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Sémiotika a ideologie v politickém marketingu: Analýza vybraných volebních kampaní 

 

Pre takto definovanú tému a jej riešenie v analýze politickej kampane je kľúčová metodológia. Často 

parafrázovaný WJT Mitchell zasadzuje analýzu obrazov do historického kontextu. Rozsah historických 

exkurzov prebraných od Mitchella, prípadne doplnených o iných autorov, by sa však žiadalo zúžiť 

a sústrediť sa na vymedzený problém. 

Teoretický kontext, aj v nadväznosti na Mitchella, bolo treba hľadať v teóriách dvadsiateho storočia, 

ktoré boli pri osvojení si pojmu ideológia nútené určiť svoj vzťah k marxizmu. Príklonmi k sociológii či 

psychológii alebo kritike masmédií vytvorili síce rôznorodý terén, ale aj tak nie je jasný výber autorov, 

ktorí sa tu ocitajú vedľa seba. Na jednej strane nájdeme Virilia, Lévyho a Luhmanna. Neskôr sa objavuje 

Baudrillard citovaný zo sekundárnej literatúry, ale znaky postmodernej situácie autor rýchle opúšťa. V 

práci vôbec sa objavuje priveľa citácií zo sekundárnych zdrojov a autor využíva priveľa literatúry bez 

podrobnejšieho spracovania. Takto od jedného z kľúčových autorov, WJT Mitchella, autor preberá témy 

iných autorov ako napríklad Ecove problematizovanie Peirceových ikonov. Nie je jasné, prečo sa autor 

zaoberá práve týmto, a navyše chýba Ecova neskoršia reflexia problematiky napr. z knihy Kant 

a Ptakopysk. Výber parciálnych tém svedčí o problémoch s usporiadaním práce, a teda s hypotézami: nie 

je jasné, podľa akého kľúča sa v práci vyskytujú vedľa seba rôzne témy.  

V práci sa ukazujú problémy so zaradením a spájaním jednotlivých autorov. Autor spomenie Althusserov 

pojem interpelácie, ale už nesleduje psychoanalytické dedičstvo tohto pojmu. Uvádzaný Baudrillard 

takisto spájal Marxa a Lacana. Výskumné pole smerujúce od interpelácie k performativite, subjektivácii 

a mocenským vzťahom sa však analýzy zvolenej kampane priamo netýka, a autor týmto smerom ani 

nepokračuje. Do zvolenej metodológie celkom nezapadá ani Luhmann – metodologicky výhodnejšie by 

bolo využiť kritickú teóriu frankfurtskej školy a neskoršie práce Habermasa. Autor plne nevyužíva 

možnosti Flusserovej analýzy štruktúr komunikácie. Rozumiem jej zaradeniu do metodologického 

aparátu práce; avšak autor ho v analýze kampane nevyužíva. Bolo by totiž potrebné odlíšiť rôzne 

štruktúry komunikácie. 

Kapitola 6.2. Ideologie v dnešní společnosti prináša Ftorekove pozitívne vymedzenie ideológie. Na tomto 

mieste by sa žiadalo vyjadrenie k nevedomej dimenzii ideológie a nepsychologizujúcemu 

komunologickému riešeniu toho istého problému. Autor DP venuje v tejto kapitole veľkú časť pojatiu 

Gaetana Moscu, ale nedozvedáme sa či je to preto, že autor jeho argumentáciu preberá. Autor ďalej iba 

informuje o dôležitosti emócií v ideológii. V nasledujúcej kapitole o Ranciérovej kritika Althussera sa 

dozvedáme s čím Rancier nesúhlasí, ale už nie to s čím Rancier a autor DP súhlasia.  



V analýze využíva autor najmä informácie z marketingových žurnálov a od marketingovo zameraných 

autorov. Autor v analýze nekonkretizuje historické, sociologické a komunikačné aspekty kampane. 

Nezohľadnené otázky vidím napríklad v skúmaní tohto faktu: V druhom kole prevážili otázky z historickej 

pamäte starších voličov typu sudetskej otázky a vôbec vyhraňovanie sa voči predošlým obdobiam. Práve 

tam sa črtá rozpor medzi príklonom k obrazu v punkovej kampani a príklonom k slovu v historických 

otázkach. Takisto je významné, že porazený kandidát sa hlásil k Havlovmu odkazu. Odkazy na tieto 

otázky autor bez analýzy preberá ako fakty od politologických autorov. Autor nezohľadňuje rôzne 

rozdelenia voličov a nepýta sa, prečo a pre koho bola punková kampaň oslovujúca.  

V analýze kampane prevažuje marketingové zameranie autora. Autor ponecháva nepovšimnutým 

koncepčný rozdiel medzi dvoma druhmi Schwarzenbergových billboardov cielenými na dva rôzne tábory 

voličov (obrázok 8 a obrázok 9). Autor priveľa cituje tvorcov kampane bez následnej kritiky. 

Zvolená metodológia prevažne spĺňa účel, ale v analytickej časti ju autor využíva málo. Z jazykového 

hľadiska je práca dobrá. 

Navrhujem prijať prácu k obhajobe a predbežne ju hodnotím známkou 3. 

V Bratislave, 21. 9. 2015         Tomáš Kladný  


