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RODOVÉ ROZDIELY V POLITICKEJ REKLAME 

(REALITA ALEBO FANTÁZIA?) 

 
Martina KÁŠOVÁ 

 
 

 Expremiérka Iveta Radičová, exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, bývalá 

podpredsedníčka NR SR, predsedníčka SF a prezidentská kandidátka Zuzana Martináková, 

exministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová, súčasná ministerka 

zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská. Dokonca aj tí, ktorí politike venujú minimálnu 

pozornosť, vedia, že spomenuté dámy zastávajú, prípadne zastávali na slovenskej politickej 

scéne vysoké funkcie. Tento rodový „obrat“ (nielen v politike) priťahuje už od 60-tych rokov 

20. storočia
1
 pozornosť lingvistov a poskytuje im dôležitý a rozsiahly výskumný materiál. 

O obľúbenosti, ale aj nepopulárnosti tejto témy svedčia viaceré
2
 štúdie, vydané k rozličným 

čiastkovým témam, ku ktorým patrí problematika mužov a žien v reklame, diskriminácia žien 

v reklame, ženy v médiách a i., pričom doterajšie výskumy sa sústreďovali najmä na oblasť 

hospodárskej reklamy.  

Aj z tohto dôvodu sa snaží predkladaný príspevok charakterizovať ženu v prostredí 

politickej reklamy so zameraním na analýzu reklamných textov a jej obrazového stvárnenia 

na bilbordoch. V analýze nám ide o potvrdenie, prípadne vyvrátenie tvrdenia, že žena (a s 

ňou spojená genderová problematika) je témou aj v politickej reklame a/alebo je (ešte stále
3
) 

témou len hospodárskej reklamy. Ďalším cieľom je hľadanie špecifických
4
 alebo typických 

znakov (v reklamných textoch), ktoré by eliminovali, či prípadne potvrdili druhoradú pozíciu 

ženy (nielen) v politickom verejnom živote a jej sexistické (diskriminačné) vnímanie zo 

strany reklamných tvorcov. Z tohto pohľadu je príspevok vstupnou časťou do výskumnej 

problematiky.  

Dokladový analyzovaný materiál tvoria politické slogany a politické reklamné texty 

zaregistrovaných kandidátov, získané z bilbordových kampaní v predčasných voľbách do 

Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 10. marca 2012, vybrané politické 

slogany zo supervolebného slovenského obdobia rokov 2009-2010, ktoré sú doplnené aj 

inými nemeckými, českými a poľskými príkladmi.  

Obraz ženy, pričom máme na mysli politicky aktívnu a úspešnú ženu, sa v politickej 

reklame odzrkadľuje na viacerých rovinách: Reklamní tvorcovia sa koncentrujú na 

zdôrazňovanie vonkajších (najmä nápadných) znakov. Zovňajšok síce zohráva dôležitú úlohu 

o oboch pohlaví, avšak v súvislosti s političkou je vnímaný ostrejšie, prísnejšie je hodnotený 

a využívaný najmä v negatívnom kontexte. Obrazové znázornenie sa nevzťahuje len na 

médiami prezentovaný karikatúrny obraz známej politickej osobnosti ženského pohlavia so 

zvýraznenými nápadnými telesnými znakmi a chybami krásy (obr. 2 a 3), ale aj na jej 

zobrazenie v pre ňu nie príliš lichotivých situáciách (obr.1). Politicky silné ženy sú radené do 

skupiny androgýnnych „všeznalkýň“.  

Aj volebný bilbord využitý v reklamnej kampani v komunálnych voľbách v meste 

Remscheid
5
 v roku 2009, spája jeho primátorku pani Beate Wilding (obr. 4) s červenou 

farbou lásky a symbolom srdca, ako aj kvetom a zelenou farbou
6
.  
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   Obr. 1    Obr.2 
 

 Obr.3 

 

 Obr. 4 
 

 

Protipólom „mužského“ vnímania ženy je jej zobrazenie z pozície „ objektu“. Slovenská 

politická scéna je spojená s ďalším menom političky, ktorá má povesť „najkrajšej ženy 

v parlamente“ , pričom jej politický úspech a politické zásluhy ostávajú bez povšimnutia 

(obr. 5). Na bilbordoch je väčšinou zobrazovaná s dlhými rozpustenými vlasmi 

a v priliehavom oblečení.  

