti ku politickému grémiu bol markantný až pri volebnej 

kampani. 

 

Internetová platforma strany SMER-SD 

Začiatkom roku 2006 strana SMER-SD na úvodnej stránke svojho webu 

www.strana-smer.sk zvýrazňovala prehľad aktualít, zoznam svojich vlastných aktivít 

v rámci noviel zákonov a odkazy na alternatívne návrhy strany SMER pre vládu SR
5
. 

V rámci svojich predstaviteľov stránka prezentovala predsedu strany Róberta Fica, 

                                                           
5
 Daňová reforma, návrh školského zákona. 



40 
 
 

 

podpredsedov strany a generálneho manažéra. Taktiež boli zvlášť uvedení europoslanci, 

poslanci Smeru v NR SR a tieňová vláda. Ku každému zverejnenému členovi bol 

priradený životopis, chýbali však kontaktné údaje. V rámci informácií o strane, web 

v roku 2006 poskytoval zoznam poslancov VÚC za SMER a predsedov krajských 

organizácií s kontaktom na krajské kancelárie. V rámci odseku Kontakty stránka 

poskytovala iba poštové a emailové kontakty a to iba na vtedajšieho osobného 

tajomníka predsedu Františka Határa a na sekretariát strany. Ďalej stránka 

oboznamovala so svojím programom, poskytovala video archív tlačových konferencií, 

prehľad svojho financovania, možnosť stať sa členom strany a prepojenie na inštitút 

ASA- Analýzy- stratégie- alternatívy, ktorý predstavoval odborné politické pozadie 

strany SMER-SD. Neskôr v roku 2006 je na stránkach evidentná príprava na voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky s rubrikou volebná kampaň, kde sa uverejňovali 

informácie o výjazdoch Róberta Fica po slovenských krajoch a predvolebných 

mítingoch. Strana súčasne zmenila výzor stránky na prehľadnejší formát. Po víťazstve 

vo voľbách sa charakter informácií výrazne zmenil. Stránka ku konci roku uverejňovala 

informácie o vnútornej politike, zostavení vlády, koaličnej zmluve so SNS a ĽS-HZDS, 

schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2007. V roku 2008 bolo najvýraznejšou zmenou 

prepojenie stránky SMER na mladých sociálnych demokratov. V roku 2009 boli 

zverejnení novozvolené kandidáti strany SMER do VÚC a ich životopisy. V roku 2010 

po dlhšej pauze v období vlády Róberta Fica sa vývoj funkcionality naštartoval. Vznikol 

nástroj SMER TV, kde sa zverejňovali rozhovory s ministrami. Webová stránka dostala 

nový výzor. Vznikol odsek strana vo vláde, kde boli uverejnení členovia vlády 

s odkazom na ich vládne stránky. Stránka zverejnila odkaz na svoje kontá na facebooku 

a twitteri, nové funkcie dovoľovali aby sa navštívené stránky dali jednoducho šíriť 

pomedzi svoju sieť kontaktov prostredníctvom e-mailu, či sociálnych sietí. Vznikla 

prehľadná selekcia najčítanejších článkov. Kontaktné informácie sa niekoľkonásobne 

rozšírili. Strana pridala v apríli 2010 do tém- vnútorná politika, ekonomika, Európska 

Únia, zahraničná politika a partneri novú tému- výsledky vlády pod vedením strany 

SMER-SD v 100 bodoch a neskôr v mesiaci pribudla rubrika Voľby 2010, kde sa 

uverejňovali útržky z tlačových konferencií, videá o premiérovi Róbertovi Ficovi 

a články o útokoch na stranu SMER. 
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V roku 2011 sa charakter podávaných informácií znovu zmenil. SMER ako 

opozičná strana začala frekventovane vo svojich aktualitách kriticky reagovať na kroky 

pravicovej vládnej koalície Ivety Radičovej. Na stránke sa obnovil odsek tieňová vláda 

a vznikla rubrika pýtajte sa Roberta Fica a Vaše názory, ktorá pravidelne uverejňovala 

vybrané otázky návštevníkov stránky s odpoveďou. Ďalej vznikla rubrika zaujalo nás 

v médiách a odkaz na blog Róberta Fica a na protivládnu stránku www.oklamala.sk. V 

októbri 2011 po vyhlásení predčasných parlamentných volieb pribudli na stránke nové 

nástroje politickej kampane. Koncom roku 2011 vznikla rubrika Volebné fakty 2012, 

ktoré obsahovali informácie strany SMER o diaľniciach zdravotníctve a dlhoch krajiny 

a rubrika Programové zameranie. V januári 2012, keď na stránke prebiehalo 

odpočítavanie k voľbám, pribudla možnosť si nehať zasielať newsletter a rubrika 

Musíme si pomáhať, kde občania môžu zverejňovať svoje vlastné príbehy, kde pomohli 

iným. Daná rubrika bola pomerne úspešná s množstvom príspevkov. Po roku vlády 

strana Smer obmedzila rubriky na Napíšte nám‚ Facebook a Blogy a pridala kalendár 

podujatí. Strana smer počas celého skúmaného vývoja jej internetovej stránky ponúkala 

možnosť stať sa členom strany. Spôsob prihlasovania sa počas rokov vôbec nezmenil a 

členom strany sa aj v súčasnosti dá stať len písomnou prihláškou doručenou do sídla 

miestne príslušnej okresnej organizácie strany. Taktiež má strana  uverejnené vedenie a 

predsedníctvo strany doposiaľ bez kontaktov. 

Komparácia platformy občianskej participácie  

Politické strany majú množstvo záujmov, motívov, ktoré ovplyvňujú funkcie, 

ktorými interagujú s občanmi. Interpretatívna analýza sa zameriava práve na funkciu 

politických strán vytvárať svorník medzi stranou a spoločnosťou tým, že aktivizujú 

a zapojujú občanov do správy verejných záležitostí. Prostredie medzi občanmi 

a politickými stranami je analyzované v súvislosti s pojmami politickej participácie, 

občianskej kultúry a politickej komunikácie. 

Politická participácia 

Ukázalo sa, že využívanie volebného práva nie je zďaleka jedinou 

podporovanou činnosťou vo sfére medzi politickými stranami a občanmi. Politická 
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aktivita nie je len miera účasti vo voľbách, jej charakter je definovaný hodnotami, ktoré 

participácia prináša. Analýza vykazuje znaky participácie, ako neformálne vedenie 

názorov v procese informovania sa o politike, čítania, diskutovania a rozmýšľania tak, 

ako ju popísal Seymour Lipset vo svojej práci Political man: the social bases of politics. 

(1960, s. 185). Keďže sa politické strany uchádzajú o voličské preferencie preukazujú 

snahu o získanie podpory prostredníctvom zapájania svojich voličov do aktivít strany. 

Vzniká snaha o organizovanú úroveň participácie občanov, ktorá by bola podľa 

definície Huntingtona a Nielsona legálna a mierna a pravdepodobne málo účinná. 

