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Politická komunikácia predstavuje najrozvinutejšiu časť výskumu vzťahov 
medzi politikmi, médiami a verejnosťou. Kým Chaffe (1975) definuje politickú 
komunikáciu zjednodušene ako úlohu komunikácie v politických procesoch, 
Denton a Woodward (1990) ju charakterizujú v zmysle zámerov ovplyvniť 
politické prostredie a McNair (2003) zhodne s týmto tvrdením hovorí o účelovej 
komunikácii o politikách. Proces pôsobí zostupne od politických inštitúcií 
k verejnosti, horizontálne medzi politickými aktérmi, ale i vzostupne od 
verejnosti k politickým inštitúciám (Norris, 2001). Zahŕňa teda všetky formy 
komunikácie, ktorú vykonali politickí aktéri za účelom dosiahnutia špecifických 
cieľov, komunikáciu smerovanú týmto aktérom nepolitickými aktérmi (voličmi, 
novinármi) a komunikáciu o týchto aktéroch a ich aktivitách, ktorá je 
obsiahnutá v médiách (McNair, 2003). 

V literatúre v oblasti politickej komunikácie možno identifikovať tri hlavné 
smery výskumu: po prvé, spôsob tvorenia správ politickými aktérmi (politikmi, 
stranami, záujmovými skupinami) a prenášania správ priamymi (politická 
reklama) i nepriamymi kanálmi (médiá); po druhé, skúmanie možných účinkov 
vystavenia sa rôznym typom správ v rámci politickej komunikácie; po tretie, 
skúmanie obsahu správ, napríklad rozsah a povaha politického reportovania 
v médiách, rovnováha straníckeho zobrazovania v médiách (Norris, 2001). 
V príspevku sa zameriame analýzu, ktorú možno zaradiť do tretej oblasti 
výskumu. Skúmame mediálne zobrazovanie vtedajšieho predsedu vlády R. Fica 
a strany SMER-SD v denníkoch SME a Nový Čas v období rokov 2006 až 2010. 
Cieľom príspevku je zistiť rozsah a spôsob informovania denníkov o R. Ficovi 
a SMER-SD a identifikovať možné dôsledky mediálneho zobrazovania na úlohu 
komunikácie v politických procesoch.  

                                                 
1  Tento príspevok bol podporovaný Vedeckou grantovou agentúrou VEGA prostredníctvom 

grantu č. 1/0512/11 (projekt Kvalita demokracie na Slovensku vo svetle politickej 
participácie občanov).  
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V príspevku vychádzame z toho, že politickí aktéri potrebujú médiá za 
účelom komunikovania správ publiku. Politické programy, vyhlásenia, volebné 
kampane majú potenciál byť komunikačne efektívne len do tej miery, do akej 
ich reportujú publiku médiá (McNair, 2003). Hoci akademické debaty 
o presnom účinku mediálnych výstupov na politické procesy pokračujú 
a niektoré štúdie dokazujú, že médiá nemajú takmer žiaden vplyv (Walker, 
1977; Brandenburg, 2002), slabý vplyv (Pritchard, 1992; Wanta, Foote, 1994) 
alebo silný vplyv (Bartels, 1996; Soroka, 2002; Walgrave, 2008), v rámci odbornej 
literatúry existuje zhoda na tom, že médiá vplývajú na verejnú mienku. 
Priestor, ktorý médiá politikom venujú a spôsob ich zobrazenia, zasahuje 
do formovania verejnej mienky. Keď médiá niektorú tému zvýraznia, verejnosť, 
ktorej je správa smerovaná, bude túto tému považovať za dôležitú (Cohen, 
1963; Dearing, Rogers, 1996; McCombs, Shaw, 1972). Podľa McNaira (2003) 
médiá spĺňajú nielen poznávaciu, informačnú a rozširovaciu funkciu, ale tiež 
interpretačnú funkciu, čím majú kľúčovú úlohu v prostredí, v ktorom sa 
politika odohráva. McLuhan (2000) argumentuje, že noviny sa stali 
prostriedkom k mobilizácii verejnej mienky a Kepplinger (2002) tvrdí, že médiá 
okrem kritiky a komentovania politiky ovplyvňujú svojim reportovaním 
dôležité politické rozhodnutia. 

