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ABSTRACT: 
The study deals with issues of agenda setting and influence of media operating at the local level to serve the public 
agenda in both theoretical and empirical perspective. The focus is on media, political and public agenda as well 
as the development of ideas about them. The main goal of the authors was to test hypotheses regarding the ability 
of media in agenda setting and highlighting certain attributes that influence their interpretation in terms of the 
public, as well as whether these effects manifest themselves at the local level. As an example, the authors studied 
the city of !iar nad Hronom, Slovak Republic, which is also the publisher of the weekly Mestské noviny. They were 
interested in the function of the local media, especially the periodical, in the process of agenda setting, and their 
ability to influence public opinion in specific areas. These referred mainly to current and attractive themes form 
the viewpoint of the public and politicians. Locally, regional media is an essential tool for political communica-
tion and public opinion formation in a geographically defined area, and this markedly affects the character of the 
public agenda in the area in which they operate. Therefore, the authors were more interested in the impacts on 
the functioning of the media and media production at the local level.
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Úvod
 U" pribli"ne sto rokov sa teoretici a v#skumníci masovej (mediálnej) komunikácie sna"ia definova$ pô-
sobenie médií na jednotlivca a spolo%nos$, resp. ú%inky, ktoré médiá svojou %innos$ou vyvolávajú. Predstavy  
a teórie o vplyve médií pre&li rôznymi fázami v#voja, pri%om v"dy reflektovali dobu, v ktorej sa objavili. Je oprávne-
né nazdáva$ sa, "e médiá a posolstvá, ktoré &íria, majú na publikum vplyv – %i u" na úrovni jednotlivca, sociálnych 
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skupín alebo spolo%nosti. V#skumy, ktoré sa danou problematikou zaoberajú, sa sna"ia odpoveda$ na otázku, 
ak#m spôsobom médiá ovplyv+ujú príjemcov, akú úlohu hrajú v spolo%nosti, aké faktory pôsobia na obsahy, ktoré 
&íria, aké je ich in&titucionálne správanie, prípadne ako publikum vpl#va na obsahy, ktoré následne médium for-
muje a &íri publiku. 
 Jedn#m z ú%inkov, ktor# sa zrodil vo v#voji uva"ovania o vplyve médií, je koncept nasto,ovania tém, pre 
ktor# sa aj v na&ej jazykovej oblasti zau"ívalo ozna%enie „agenda setting.“ O tom, "e ide o tému, ktorá si zasluhuje 
v#znamnú pozornos$ teoretikov médií a záujem o +u predov&etk#m v anglicky hovoriacej proveniencii doposia, 
neutícha, sved%í skuto%nos$, "e americk# magazín Public Opinion Quarterly vydávan# Americkou asociáciou pre 
v#skum verejnej mienky uverejnil za posledné &tyri desa$ro%ia viac ako &tyristo teoretick#ch i empirick#ch prác 
t#kajúcich sa problematiky mediálnej agendy. 
 

Koncept agenda setting a jeho formovanie
 Predstavy o ovplyv+ovaní názorov verejnosti prostredníctvom médií sa v mnohom opierajú o poznanie 
amerického spisovate,a a politického komentátora W. Lippmana. Ten v 20. rokoch 20. storo%ia tvrdil, "e spravo-
dajské média sú oknami do sveta le"iaceho mimo na&u bezprostrednú skúsenos$. Prostredníctvom nich si vytvá-
rame obrazy o svete, ktor# v&ak nie je reálnym prostredím, ale pseudoprostredím a verejná mienka tak nereaguje 
na reálny svet, ale na sprostredkovanú realitu.1 Sociológ P. Lazarsfeld hovoril v tejto súvislosti o schopnosti médií 
„vytvára$ témy.“2 Ú%inky nasto,ovania tém predpokladal aj politológ B. Cohen, ktor# vo svojej &túdii The Press 
and Foreign Policy kon&tatoval: „Nemusí by$ úspe&ná snaha presved%i$ ,udí o tom, ako majú myslie$, av&ak pre-
kvapujúco úspe&ná mô"e by$ snaha presved%i$ ich, o %om majú prem#&,a$.“3 Otázky nasto,ovania tém sa úzko 
dot#kajú priemyslu vytvárania verejnej mienky v druhom decéniu 20. storo%ia: „Hlavnou úlohou profesionálov, 
tzv. stratégov na poli propagandy je vyvola$ vo verejnosti ma&inériu súhlasu s vojnov#m $a"ením, obhajobou neza-
mestnanosti, oficiálnej politiky, &tátnej doktríny at-.“4

 Priekopníkmi v empirickom v#skume nasto,ovania mediálnej agendy sa stali M. McCombs a D. Shaw. 
V roku 1972 publikovali &túdiu The agenda-setting function of the mass media, v ktorej informovali o poznatkoch 
a zisteniach z v#skumu postojov nerozhodnut#ch voli%ov v priebehu predvolebnej prezidentskej kampane v roku 
1968 v meste Chapel Hill v Severnej Karolíne. Po%as troch t#"d+ov sledovali v#voj postojov voli%ov a porovnávali 
ho s monitorovan#m obsahom deviatich médií, ktoré v Chapel Hill pôsobili. Predpokladalo sa, "e nerozhodnutí 
voli%i budú otvorenej&í pri preberaní informácií poskytovan#ch médiami po%as predvolebnej kampane. V#sled-
kom bola vysoká zhoda medzi témami pertraktovan#mi v médiách a na verejnosti. Na základe t#chto v#sledkov 
vyslovili hypotézu, "e: „témy, na ktoré je kladen# dôraz v správach, budú postupom %asu vnímané ako dôle"ité 
taktie" pre verejnos$. In#mi slovami, "e agenda médií nasto,uje agendu verejnú. Na rozdiel od teórie minimálnych 
ú%inkov médií, toto tvrdenie ohlasuje siln# kauzálny vplyv masovej komunikácie na verejnos$ – prenos v#znam-
nosti z mediálnej agendy na agendu verejnú.“5

 Postulovanie kauzálnej závislosti verejnej agendy od agendy mediálnej zapadlo do konceptu návratu pred-
stáv o mediálnych ú%inkoch z obdobia mocn#ch médií vystaven#ch skú&ke,6 k úvahám o dominantnom postavení 
médií v procese masovej komunikácie a k revidovaniu predstáv o obmedzen#ch ú%inkoch masmédií. M. DeFleur 
a S. Ballová-Rokaechová hovoria v tejto súvislosti o „návrate k základom“, preto"e sa skúmala moc tla%e v procese 
utvárania verejného povedomia o politick#ch problémoch, ktoré tla% preberá.7 Ide vôbec o jeden z prv#ch ú%in-
kov, ktor# sa podarilo empiricky preukáza$ po rokoch prázdnoty v 50. a 60. rokoch 20. storo%ia.