V podobnom duchu vyznieva aj volebný plagát strany SaS, na ktorom je zobrazený kandidát 

s mladými ženami. V ich neprospech vyznieva aj reklamný slogan Mladé liberálky idú 

s Nedobom, ktorý zobrazuje ženu ako sexuálny objekt (obr. 6).   

 

 Obr.5    Obr.6 

 

Rovnako pôsobí nasledovný reklamný bilbord, ktorý evokuje inzerát v novinách VŠ, vek 29, 

168/59, matka, vydatá, 1 dieťa, hľadá svojho voliča. Značka: nájdem ťa? Jeho dvojzmyselný 

obsah vypovedá o vzťahu ženy k politike (obr. 7).  
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 Obr. 7 

 

Podobný charakter má aj poľský volebný plagát a jemu prináležiaci slogan Piękna, 

niezależna i kompetentna – pekná, nezávislá a kompetentná (obr. 8).  

 

 

 Obr.8 

 

Do tretej skupiny by sme mohli zaradiť volebné plagáty a slogany, ktoré zobrazujú ženu ako 

matku. V tejto skupine teda nepôjde o sexistický pohľad na ženu, ale do popredia sa dostáva 

stereotypické začleňovanie ženy do roly matky. Ako príklad uvádzame volebný slogan 

kandidátky v prezidentských voľbách 2009 Zuzany Martinákovej. Moderná politička, 

moderná žena, matka.  

Do tejto skupiny patrí množstvo plagátov politickej strany Robíme to pre deti-SF (obr. 9 a 

10), v ktorej bolo na kandidátnej listine vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 

2012 zaregistrovaných až 85% žien.  

 

 Obr. 9   Obr. 10 
 

Do ďalšej skupiny patria bilbordy, ktoré zobrazujú ženu ako závislú a nešťastnú osobu, ako 

ukazuje slogan SNS (obr. 11) v parlamentných voľbách 2010 Aby naše ženy neplakali.  

 

Obr.11 
 

Piatu skupiny tvoria bilbordy, na ktorých je zobrazená žena so svojimi „typicky ženskými“ 

vlastnosťami. Hravá, detská, ľahkomyseľná (obr. 12).  
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 Obr. 12 
 

 

V nasledujúcej skupine uvádzame ako príklad slogan, ktorý je paródiou (obr. 13) na prehnane 

luxusnú volebnú kampaň strany 99%-Občiansky hlas
7
 a ktorý predstavuje ženu ako 

nesamostatnú, nevzdelanú a neschopnú osobu, ktorá sa chce na známych politikov len 

podobať a napodobňovať ich a jej jediným  cieľom je „byť na bilborde“. „… To už akože 

teraz budem tiež na bilborde??“ Aj ja som na bilborde. Pani Alena domáca.  Len chceme byť 

na bilborde .  

 

 Obr. 13  Obr. 14 
 

Hoci celý text pôsobí veľmi negatívne, vieme s určitosťou povedať, že ide o vykonštruovaný 

reklamný text,  ktorý však potvrdzuje, že žena (a najmä tá, ktorá s politickou kariérou len 

začína), pôsobí smiešne a nekompetentne a netreba ju brať vážne (porovnaj pôvodný 

reklamný text a obr. 14). Toto tvrdenie podporujú aj výskumy jedného z najvýznamnejších 

zakladateľov sociolingvistiky, anglického psychológa Basil(a) Bernstein(a), ktorý vo svojej 

teórii hovorí, že existujú dva typy jazykových kódov (obmedzený a rozvinutý), ktoré sú 

odrazom sociálnych pomerov, z ktorých človek pochádza (Keller, 2012, 60-61). Podľa tejto 

teórie by jazykový aparát sloganu na bilborde patril do prvej skupiny, pretože sa vyznačuje 

obmedzeným množstvom použitých jazykových prostriedkov slúžiacich na vyjadrenie 

individuálnych želaní a názorov, krátkymi vetami, či časticami. Podobne negatívne pôsobí 

použitie krstného mena Alena a „zamestnanie“ domáca.  