Možný prienik informácií na verejnosť pritom nie je rovnomerne rozložený 
medzi všetky politické subjekty. Politici s výkonnou mocou a etablované strany 
majú lepšie podmienky komunikovať svoje odkazy a vyjadrenia verejnosti než 
malé strany a nové politické subjekty (Van Aelst, Sehata, Van Dalen, 2010). 
Zvýšenú pozornosť médií priťahuje osobnosť politického lídra, pričom 
v slovenskom prostredí púta záujem médií práve predseda SMER-SD R. Fico. 
Meno Robert Fico bolo v slovenskom spravodajstve v roku 2010 
najvyskytovanejším slovom, keď sa vyskytlo v 9 881 príspevkoch (mediálne.sk, 
2011). Podľa mediálnej analýzy spoločnosti Slovakia On-line si zároveň 
predseda SMER-SD v roku 2010 udržal najväčší záujem médií: Robert Fico mal 
medzi predsedami politických strán najväčšiu publicitu, keď získal 50 percent 
priestoru a v porovnaní s inými politickými stranami patril strane SMER-SD 
24 percentný podiel na mediálnom trhu (SME, 2011a). 

V príspevku zisťujeme, do akej miery bolo pôsobenie R. Fica a politickej 
strany SMER-SD predmetom informovania (neutrálne zobrazovanie) a do akej 
miery predmetom komentovania (hodnotovo zafarbené zobrazovanie) 
zo strany denníkov SME a Nový Čas. Následne z analyzovaných dát zisťujeme, 
ako mohlo toto zobrazovanie vplývať na politickú komunikáciu. Keďže téma 
postojov periodickej tlače k R. Ficovi nie je systematicky preskúmaná, táto 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 263 

kvantitatívna analýza môže prispieť do debaty v mediálno-politickom výskume 
na Slovensku. 

 
Dáta a metódy 
 
Skúmané obdobie je totožné so IV. volebným obdobím Národnej rady SR, 

počas ktorého bola strana SMER-SD najsilnejšou súčasťou vládnej koalície 
spolu so Slovenskou národnou stranou (SNS) a Ľudovou stranou – Hnutím za 
demokratické Slovensko (ĽS-HZDS). V práci sa sústredíme na dva celoplošné 
denníky SME a Nový čas. Pri výbere periodík sme vychádzali z predpokladu, 
že ide o zástupcov mienkotvornej a bulvárnej tlače, ktorí majú na slovenskom 
trhu stabilnú a dlhoročnú tradíciu, ako i najvyšší počet čitateľov. Zamerali sme 
sa na tlačené médiá, pretože viacero analytikov považuje noviny pri výskume 
za smerodajnejšie než televíziu (Walgrave, Van Aelst, 2006; Van Noije, 
Kleinnijenhus, Oegema, 2008). Printové vydanie umožňuje najpresnejšie 
zachytiť úmysel redakcie denníka o tom, ktoré správy považujú v konkrétnom 
vydaní za najdôležitejšie.  

Dáta na kvantitatívnu analýzu spracúvame od 17. júna 2006 a do 11. júna 
2010. V príspevku analyzujeme titulné strany novín – sledujeme textové správy 
a komentáre. Titulné strany majú z pohľadu vplyvu na verejnú mienku 
najväčšiu váhu, majú osloviť čitateľa a reflektovať najdôležitejšie udalosti 
predchádzajúceho dňa. Celkovo sledujeme 1191 titulných strán v každom 
periodiku (spolu 2382 titulných strán). V analýze denníka SME oddeľujeme 
dáta v spravodajskej časti na hlavnú správu a vedľajšie správy a v analýze 
denníka Nový Čas na kategórie titulná strana2 a Téma dňa. V príspevku 
rozdeľujeme dáta z hľadiska obsahu a hľadiska spracovania. V prvej kategórii 
sledujeme čisto obsahovú povahu správy, čo poukazuje na obsahový charakter, 
ktorý redakcia v spravodajskom toku uprednostňuje. V druhej kategórii sa 
zameriavame na to, akým spôsobom redakcia túto správu spracovala, čo 
poukazuje na možnú zaujatosť redakcie. V oboch kategóriách ďalej rozlišujeme, 
či bola správa pozitívna, neutrálna alebo negatívna. Vychádzame 
z predpokladu, že spravodajstvo má byť nestranné, nekomentujúce, bez 
využívania expresívnych prvkov, irónie; nemá favorizovať (pozitívne 
zobrazenie), ani degradovať (negatívne zobrazenie) niektorý z názorov 
a priestor má poskytnúť všetkým spomínaným stranám.  