1 LIPPMANN, W.: Public Opinion. New Jersey : Transaction Publishers, 1991, s. 4 – 5.
2 LAZARSFELD, P.F. – STANTON, F.: Radio research 1942 – 1943. New York : Duell, Sloan and Pearce, 1944, s. 24.
3 COHEN, B.: The Press and Foreign Policy. Westport : Greenwood Press, 1983, s. 13.
4 PRAVDOVÁ, H.: Interpretácie deviácií demokracie. In: MAGÁL, S. – MISTRÍK, M. – SOLÍK, M.: Médiá, spolo%nos$, mediálna 
fikcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2008, s. 321.
5 McCOMBS, M.: Agenda setting. Nastolování agendy - masová média a ve.ejné mín/ní. Praha : Portál, 2009, s. 30.
6 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 471.
7 DeFLEUR, M. – ROKEACHOVÁ-BALLOVÁ, S.: Teorie masové komunikace. Praha : Karolinum, 1996, s. 273.

 0al&ie v#skumy v&ak hypotézu o pôsobení médií v oblasti nasto,ovaní tém roz&írili o premenné na strane 
publika a médií. Aj samotn# koncept M. McCombsa a D. Shawa v neskor&ích fázach zoh,ad+uje viaceré javy, %i u" 
na strane publika alebo na strane médií, ktoré do procesu vstupujú a ovplyv+ujú ho. Do úvahy sa za%alo bra$ reálne 
prostredie a osobné skúsenosti publika, interpersonálna komunikácia, dôvera v médiá, ale zárove+ aj vlastnosti 
médií, ako napríklad spôsob prezentácie, rozdiel medzi spravodajstvom v tla%i a televízii, spravodajské hodnoty 
ovplyv+ujúce v#ber správ a podobne. 
 V teórii o nasto,ovaní agendy sa objavujú na za%iatku 70. rokov 20. storo%ia dve v#skumné tradície.  
Na základe anal#zy dostupn#ch prác venovan#ch nasto,ovaniu agendy od roku 1922, ktorú v roku 1993 usku-
to%nili E. Rogers, J. Dearing a D. Bergman, sa definovala tradícia anal#zy politického procesu a tradícia v#skumu 
ú%inkov masovej komunikácie. K#m tradícia mediálnych ú%inkov sa opiera predov&etk#m o prácu M. McCombsa 
a D. Shawa, politická tradícia v mnohom %erpá zo &túdií R. Cobba a Ch. Edlera.8 Zhodujú sa v zásadnom v#zname 
problémov a ich nasto,ovaní, no v#znamy skúmajú v odli&n#ch oblastiach.

 V rámci v#skumu agendy setting mô"eme uplatni$ e&te podrobnej&ie %lenenie: 
teória nasto,ovania agendy médiami,
teória nasto,ovania agendy verejnos$ou,
teória vzájomnej interakcie troch druhov agendy.

Nasto,ovanie agendy médiami
 
 Hypotéza o nasto,ovaní agendy, ako ju postulovali M. McCombs a D. Shaw, sa v odborn#ch kruhoch 
stretla s ve,k#m záujmom. Uskuto%nilo sa viacero v#skumov, ktoré sa sústredili na potvrdzovanie pozície medzi 
témami v správach, ich rozsahu a frekvencie v#skytu, s pozíciami tém medzi verejnos$ou. Pre tieto v#skumy boli 
charakteristické kvantitatívne analytické metódy a &etrenia formou dotazníkov. Mô"eme medzi ne zaradi$ aj v#-
skum F. G. Funkhousera, ktor# uskuto%nil sekundárnu anal#zu dát.9 Do nej okrem zmapovania verejnej mienky 
z rokov 1960 – 1970 v USA a tém vybran#ch periodík za%lenil aj &tatistické ukazovatele v#voja „reality“ v tejto 
krajine po%as 60. rokov 20. storo%ia. Vo vz$ahu ku k,ú%ov#m otázkam ako nepokoje, kriminalita a drogy sa zistil 
podstatn# súlad medzi verejnou mienkou a informovaním tla%e o t#chto fenoménoch. Av&ak súbory dát nemali 
"iadny vz$ah k &tatistick#m ukazovate,om reálneho v#voja. 1ím viac médiá informovali o dôle"itosti problému, 
t#m viac ho verejnos$ reflektovala napriek tomu, "e jeho „reálny v#voj“ bol in#. Masmédiá tu zrete,ne vytvárali 
obraz vlastnej mediálnej reality.10

 Pôvodn# koncept nasto,ovania agendy, ktor# ponúkli M. McCombs a D. Shaw, pre&iel v nasledujúcich de-
sa$ro%iach zna%n#m v#vojom. Pri otázkach, pre%o dochádza k procesu nasto,ovania tém a pre%o verejnos$ prijíma 
agendu médií, za%ali skúma$ vstupnú mieru pozornosti na strane príjemcu. Potreba orientácie11 je jednou z hlav-
n#ch vlastností, pre%o %lovek vyh,adáva médiá. Aby bola potreba orientácie u jednotlivca vysoká, prezentovaná 
téma musí ma$ pre+ho vysokú hodnotu relevancie a vysokú mieru neistoty, to znamená, "e téma musí by$ pre+ho 
dôle"itá a nemala by mu by$ dostato%ne známa. „1ím je potreba jednotlivca orientova$ sa v oblasti verejn#ch vecí 
vä%&ia, t#m je pravdepodobnej&ie, "e bude prijíma$ agendu masov#ch médií.“12