V slogane Chce to zmenu – chce to ženu!, ktorý reprezentoval v komunálnych voľbách 

v roku 2010 Martu Kollárovú, pociťujeme odklon od doposiaľ sledovanej línie 

a uvedomujeme si zdôraznenie inakosti samotnou adeptkou na politickú funkciu. Dôraz je 

kladený na podčiarknutie ženskosti a s ním súvisiacich ostatných vlastností – slušnosti, 

empatie a rešpektu.   

Aj v nasledovných sloganoch je žena spájaná s emóciami a nádejou, s miestom, kde žije a so 

zmenami, ktoré sa tohto miesta týkajú. Som lokálpatriotka, mám rada svoje mesto (Janette 

Langová, voľby do orgánov samosprávy obcí 2010), Prešov meníme k lepšiemu (Milada 

Macourová, voľby do orgánov samosprávy obcí 2010). Podobne aj slogan Myslite európsky, 

voľte zelených (Jana Budáčová, parlamentné voľby 2010). Lokálpatriotizmus je slovo 

s bohatým emočným nábojom a patrí medzi často, explicitne aj implicitne vyjadrované. 

O skutočnosti, že sa ženy v politickom živote správajú emotívnejšie, ale zároveň sú vo 

vyjadreniach slušnejšie, svedčí aj nasledovný slogan Viac slušnosti a morálky v politike. 

Politika bez korupcie je možná! (Ľuba Kráľová, voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky 2012).  
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Slogan Je nás veľa, čo chceme spravodlivé Slovensko. Príďte voliť. Dokážeme to (Iveta 

Radičová, prezidentské voľby 2009) poukazuje na vnútornú silu političky a jej zmysel pre 

spravodlivosť.  

V protiklade ku ženským kandidátkam sú muži na bilbordoch prezentovaní ako 

„supermani“, ktorí sú schopní všetko zvládnuť (obr. 15).    

 

 Obr. 15 
 

Okrem toho sa v „mužských“ sloganoch častejšie vyskytujú slová ako „sila“, napr. Spolu sme 

silnejší (Ondrej Matej, voľby do orgánov samosprávy obcí 2010), „mafia“, napr. Praha patří 

Pražanům, ne kmotrům a mafiánům! (SNK – ED Evropští demokraté a Strana zelených, 

voľby do senátu 2010, Česká republika) ako aj „vládnuť“, napr. Slúžim tým, že vládnem, 

vládnem teda slúžim (Róbert Fico) a iné. 

Napriek tomu, že žijeme v modernej spoločnosti, v politickom živote majú stále 

prevahu muži nad ženami. Svedčí o tom aj zastúpenie žien v posledných voľbách (10. marca 

2012) vo víťazných stranách
8
. V ľavicovo orientovanej strane Smer-SD (44,41%) bolo 

zastúpených 17 žien, z toho sa na prvých desiatich pozíciách nenachádzala ani jedna. 

Konzervatívnych kresťanských demokratov KDH (8,82%) zastupovalo podobne len 17 žien, 

v prvej desiatke sa nachádzala jedna. Rovnaký výsledok nachádzame aj v strane Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO (8,55%), v prvej desiatke s dvomi ženami. Stranu Most-

Híd (6,89%) zastupovalo 21 žien, žiadna sa však nedostala do prvej desiatky. Stredopravá 

SDKÚ-DS (6,09%) dosiahla taký istý výsledok s jednou ženou na čele. Aj liberálnu stranu 

SaS (5,88%) zastupovalo 17 žien, z toho dve v prvej desiatke. Najviac žien zastupovalo 

stranu Robíme to pre deti-SF (85%/10), stranu SSS-Nory Mojsejovej (53%/2) a stranu 

Obyčajní ľudia (38%/3). Opačný protipól tvorila Strana Rómskej únie (16%/3) a SNS 

(11%/1).   