Účinnosť týchto platforiem je limitovaná ako zo strany politických strán, tak aj zo 

strany občanov. Nástroje internetových stránok sú premenlivé, tak aby vyhovovali 

zámerom politických strán a nie sú natoľko využívané, aby ich prípadné zaniknutie 

vyvolalo reakciu u návštevníkov stránky. Sympatizantska platforma ktorú vytvorila 

ČSSD má však stálejší charakter. Aj napriek tomu, že platforma nie je veľmi aktívna, jej 

zrušenie by bolo prejavom straty záujmu politickej strany o občanov. Politické strany sú 

tak závislé na svojich predošlých rozhodnutiach, kde tým, že vytvorili stálu 

a definovateľnú štruktúru sú nútené udržiavať istú úroveň komunikácie medzi sebou a 

svojimi sympatizantmi.  

Štruktúra e-participácie je síce premenlivá, no u politických strán je prítomná 

čím ďalej tým viac. V rámci výskumu vývoja stránok sa ukázalo, že strany tvoria 

najväčšie zmeny, či participačné kroky v opozícií, na začiatku vlády alebo počas 

politickej kampane. Na Slovensku sa ukázalo, že hlavne v opozícií stránky SMER-SD 

aktivizovali návštevníkov svojimi nástrojmi na stránkach. Celý charakter stránky sa 

vyvíja na základe pozície v systéme. Oproti českej strane ČSSD sa SMER-SD venoval 

kritike vlády v oveľa obsiahlejšom rozsahu ako v Čechách, najvýraznejšia bola strana 

smer počas vlády štvorkoalície od roku 2010, kde strana pôsobila ako veľmi silná 

opozícia. Politická participácia sa nedá interpretovať ako dôvod rozvoja internetových 

stránok. Je ale ich dôležitou súčasťou, ktorá vytvára úroveň záujmu u voličov 

a sympatizantov strany. 
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Občianska kultúra 

Zvláštnym fenoménom internetových stránok boli diskusné fóra. Obidve strany 

od začiatku pôsobenia na internete ponúkali diskusné skupiny s určenými témami, no do 

konca roku 2006 nástroje úplne zanikli. Na stránke SMER fungovali diskusie ako 

priestor na názory, podnety a pripomienky do roku 2004. ČSSD poňalo svoje fórum 

z pozície tvorcu obsahu a vybrala štyri témy na diskusiu. Funkcia však tiež zanikla už 

v roku 2006. V súvislosti s neúspechom diskusných skupín sa otvára otázka pravidiel 

slušného chovania, jeden z hlavných nedostatkov kultúry na stránke a jeden z hlavných 

predmetov záujmu interpretatívneho poňatia politológa Sydneyho Verbu, ktorý vo 

svojom diele Political Culture and Political Development skúmal význam expresívnych 

symbolov politickej kultúry (Skovajsa, 2006). Členovia strany pri komunikácii na 

platforme dodržujú pravidlá slušného chovania, ich príspevok je štruktúrovaný 

v názoroch či blogoch, ich verejný prejav je spojený s ich menom a tvorí súčasť ich 

politického štýlu. Občania, ktorí majú záujem so stranou komunikovať daný vzorec 

chovania nepreukazovali. S nástrojom, ktorý si strany zvolili bolo udržanie vecnosti a 

prínosu debaty náročné, až nemožné, čo odsúdilo fórum v obidvoch prípadoch na zánik. 

Problémom bola anonymita a silné názorové štiepenie. Pri anonymnej komunikácii so 

širokým spektrom občanov, ktorí navštevujú stránku sa zodpovednosť za prejavy 

vytrácala. Priestor slúžil ako generátor nedorozumení medzi užívateľmi stránky a iba 

máloktoré príspevky boli snahou o relevantný argument.  

V prípade strany SMER bolo fórum prvým a aj zároveň posledným pokusom 

o priamu tvorbu obsahu užívateľmi stránok. ČSSD, ktoré aj na základe iných nástrojov 

oveľa viac podporovalo participáciu občanov podľahlo trendu konkurenčných strán 

ODS a TOP09 a vytvorilo platformu s názvom Přátelé sociální demokracie. Platforma je 

webovým nástrojom strany, ktorý prekonal najvýraznejšie neúspechy predošlého fóra. 

Princíp fungovania spočíva v tom, že nástroj selektuje iba občanov, ktorí sympatizujú 

so stranou, teda v teoretickom koncepte politickej kultúry Almonda a Verbu selektuje 

nositeľov pozitívnych orientácií. Je pravdepodobné, že členovia skupiny poznajú 

politické prostredie do ktorého sa chcú zapojiť. V českom aj slovenskom skúmanom 

prostredí si môžu jednoducho dohľadať informácie o strane, jej kandidátoch, či 
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zástupcoch v parlamente i vláde. Členovia skupiny sú informovaní prostredníctvom 

informačného servisu ČSSD a newsletteru z centrály ČSSD a poznajú svoje 

participačné možnosti. Vymenované predpoklady sú príklady pozitívnej kognitívnej 

orientácie k politickému objektu strany ČSSD.  

Občianska kultúra je definovaná ako „participatívna (racionálne-aktivistická) 

časť politickej kultúry, plus niečo ďalšie“(Almond a Verba, 1989, s. 29). Podľa 

Almonda a Verbu je tým niečím ďalším kongruencia politickej kultúry s politickou 

štruktúrou, ktorá sa skúma na základe kognitívnej orientácie, akou je napríklad 

uznávanie režimu, afektívnej orientácie, pod ktorou si môžeme predstaviť vzťah 

k politickému systému a hodnotiacej orientácie, akou je hodnotenie či názor o systéme. 

V prípade participatívnej politickej kultúry v rámci strán ČSSD a SMER a ich 

sympatizantov, uznávanie, pozitívny vzťah a pozitívne hodnotenie participatívnej 

politickej kultúry vedie ku lojalite a ku kongruentnosti medzi politickou kultúrou 

a štruktúrou, teda k výskytu zložky ‚niečo ďalšie‘ potrebnej pre odlíšenie občianskej 

kultúry od participatívnej politickej kultúry. Rozvoj občianskej kultúry k niečomu viac 

sa teda zdá byť podmienený od orientácií k politickému systému, a je závislý na 

kongruentnosti, ktorá vzniká podľa Almonda a Verbu iba vo veľmi úzko definovanom 

priestore pozitívnej kognitívnej, afektívnej a hodnotiacej orientácie k politickej kultúre. 

Slabú kongruenciu nazývajú apatiou, či nezáujmom, pri ktorých politická kultúra je 

hodnotená a vnímaná negatívne. Dané úzke definovanie pojmu občianskej kultúry je 

zdrojom mnohých kritík, a odklonov. Taktiež pre prostredie Českej a Slovenskej 

republiky konzekventne znamenalo, že ‚niečo ďalšie‘ občianskej kultúry sa nemuselo 

vyvíjať, kým sa nezmenili vzťahy medzi štruktúrou a kultúrou. 

Zachovanie predpokladu odvodeného od práce Almonda a Verbu bolo kľúčové 

pre moju prácu a bolo podnetom pre analýzu internetového prostredia politických strán. 