 0al&ou kategóriou ovplyv+ujúcou prijímanie agendy je pod,a McCombsa osobná skúsenos$13 a s t#m spo-
jené %lenenie tém na vtieravé a nevtieravé. Hovorí, "e vtieravé témy (napr. inflácia, kriminalita) priná&a ,u-om ka"-
dodenn# "ivot, a preto im na potrebu orientácie sta%í osobná skúsenos$ (napr. rozhovory s rodinou, známymi). V#-
sledkom je nízka potreba -al&ej orientácie, a teda nízka korelácia medzi agendou mediálnou a agendou verejnou.  

8 KALVAS, F:. Nastolování agendy. Role masové a interpersonální komunikace, osobní sku&enosti a genderu. Plze+ : Západo%eská 
univerzita v Plzni, 2009, s.14.
9 NE1AS, V.: Agenda setting. [online]. [cit 2012-01-10]. Dostupné na <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=2
91&lst=105>
10 KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995, s.199 – 200.
11 McCOMBS, M., ref. 4, s. 106 – 107.
12 McCOMBS, M., ref. 4, s. 96.
13 McCOMBS, M., ref. 4, s. 99.
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V prípade nevtierav#ch tém (napr. zahrani%ná politika) je to v&ak naopak. Mo"no kon&tatova$, "e kapacita verejnej 
agendy je obmedzená, takpovediac „nie v&etko platí na v&etk#ch“ a prijímanie agendy médií ovplyv+ujú viaceré 
premenné na strane publika. 
 0al&ia fáza v#voja teórie agenda setting dop2+a v#skum o nasto,ovanie atribútov tém (a osobností) 
médiami a zvykne sa naz#va$ agenda setting druhého stup+a (angl. second-level agenda-setting). Pri agende 
druhého stup+a médiá nielen"e získavajú pozornos$ publika pre niektoré témy, ale ide im aj o porozumenie, 
o prenos v#znamnosti atribútu objektu. Atribúty mô"u by$ kognitívneho charakteru (aspekty, podtémy) alebo 
afektívneho (pozitívne, neutrálne, negatívne). „Nasto,ovanie agendy atribútov niektorej témy je stelesnením 
politickej moci. Kontrola nad perspektívou politickej diskusie o ,ubovo,nej téme zásadn#m spôsobom ovplyv-
+uje verejnú mienku.“14 V koncepte agendy druhého stup+a sa McCombs sna"í spoji$ nasto,ovanie agendy 
atribútov objektov s ú%inkom rámcovania (angl. framming). Okrem toho, "e médiá nasto,ujú témy, taktie" 
ponúkajú rámce, %i"e vlastné interpretácie prezentovan#ch informácií, %ím dochádza nielen k preferovaniu 
ur%it#ch tém u publika, ale aj k ovplyv+ovaniu jeho postojov a názorov na dané témy, a k preberaniu ponúknu-
t#ch rámcov. Tento proces v&ak nemusí by$ tak# markantn#, ako ho popisoval McCombs. Podobne ako médiá 
disponuje vlastn#mi rámcami aj publikum (individuálne rámce). Prenos alebo zdie,anie rámcov je mo"né iba 
vtedy, ak mediálny a individuálny rámec sú vo vzájomnej zhode. Pokia, je ponúknut# rámec príjemcom „cudzí“, 
pravdepodobne ostane nepov&imnut#. Je teda pravdepodobné, "e u v&etk#ch %lenov publika neprebieha rovna-
ko a nie ka"d# ho pochopí.15

 V -al&om v#voji teórie agenda setting sa objavili práce, ktoré za%ali sledova$, ak#mi mechanizmami sa 
nasto,ujú témy a priniesli tvrdenia o intermediálnom nasto,ovaní agendy.16 V#skumy sa sústre-ujú na popis toho, 
ako si médiá vyberajú témy, kto sú ich zdroje, ako medzi sebou preberajú informácie, ktoré médiá sú dominant-
né a svojím obsahom ovplyv+ujú ostatné médiá. Témy v rámci médií vä%&inou nasto,ujú dominantné a globálne 
pôsobiace mienkotvorné médiá (The New York Times, The Wahington Post, BBC, CNN). Agendu tie" mô"u 
nastoli$ mediálne produkty (napr. po uvedení filmu Schindlerov zoznam vzrástol po%et reportá"í o holokauste). 
V poslednej fáze vo v#voji teórie agenda setting M. McCombs nazna%uje, "e nasto,ovanie agendy médiami ur%uje 
nielen to, o %om máme rozm#&,a$, ale aj to, %o si máme myslie$.17 Reviduje tak pôvodn# Cohenov v#rok, ktor#m sa 
pôvodná „hypotéza z Chapell Hill“ in&pirovala. Túto my&lienku opiera o koncept primingu, ktor# podobne ako 
rámcovanie úzko spolupracuje s nasto,ovaním agendy.