 
 

                                                 
2  V rámci titulnej strany Nového Času sa zmieňujeme o správach, hoci explicitne o správy 

nejde – za správy ich označujeme pre účely práce. 
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Analýza denníka SME 
 
Denník SME je mienkotvorné periodikum s predaným nákladom 

54 771 výtlačkov3. Podľa prieskumu MML-TGI z 3. a 4. kvartálu 2010 dosiahla 
čítanosť denníka 336 828 čitateľov (7,5 percenta populácie). Denník začal 
vychádzať v roku 1993 a v súčasnosti vychádza v Bratislave vo vydavateľstve 
Petit Press, a. s., ktoré patrí do nemeckej skupiny Verlagsgruppe Passau. Jeho 
šéfredaktorom je Matúš Kostolný (Petit Press, 2011). 

 
Spravodajské príspevky na titulnej strane 
 
Počas celého skúmaného obdobia informoval denník SME na titulnej strane 

v rámci hlavných správ o R. Ficovi a strane SMER-SD 646-krát, čo tvorí 54,2 
percenta všetkých hlavných správ. Napriek tomu, že väčšina ministrov 
vládneho kabinetu pochádzala zo strany SMER-SD, osobnosť R. Fica pútala 
v denníku väčšiu pozornosť než strana SMER-SD. Ako ukazuje Graf 1. 1, 
o R. Ficovi informoval denník 377-krát (31,7 percenta) a o SMER-SD 269-krát 
(22,5 percenta).  

 
Graf 1. 1 Mediálny priestor vybraným témam.   Graf 1. 2 Mediálny priestor vybraným témam. 
SME, celé sledované obdobie    SME, prvé sledované obdobie  
(17. jún 2006 – 11. jún 2010),    (17. jún – 31. december 2006), 
hlavné spravodajské príspevky na titulnej strane. hlavné spravodajské príspevky na titulnej strane. 

 
Témam v súvislosti s R. Ficom a stranou SMER-SD tak denník venoval 

na titulnej strane v rámci hlavných správ viac ako polovicu celkového priestoru. 

                                                 
3  Údaj z mája 2011 podľa Audit Bureau of Circulations. Dostupné na internete: 
  <http://abcsr.sk/index.php?menu=vysledky> [cit. 21/09/2011]. 
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Odrazilo to tak teoretické tvrdenie, že politici hierarchicky na vyšších miestach, 
vo vyššom postavení a s väčšou mocou majú väčšie šance preniknúť 
na verejnosť a dostávajú väčší mediálny priestor (Van Aelst, Sehata, Van Dalen, 
2010). Najväčší priestor venoval denník R. Ficovi a strane SMER-SD v rámci 
hlavných správ na titulnej strane v období po voľbách v roku 2006 (17. jún – 31. 
december 2006), kedy ako ukazuje Graf 1. 2 predstavovalo informovanie 
o oboch sledovaných subjektoch 64 percent zo všetkých hlavných správ v rámci 
titulných strán (R. Fico: 42 percent, SMER-SD: 22 percent). 

Z hľadiska obsahu denník v rámci hlavných správ (Tab. 1. 1) priniesol počas 
celého sledovaného obdobia 31 pozitívnych (4,8 percenta), 300 neutrálnych 
(46,4 percenta) a 315 negatívnych (48,8 percenta) správ. Takmer polovica správ 
teda mala negatívny obsah, pričom správ s pozitívnym obsahom priniesol 
denník v necelých piatich percentách. 

Z hľadiska spracovania sa denník v rámci hlavných správ (Tab. 1. 1) vo viac 
ako troch štvrtinách príspevkov priklonil k neutrálnemu spracovaniu 
informácie (492 správ; 76,1 percenta), avšak až v takmer štvrtine príspevkov 
spracoval informácie tak, že vyzneli voči R. Ficovi alebo členom SMER-SD 
negatívne (152 správ; 23,6 percenta), pričom pozitívne spracované správy sa 
takmer nevyskytovali (2 správy; 0,3 percenta).  