Muži sú na základe ich „typicky mužských“ vlastností vnímaný ako pohlavie silnejšie, 

racionálne rozmýšľajúce, aktívne a ženy sú naopak so svojimi „typicky ženskými“ 

vlastnosťami nežné, emocionálne, asertívne. Toto stereotypické nazeranie na kandidátky 

uchádzajúce sa o vysoké politické funkcie je žiaľ do dnešnej doby voličmi akceptované a vo 

veľkej miere vedie k iracionálnym rozhodnutiam vo volebných preferenciách. Následkom 

toho je aj rozličné pripisovanie kompetencií ženám a mužom. U političiek si voliči viac 

všímajú ich vonkajšiu fyziognómiu, to, či sú štíhle alebo korpulentnejšie, pričom 

korpulentnosť je u žien považovaná za negatívny jav a u muža je akceptovaná so všetkými 

dôsledkami, všímajú si to, aký majú účes, veľkú pozornosť venujú ich súkromnému životu, či 

sú vydaté alebo slobodné, či majú deti, čo robí manžel, a opäť si kladú otázku, ako je možné 

skĺbiť funkciu a rodinný život. V prípade ich mužských protipólov je skĺbenie rodinného 

a pracovného života samozrejmosťou. Tieto a podobné otázky zohrávajú u mužských 

kandidátov len zanedbateľnú, druhoradú, prípadne nepodstatnú úlohu.  

Spomenuté príklady potvrdzujú na začiatku príspevku sformulovanú hypotézu, že 

rodová téma je témou aj v politickej (nielen v hospodárskej) reklame.  O prepájaní týchto 

dvoch oblastí svedčí aj posledný „politicko-hospodársky“ príklad s dvojzmyselným sloganom 

Zbav sa Dzurindu a voľne dýchaj! (obr. 16) v hlavnej úlohe s bývalou ministerskou 

spravodlivosti Luciou Žitňanskou, súvisiacim so stagnáciou a úpadkom strany SDKÚ-DS, 
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ktoré sú pripisované na vrub bývalému premiérovi a predsedovi strany Mikulášovi 

Dzurindovi. 

 Obr. 16 
 

Uvedomujeme si, že spracovaná problematika je veľmi komplexná a preto sme vo svojich 

pozorovaniach chceli načrtnúť možnosti, ktoré sa pri výskume v tejto oblasti črtajú. 

Reklamné posolstvo sprostredkované politickými bilbordmi môže mať informatívnu funkciu, 

ktorá by mala byť objektívna a teda by mala prenášať a odovzdávať nemanipulatórne obsahy, 

čo však v dnešnej informačnej záplave nie je vôbec jednoduché. V oveľa väčšej miere 

vstupuje do hry sugestívny element, ktorý práve naopak sprostredkúva sugestívne a teda 

manipulatórne obsahy. Tieto reklamné posolstvá sú zároveň sprostredkované vedome tak, 

aby ich prijímateľ (volič) bol schopný zmyslovo vnímať a dešifrovať.  

Hoci sú tradičné vzorce správania sa stále silné a riadia sa podľa nich mnohí politici 

i laická verejnosť, hoci sa našli príklady, ktoré potvrdzujú prítomnosť sexistického správania 

sa reklamných tvorcov, myslíme si, že túto problematiku netreba preceňovať a feministický 

aspekt násilne zakomponovávať do politickej reklamy. Reklamné posolstvo musíme vnímať 

ako celok v jeho kultúrno-spoločenských súvislostiach. Avšak takto nastavená reklama môže 

(a z uvedeného vyplýva, že tak aj zámerne robí) negatívne stimulovať správanie sa voličov, 

čo by mohlo naďalej ovplyvňovať súčasné nedostatočné zastúpenie žien v politike a zároveň 

tým posilňovať (a naopak oslabovať) postavenie konkurenčných strán na politickej scéne.  