Nasto,ovanie agendy verejnos$ou 
 
 V rámci teoretického i empirického v#skumu mediálnej agendy sa stretávame s prístupom, ktor# kau-
zalitu agendy médií a agendy verejnosti podmie+uje nasto,ovaním tém zo strany recipientov – verejnosti. Táto 
tradícia predpokladá, "e existuje spätná väzba medzi názorov#mi vodcami a tvorcami mediálnych obsahov.18 
Názoroví vodcovia si v diskusiách o mediálnych témach s verejnos$ou zmapujú jej názory. Ich obsah vedia po-
tom pretlmo%i$ spä$ médiám. „Weinman a Brosius &pekulujú, "e niektorí názoroví vodcovia sú zamestnaní 
v pozíciách, ktorá z nich robí strá"cov brán (gatekeepers) médií. Mô"u by$ zamestnaní napríklad ako reportéri, 
ktor#ch prácou je, aspo+ v ur%itej miere, monitorovanie verejnej agendy.“19 D. McQuail hovorí, "e tak#to pro-
ces je zásadn# pre politickú teóriu a logiku slobodn#ch médií. Definícia tém politick#ch elít a médií sa utvára 
základn#mi záujmami publika.20

14 McCOMBS, M., ref. 4, s. 126.
15 TABERY, P.: Nastolování agendy a proces rámování. [online]. [cit 2012-08-13]. Dostupné na < http://www.socioweb.cz/index.
php?disp=teorie&shw=385&lst=112>
16 NE1AS, V., ref. 8.
17 McCOMBS, M., ref. 4, s. 180.
18 KALVAS, F., ref. 7, s. 26.
19 KALVAS, F., ref. 7, s. 26.
20 McQUAIL, D., ref. 5, s. 529.

Vz$ah agendy setting a politickej komunikácie
 Je nepochybné, "e v procese politickej komunikácie médiá zohrávajú jednu z k,ú%ov#ch úloh. Nie sú len 
prostredníkom, ktor# priná&a verejnosti informácie o politike, ale sami sa stávajú politick#m faktorom a novinári 
aspo+ hypoteticky politick#mi aktérmi. Médiá sú objektom záujmu politick#ch subjektov, preto"e od správania 
masmédií vo%i nim a protivníkom závisí ich úspech, a teda sa sna"ia ovplyv+ova$ ich %innos$ vo svoj prospech.

 J. Jirák a B. Köpplová (2009) uvádzajú tri spôsoby, ktor#mi médiá vstupujú do procesu politického diania:
ich produkty mô"u ovplyv+ova$ alebo spoluovplyv+ova$ vz$ah verejnosti k politick#m témam a aktérom,
táto skuto%nos$ sama o sebe in&piruje politikov, aby sa sna"ili ovplyv+ova$ médiá,
médiá, resp. ,udia, ktorí v nich pracujú, sa mô"u sami – in&pirovaní svojím potenciálnym vplyvom a reak-
ciami na+ – pova"ova$ za politickú silu svojho druhu a sna"i$ sa do politického diania cie,avedome 
zasahova$ (tzv. "urnalistická intervencia).21

 
 Teórie z prelomu 20. a 21. storo%ia hovoria o procese tzv. medializácie (angl. mediatization). Tá nie je len 
oby%ajn#m sprostredkovaním dejov v politickom procese. Jej podstatnou vlastnos$ou je, "e politika sa stáva od 
masmédií závislá. Av&ak nie je nimi ur%ovaná, ale formuje sa v interakcii s médiami.22 Tie sa stávajú dominantn#mi 
tvorcami verejnej sféry, pri%om do celého procesu okrem nich vstupujú aj politickí aktéri a tie" publikum.
 Vä%&ina v#skumov, ktoré sa do sú%asnosti uskuto%nili, pripisuje vplyvu médií pri volebn#ch kampaniach 
slab# ú%inok. Základné politické postoje sú hlboko zakorenené na to, aby sa za krátky %as (v priebehu kampane) 
zmenili. D. McQuail hovorí, "e volebné kampane sú skôr ako na zmenu zamerané na udr"anie status quo a sú 
ak#msi rituálom, ktor# verejnos$ o%akáva. „Relatívny nedostatok presved%iv#ch ú%inkov kampaní sa dá pripísa$ 
okrem selektívnej pozornosti a premenlivej motivácii nieko,k#m faktorom. Patrí medzi ne nedostato%n# priestor 
pre zmeny v prípade dôverne známych zále"itostí, ru&iv# ú%inok protichodn#ch v#povedí, v#znam osobn#ch vz$a-
hov a rituálov# charakter vä%&iny kampaní.“23

 Ú%innej&ou formou ako kampa+ je politická komunikácia prostredníctvom spravodajstva. Predstavuje ne-
ustály boj o to, aby sa "elané udalosti a ich aktéri dostali do pozornosti publika. Politické elity zamestnávajú tzv. 
spin doktorov (profesionálnych prekrúca%ov pravdy), ktor#ch úlohou je presadzova$ "elané témy do spravodajstva 
a zabezpe%ova$ príbehom v správach a ich aktérom %o najlep&ie vyznenie. 
 Politická komunikácia prostredníctvom spravodajstva súvisí aj s teóriou nasto,ovania tém. Cie,om politic-
k#ch aktérov je dosta$ vlastné témy a atribúty t#chto tém do mediálnej agendy, aby sa -alej „predkladali“ verejnosti. 
Okrem snahy o %o najvy&&iu frekvenciu zobrazovania "elan#ch tém v mediálnej agende po%íta politická komuniká-
cia aj s ú%inkom nasto,ovania tém druhého stup+a. Médiá majú tendenciu správy zasadzova$ do ur%it#ch rámcov 
a nabáda$ príjemcov k mo"nej interpretácii, odkazova$ na zau"ívané stereotypy, predsudky a pod.24 Aby si politickí 
aktéri zv#&ili &ancu, "e sa ich posolstvá dostanú do mediálnej agendy, usilujú sa komunikáciu prispôsobi$ mediálnym 
rámcom, prípadne spôsob rámcovania médiami ovplyv+ova$. Politická reklama má z h,adiska ovplyv+ovania posto-
jov obyvate,ov, resp. voli%ov obmedzen# potenciál. Pravideln#m opakovaním mô"e získava$ pozornos$ a zv#raz+ova$ 
osobnosti %i atribúty, no pre jej propaga%nú podstatu je pre publikum ako hodnovern# zdroj málo prijate,ná. 
 Vo v#vine politickej komunikácie v krajinách s demokratick#m systémom rozli&ujú J. G. Blumler a D. Ka-
vanagh tri etapy.25 Ka"dá z nich reaguje na sociálne zmeny a nové trendy vo v#voji povojnovej spolo%nosti a na nové 
médiá, ktoré sa postupne objavujú. Nov#m trendom sa potom prispôsobujú aj formy politickej komunikácie, ktoré 
narú&ajú dovtedaj&ie tradi%né komunika%né modely. Medzi ne patria procesy modernizácie (predov&etk#m zvy&u-
júca sa sociálna diferenciácia a &pecializácia), individualizácia, sekularizácia (zni"ovanie autority politick#ch elít,  

