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Lucia ŠTOFANOVÁ 

 

ríspevok má za cieľ prezentovať problémy spojené s americkými prezidentskými tele-

víznymi debatami. Pozornosť bude venovaná predovšetkým ich manipulácii prostredníc-

tvom dokumentov nazývaných Memorandá porozumenia. Uvedené dokumenty sú výsledkom 

rokovaní predstaviteľov predvolebných kampaní dvoch dominantných strán v USA, ktorí sa 

vo volebnom roku stretávajú, aby sa dohodli na podmienkach, ktoré budú záväzné pre všet-

kých účastníkov nadchádzajúcich debát, či už ide o samotných kandidátov, producenta, alebo 

televízne stanice. Keďže masové média majú v súčasnosti veľkú moc a pre politikov predsta-

vujú potenciál v ich kampaniach a presadzovaní ich myšlienok, je obzvlášť žiadané dôkladne 

analyzovať akýkoľvek náznak manipulácie v médiách. 

Príspevok priblíži podmienky obsiahnuté v Memorandách. Cieľom je poukázať na to, že 

Memorandá predstavujú politickú stratégiu, ktorej cieľom je vyhnutie sa akejkoľvek nepriaz-

nivej situácii v televíznych debatách. Keďže americkí prezidenti sú posudzovaní podľa ich 

rétorických schopností, je pre nádejných kandidátov dôležité, aby ich verbálne televízne vy-

stúpenie prebehlo bez väčších komplikácii. Práve tento fakt spája súperiacich kandidátov, vý-

sledkom čoho sú spomínané dohody. 

Predvolebná kampaň v masových médiách má rôzne formy, spomedzi ktorých vyniká naj-

mä politická diskusia kandidátov. Je to pre voličov jediná príležitosť vidieť politikov „bojo-

vať“ o ich hlasy tvárou v tvár. Je dôležité uvedomiť si fakt, že politické debaty sú špecifické 

tým, že v nich nejde o predloženie presvedčivých argumentov v snahe získať súhlas oponenta, 

alebo nájsť riešenie nejakého problému. Ich cieľom je zapôsobiť čo najlepšie na voličov 

a získať ich hlasy vo voľbách. V prípade amerických prezidentských debát slúži jazykový pre-

jav kandidátov na ovplyvnenie voličov, aby išli k volebným urnám a hlasovali za daného kan-

didáta. Toto všetko by nebolo možné bez samotného masového média – televízie. Možno len 

súhlasiť s výrokom J.S. Jacksona III a W. Crottyho (2001), ktorí v tejto súvislosti poznamená-

vajú, že súčasná politická kampaň sa prakticky rovná televízii (ibid., s. 12 – 13). 

Postmoderní americkí prezidenti využívajú stratégiu „zverejňovania sa“ (going public), 

ktorá v sebe zahŕňa propagáciu samotného politika a jeho politiky cez média apelovaním na 

americkú verejnosť a žiadaním o jej podporu (Kernell, 1986, s. 1). Táto stratégia súvisí s fe-
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noménom rétorických prezidentov, ktorí vykonávajú funkciu prezidenta svojou rétorikou, čiže 

rečníckymi schopnosťami (Tulis, 1987, s. 183, 186). V konečnom dôsledku tak dochádza 

k posunu od obsahu správy k verbálnemu dramatickému výkonu. Všetky tieto javy spôsobujú, 

že prezidentskí kandidáti cítia potrebu prispôsobiť si podmienky svojho mediálneho vystúpe-

nia tak, aby minimalizovali možné komplikácie. Práve v prípade televíznych debát sa republi-

kánskym a demokratickým kandidátom podarilo „obísť“ média a určiť si podmienky svojho 

mediálneho vystúpenia. 

Pôvodne boli prezidentské debaty sponzorované a organizované Ligou ženských voličiek 

(The League of Women Voters) a televíznymi kanálmi, avšak po tom, čo si kandidáti kládli 

čoraz viac podmienok, títo sponzori odstúpili a jediným organizátorom sa od roku 1988 stala 

Komisia prezidentských debát (The Commission on Presidential Debates) založená predstavi-

teľmi dvoch najsilnejších strán (Farah, 2004, s. 32 – 34). Tento okamih je kritizovaný ako re-

publikánsko-demokratický prevrat, hoci samotná Komisia sa označuje za nestranícku organi-

záciu, hlavne z dôvodu, že média samotné nemôžu výraznejšie zasahovať do jej produkčnej 

činnosti. Jedným z kritikov formátu prezidentských debát je G. Farah (2004), ktorý zostavil 

zoznam siedmych hlavných nedostatkov Komisie prezidentských debát, t. j.: 

• Komisia bola založená predstaviteľmi dvoch hlavných amerických strán a ako taká posil-

ňuje ich pozíciu počas kampane. 