V prvom rade je potrebné zhodnotiť význam danej nadstavby participatívnej politickej 

kultúry. Participatívna politická kultúra je vo vzťahu s občianskou kultúrou akoby vo 

vzájomnom bludnom kruhu. Nastáva čiastočné zrkadlenie , kde pre zmenu politickej 

kultúry, je mimo iných vplyvov potrebný aj tlak zdola, kontrolné mechanizmy, záujem, 

vzťah a celková lojalita občanov k politike, čo je spomínanou nadstavbou, alebo 

občianskou kultúrou. Rovnaký logicky sled je aplikovateľný na komunitu internetového 
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pôsobenia strany. Pre stavy, kde občianska kultúra nevýrazná či príliš slabá sa riešenie 

hľadá ťažko. Skúmaním politických platforiem sa odhalila vzorka prostredia v českom 

politickom systéme, kde trojitá pozitívna orientácia, teda rozvoj občianskej kultúry má 

potenciál na vznik, ak sa politické strany rozhodnú, že jej dajú priestor. Čo je pre 

občianskú kultúru dôležitejšie, je to ambivalentná skupina, ktorá kombinuje modernitu 

s tradíciou a kde „strety sú dostatočne ostré na to, aby spôsobili výraznú zmenu, ale nie 

ostré či koncentrované natoľko, aby tvorili dezintegráciu, či polarizáciu.“ (Almond 

a Verba, 1989, s. 5).  

Mimovládne organizácie, médiá, záujmové skupiny tiež prispievajú k rozvoju 

občianskej kultúry a v rámci kongruencie sa neschyľujú ani k apatií, ani k nezáujmu. 

V občianskej kultúre v tomto prípade ale chýba mocenská zložka politickej kultúry, 

ktorá by bola súčasťou vzorky a bola by zodpovedná reagovať. Tým pádom 

mimovládne organizácie majú schopnosť mocenskú zložku ovplyvňovať iba zvonka. 

Kongruencia je pravdepodobnejšia v uzavretom reprezentatívnom priestore prostredia 

politických strán ktoré sa otvárajú vplyvu svojich voličov a sympatizantov. 

Sympatizanti sa tiež identifikujú so stranou s jej programom, ideami a registráciou 

a účasťou na akciách vzniká pocit záväzku so stranou. Súbežne sú prítomné aj 

hodnotiace orientácie, ktoré sa prejavujú publikovanými názormi v rámci platformy. 

Jednoduchá funkčnosť participácie je zabezpečená tým, že v novej štruktúre 

nedochádza ku výrazným hodnotovým protikladom a odstránila sa anonymita. Práca so 

skupinou sympatizantov je pre stranu oveľa jednoduchšia, pretože orientácie v rámci 

komunity sú vopred definované ako z väčšej časti pozitívne. Aký majú orientácie vplyv 

na prostredie užívateľov stránok a ako strany tieto orientácie využívajú si ukážeme 

v ďalšej časti. 

Politická komunikácia 

Ďalším bodom skúmania bolo prestupovanie názorov a myšlienok od občanov 

smerom ku strane a naspäť. Práca stavia na predpoklade, že diskusie a výmeny názorov 

na internetových platformách politických stránok majú potenciál smerovať jednania 

členov politickej strany. Daný potenciál sa však na stránkach ČSSD ani SMER-SD 

nenachádza. Rozvoj funkcií stránok neprináša možnosť bez komplikácií osloviť 
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politického predstaviteľa, rozvíjať, či deliť sa o svoje politické presvedčenia na úrovni, 

kde sú občania prepojení so subjektmi s politickou mocou. Dôvodov absencie týchto 

základov patricipatívnej kultúry je viacero a teoretický koncept politickej komunikácie 

vysvetľuje niekoľko z nich. V obidvoch prípadoch sa ukázalo, že zvýšenie kvantity 

nástrojov, ktoré prepájajú podnety či myšlienky občanov so stranou nesúvisí 

automaticky s rozvojom politickej diskusie medzi občanmi a členmi strany. Politickú 

komunikáciu práca vníma ako ,‚všetky procesy symbolickej interakcie odohrávajúce sa 

v spoločnosti na makropolitickej úrovni (alebo všetky symbolické interakcie, ktorá tieto 

procesy ovplyvňujú) a prispievajúce k rozhodovaniu, poprípade k výkonu či distribúcii 

moci“ (Jiřák a Říchová, 2000, s. 15).  

Verejný internetový rozhovor založený na spätnej väzbe o smerovaní programu 

a o hodnotách je občanom aj sympatizantom v súčasnosti na stránkach ČSSD aj SMER 

nedostupný. Dôležité a vecné pripomienky sú síce registrované a preposielané na 

úroveň, kde prispievajú k rozhodovaciemu procesu, či výkonu moci, no miera ich 

využitia je otázna. Verejný feedback je minimálny a teda prítomnosť formovania 

občianskej diskusie okolo pripomienok občanov nie je preukázaná. Skúmané strany 

nemajú povinnosť sa vyjadriť k názoru, ani sa zapojiť do komunikácie v rámci 

pôsobenia on-line. Internetová platforma sympatizanti ČSSD- Priatelia sociálnej 

demokracie tiež nevytvárala počas svojho doterajšieho pôsobenia vo svojom on-line 

prostredí diskusiu. V priestore verejného komentovania politického programu takisto 

ako v priestore sympatizantov sa diskusia odohráva len na úrovni občanov. Nástroje 

použité ČSSD
6
 slúžia len na jednosmernú komunikačnú výmenu smerom od občana ku 

strane, či na horizontálnu výmenu medzi návštevníkmi stránky. Funkcie sú nastavené 

tak, aby zabraňovali členom strany reagovať, či stotožniť sa s názorom občana, či 

sympatizanta. Jediný nástroj evidovaný na stránkach politických strán ČSSD, ktorý 

podporoval obojsmerný tok komunikácie bol Rozhovor s osobnosťou. Strana tento 

nástroj zrušila pri prerobení stránky v roku 2011. V prostredí slovenskej sociálnej 

demokracie boli evidované dva nástroje obojstrannej komunikácie a to Pýtajte sa 

Róberta Fica a Vaše názory, ktoré však oproti českým nástrojom pôsobili strnulo, keďže 

                                                           
6
 Diskusné fórum ‚Program podľa Vás, interpelácie vlády, Blog od Vás, či platforma 

Přátelé sociální demokracie. 
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komunikačná výmena bola selektovaná a pomalá. Nástroje dvojsmernej komunikácie 

zabezpečujú „jedno z najlacnejších a najrýchlejších spôsobov ako komunikovať 

s voličom. Táto bottom-up komunikačná stratégia dáva elektorátu možnosť zapojenia sa 

do kampane tým, že občania poskytujú feedback, pýtajú sa otázky a vyjadrujú svoje 

názory k politickej strane a jej konaniu“ (Russmann, 2011, s. 5). Skúmané strany sa 

svojimi ponúkanými komunikačnými nástrojmi snažia vyjadrovať ich rešpekt 

k názorom a postojom občanov. Strany preukazujú stúpajúci trend ponuky možností 

konfrontovať, či podporiť stranu, no o podpore deliberatívnej komunikácie, ako výmene 

informácií medzi občanom, či sympatizantom a stranou sa v internetovom prostredí 

politických strán hovoriť nedá. Tiež je evidentný koncept strednej úrovne komunikácie, 

ktorý predstavil americký politológ W. Deutsch. „Je to taká úroveň komunikácie 

a príkazov, ktorá je ‚vertikálne‘ dostatočne blízko k veľkej mase spotrebiteľov, občanov, 

či jednoduchých pešiakov, aby mohla zabrániť trvalej a účinnej priamej komunikácii 

medzi nimi a najvyššími miestami. A musí byť tiež dostatočne vzdialená od veľkej masy 

radových vojakov, či prostých občanov, aby bola umožnená účinná ‚horizontálna‘ 

komunikácia...“(Říchová, 2000, s. 59-60). V tomto prípade by sa strednou úrovňou 

komunikácie dala nazvať organizačná skupina internetového projektu, ktorá riadi 

prostredie sympatizantov na internete a filtruje informácie podľa potreby.  