21 JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B.: Médiá a spole%nost. Stru%n# úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha : Portál, s. 349.
22 JIRÁK, J. – 3ÍCHOVÁ, B.: Politická komunikace a médiá. Praha : Karolinum, 2000, s. 10.
23 McQUAIL, D., ref. 5, s. 541.
24 PETRANOVÁ, D. – PLENCNER, A.: Stereotyp ako interpreta%ná skratka. In: MAGÁL, S. – MISTRÍK, M. – SOLÍK, M. (eds.): 
Médiá, spolo%nos$ a mediálna fikcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2008, s. 68 – 74.
25 BLUMLER, J. – KAVANAGH, D.: The Third Age of Political Communicaton: Influences and Features. In: Political Communica-
tion, %. 16, 1999, s. 211 – 213.
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„zov&ednenie politiky“), ekonomizácia (neustále silnejúci ekonomick# vplyv na politiku), racionalizácia, estetizá-
cia (prienik prvkov populárnej kultúry do politiky) a medializácia (média sa stávajú centrom sociálnych procesov 
a vzniká „mediálna verejná sféra“). 

Lokálne médiá a vplyvy lokálneho charakteru na 
v#ber tém
 Regionálne a lokálne médiá sa odli&ujú od celoplo&n#ch vo viacer#ch oblastiach. Ich základn#mi diferen-
cia%n#mi znakmi sú územie, na ktorom pôsobia, a obsah, ktor#m oslovujú recipientov. Spája ich princíp lokál-
nosti, resp. regionálnosti, ke-"e sa zdru"ujú na území vymedzenom hranicami regiónu, mesta alebo obce. Médiá 
pôsobiace na takomto území plnia v&ak aj odli&né funkcie. Pokia, ide o printové médiá, A. Tu&er im priznáva tri zá-
kladné funkcie: informa%nú, orienta%nú a integra%nú.26 T. Zas4pa a P. Olek&ák zdôraz+ujú ich sociálnu a kultúrnu 
funkciu: „Lokálne médiá odzrkad,ujú charakter kultúry terénu – regiónu – svojho pôsobenia, sú predstavite,mi 
tejto kultúry. ... Pocit spolo%ného zdie,ania regiónu b#vania, blízkos$ rodiny a známych, povedomie prítomnosti 
organiza%n#ch &truktúr a subjektov pôsobiacich na svojich odberate,ov spôsobuje, "e u" len v-aka tomu sa komu-
nikácia stáva autentickej&ia, vierohodná, &pecifická.“27

 V porovnaní s celoplo&n#mi médiami, v prípade ktor#ch sa najv#raznej&ie prejavuje schopnos$ informo-
va$, médiá me&ieho územného rozsahu sa najv#raznej&ie prejavujú v procese integrácie. Ka"dodenn# "ivot toti" 
ob%an poci$uje a vníma predov&etk#m na regionálnej, resp. lokálnej úrovni. Integra%ná funkcia vypl#va „z prí-
$a"livosti, zalo"enej na blízkosti problematiky, o ktorej ob%ana médiá informujú a na schopnosti pestova$ jeho 
regionálnu alebo lokálnu identitu. Stále toti" platí psychologická zákonitos$: %ím je udalos$ bli"&ia pre adresáta, 
t#m zaujímavej&ie sú pre neho správy o tejto udalosti.“28

 Ak by sme teóriu agenda setting premietli na regionálnu a lokálnu úrove+, mô"eme poveda$, "e médiá 
u"&ieho teritorálneho záberu nasto,ujú predov&etk#m témy t#kajúce sa regiónu alebo mesta, v ktorom pôsobia. 
V tomto prípade sa %astej&ie ako v celo&tátnych médiách vyskytujú v obsahu spravodajstva témy vtieravé a proces 
nasto,ovania mediálnej agendy do agendy verejnej je vo v#raznej&ej miere ovplyv+ovan# osobnou skúsenos$ou 
recipienta a interpersonálnou komunikáciou vnútri publika. Spôsobuje to predov&etk#m „blízkos$“ tém, ich lo-
kálny charakter, ke-"e zameranie lokálnych a regionálnych médií ich predur%uje na to, aby zobrazovali témy, 
s ktor#mi sa verejnos$ %asto zoznamuje „na vlastnej ko"i“ alebo pomocou alternatívneho zdroja informácií (napr. 
rodinn# príslu&ník, kamarát, kolega z práce a pod.). Na regionálnej a lokálnej úrovni sa preto viac ako na celo&tát-
nej úrovni v procese mediálnej komunikácie prejavuje dvojstup+ov# tok informácií a úloha názorov#ch vodcov. 
 Vydavate,om lokálnych novín (%asto aj dr"ite,om licencií na lokálne televízne vysielanie) sú spravidla 
mestá a obce. Novinári nap2+ajúci ich obsah sú vä%&inou zamestnancami samospráv. Úloha tvori$, resp. prispieva$ 
do periodika je len druhoradá, preto"e primárne majú inú funkciu, vä%&inou nenovinárske vzdelanie a minimálne 
skúsenosti s tvorbou "urnalistick#ch prejavov a celkov. Preto sú %asto vystavení tlakom zo strany aktuálnej po-
litickej reprezentácie miest a obcí, napr. primátorov, starostov, poslancov zastupite,stiev, prípade regionálnych 
predstavite,ov politick#ch strán. 
 Pokia, ide o nasto,ovanie agendy druhého stup+a, aj tu mo"no hovori$ o istej miere ovplyv+ovania, ke- 
sa prostredníctvom mestsk#ch %i obecn#ch novín prezentujú primátori alebo starostovia v "elan#ch rámcoch, prí-
padne verejné problémy, pri ktor#ch sa ponúka rie&enie vhodné pre aktuálnu politickú elitu. Lokálne médiá sú 
vo vä%&ine prípadov jedin#m prostriedkom informujúcim o parciálnych témach, ktoré sa t#kajú úzkeho územného 
teritória. Regionálni a lokálni politici si to uvedomujú, a preto sa ich sna"ia vyu"íva$ na ovplyv+ovanie verejnej 
mienky. Práve procesy nasto,ovania agendy v spolupráci s „príbuzn#mi technikami“ rámcovania %i primingu vyu-
"íva lokálna tla% na to, aby túto funkciu vo%i nim plnila. 