• Komisia je primárne sponzorovaná nadnárodnými korporáciami. 

• Komisia ponecháva kandidátom absolútnu kontrolu nad procesom debát. 

• Komisia vylučuje populárnych kandidátov. 

• Komisia využíva nezaujímavé formáty. 

• Komisia chráni kandidátov hlavných strán pred verejnou zodpovednosťou. 

• Komisia porušuje daňové a volebné smernice.1 

Je evidentné, že problémom nie je samotná Komisia, ale jej neefektívnosť a nemohúcnosť. 

Manipulácia amerických prezidentských debát republikánskymi a demokratickými kandidát-

mi prebieha v prípravnej fáze pred prezidentskými debatami, kedy sa určujú podmienky na 

                                                 
1 Farah kritizuje nestranícky status Komisie, čo jej podľa regulácii FEC (The Federal Election Commission – 

Federálna volebná komisia) umožňuje, aby bola sponzorovaná korporáciami. Napríklad v roku 2000 boli de-

baty okrem iného sponzorované veľkými spoločnosťami ako Anheuser-Busch, The Century Foundation, ale-

bo US Airways. (Pozri Farah, 2004, s. 13, 34). Prostredníctvom Komisie tak môžu byť kandidáti sponzoro-

vaní nadnárodnými korporáciami bez porušovania daňových a predvolebných smerníc. 
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základe ktorých sa debaty uskutočnia. Komisia a televízia musia tieto podmienky prijať, inak 

kandidáti hrozia bojkotom debát (Farah, 2004, s. 1 – 39). 

Podmienky na ktorých sa predstavitelia oboch strán dohodnú, spíšu do dokumentu nazýva-

ného Memorandum porozumenia (Memorandum of Understanding). Podľa Faraha (ibid.) sa 

takéto dokumenty podpisujú pravidelne každé štyri roky a to už od roku 1984. Oponenti me-

moránd kritizujú najmä nasledujúcich sedem nedostatkov debát spojených s memorandami:2 

• Nevhodný organizátor. 

• Dvoj-stranícke vyjednávania. 

• Nedostatok transparentnosti. 

• Manipulácia formátov. 

• Vylúčenie kandidátov. 

• Vylúčenie tém. 

• Sponzorovanie korporáciami. 

Problematika organizátora/sponzora debát už bola zmienená vyššie. Čo sa týka dvoj-

straníckych jednaní, tie sú jedným z najzávažnejších problémov, pretože predstavujú nede-

mokratickú prax, keď sú ďalšie politické strany vylúčené z jednaní. Keďže donedávna ame-

rická verejnosť netušila o týchto jednaniach, nemohli byť Republikáni a Demokrati braní na 

zodpovednosť za konečnú podobu debát a práve to sa myslí pod netransparentnosťou. Vylú-

čenie tém a kandidátov tretích strán priamo súvisí s faktom, že podmienky určujú kandidáti 

dvoch hlavných strán pri svojich rokovaniach.3 Finančný sponzoring televíznych debát boha-

tými korporáciami je zase možný len vďaka statusu Komisie prezidentských debát ako ne-

straníckej organizácie. 

Celkový efekt odvysielaných prezidentských debát na divákov/voličov je vytvorený skôr 

manipuláciou podmienok za ktorých sa debaty uskutočnia, než nimi samotnými. Kandidáti sú 

si vedomí svojich nedostatkov, a tak sa snažia vyjednať si čo najprijateľnejšiu pozíciu, či už je 

to určitý aspekt formátu debát (napr. zákaz kladenia si otázok navzájom medzi kandidátmi, 

alebo časové limity na otázky a odpovede), neprítomnosť tretieho debatéra a pod. Výsledné 
                                                 

2 Brennan Center for Justice, et al. Deterring Democracy: How the Commission on Presidential Debates Un-

dermines Democracy. http://www.opendebates.org/news/documents/REPORT2.pdf [31. 8. 2005]. 
3 V histórii prezidentských debát sa stalo len dvakrát, že sa ich zúčastnili kandidáti tretích strán/nezávislí – v r. 