Z toho možno usudzovať, že redakcia denníka SME sa nesnaží zobrazovať R. 
Fica a SMER-SD v pozitívnom duchu, pričom väčšinou sa prikláňa 
k neutrálnemu zobrazeniu – ak však vybočí z neutrálneho zobrazenia správy 
a vloží do správy komentujúci prvok, má tento prvok negatívnu povahu.  

 
Tabuľka 1. 1 Hlavné správy počas celého sledovaného obdobia. Denník SME. 

Z hľadiska obsahu Z hľadiska spracovania 

pozitívne neutrálne negatívne pozitívne neutrálne negatívne 

31 300 315 2 492 152 

 
Tabuľka 1. 2 Vedľajšie správy počas celého sledovaného obdobia. Denník SME. 

Z hľadiska obsahu Z hľadiska spracovania 

pozitívne neutrálne negatívne pozitívne neutrálne negatívne 

22 304 260 1 470 115 

 
Denník sa vo vedľajších správach na titulnej strane venoval R. Ficovi a strane 

SMER-SD menej intenzívne než v hlavných správach – priniesol 586 vedľajších 
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správ4. Z hľadiska obsahu v rámci vedľajších správ priniesol 22 pozitívnych, 
304 neutrálnych a 260 negatívnych správ; z hľadiska spracovania informoval 
denník raz pozitívne, 470-krát neutrálne a 115-krát negatívne (Tab. 1. 2). 
V denníku tak opäť, ako aj v prípade hlavných správ, prevládal neutrálny 
a negatívny obsah správ a neutrálne spracovanie správ, pričom pozitívne 
spracovanie vedľajších správ takmer absentuje (1 správa). 

 
Publicistika na titulnej strane 
 
Keďže publicistika nie je viazaná zásadami o nezaujatom informovaní, 

stĺpčeky na titulnej strane môžu naznačovať politickú tendenciu denníka. 
Celkovo v sledovanom období vyšlo 1031 stĺpčekov5, z toho ako ukazuje Graf 
1. 3 napísali v denníku o R. Ficovi a strane SMER-SD spolu 434 stĺpčekov 
(42 percent). O R. Ficovi redaktori denníka písali v 272 komentároch (približne 
jedna štvrtina) a o strane SMER-SD v 162 komentároch (približne jedna šestina 
zo všetkých stĺpčekov). 

 
Graf 1. 3 Publicistický priestor vybraným témam – stĺpček, SME; celé sledované obdobie (17. jún 2006 – 11. 
jún 2010). 

 
 

Analýza stĺpčekov za celé sledované obdobie ukazuje, že redaktori denníka 
SME boli voči vtedajšiemu premiérovi R. Ficovi ako i členom SMER-SD výrazne 
negatívni. Počas štyroch rokov vydal denník 4 pozitívne (0,9 percenta), 
45 neutrálnych (10,4 percenta) a 385 negatívnych (88,7 percenta) stĺpčekov 
(Tab. 1. 3). Z toho o R. Ficovi bolo negatívnych 244 komentárov (89,7 percenta) 
a o strane SMER-SD 141 komentárov (87 percent).  

 

                                                 
4  Na jednej titulnej strane sa mohlo vyskytovať viacero vedľajších správ súčasne, preto 

nemožno tieto údaje vyjadrovať v percentách. 
5  Stĺpček denník zaradil na titulnú stranu až po zmene grafickej podoby novín v roku 2007. 
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Tabuľka 1. 3 Publicistika, denník SME; celé sledované obdobie  
(17. jún 2006 – 11. jún 2010). 

 stĺpček 
téma 

pozitívny neutrálny negatívny 

Fico 4 24 244 

SMER-SD 0 21 141 

spolu 4 45 385 

 
Analýza denníka Nový Čas 
 
Nový čas je bulvárne periodikum, ktoré si s nákladom 131 309 výtlačkov6 

drží pozíciu najčítanejšieho denníka na slovenskom trhu tlače. Podľa 
prieskumu MML-TGI z 3. a 4. kvartálu 2010 dosiahla čítanosť denníka 1 003 354 
čitateľov (22,3 percenta populácie). Denník vznikol v roku 1991 a vzorom sa mu 
stal rakúsky bulvárny denník Kronen Zeitung. Jeho šéfredaktorkou je Júlia 
Kováčová (Ringier Axel Springer, 2011). 