26 TU(ER, A.: Typológia periodickej tla%e I: Lokálna a regionálna tla%. Bratislava : Univerzita Komenského, 1995, s. 198.
27 ZAS5PA, T. – OLEK(ÁK, P.: Lokálne médiá v sociálnej kultúre a komunikácii. In: Otázky "urnalistiky, 2012, %. 1 – 2, s. 57.
28 TU(ER, A.: Stredoeurópsky rozmer slovensk#ch regionálnych médií. In: Waschková-Císa.ová (ed.): Regionální média v evrop-
ském kontextu. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 25.

 Ako sme spomenuli, práve úzky teritoriálny záber a „ka"dodennos$“ prezentovan#ch tém ovplyv+ujú aj 
vplyv "elate,nej manipulácie publika. Publikum je schopné informácie získava$ aj in#m spôsobom, resp. sa o „re-
alite presvied%a$ na vlastnej ko"i“, opiera$ sa o tvorcov mienky a ich interpretácie, ú%inky nasto,ovania agendy 
prvého a druhého stup+a nezasiahnu ka"dého. Okrem toho nesmieme zabudnú$ ani na dôveryhodnos$ média, %o 
je -al&í dôle"it# faktor pri prenose mediálnej agendy na agendu verejenú. 
 0al&ím vplyvom na lokálne a regionálne médiá je ekonomick# tlak. T#ka sa to najmä súkromn#ch médií, 
ktoré sú závislé od príjmu z inzercie. Preto v#sledkom tejto závislosti mô"e by$ nasto,ovanie tém, ktoré kore&pon-
dujú so zámerom strategického reklamného inzerenta, resp. ignorovanie tém, ktoré si ekonomicky siln# zadáva-
te, reklamy ne"elá.29 Na druhej strane treba podotknú$, "e fenomén komer%nosti a dominancia zábavy neobchá-
dza ani lokálne pôsobiacu tla%.30

 Periodikum Mestské noviny mô"eme z h,adiska typológie charakterizova$ ako lokálne noviny s dvojt#"-
dennou periodicitou univerzálneho charakteru. Primárne sa jeho publikum skladá z obyvate,ov mesta !iar nad 
Hronom, ktorí nie sú vekovo, odborne a ani záujmami &pecifikovaní na konkrétnej&ie cie,ové skupiny. Mestské 
noviny vydáva mesto !iar nad Hronom v náklade 7 500 kusov. Distribuujú sa do ka"dej domácnosti. Vychádzajú 
vo formáte A4, tla%ené sú %ierno-bielo, s jednou doplnkovou farbou (modrou) v logu periodika. Pod,a typológie 
ide o lokálne médium, ktoré má charakter mestsk#ch novín. (truktúru periodika tvorí spravodajstvo, publicistika 
a inzercia. Titulná strana obsahuje fotografie a upútavky na najdôle"itej&ie %lánky konkrétneho %ísla, strany 2 a" 5 
uverej+ujú spravodajstvo z diania v meste, 6. a 7. strana patrí publicistike, strany 8 a" 9 patria ob%ianskej a plo&nej 
inzercii, oznamom a úmrtn#m oznámeniam, strana 12 priná&a spravodajstvo zo &kôl a strany 13 a" 16 &portové 
spravodajstvo, pri%om titulnú stranu tzv. &portov#ch novín tvorí posledná 16. strana. 

Cie, a metodika v#skumu
 Agenda setting postuluje vzájomn# vz$ah medzi frekvenciou zobrazovania tém v spravodajstve masov#ch mé-
dií a témami, ktor#mi sa zaoberá verejnos$. Mediálna agenda ovplyv+uje agendu verejnosti. Vo v&eobecnosti mo"no 
kon&tatova$, "e ide o prenos v#znamnosti témy z jednej agendy do druhej. 0al&ie faktory, ktoré do tohto procesu 
vstupujú a mô"u oslabova$ ú%inok nasto,ovania tém, sú napríklad osobná skúsenos$ jednotlivcov, interpersonálna 
komunikácia %lenov verejnosti, dôveryhodnos$ média, potreba orientácie verejnosti pri ponúkanej téme a pod. 
 V#skum sa zameriava na skuto%nos$, ako sa hypotéza o nasto,ovaní tém prejavuje na lokálnej úrovni, a to 
na území mesta !iar nad Hronom. Budeme sa zaujíma$ o to, %i zobrazovanie tém lokálnym dvojt#"denníkom  
Mestské noviny ovplyv+uje verejnú agendu obyvate,ov mesta !iar nad Hronom a aká je miera korelácie medzi 
témami spomínaného periodika a témami ob%anov mesta. 
 Hypotéza ú%inku agenda setting druhého stup+a priznáva médiám schopnos$ ovplyv+ova$ aj myslenie re-
cipientov. Spolu s konceptmi rámcovania (angl. framming) a vyzdvihovania (angl. priming) nasto,ované atribúty 
tém mô"u ovplyv+ova$ tvorbu názorov a postojov verejnosti. V#skum nasto,ovania tém druhého stup+a médiami 
na lokálnej úrovni sa realizoval na území mesta !iar nad Hronom. Selektovali sme tému zobrazovanú médiami 
a v jej rámci atribúty, ktoré médiá stavali na prvé miesto v súvislosti s +ou. Budeme skúma$, %i sa tieto atribúty 
objavili vo verejnej agende a ako sa s nimi verejnos$ stoto"nila, t. j. do akej miery sa spôsob zobrazovania danej 
témy zhoduje so spôsobom jej vnímania verejnos$ou. 
 V tomto prípade nasto,ovanie agendy neskúmame len v obsahu dvojt#"denníka Mestské noviny, ale roz&í-
rili sme ho aj o anal#zu ostatn#ch lokálnych alebo regionálnych médií, ktoré pôsobia v meste !iar nad Hronom a sú 
zdrojom informácií o aktuálnom dianí pre verejnos$ "ijúcu v tomto meste, aby sme vedeli presnej&ie &pecifikova$ 
atribúty, ktoré médiá v súvislosti so zvolenou témou nasto,ovali a zdôraz+ovali. 