V súvislosti so zistenými poznatkami je možné interpretovať politický štýl 

strany vnímaný ako spôsob nakladania s politickými presvedčeniami definovaný podľa 

Sydneyho Verbu z jeho publikácie Political Culture and Political Development 

(Skovajsa, 2006, s. 111). Politický štýl pokladá za významný predmet záujmu 

interpretatívneho výkladu politickej kultúry. Charakter internetových stránok vykazuje 

znaky ideologického typu politického štýlu, kde sú uzavreté systémy presvedčenia, „kde 

nositeľ nie je schopný ani ochotný svoje názory meniť, prispôsobovať ich situácii, 

a dávať priestor na kompromisy so stúpencami odlišných presvedčení“ (Skovajsa, 2006, 

s. 113) a kde systém je explicitný „kde faktické presvedčenia, emocionálne vzťahy 

a hodnotové súdy sú jasne artikulované“ (Skovajsa, 2006, s. 113). Znakom politického 

jednania na internetových stránkach ČSSD a SMER je, že nesleduje cieľ získavania 

názorov občanov, ale odohráva sa ako samoúčel, pre vlastné potvrdenie jednajúceho. 

Skutočná úroveň občianskej kompetencie sa analýzou reálnej funkcionality nástrojov 
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zdá byť nízka. Funkcionalita nástrojov skutočné možnosti participácie na internete 

nedáva a strany stále preferujú pri konfrontácii priamy kontakt na verejnosti počas akcií, 

či vystúpení. Nástroje stránok na vyjadrenie názoru občanov mali potenciál tvoriť 

neprehľadné debaty a diskusie. V každom pozorovanom prípade sa jednalo o dlhý sled 

názorov, myšlienok a kritík väčšinou anonymných občanov, bez zjavnej názorovej 

príslušnosti. Daný chaotický charakter komunikácie bol pozorovaný v českom aj 

slovenskom prostredí. Podľa skúmania charakteristík diskusie sa dá usúdiť, že využité 

internetové komunikačné nástroje medzi stranou a občanom sa vymykajú konceptu 

politickej komunikácie. Politická komunikácia „v sebe zahŕňa reguláciu konfliktov 

a distribúciu hodnôt, ktoré systém uchovávajú funkčný, napomáha politickej sfére 

rozhodovať a riadiť, udržať si potrebnú sociálnu kontrolu“(Jiřák a Říchová, 2000, s. 8). 

Je evidentné, že participačné nástroje, ktoré strany používali neobsahovali príslušné 

vlastnosti a neboli vhodné ani na usmerňovanie, ani na zhromažďovanie politickej 

komunikácie. Znamená to, že aj v prípade významnejšieho vstupu do politickej debaty 

sa konečná informačná hodnota v neregulovanom obsahu stratila. Hlbšie skúmanie 

politickej komunikácie prináša užitočné poznatky aj v rámci sféry internetovej politickej 

participácie. Je potrebné si uvedomiť, že nástroje, ktoré strana využíva sú premenlivou 

a vyvíjajúcou sa súčasťou zloženia internetovej stránky a ich účinnosť závisí od 

správneho nastavenia. „Čím menšie sú straty alebo skreslenia a čím menší je prímes 

nepodstatných informácií (alebo ‚šumov‘), tým účinnejší je daný komunikačný kanál...“ 

(Jiřák a Říchová, 2000, s. 56). Nielen kvantita prepojení, ale aj zefektívňovanie kvality 

komunikačných kanálov má výpovednú hodnotu. Spoločným znakom pre nástroje 

verejne dostupné na internetových stránkach ČSSD a SMER-SD je, že na rozdiel od 

verbálnej komunikácie ich obsah je automaticky archivovaný do pamäťových zariadení. 

Tieto zariadenia sú súčasťou komunikačných ciest, ‚,ktoré môže organizácia využiť 

a prostredníctvom ktorého sa uchovávajú údaje z minulosti a ktorý jej dovoľuje 

uskladnené údaje využiť a uchovať‘‘ (Jiřák a Říchová, 2000, s. 46). V skutočnosti je 

však výpovedná hodnota uložených informácií v prípade diskusií, či komentárov veľmi 

nízka. Na stránke ČSSD pri diskusií nie sú prítomné prehľadnejšie sekundárne symboly, 

ktoré by triedili názorové štiepenie diskusie a selekcia opodstatnených komentárov od 

spamu.  
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Podpora platforiem participácie sympatizantov v Čechách a na 

Slovensku 

Prvá časť práce naznačuje, že sa intenzita využívania nástrojov komunikácie na 

stránke zvyšuje a strany môžu kontaktovať, pýtať sa či odoslať názor z vlastnej 

iniciatívy oveľa jednoduchšie. Štúdiom aktuálnych komunikačných a kultúrnych 

charakteristík prostredia sa ale ukazuje, že efektívna participácia občana na úrovni 

internetových stránok politických strán prináša obrovské výzvy pre stranu a nie je 

dostatočnou prioritou na to, aby sa tieto výzvy prekonali. Práca spochybňuje 

participačné a komunikačné zámery nástrojov politických stránok, každopádne faktom 

ostáva, že aj napriek problematickosti komunikačných a participačných cieľov 

politických strán, technológie sa na stránkach nepretržite vyvíjajú a strany kontinuálne 

aplikujú moderné súčiastky participácie do svojich internetových zostáv. Tabuľka č. 2 

a 3 ponúka prehľad platforiem politických strán v Českej a Slovenskej republike. Strany 

sú vybrané a zoradené podľa úspešnosti v parlamentných voľbách v roku 2013 v Českej 

republike a v roku 2012 na Slovensku. 

Tabuľka č.2 

 ČSSD ANO KSČM TOP09 ODS ÚSVIT KDUCSL 

Podpora 

Přátelé 

sociální 

demokracie 

Podporuje 

hlavne 

členstvo 

Registrácia 

užívateľa 

stránky 

Komunitný 

portál 

My.TOP09 

Modrý 

tým 

Podporuje 

mimo 

internetu 

Podporuje 

registráciu 

Účasť na 

stretnutiach 
áno áno áno ano ano ano ano 

Člen 

odbornej 

skupiny 

nie nie nie nie nie nie nie 

Zapojenie 

do 

kampane 

ano nie nie áno áno ano ano 

Darovať 

prostriedky 
nie nie nie ano nie nie ano 
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Diskusné 

forum 
ano nie nie ano nie nie nie 

Chat nie nie nie ano nie nie nie 

Celkom z 6 3 1 1 5 2 2 3 

Zdroj: Údaje sú z internetových stránok politických strán ku 29.4.2014
7
 

ČSSD- Česká strana sociálně demokratická, ANO- Politické hnutí ANO, KSČM- Komunistická strana 

Čech a Moravy, ODS- Občanská demokratická strana, KDU-ČSL- Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová 