 
Spravodajské príspevky na titulnej strane 
 
Počas skúmaného obdobia informoval denník Nový Čas na titulnej strane 

o R. Ficovi a strane SMER-SD spolu 76-krát, čo tvorí 6,4 percenta zo všetkých 
titulných strán, ktoré v sledovanom období denník vydal. Ako ukazuje Graf 
2. 1, z toho o R. Ficovi denník informoval 55-krát (4,6 percenta) a o strane 
SMER-SD 21-krát (1,8 percenta). Tak ako v denníku SME, aj v denníku Nový 
Čas venovali v rámci titulných strán väčšiu pozornosť R. Ficovi než strane 
SMER-SD. Nový Čas sa však oproti denníku SME venoval sledovaným 
subjektom výrazne menej. Hoci sa to na prvý pohľad mohlo zdať 
pravdepodobné, najmä vzhľadom na rozdielne tematické priority 
mienkotvorného denníka na jednej a bulvárneho denníka na druhej strane, ako 
povedala šéfredaktorka denníka Nový Čas J. Kováčová (SME, 2011b), 
v ostatných rokoch je pre viaceré väčšie tabloidné denníky charakteristické, že 
sa v obsahu posúvajú od celebrít k témam, ktorými sa pôvodne zaoberali 
mienkotvorné denníky – k politikom a politickým a ekonomickým otázkam 
(dôchodky, peniaze, úspory, finančná kríza, atď.). 

                                                 
6  Údaj z mája 2011 podľa Audit Bureau of Circulations. Dostupné na internete: 

<http://abcsr.sk/index.php?menu=vysledky> [cit. 21/09/2011]. 
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Graf 2. 1 Mediálny priestor vybraným témam. Nový Čas,  
celé sledované obdobie (17. jún 2006 – 11. jún 2010),  
titulné strany. 

 

  
Graf 2. 2 Mediálny priestor vybraným témam. 
Nový Čas, obdobie 2. polovica roku 2007, titulné strany. 

 
 

Najväčší priestor na titulnej strane venoval denník R. Ficovi a strane SMER-
SD v druhej polovici roku 2007 (Graf 2. 2), kedy sa SMER-SD síce vyskytoval 
len v 1 percente správ, no o R. Ficovi sa v denníku zmieňovali v 11 percentách 
správ. V období po parlamentných voľbách 2006 (17. jún – 31. december 2006) 
nevenoval denník na titulných stranách takú veľkú mediálnu pozornosť 
sledovaným subjektom ako denník SME (Nový Čas: R. Fico 6 správ, SMER-SD 2 
správy).  

Ako ukazuje Tab. 2. 1, z hľadiska obsahu priniesol denník počas sledovaného 
obdobia v rámci titulných strán zanedbateľné množstvo pozitívnych správ (2 
správy; 2,6 percenta), rovnakým počtom (37 správ; 48,7 percenta) prevládali 
neutrálne a negatívne správy. Z hľadiska spracovania denník v rámci titulných 
strán priniesol 5 pozitívnych (6,6 percenta), 25 neutrálnych (32,9 percenta) 
a 46 negatívnych (60,5 percenta) správ. Z údajov vyplýva, že denník väčšmi 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 269 

vyjadruje v rámci spravodajstva vlastné stanoviská a viac sa prikláňa 
k negatívnemu komentovaniu. 

 
Tabuľka 2. 1 Správy na titulnej strane počas celého sledovaného obdobia. Nový 
Čas. 

Z hľadiska obsahu Z hľadiska spracovania 

pozitívne neutrálne negatívne pozitívne neutrálne negatívne 

2 37 37 5 25 46 

 

Spravodajské príspevky v Téme dňa 
 
V Témach dňa informoval denník o R. Ficovi a jeho strane spolu 184-krát 

(15,5 percenta). Mediálny priestor poskytovaný R. Ficovi a strane SMER-SD bol 
tak v Témach dňa v porovnaní s priestorom na titulných stranách väčší. Ako 
vidieť v Grafe 2. 3, z toho o R. Ficovi informovali v denníku 107-krát (9 percent) 
a o SMER-SD 77-krát (6,5 percenta). Denník tak aj v rámci Tém dňa (rovnako 
ako na titulných stranách) priniesol viac správ o R. Ficovi než o členoch strany 
SMER-SD.  