1980 to bol J. Anderson (zúčastnil sa jednej debaty ako „náhradník“ za Demokrata J. Cartera, ktorý sa ne-

chcel televíznych debát zúčastniť) a v r. 1992 R. Perot (zúčastnil sa všetkých troch debát). Tí sa však nikdy 

nezúčastnili na tvorbe Memoránd porozumenia. Pozri: Debates: History.  

http://www.cnn.com/ELECTION/2000/debates/history/ [20. 8. 2005]. 
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debaty sú v dôsledku striktných obmedzení a dvoj-straníckej manipulácie skôr tlačovými kon-

ferenciami s nacvičenými odpoveďami ako skutočnými politickými debatami. 

Pre účely tohto článku boli analyzované tri Memorandá4 a to z rokov 1992, 1996 a z roku 

2004. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že tieto Memorandá začínajú a končia rovnakým 

spôsobom. Na ich začiatku sa predstavuje samotný dokument ako záväzná dohoda medzi 

kampaňami oboch dominantných strán, s ktorého podmienkami musí súhlasiť sponzor, ak 

chce byť organizátorom týchto debát. V závere je spomenuté, že táto dohoda sa môže zmeniť 

len z vôle oboch kampaní. Je teda zrejmé, že Memorandá ovplyvňujú výsledné debaty a to 

stanovovaním presných podmienok, za ktorých sa budú konať. Pripomínajú právne dokumen-

ty, akési zmluvy, ktoré zaväzujú tých, ktorí tieto dohody podpíšu, že budú dodržiavať pod-

mienky v nich obsiahnuté. Preto sa dá povedať, že predstavujú „scenáre“ samotných debát 

odvysielaných v daných rokoch. 

V roku 1992 sa odvysielali tri prezidentské debaty sponzorované Komisiou.5 G. Bush bol 

kandidátom Republikánov a tiež vtedajší prezident bojujúci o znovuzvolenie a B. Clinton bol 

kandidát Demokratickej strany, ktorý bol v tej dobe guvernérom Arkansasu. Týchto debát sa 

výnimočne zúčastnil aj nezávislý kandidát R. Perot, ktorý neskôr založil svoju vlastnú politic-

kú stranu (Reform Party). V Memorande z roku 19926 sa určili tri formáty pre televízne deba-

ty: panelový (panel format), moderátorský (moderator only format) a tzv. radničný (town hall 

debate format) formát.7 Každá debata mala mať iného moderátora, ktorý by bol zodpovedný 

za dodržiavanie určených podmienok a čas trvania 90 minút, čo sa v zásade dodržalo. 

Čo sa týka samotných podmienok, k najkritizovanejším z roku 1992 patria: zákaz vzájom-

ného pýtania sa otázok kandidátmi a krátke časové limity na odpovede a reakcie. Podľa 

G. Faraha (2004, s. 87), krátke odpovede znamenajú nacvičené frázy, ktoré spolu so zákazom 

                                                 
4 Pozri: Clinton/Gore ’92 Committee, and Bush/Quayle ’92: Memorandum of Understanding.  

http://www.opendebates.org/news/documents/1992MemorandumofUnderstanding.pdf [20. 5. 2005]; 

 Clinton/Gore ’96, and Dole/Kemp ’96: 1996 Memorandum of Understanding.  

http://www.opendebates.org/news/documents/1996MemorandaOfUnderstanding.pdf [20. 5. 2005]; 

 Bush-Cheney ’04, Inc., and Kerry-Edwards ’04, Inc.: Memorandum of Understanding.  

http://www.opendebates.org/news/documents/debateagreement.pdf [20. 5. 2005]. 
5 Debates: History. http://www.cnn.com/ELECTION/2000/debates/history/ [20. 8. 2005]. 
6 Clinton/Gore ’92 Committee, and Bush/Quayle ’92: Memorandum of Understanding.  

http://www.opendebates.org/news/documents/1992MemorandumofUnderstanding.pdf [20. 5. 2005]. 
7 V panelovom formáte sa otázky pýta vybraný panel odborníkov, v moderátorskom určený moderátor a v rad-

ničnom vybraní prítomní diváci. 
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vzájomných otázok vylučujú skutočnú diskusiu. Na druhej strane sa však dá povedať, že to 

zabraňuje osobným útokom a umožňuje dynamickejšiu debatu vhodnejšiu pre televízne mé-

dium. Divák politickej diskusie však určite očakáva konfrontáciu a nie vyhýbanie sa vzájom-

nej diskusii. Vďaka Memorandám sa však kandidáti nemusia obávať, že ich protikandidát 

alebo moderátor „pritlačí k stene“. 