Tabuľka č.3 

 SMER-SD KDH OĽaNO Most-Híd SDKÚ-DS SaS 

Podpora 

Podporuje 

iba 

členstvo 

Podporuje 

iba 

členstvo 

Žiadna 

Podporuje 

iba 

členstvo 

Podporuje 

iba 

členstvo 

Podporuje mimo 

internetu/Priateľ 

sloboty 

Účasť na 

stretnutiach 
- - - - - ano 

Člen 

odbornej 

skupiny 

- - - - - ano 

Zapojenie 

do 

kampane 

- - - - - ano 

Darovať 

prostriedky 
- - - - - ano 

Diskusné 

forum 
- - - - - nie 

                                                           
7
ČSSD. Priatelia sociálnej demokracie [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 

http://www.mojesocdem.cz/kdo-jsme/ 
ANO. Formulár členskej prihlášky [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 
http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/stahnete-si/ 
KSČM. Registrace [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 
http://www.kscm.cz/userregister.asp?norewrite=1&thema=3005&category= 
TOP09. My.top09 [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: https://my.top09.cz/ 
ODS. Modrý tým [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.modrytym.cz/o-tymu 
HNUTÍ ÚSVIT. Zapojte se [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.hnutiusvit.cz/zapojte-se/ 
KDU-ČSL. VOLBY 2013 - REGISTRACE DOBROVOLNÍKŮ [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 
http://volby.kdu.cz/podporte-nas/stat-se-dobrovolnikem.aspx 
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Chat - - - - - nie 

Celkom zo 6 0 0 0 0 0 4 

Údaje sú z internetových stránok politických strán ku 29.4.2014
8
 

SMER-SD- Smer sociálna demokracia, KDH- Kresťansko-demokratické hnutie, OľaNO- OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Most-Híd- strana spolupráce , SDKÚ-DS- Slovenská demokratická a 

kresťanská únia – Demokratická strana, SaS- Sloboda a Solidarita 

 

Politický marketing 

Ukázalo sa, že pre rozvoj týchto nástrojov je potrebný istý spúšťač. Vedľa 

prísunu finančných zdrojov, ktoré môžu byť limitované sa v priebehu analýzy 

internetových stránok politických strán stala príznačnou aj politická kampaň. Z tabuľky 

č. 2 je evidentné, že 5 zo 7 politických strán v Českej republike vyzýva na svojich 

stránkach ku rôznym formám účasti pri politickej kampani. Taktiež z predošlého náčrtu 

vývoja internetových stránok ČSSD a SMER-SD je zrejmé, že zvyšujúce sa množstvo 

funkcií stránky vzniklo za účelom politickej kampane. 

Politický marketing je podľa Newmana definovaný ako aplikácia princípov 

a procedúr marketingu v politických kampaniach. „Procedúry obsahujú analýzu, 

rozvoj, vytváranie a manažment strategických kampaní kandidátmi, politickými 

stranami, či inými skupinami, ktoré majú za cieľ viesť verejnú mienku, šíriť vlastnú 

ideológiu, vyhrať voľby a pretlačiť vlastnú legislatívu...“(Newman, 1999, s. 13).  

Platforma je pre politické strany nástroj na získavanie informácií o voličoch, o ich 

preferenciách a presvedčeniach, a ich schopnosti si presvedčenie obhájiť v skupine ľudí, 

je to kontinuálny prieskum trhu ktorý slúži aj na účely tvorby politického marketingu. 

Zámerom politických platforiem, a dôvodom rozvoja v Českej republike je teda okrem 

                                                           
8
 SMER-SD. Ako sa stať členom [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://strana-smer.sk/818/ako-

sa-stat-clenom 
KDH. Prihláška [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://kdh.sk/prihlaska/ 
OĽANO. [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://obycajniludia.sk/ 
MOST-HÍD. Pridaj sa k nám [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://strana.most-hid.sk/sk/pridaj-
sa-k-nam 
SDKU-DS. Ako sa stať členom [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.sdku-
ds.sk/content/ako-sa-stat-clenom-sdku-ds 
SAS. Priateľ slobody [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.strana-sas.sk/priatel-
slobody/298 
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veľmi slabo preukázateľného zapojenie voliča do prostredia strany, hlavne skúmanie 

súčasnej a budúcej potreby voličov, či ovplyvňovanie verejnej mienky. Posilňovanie 

vnímavosti smerom k voličom je aktivizované snahou o mobilizáciu pred voľbami. 

Získavanie nových sympatizantov, naklonenie si občanov na svoju stranu, je hlavným 

iniciátorom rozvoju nástrojov na svojej stránke.  

Platformy politických strán v Slovenskej republike. 

Tabuľky bližšie približujú rozdielnu aktivitu strany SMER- SD oproti ČSSD. 

SMER-SD ponúkala podstatne menej aktivít pre zapojenie občanov do prostredia strany 

prostredníctvom internetu. V Slovenskej republike by však bola skoro jediná strana, 

ktorá by podobnú podporu iniciovala. SMER-SD je silná a stabilná strana, ktorá v 

súčasnosti okupuje väčšinu spektra ľavicových voličov. Stavia na názorovej jednote 

a participácia občanov môže mať na jej systém fungovania destabilizačné účinky. 

Vplyvy slabej konkurencie ostatných strán a motív trendu politického marketingu 

zohráva dôležitú úlohu pri formovaní participačných možnosti webových stránok 

politických strán. 

Na Slovensku jediná strana z tých, ktorá sa dostala do parlamentu pri minulých 

voľbách do parlamentu v roku 2012 a ktorá podporuje kontakt so sympatizantmi 

každého veku prostredníctvom svojho webu je strana SaS- Sloboda a Solidarita. 

Iniciovala tak priestor na zapojenie pre občanov, ktorí nemusia byť odborníci, no majú 

záujem sa zúčastniť na tvorbe politiky (SaS, 2014). Vyzýva k vyplneniu registračného 

formulára tými, čo sa nechcú angažovať vo verejnom živote ako členovia politickej 

strany, ale chcú aktívne ovplyvňovať smerovanie Slovenska (SaS, 2014). Podmienkou 

je stotožňovanie sa s hodnotami, programom a etickým kódexom strany SaS. Člena 

skupiny môže strana navrhnúť do zastupiteľských orgánov, poprípade ak má Priateľ 

slobody odborné znalosti, môže sa stať odborným konzultantom a podieľať sa tak na 

tvorbe programu strany a pripomienkovaní návrhov zákonov (SaS, 2014). Všetká 

aktivita prebieha však mimo internetovej stránky SaS, a občan sa musí fyzicky 

zúčastniť na aktivitách strany. 
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Platformy politických strán v Českej republike 

V Českej republike je on-line trend oveľa rozšírenejší. V júli 2010 ČSSD 

predstavila nový projekt Priatelia sociálnej demokracie, kde pre sympatizantov vytvorila 

špeciálny web mojesocdem.cz, kde členovia môžu založiť vlastný blog a debatné 

skupiny. Prostredníctvom týchto stránok vyzývajú na zapojenie hlavne tých, ktorí sa 

chcú ideologicky vyprofilovať a hľadajú prehľad v ideách sociálnej demokracie (ČSSD, 