Aj v Témach dňa platí, že sa Nový Čas oproti denníku SME venoval 
sledovaným subjektom výrazne menej. Najväčší priestor venoval denník R. 
Ficovi a strane SMER-SD v Témach dňa v období prvého polroku 2009 
(Graf 2. 4), kedy o R. Ficovi priniesol 14 percent a o SMER-SD 8 percent zo 
všetkých Tém dňa. Opäť tu vidieť prevahu informovania o R. Ficovi oproti 
informovaniu o strane SMER-SD. 

Z hľadiska obsahu v rámci Tém dňa denník priniesol 6 pozitívnych 
(3,3 percenta), 82 neutrálnych (44,6 percenta) a 96 negatívnych (52,1 percenta) 
správ. Denník tak priniesol v Témach dňa viac než polovicu správ, ktoré mali 
negatívny obsah, takmer polovicu správ s neutrálnym charakterom a len tri 
percentá správ s pozitívnym obsahom (Tab. 2. 2). Hodnoty správ z obsahového 
hľadiska tak boli v Témach dňa porovnateľné s tými na titulných stranách.  
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Graf 2. 3 Mediálny priestor vybraným témam.  Graf 2. 4 Mediálny priestor vybraným témam. 
Nový Čas,  celé sledované obdobie   Nový Čas, obdobie 1. polovice roku 2009,  
(17. jún 2006 – 11. jún 2010), Témy dňa.   Témy dňa. 
 

 
Z hľadiska spracovania v rámci Tém dňa priniesol denník 19 pozitívnych 

(10,3 percenta), 78 neutrálnych (42,4 percenta) a 87 negatívnych (47,3 percenta) 
správ (Tab. 2. 2). Ukazuje to, že denník v Témach dňa vyjadruje v rámci 
spravodajstva vlastné stanoviská, pričom sa viac prikláňa k negatívnemu 
komentovaniu. 

 
Tabuľka 2. 2  
Správy v Témach dňa počas celého sledovaného obdobia. Nový Čas. 

Z hľadiska obsahu Z hľadiska spracovania 

pozitívne neutrálne negatívne pozitívne neutrálne negatívne 

6 82 96 19 78 87 

 
Záver 
 
V príspevku sme skúmali zobrazovanie politickej strany SMER-SD a jeho 

predsedu R. Fica v denníkoch SME a Nový Čas v období rokov 2006 až 2010, 
kedy bola strana SMER-SD najsilnejšou súčasťou vládnej koalície spolu s SNS 
a ĽS-HZDS. V úvode sme si stanovili dva hlavné ciele, a to zistenie, v akom 
rozsahu a akým spôsobom denníky o sledovaných subjektoch informovali, 
a ako mohlo toto zobrazovanie vplývať na politickú komunikáciu. Skúmanie 
povahy politického reportovania v médiách ukazuje, že denníky si v spravo-
dajstve nezachovali neutrálnosť informovania, pričom sa prikláňali väčšmi 
k negatívnemu zobrazovaniu sledovaných subjektov, čo mohlo mať na úlohu 
komunikácie v politických procesoch na Slovensku viaceré negatívne dôsledky.  
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V analýze denníka SME sme zistili, že strana SMER-SD a jej predseda R. Fico 
získavali v sledovanom období veľkú mediálnu pozornosť. Hlavné správy 
o R. Ficovi a strane SMER-SD na titulnej strane tvorili v sledovanom období 
54,2 percenta všetkých hlavných správ, čo predstavuje viac ako polovicu 
hlavných správ na titulných stranách vydaných v danom období. V období, 
keď venoval denník sledovaných subjektom najviac priestoru, informoval 
denník až v 64 percentách hlavných správ v rámci titulných strán 
(R. Fico: 42 percent, SMER-SD: 22 percent). V rámci publicistiky na titulnej 
strane napísal denník o R. Ficovi a strane SMER-SD spolu 434 stĺpčekov 
(42 percent). Potvrdili sme, že osobnosť politického lídra púta v médiách 
zvýšenú mediálnu pozornosť.  