29 Pozri: VI()OVSK*, J.: Redak%n# marketing a uplat+ovanie marketingového prístupu v novinárskej tvorbe. In: MATÚ(, J. – 
1ÁBYOVÁ, '. – 0URKOVÁ, K. (eds.): Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009, s. 327-339
30 RON1ÁKOVÁ, T.: Strá"ny pes demokracie na re$azi zisku. In: Communication Today, 2010, %. 2, s. 139.
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 Pre potreby v#skumu sme stanovili nasledujúce hypotézy:
H1: Témy, ktoré sa v ur!itom !asovom úseku v obsahu spravodajstva médií zobrazujú naj!astej"ie, bude 
verejnos# vníma# ako najdôle$itej"ie. 
H2: Atribúty tém, ktoré zobrazujú a vyzdvihujú médiá, budú ma# spojitos# s agendou atribútov, ktoré 
prisudzuje publikum dan%m témam a budú ovplyv&ova# hodnotenie témy u publika.

  Cie,om v#skumu je preukáza$ schopnos$ lokálnych médií, predov&etk#m t#ch tla%en#ch, nasto,ova$ témy 
verejnej agendy na geograficky ohrani%enom území mesta, a to na príklade Mestsk#ch novín. 0al&ími cie,mi sú 
identifikova$ vplyv tém pertraktovan#ch v tomto periodiku na agendu verejnosti v meste !iar nad Hronom, ale 
aj verifikova$ schopnos$ lokálnych médií ovplyv+ova$ a formova$ názory verejnosti prostredníctvom nasto,ovania 
atribútov konkrétnej témy a ich vyzdvihovaním. 
 Kritériami stanovenia v#berovej vzorky bola ob%ianska príslu&nos$ k danému mestu, vek minimálne 18 
rokov a aspo+ priemerná %ítanos$ Mestsk#ch novín. Pod priemernou %ítanos$ou rozumieme minimálne %ítanie 
ka"dého druhého %ísla. Zámern#m v#berom sme vyselektovali 102 respondentov z 212 osloven#ch. Na základe 
ich odpovedí sme stanovili najdôle"itej&ie témy, ktoré tvoria verejnú agendu obyvate,ov mesta !iar nad Hronom. 
Demografické a socioekonomické ukazovatele sme nezoh,ad+ovali. V#berovú vzorku pre obsahovú anal#zu 
mediálnej agendy tvorilo 213 %lánkov publikovan#ch v Mestsk#ch novinách v %asovom období od 6. 9. 2011 do  
21. 2. 2012. Zaznamenávali sme frekvenciu zobrazovan#ch tém v 12 vydaniach novín.
 Témy, ktoré zobrazujú Mestské noviny, sa dajú vo vä%&ine prípadov charakterizova$ ako bezkonfliktné.  
Ich spravodajstvo sa zameriava viac na informovanie a referovanie o udalostiach, ktoré sa odohrali v !iari nad 
Hronom a o úspechoch mesta a jeho organizácií ako na rie&enie problémov, konfliktn#ch a kontroverzn#ch tém. 
Publicistika sa orientuje predov&etk#m na príbehy, históriu, osobnosti mesta, úplne absentuje investigatívna "ur-
nalistika, resp. rie&enie problémov vo vz$ahu ob%an – mesto. 
 Pre v#skum nasto,ovania agendy druhého stup+a sme zvolili podobn# postup ako S. H. Kim, D. A. Scheufele 
a J. Shanahan v &túdii About This Way: Attribute Agenda – Setting Function Of The Press And The Public´s Evaluation 
Of A Local Issue.31 Ako v#berovú vzorku sme zvolili %lánky a príspevky médií pôsobiacich v meste !iar nad Hronom, 
ktoré zobrazovali stanovenú tému Zámer v#stavby obytného súboru Sever v !iari nad Hronom. Vzorku tvorilo 9 %lán-
kov a príspevkov. Vychádzali sme z nasledujúceho súboru médií: dvojt#"denník Mestské noviny, regionálny t#"denník  
MY-noviny !iarskej kotliny, regionálny internetov# portál Ziar24.sk a lokálna televízia ATV !iar nad Hronom. 
 Pri v#skume nasto,ovania agendy prvého stup+a sme sa in&pirovali metodikou v#skumu, ktorú pou"ili M. Mc-
Combs a D. Shaw v roku 1968 v Chapel Hill. Pri v#skume sme pou"ili kombináciu metód kvantitatívnej obsahovej anal#zy 
a dotazníkového prieskumu. Obsahy, ktor#m sa noviny venovali, sme podobne ako M. McCombs a D. Shaw, kategorizo-
vali do nieko,k#ch základn#ch tematick#ch kategórií: samospráva a politika; &kolstvo; odpadové hospodárstvo, %istota, 
zele+; kultúra; sociálna oblas$; rómsky problém; história, osobnosti; &port; polícia, kriminalita, nehody; doprava, parko-
vanie; nezamestnanos$ a ostatné. Frekvenciu ich v#skytu sme zaznamenali v percentuálnych hodnotách. 
 V dotazníkovom prieskume sa rovnako ako vo vy&&ie spomínanom v#skume polo"ili tzv. MIP (angl. most 
valuable problem) otázky, prostredníctvom ktor#ch sa zis$ovalo, %o respondenti pova"ujú za najvä%&í problém  
v meste, ako aj za najvä%&ie pozitívum. Odpovede sme kategorizovali obdobne a následne zis$ovali koreláciu  
obidvoch typov agendy.
 Pre v#skum nasto,ovania a vyzdvihovania atribútov v zobrazovanej téme Zámer v#stavby obytného súboru Sever 
v !iari nad Hronom vzorka pozostávala z deviatich %lánkov, ktoré sa na túto tému objavili v obsahoch súboru dostupn#ch 
lokálnych a regionálnych médií. Na základe obsahovej anal#zy sme identifikovali nasledujúce atribúty, ktoré sa objavovali vo 
v&etk#ch príspevkoch: (1) pokles po%tu obyvate,ov ako problém mesta; (2) plánovaná v#stavba pokles po%tu obyvate,ov za-
staví, mo"no aj zv#&i ich po%et; (3) plánovaná v#stavba je pozitívnym impulzom pre rast mesta v budúcnosti; (4) ak by mesto 
získalo úver zo (tátneho fondu rozvoja b#vania, ktor# neza$a"uje rozpo%et, mô"e byty odkúpi$ a prenajíma$ obyvate,om. 
 Na h,adanie korelácie medzi mediálnou agendou Mestsk#ch novín a agendou verejnosti bola pou"itá re-
gresná anal#za, ktorá sa realizovala v t#chto prípadoch: na verifikovanie hypotézy H1 sme porovnávali témy medi-
álnej agendy s problémov#mi témami verejnej agendy a v druhom prípade s témami, ktoré sú vnímané pozitívne. 