2014) Projekt bol predložený Bohuslavom Sobotkom a keďže bol daného rozsahu, 

musel sa pripravovať už počas predvolebného obdobia, čo sa tiež prejavuje v jeho 

štruktúre motivácie bodovým ohodnotením za aktivitu pre ČSSD, za ktorý bola 

možnosť dostať výhody a ponuky zo strany ČSSD. (ČSSD, 2014) Projekt ale logicky 

nepredstavoval pre ČSSD prioritu v rámci kampane. ČSSD má komplikovanú 

rozhodovaciu štruktúru s množstvom vplyvov, teda rozhodovanie o projekte bolo 

pomalé, schvaľovacie, politické ale aj technické komplikácie mohli výrazne brzdiť 

projekt. Samotný jeho návrh mohol tvoriť vnútrostranícku štiepnu líniu medzi 

Bohuslavom Sobotkom a Michalom Haškom, ktorí ako prví už mesiac po voľbách 

a rezignácii Jiřího Paroubka kandidovali na post predsedu strany o ktorom sa malo 

rozhodovať v marci roku 2011 (Strnadová a Syrovátka, 2010). Funkcionalita, sa mohla 

tvoriť komplikovane, pretože závisela na komunikácií medzi tvorcami projektu a IT 

administrátorom, kde záležalo na politických sociálnych a mediálnych nuansách, ktoré 

sa do štruktúry integrovali náročne. Komunikačné a participačné funkcie sa nakoniec 

pridávali postupne, no nedosiahli plánovaný rozsah. Projekty ako www.mojesocdem.cz, 

ktoré mali nižšiu prioritu často strany opúšťajú kvôli finančným dôvodom. Súčasný 

počet registrovaných užívateľov dosahuje hranicu 2000 občanov, no skutočná aktivita 

na stránkach je počítaná v desiatkach (ČSSD, 2014). Ďalším pozorovaným znakom je, 

že aktivity sa presúvajú z internetového prostredia do priamych stretnutí na akciách. 

V súčasnosti je web www.mojesocdem.cz pozastavený a aktivita na stránkach je 

minimálna (ČSSD, 2014). 

ČSSD však nie je jedinou stranou, ktorá sa pokúša o vytvorenie permanentnej 

základne komunikovania a participácie s občanmi. V apríli 2009 bol na tlačovej 

konferencií predstavený projekt Modrý tým pod vedením Davida Vodrážky z ODS 
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(Leinert, 2014). Projekt predstavoval spoločný blog sympatizantov modrý-tým.cz, ktorý 

o sebe tvrdil, že slúži na priblíženie sa k ľudom, zmenšenie priestoru medzi politikom 

a jeho voličom a je sociálna sieť, kde má každý možnosť nájsť si nových priateľov. 

Populistické smerovanie platformy vytvára mechanizmy, ktoré sú nástrojmi na 

kultiváciu záujmu o politiku, na rozvinutie hodnotnejších diskusií v rámci pravicového 

spektra voličov. Za jeden rok aktivity sa do platformy prihlásilo približne 6 tisíc ľudí 

a do roku 2014 tento počet stúpol tesne na 10 tisíc členov (ODS, 2014). 

Aktívnou je tiež strana Top09, ktorá vytvorila internetovú komunitu 

podporovateľov my.top09, ktorá má za cieľ vytvoriť univerzálnu platformu na 

stretávanie sa a komunikáciu so svojimi sympatizantmi (Top09, 2014). Podľa tabuľky, 

platforma Top09 využíva 5 zo 6 vybraných nástrojov, a ako jediná podporuje na svojich 

stránkach diskusiu a chat medzi registrovanými participantmi. Top09 vyžívajú internet 

na zvýšenie pohodlnosti komunikácie, tým pádom sa znižujú ekonomické, časové, 

fyzické bariéry prístupu ku straníkom. Tiež prichádza do úvahy zlepšenie prístupu 

občanov ktorí sú dlhodobo v zahraničí, či občanov so špeciálnymi potrebami (Chytilek 

a Matušková, 2012). V ČR je aktivita strán v rámci podpory sympatizovania celkovo 

omnoho väčšia ako na Slovensku. Každá jedna strana v ČR, ktorá vo voľbách do 

poslaneckej snemovne 2013 prekročila kvórum, určitým spôsobom dáva možnosť 

sympatizantom registrovať sa v systéme a do istej miery sa zúčastňovať na dianí 

v strane. Hnutí úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, podporuje sympatizantov 

v účasti na mítingoch a v zapojení sa do kampane takisto ako KDU-ČSL. Ďalej strana 

KSČM interaguje s občanmi prostredníctvom registrácie na svojich stránkach, kde 

hlavným cieľom je informovať o udalostiach, novinkách a zasielať newsletter. 

Záver druhej časti 

V Slovenskej republike je možnosť sympatizácie so stranami skoro nulová. 

Strany sa v tomto prípade spájajú s občanmi iba prostredníctvom sociálnych sietí ako je 

Facebook a Twitter. Očakávaným záverom je, že sú to práve nové strany, ktoré 

využívajú participačné nástroje na prácu so sympatizantmi. Odborníci vedú diskusie, či 

internet prispeje k aktivácii pasívnych občanov, alebo je len ďalším nástrojom 

participácie už aktívnych občanov. Digitálna priepasť, ktorá existuje medzi občanmi 
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totiž odráža existujúce sociálne rozdiely. Demokratická priepasť predstavuje rozdiel 

medzi tými, ktorí využívajú disponibilné zdroje informačných technológií k verejným 

politickým aktivitám a tými, ktorí ich nevyužívajú, aj napriek tomu, že k nim majú 

prístup (Norris, 2001). Množstvo iných štúdií tiež ukazuje, že občania s podobným 

prístupom k internetu sa zapájajú výrazne odlišne (Brandtzæg, 2010; Hargittai, 

2010; Hargittai a Walejko, 2008 ) Potvrdzuje sa, že participačný efekt pri webových 

aplikáciách je využívaný u prvovoličov, ktorí majú značnú schopnosť existovať vo 

virtuálnom prostredí komunikácie, videokonferencií, alebo neustáleho feedbacku a 

nahrádzať ho efektívne svojou fyzickou prítomnosťou (Brundidge a Rice, 2009). Podľa 

Brundgige a Rice nové informačné zdroje poskytované internetom sú častejšie 

používané občanmi s vysokým socioekonomickým statusom a politickými 

vedomosťami a sú to zároveň občania, ktorí sú menej náchylní ku framingu a agenda-

settingu a ktorí sú už aktívni v rámci politickej participácie. V Českej republike podľa 

výsledkov World Internet Project CZ „približne štyri pätiny neužívateľov sú 

potencionálnymi užívateľmi internetu. Základnými problémami sú nedostatok verejných 

prístupových bodov či vedomia o nich, nedostatok počítačových znalostí a nízke 

chápanie využiteľnosti internetu Sociodemografická distribúcia a rozvinutosť prístupu 

ukazuje, že veľké množstvo českej spoločnosti zaostáva v procese rozvoja 

informovanosti. Jedná sa hlavne o staršie generácie, jedincov s nízkym vzdelaním, 

nízkym príjmom a jedincov, ktorí majú nízky sociálny kontakt s okolím, ktoré by 

podporovalo vytváranie kontaktov. Navyše výskumy ponúkajú závery, že digitálna 

priepasť sa v Českej Republike rozširuje“(Lupač a Sládek, 2008, s. 14 ). 