Negatívny postoj denníka SME voči R. Ficovi a SMER-SD naznačujú 
predovšetkým štyri faktory: 1) takmer polovica hlavných správ zo všetkých 
hlavných správ na titulnej strane mala negatívny obsah (48,8 percenta), správ 
s pozitívnym obsahom bolo necelých 5 percent, 2) správy, ktoré vybočovali 
z neutrálneho spracovania príspevkov, boli takmer výlučne negatívne 
(0,3 percenta pozitívne spracovaných príspevkov, 23,6 percenta negatívne 
spracovaných príspevkov, 3) pri hodnotovo zafarbenom zobrazení vo 
vedľajších správach prevládalo negatívne (115 správ) zobrazenie nad 
pozitívnym (1 správa), 4) v rámci publicistiky na titulnej strane bolo deväť 
z desiatich stĺpčekov o R. Ficovi a SMER-SD negatívnych. V analýze sme teda 
zistili, že denník SME nie je v rámci spravodajstva úplne neutrálny 
a v spracovaní správ vybočuje k zaujímaniu negatívneho postoja a v rámci 
publicistiky (stĺpčekov na titulnej strane) vidieť jasnú profiláciu proti R. Ficovi 
a strane SMER-SD.  

V analýze denníka Nový Čas sme zistili, že informovanie denníka o R. Ficovi 
a strane SMER-SD v rámci titulných strán tvorilo v sledovanom období 6,4 
percenta zo všetkých titulných strán (R. Fico: 4,6 percent, SMER-SD: 1,8 percent) 
a v rámci Tém dňa predstavovalo informovanie 15,5 percenta zo všetkých Tém 
dňa (R. Fico: 9 percent, SMER-SD: 6,5 percent). Najväčší priestor na titulnej 
strane venoval denník sledovaným subjektom v druhej polovici roku 2007 
(12 percent) a v Témach dňa v prvej polovici roku 2009 (22 percent), pričom 
prevládalo informovanie o R. Ficovi nad informovaním o politickej strane. 
V ostatných rokoch je pre viaceré väčšie tabloidné denníky charakteristické, že 
sa v obsahu posúvajú od zobrazovania celebrít k témam, ktorými sa pôvodne 
zaoberali mienkotvorné denníky – k politikom a politickým a ekonomickým 
otázkam (dôchodky, úspory, mzdy, finančná kríza, atď.), a tým dávajú miesto 
aj na titulných stranách. V novinárskom rozhovore to potvrdila aj šéfredaktorka 
denníka Nový Čas J. Kováčová, podľa ktorej sa „čitateľský vkus mení, ľudia 
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v súčasnosti úplne pokojne prijmú na titulnej strane politické témy ako 
odpočúvanie a podobne“ (SME, 2011a).  

Z analýzy vyplynulo, že denník informoval o sledovaných subjektoch 
prevažne negatívne až neutrálne, čo naznačujú najmä tri faktory: 1) na titulných 
stranách denníka z hľadiska obsahu prevládali neutrálne a negatívne správy 
(po 48,7 percenta), 2) pri spracovaní informácií na titulnej strane sa denník 
nedržal spravodajskej zásady neutrálneho zobrazovania správ (len 
32,9 percenta správ bolo spracovaných neutrálne) a spracovával informácie buď 
negatívne (60,5 percenta) alebo pozitívne (6,6 percenta), 3) v Témach dňa 
priniesol denník z hľadiska obsahu najviac negatívnych (52,1 percenta) 
a neutrálnych (44,6 percenta) správ a z hľadiska spracovania taktiež najviac 
negatívnych (47,3 percenta) a neutrálnych (42,4 percenta) správ. Prítomnosť 
pozitívneho spracovania správ však ukazuje, že Nový Čas pozitívne 
hodnotenie (titulné strany 6,6 percenta, Témy dňa 10,3 percenta) R. Fica 
a strany SMER-SD úplne nevylučuje.  