 
Poznámky 
1
Začiatky sú spojené s rozvojom feministickej lingvistiky, avšak jedno z prvých vyobrazení ženy v súvislosti 

s médiami spadá do 70. rokov minulého storočia.  
2
Patrí k nim napríklad Trömel-Plötz(ová) (1984, 1996, 1998), Schmerl(ová) (1980), Scholz(ová) (2007).   

3
Marschik und Dorer(ová) (2002, 37) hovoria o tom, že od polovice 90-tych rokov dochádza k útlmu diskusií k 

danej téme.  
4
Heilmann(ová) (2004, 162) hovorí o „špecifických“ a „typických“ rodových spôsoboch správania, pričom sa vo 

svojich výskumoch orientuje na jazyk. Typické správanie vzťahuje na rozdiely medzi oboma pohlaviami 

a špecifické správanie vymedzuje zas vo vzťahu k jednému pohlaviu.   
5
Partnerské mesto mesta Prešov, pričom partnerstvo je založené najmä na čulých kultúrnych a športových 

výmenných aktivitách obyvateľov oboch miest a ich politických špičiek. 
6
Ide o skutočnú koaličnú podporu strany Zelených (Grüne) svojej kandidátke, patriacej do ľavicového vládneho 

bloku sociálnodemokratickej strany SPD, ktorého symbolom je červená farba (červená je súčasne farbou lásky 

s typickým vyobrazením symbolu srdca), zároveň však aj o spájanie ženského prvku s miestom (domovom), 

prírodou a jej ochranou (symbolika kvetu je pre ženu typická a často je využívaná aj vo frazeologizmoch).  
7
Ide o paródiu nasledovného reklamného textu: Za jeden deň politici schválili miliardy zahraničným bankám, 

ale minimálna mzda je stále iba 327 Eur. Alena Dušatková, manažérka ľudských zdrojov. Aj ja som 99%. 99% 

chce zmenu k lepšiemu. 
8
http://patyi.blog.sme.sk/c/289213/Volby-2012-Zaujimavosti-zo-zoznamu-zaregistrovanych-kandidatov.html  

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

 

 

http://www.google.sk/imgres?q=Nora+Mojsejov%C3%A1+vo%C4%BEby+2012&um=1&hl=de&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=9SDQS0pFeuIUzM:&imgrefurl=http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/smer-garantuje-istoty-aj-predajcom-nota-bene.html&docid=NlAi81zrelEzGM&imgurl=http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/2012/02/12/mdln_volby_zitnanska_olynth_pizdapizdu.jpg&w=400&h=375&ei=LSKFULjXO4nIswbV24HgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=615&vpy=268&dur=984&hovh=217&hovw=232&tx=117&ty=118&sig=104217407674259908413&page=3&tbnh=147&tbnw=157&start=45&ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:45,i:
http://patyi.blog.sme.sk/c/289213/Volby-2012-Zaujimavosti-zo-zoznamu-zaregistrovanych-kandidatov.html
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Zusammenfassung 

Dieser Artikel behandelt das Thema der Geschlechter in der politischen Werbung, wobei er 

versucht, die Frauen im Zusammenhang mit den slowakischen Wahlwerbetexten zu 

charakterisieren, mit dem Schwerpunkt auf der Analyse der Billboards. Die betreffende 

Problematik wird in mehreren Wissenschaftsdisziplinen erforscht, vor allem in der Soziologie 

und Psychologie, aber auch Kunst und Politik. In der Analyse geht es darum, zu zeigen, ob 

die Genderproblematik auch ein Thema für die Wahlwerbung oder nur für 

Wirtschaftswerbung ist uns das zweite Ziel der Analyse besteht auch im Suchen nach den 

jeweiligen spezifischen oder typischen Merkmalen, anhand deren die benachteiligende Rolle, 

die der Frau ständig zugeschrieben wird, entweder eliminiert oder bestätigt werden kann. In 

dem Korpus werden verschiedene slowakische, tschechische und deutsche 

Wahlwerbeslogans aus den Jahren 2009-12 sowohl inhaltlich als auch bildlich analysiert.  
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