U platforiem sa nepreukázal potenciál slúžiť ako nástroj na prilákanie občanov 

do diskusií s politickými stranami do sféry záujmu o politiku. Ponúkajú priestor pre 

občanov, ktorí majú predošlý záujem a ponúka iba základňu pre občiansku participáciu. 

Ukázalo sa, že vnútrostranícka štruktúra a štiepenie môže výrazne ovplyvňovať podporu 

internetových občianskych platforiem a záujem je tiež limitovaný obavami o politické 

kreslo v prípade obidvoch politických strán. Strany sa vyhýbajú názorovému štiepeniu 

na vlastných stránkach. Keďže v internetovom prostredí politických strán, ten kto má 

kontrolu v diskusiách nad obsahom a témami má potenciál manipulovať s verejnou 

mienkou, zachádzajú s participačnými a komunikačnými nástrojmi veľmi opatrne.   
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Záver 

Práca si v úvode dala za cieľ charakterizovať a zhodnotiť priestor medzi 

politickými stranami a občanmi v rámci občianskej spoločnosti. Vychádzala z 

predpokladu, že v prostredí internetových stránok českých a slovenských politických 

strán existuje motivácia a priestor na prehĺbenie úrovne občianskej participácie, ktoré by 

sa stretalo so štandardmi rozvinutých demokracií a bolo by zároveň atraktívne pre 

politické strany. Ukázalo sa, že tvorba participačných nástrojov medzi politickými 

stranami a občanmi nie je jednoduchá a strany sa potykajú s množstvom výziev, ktoré 

pri zapájaní občanov musia zdolať. Na určenie presných nástrojov bola potrebná 

teoretická analýza konceptu politickej participácie a politickej kultúry, ktorá práci 

ponúkla základy pre neskoršiu analýzu. Politická participácia v prostredí internetových 

stránok sa preukázala byť konvenčnou, a teda sa zameriava na legálne a legitímne 

aktivity. Participačné nástroje, ktoré sú ponúkané politickou stranou, sú ňou plne 

regulovateľné a ich efektivita závisí od správneho nastavenia. Politické strany ČSSD a 

SMER-SD ponúkali počas svojho vývoju na svojich stránkach podstatné množstvo 

participačných nástrojov pre občanov. Je nutné pripomenúť, že skúmané množstvo 

nevypovedá o všetkých aktivitách strany ale len o reprezentatívnej vzorke nástrojov, 

linkov a iných častí štruktúry, ktorá fungovala na prostredí internetových stránok. 

Politické strany mimo svojich vlastných stránok využívali napríklad aj sociálne siete, no 

práca tieto externé nástroje stránok ignoruje a zameriava sa na funkcie, ktoré je politická 

strana schopná sama ovplyvniť.  

Miera podieľania sa občanov na skutočnom ovplyvňovaní smerovania strany, či 

jednania politických reprezentantov sa výskumom nedala preukázať. Navyše, pri 

prechode politickej strany do vlády, na platforme občianskej participácie sa možnosti 

participácie v obidvoch prípadoch zmenšovali. Záverom je, že strany sú najviac 

otvorené participačným aktivitám svojich voličov v opozícií alebo pri politickej 

kampani pred voľbami. Variácie sú evidentné v grafe č.2 o politickej participácii. 

Dokonca sa v prostredí ČSSD ukázalo, že marketingové zámery strany ovplyvňujú 

rozvoj a funkcionalitu stránok. Tri výhody v participácii on-line Mossbergera, Tolberta 

a McNeala (2008) a to tvorbu sociálneho diskurzu, mobilizáciu a informovanosť sa 
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nepotvrdili úplne. Platformy politických strán majú kapacitu osvedčiť sa ako pozitívny 

nástroj pre českú a slovenskú spoločnosť, no je potrebné nastaviť ich štruktúru tak, aby 

tieto pozitíva umožňovala. Z výhod, ktoré autori popisujú je najviac prítomná zvyšujúca 

sa miera informovanosti a v prípade strany ČSSD aj mobilizácia. Znaky tvorby 

sociálneho diskurzu analýza nepotvrdila. Nástroje e-participácie, ktoré strany využívajú 

na získavanie informácií, na vyostrovanie a obrusovanie politických názorov sú sčasti 

prítomné, no skutočná aktivita na stránkach nevyužíva plný potenciál participačných 

možnosti, ktoré by dovoľovali vytváranie stratégie pre politickú stranu, kontrolu 

prijateľnosti plánu a predvídanie verejnej reakcie pri budúcich voľbách. Tiež záujem zo 

strany občanov je veľmi limitovaný a participácia prostredníctvom sympatizácie na 

internete nie je veľmi žiadaná. Situáciu ovplyvňuje negatívne vnímanie politickej 

kultúry občanmi, či pocit bezmocnosti občana v politickom systéme. Ďalším faktorom, 

ktorý brzdí rozvoj občianskej participácie je nezáujem občana participovať aj napriek 

prístupu k informačným-technológiám. 

V rámci politickej kultúry sa na internetovej stránke sledoval potenciál ku tvorbe 

politických orientácií. Na stránkach sa dajú nájsť kognitívne, afektívne aj hodnotiace 

orientácie pri vstupových a výstupových objektoch politických strán. Trendom v 

poslednom období v Českej republike je rozvoj sympatizantských skupín, ktoré sú 

príznačné pre rozvoj občianskej kultúry. Sú priestorom medzi politickou stranou a 

občanom, ktorý je ochotný prijať základné hodnoty a motívy strany, no pritom čerpá zo 

svojich vlastných životných skúseností. Ukázalo sa, že pre internetovú diskusiu, ktorá je 

tvorivá a ponúka argumenty je nutná istá miera konsenzu. Prekvapivým záverom 

komparácie je výrazný rozdiel medzi podporou sympatizáce v Českej republike a na 

Slovensku. Slovenské politické strany nepreukázali žiadne znaky stálejších platforiem 

občianskej participácie. Strana SMER-SD nepodporovala vytváranie, prejavenie, či 

komunikovanie orientácií a teda sa nedá hovoriť o pôde pre rozvoj občianskej kultúry. 

Ďalej prostredníctvom komparatívnej štúdie práca analyzovala politické 

prostredie českej a slovenskej občianskej sféry z hľadiska komunikačných 

a marketingových mechanizmov. Analýza politickej komunikácie poskytla námety na 

spravovanie prostredia na internete. Na základe teórii politickej komunikácie sa ukázala 

potreba regulácie konfliktov a distribúcie hodnôt v rámci participačnej skupiny na 
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internete tak, aby bola zachovaná informačná hodnota príspevkov participantov a tak, 

aby tvorba platforiem občianskej participácie mala zmysel. Ďalším záverom práce je, že 

rozvoj platforiem v Čechách je podmienený marketingovými cieľmi. Ak by sa stránky 

mali ďalej vyvíjať podľa trendu, informačné, komunikačné a participačné nástroje by sa 

mali ďalej rozvíjať tak, aby boli konkurencie schopné oproti nástrojom iných 

politických strán. Strana sa pokúša získať isté množstvo stálych sympatizantov, ktorí sú 

pod vplyvom permanentnej politickej kampane, a snaží sa túto platformu mobilizovať 

hlavne pred voľbami. Na oplátku, strana tým istým nástrojom dáva svojím 

sympatizantom spôsob na komunikáciu svojich názorov a vytvorenie diskusie, ktorý je 

permanentný a pri správnom využívaní by mohol mať potenciálny vplyv na smerovanie 

politiky strany. 