Prevládanie negatívneho spravodajstva, väčšie zaujatie hodnotiacou 
žurnalistikou a vkladanie negatívnych komentujúcich prvkov do spravodajstva 
(ktoré na rozdiel od publicistiky má byť hodnotovo neutrálne) môže mať dopad 
na kvalitu politickej komunikácie. Po prvé, mení sa mediálne prostredie a vzťah 
medzi politikmi, médiami a verejnosťou. Negatívnosť správy má vysokú 
spravodajskú hodnotu (news value). Platí, že negatívna správa je spravodajsky 
hodnotnejšia ako pozitívna správa, pretože si získava väčšiu pozornosť 
recipientov média. Vzájomné prispôsobovanie medzi politikmi a novinármi 
a meniaci sa vzťah medzi nimi sa v novom mediálnom prostredí 
(Blumler, Gurevitch, 2001; Coleman, Blumler, 2009; Maarek, Wolfsfeld, 2005; 
Stayner, 2007) často prenáša do roviny negatívneho až výsmešného 
komentovania a hodnotenia politických udalostí. Politici vnímajú médiá ako 
nepriateľov, ktorí dezinterpretujú ich vyjadrenia a tendenčne informujú 
o politikoch a politikách a musia čoraz viac prispôsobovať svoje správanie 
a vyhlásenia niekedy povrchným alebo podozrievavým rámcom politických 
správ (Maarek, Wolfsfeld, 2005). Vzájomný záväzok medzi politickými 
stranami a voličmi sa navyše v ostatnom období stal vo väčšine demokratických 
štátov z rôznych príčin nejednotnejším a krátkodobejším vzťahom 
presviedčania, v ktorom voliči rýchlo menia názory a majú nižšiu lojálnosť 
k „značke“. V snahe získať si voličskú podporu vo voľbách a udržať si verejnú 
podporu v prípade, že sa dostanú do vlády, politici uplatňujú premyslené 
komunikačné stratégie a prispôsobujú svoje vyjadrenia tak, aby mali okamžitý 
účinok. Odborníci z oblastí marketingu, fundraisingu, prieskumov verejnej 
mienky sa tak stali významnými hráčmi v neustále sa zvyšujúcich snahách 
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politických strán a vládnych predstaviteľov manipulovať médiá vo svoj 
prospech (Stanyer, 2007).  

Po druhé, veľký vplyv na kvalitu politickej komunikácie má komer-
cionalizácia a vplyv trhu, ktorý rozhoduje o miere úspešnosti masmédia. Hoci 
úplná dominancia štátnych médií má na demokratické procesy deštruktívny 
vplyv (McChesney, 1997), súkromné vlastníctvo médií veľkými korporáciami 
môže negatívne vplývať na komunikovanie verejného diskurzu a na jeho 
kvalitu. Snaha súkromných mediálnych korporácií o zisky môže viesť k stavu, 
kedy sa so správami zaobchádza ako s tovarom, ktorého hodnota je podmie-
nená operáciami na trhu – správy nie sú ohodnotené prínosom k poznaniu 
a porozumeniu udalostí a javov, ale svojou komerčnou hodnotou, a to schop-
nosťou dodať zadávateľom reklamy publikum (Street, 2011: 315). Podľa 
McNaira (2003, s. 68) v zosilnenom komerčnom prostredí zábavná hodnota 
udalostí začína mať prednosť pred ich politickou dôležitosťou a novinári 
vnímajú politické procesy ako materiál, ktorý musí byť predaný čo najväčšiemu 
počtu konzumentov. Nevyhnutne sú tak najpredávanejšími aspektmi procesu 
tie, ktoré majú dramatické črty. Komerčnosť mediálnej sféry má vplyv na obsah 
spravodajstva a jedným z následkov je prinášanie väčšieho množstva nega-
tívneho spravodajstva a tém, ktoré pôsobia na čitateľov emotívne. Spôsobuje 
zmeny v konštrukcii politických správ, pričom dochádza ku vkladaniu 
zábavných prvkov do politického spravodajstva a prinášaniu len „tých 
spôsobov spracovania udalostí a v takej miere, ktoré sú dobré pre biznis“ 
(Maarek, Wolfsfeld, 2005: 15). Cieľom je dosiahnutie atraktívnosti média, 
udržanie si publika a zvýšenie ziskov. Práve snaha pritiahnuť veľké množstvo 
čitateľov často vedie k tabloidizácii novín so zameraním na osobné rozprávanie 
o jednotlivcoch, zvýšenú prevahu vizuálnych obrazov nad analýzou a racio-
nálnou deskripciou a zvýšené použitie dramatických techník (ibid.).  
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