V roku 1996 sa uskutočnili len dve televízne debaty, ktoré mali dvoch účastníkov – Demo-

krata, prezidenta B. Clintona a republikánskeho nominanta, bývalého senátora B. Dolea. Me-

morandum z roku 19968 bolo v porovnaní s tým z roku 1992 podstatne kratšie a tým pádom 

bolo vecnejšie a všeobecnejšie. Príčinou bola snaha prezidenta Clintona neupútať pozornosť 

voličov a urobiť z debát nudnú udalosť. Spomedzi možných formátov boli zvolené radničný 

a moderátorský formát. Čo sa týka samotných podmienok obsiahnutých v Memorande, kan-

didáti stratili 30 sekúnd na odpoveď v porovnaní s predošlým volebným rokom. Ďalším nega-

tívom bol zákaz doplňujúcich otázok (follow-up questions) od moderátora v moderátorskom 

formáte, čo bolo možné v predošlých debatách. Doplňujúce otázky slúžia na vyjasnenie pozí-

cií kandidátov a znamenajú možnosť prinútenia kandidáta k priamej odpovedi. Pre samotných 

kandidátov však znamenajú ďalšie nebezpečenstvo konfrontácie a tým možnosť pochybenia 

v priamom prenose. 

V roku 2004 sa určených troch prezidentských debát zúčastnili len kandidáti dvoch domi-

nantných amerických politických strán – vtedajší prezident G. W. Bush, ktorý bol Republikán-

skym kandidátom a senátor J. Kerry, Demokrat.9 Memorandum z daného roku bolo zaujímavé 

aj tým, že bolo prvým, ktoré bolo zverejnené samotnými kampaňami.10 To znamená, že ame-

rická verejnosť si bola vedomá, že podmienky debát sú určené kandidátmi, ktorí sa obávajú 

nepriaznivého výkonu v debatách. Podobne ako v predchádzajúcich debatách sa kandidáti 

nemohli navzájom pýtať otázky, ale mohli sa pýtať rečnícke otázky. Tým pádom sa otvoril 

priestor pre nepriame komentáre namierené na protikandidáta. Treba podotknúť, že takéto rie-

šenie vyznieva dosť komicky. Na rozdiel od predošlých debát, v roku 2004 nastala zmena tý-

kajúca sa kladenia otázok divákmi v radničnom formáte. Prvýkrát má moderátor možnosť vy-

lúčiť niektoré otázky a to tak, že všetky otázky musia byť napísané a ním skontrolované. Tým 

                                                 
8 Clinton/Gore ’96, and Dole/Kemp ’96: 1996 Memorandum of Understanding.  

http://www.opendebates.org/news/documents/1996MemorandaOfUnderstanding.pdf [20. 5. 2005] 
9 Debates: History. http://www.cnn.com/ELECTION/2000/debates/history/ [20. 8. 2005]. 
10 Open Debates’ Victories. http://opendebates.org [30. 7. 2005]. 
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pádom sa vytráca spontánnosť typická pre tento typ debaty. Zároveň to však znamená ďalšiu 

stratégiu kandidátov ako sa vyhnúť nepríjemným otázkam. 

V súvislosti s analyzovanými Memorandami treba podotknúť, že spísané podmienky sa ne-

týkali len formátov debát, ale aj rôznych aspektov vysielania, ako napríklad zákaz snímania 

neodpovedajúceho kandidáta, či výška a druh stoličiek. Tieto podmienky tiež slúžili na mani-

puláciu vystúpenia kandidátov, ktorí sa chceli vyhnúť aj rôznym vizuálnym pochybeniam. 

V kontexte politiky a masových médií sa politická debata stáva nástrojom v rukách politi-

kov, pomocou ktorej môžu pre seba získať potrebné hlasy vo voľbách. Ovládnutie mediálnej 

prezentácie pomáha politikom vyhnúť sa fatálnym chybám v predvolebnej kampani. Americkí 

prezidentskí kandidáti si to uvedomili a práve preto existujú také dokumenty akými sú Memo-

randá porozumenia. 

V závere sa dá skonštatovať, že Memorandá sú zaujímavé dokumenty, ktoré môžu mnohé 

napovedať o nedostatkoch kandidátov, ich predvolebných stratégiách, ako aj o samotných 

prezidentských debatách. Najdôležitejším faktom je, že prezidentské debaty sú kontrolované 

kandidátmi dvoch dominantných amerických politických strán, ktorých kampane bojujú o čo 

najprijateľnejšie podmienky pre svojich kandidátov, či už sa jedná o zákaz vzájomnej kon-

frontácie alebo skracovania časových limitov na odpovede. Taktiež sa dá povedať, že skutoč-

ná politická debata sa odohráva v prípravnej fáze pred samotnými debatami, kedy dochádza 

k spisovaniu podmienok debát vo forme Memoránd. 
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