Summary 

The aim of this work was to characterise and evaluate the space between the 

political parties and the citizens in the civic society. The work is based on an 

assumption, that the environment of the websites of the Czech and Slovak parties 

contains enough space and motivation to deepen the levels of political participation, so 

it would meet the standards of other developed democracies, and would also be 

attractive for political parties. The study indicated that the creation of participation 

mechanisms isn’t as easy as foreseen, as the parties must respond to many challenges 

within the interactivity with the citizen. The work analysed theoretical concepts of 

political participation and political culture and therefore it was able to precisely 

determine with which tools the research will interpret the situation on the websites of 

political parties correctly. Political participation online was conventional and focused on 

legal and legitimate activities. The participatory mechanisms offered by the party were 

fully dependant on the decisions of the party itself and their electivity was only a matter 

of the correct settings. The level of citizen’s influence in the decision-making process of 

the party couldn’t be proved. Moreover, during the transition of the parties into the 

government, the quantities of mechanisms of civic participation rapidly dropped in both 

analysed parties. One of the conclusions of this research is, that the two examined 
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political parties are the most open to participatory tendencies during the political 

campaign and being in the parliamentary opposition. The case of ČSSD showed, that 

marketing tools are an important motivator for the parties to create a level of civic 

participation. They also influence the functionality of various participatory mechanisms. 

The investigation didn’t manage to show all the benefits of e-participation of 

Mossberger, Tolbert and McNeal (2008). The high level of information was positive on 

both cases. However, mobilization efforts were present only on the webpage of ČSSD. 

Furthermore the presence of a social discourse proved to be absent in both parties. The 

mechanisms of e-participation to obtain information about the voters, to develop the 

political agenda are slightly present, but still not strong enough to create strategies for 

the political parties or the forecasting of the public opinion. Also the attitude of citizens 

towards participation is negative in both countries with a feeling of inability to influence 

the politics. These characteristics are inhibiting the full development of the instruments 

of these political platforms. The study of political culture proved the presence of 

positive cognitive, affective and evaluative orientations towards the political parties. 

These platforms of supporter’s participation within the political parties are more and 

more present in Czech Republic. They create a site between a political party and a 

citizen who is accepting the basic values and motives of the party, yet still have their 

own position according to their own life experiences. The researched showed that a 

certain level of consensus about political issues in necessary for the creation of a quality 

discussion. Another surprising conclusion of this comparison was the extremely low 

level of supporting participatory groups in Slovak Republic. The Slovak political parties 

showed no sign of stable platforms of citizen’s participation. 

Furthermore, the comparative approach analysed the political sphere of the 

websites by using the mechanisms of political marketing and political communication. 

The analyse of political communication tackled the major problems of the functioning 

of the websites and showed the necessity of regulation and value distribution to preserve 

the important information within the system. The final part of the work comes to a 

conclusion, that if the development followed the trend, the information, participation 

and mobilization mechanisms would progress according to the level of competitiveness 

in the political system. The party aims to gain the supporters to play a role in the 
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political campaign and in return they offer a permanent platform of civic participation, 

where the citizen can communicate his opinions and create debates on various issues. 
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Prílohy  

Príloha č.1 

Česká republika: počet užívateľov internetu od roku 1990 (osa y) 

 

Slovenská republika: počet užívateľov internetu od roku 1990 (osa y) 

 

Zdroj: Tabuľky z Wolfram Alpha knowledgebase, 2014 

Kľúčové slová: Czech Republic, Slovak Republic, internet user. 
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Príloha č. 2 

ČSSD 2000 2006 2008 2010 2012 2014 

Informácie o strane (10) 5 6 6 8 10 8 

História  0 1 1 1 1 1 

Štruktúra 1 1 1 1 1 1 

Zoznam poslancov s údajmi a 

kontaktmi 

- 1 1 1 1 1 

Rozhovory 1 0 0 1 1 0 

Názory 0 0 0 1 1 1 

Program 1 1 1 1 1 1 

Úspechy 0 0 0 0 1 0 

Významní kandidáti 1 1 1 1 1 1 

Regulárni členovia 0 0 0 0 1 1 

Archív správ 1 1 1 1 1 1 

Komunikácia/Participácia(6) 3 1 2 5 6 1 

Komentovanie 0 0 0 0 1 0 

Sekcia názory pre voličov 0 0 0 1 1 1 

Diskusná sekcia 1 1 0 1 1 0 

Reakcia na program 1 0 0 1 1 1 

Rozhovor so so stranníkom 1 0 1 1 1 0 

Online anketa 0 0 1 1 1 0 

Mobilizácia(6) 0 2 1 5 5 5 

Dobrovoľnícka činnosť 0 0 0 1 1 1 

Možnosť zapojenia 0 1 1 1 1 1 

Podpora strany 0 0 0 1 1 1 

Fundraising 0 0 0 1 1 1 

Materiál kampane - 0 0 1 1 1 

Zdielanie obsahu 0 1 0 0 0 0 

Prepájanie (5) - 4 4 4 4 4 

Lokálné štruktúry strany - 1 1 1 1 1 

Parlamentná skupina - 1 1 1 1 1 

Spriatelené organizácie - 1 1 1 1 1 

Vládne stránky - 1 0 0 0 0 

Medzinárodné organizácie - 0 1 1 1 1 

Zdroj: Internetový Archív: http://web.archive.org/web/*/cssd.cz 
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Príloha č. 3 

SMER-SD 2000 2006 2008 2010 2012 2014 

Informácie o strane(10) 3 3 3 6 7 7 

História  0 0 0 1 1 1 

Štruktúra 1 1 1 1 1 1 

Zoznam poslancov s údajmi a 

kontaktmi 

0 0 0 0 0 0 

Rozhovory 0 0 0 0 0 0 

Názory 0 0 0 0 1 1 

Program 1 1 1 1 1 1 

Úspechy 0 0 0 1 1 0 

Významní kandidáti 1 1 1 1 1 1 

Regulárni členovia 0 0 0 0 0 1 

Archív správ 0 0 0 1 1 1 

Komunikácia/Participácia(6) 2 0 0 0 2 0 

Komentovanie 0 0 0 0 0 0 

Sekcia názory voličov 1 0 0 0 1 0 

Diskusná sekcia 1 0 0 0 0 0 

Reakcia na program 0 0 0 0 0 0 

Rozhovor so so stranníkom 0 0 0 0 1 0 

Online anketa 0 0 0 0 0 0 

Mobilizácia (6) 1 1 1 1 1 1 

Dobrovoľnícka činnosť 0 0 0 0 0 0 

Možnosť zapojenia 1 1 1 1 1 1 

Podpora strany 0 0 0 0 0 0 

Fundraising 0 0 0 0 0 0 

Materiál kampane 0 0 0 0 0 0 

Zdielanie obsahu 0 0 0 0 0 0 

Prepájanie (5) 1 3 3 5 4 4 

Lokálné štruktúry strany 1 1 1 1 1 1 

Parlamentná skupina 0 0 0 1 1 1 

Spriatelené organizácie 0 1 1 1 1 1 

Vládne stránky 0 0 0 1 0 0 

Medzinárodné organizácie 0 1 1 1 1 1 

Zdroj: Internetový archív: http://web.archive.org/web/*/strana-smer.sk 

 