31 TRAMPOTA, T. – VOJT6CHOVSKÁ, M.: Metody v#zkumu médií. Praha : Portál, 2010, s. 244 – 250.

 Pri regresnej anal#ze sme v prvom kroku od%lenili mediálnu agendu (premenná 1) od agendy verejnosti 
(premenná 2). Na základe grafického znázornenia sme predpokladali lineárnu závislos$ verejnej agendy od me-
diálnej agendy. Na h,adanie funk%nej závislosti medzi premenn#mi sme pou"ili lineárnu regresiu, vyhodnotenú 
&tatistick#m softvérom Microcall Origin. V#sledkom boli hodnoty korela%n#ch koeficientov R a hodnôt P (value), 
ktoré potvrdzovali, resp. vyvracali lineárnu závislos$ premenn#ch. 

Interpretácia v#sledkov a diskusia
 Pri overovaní hypotézy H1 sme na základe obsahovej anal#zy kategorizovali nasledujúcu mediálnu agendu 
dvojt#"denníka Mestské noviny. 

TÉMY MEDIÁLNEJ AGENDY MESTSK*CH NOVÍN FREKVENCIA V*SKYTU TÉMY %

Samospráva, mestská politika 43 20 %

(kolstvo 39 18 %

Odpadové hospodárstvo, %istota, zele+ 29 14 %

Kultúra 19 9 %

Sociálna oblas$ 19 9 %

Rómsky problém 14 7 %

História, osobnosti 13 6 %

(port 8 4 %

Ostatné 8 4 %

Polícia, kriminalita 7 3 %

Doprava, parkovanie, cesty 7 3 %

Nezamestnanos$ 7 3 %

SPOLU 213 100 %
Tabu'ka 1: Témy mediálnej agendy dvojt%$denníka Mestské noviny

Zdroj: autori

 Pri skúmaní verejnej agendy sme na základe odpovedí respondentov témy rozdelili do dvoch kategórii:  
na témy problémové a na témy pozitívne.

TÉMY VEREJNEJ AGENDY - PROBLÉMOVÉ PO1ET ODPOVEDÍ %

Rómsky problém 35 30 %

Samospráva, mestská politika 23 20 %

Doprava, parkovanie, cesty 22 19 %

(port 13 11 %

Odpadové hospodárstvo, %istota, zele+ 9 8 %

Nezamestnanos$ 6 5 %

Kultúra 3 3 %

Ostatné 3 3 %

Sociálna oblas$ 1 1 %

(kolstvo 1 1 %

História, osobnosti 0 0 %

Polícia, kriminalita 0 0 %

SPOLU 116 100 %
Tabu'ka 2: Témy verejnej agendy v meste (iar nad Hronom - problémové

Zdroj: autori
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TÉMY VEREJNEJ AGENDY - POZITÍVNE PO1ET ODPOVEDÍ %

Samospráva, mestská politika 51 33 %

Odpadové hospodárstvo, %istota, zele+ 48 31 %

(kolstvo 32 21 %

(port 7 5 %

Kultúra 6 4 %

Doprava, parkovanie, cesty 6 4 %

Sociálna oblas$ 4 3 %

Rómsky problém 0 0 %

História, osobnosti 0 0 %

Ostatné 0 0 %

Polícia, kriminalita 0 0 %

Nezamestnanos$ 0 0 %

SPOLU 154 100 %

Tabu'ka 3:  Témy verejnej agendy v meste (iar nad Hronom – pozitívne

Zdroj: autori

 Najv#znamnej&ie témy mediálnej agendy Mestsk#ch novín sme spolu s najv#znamnej&ími témami, ktoré 
verejnos$ ozna%ila ako problém, podrobili regresnej anal#ze. Zistili sme, "e obidve premenné nie sú vo vz$ahu 
lineárnej závislosti, %i"e spolu nekorelujú. Mohli by sme usudzova$, "e hypotéza H1, ktorá predpokladá prenos 
v#znamnosti médiami nasto,ovan#ch tém od agendy verejnosti nemá platnos$, a teda, "e medzi obsahom médií 
a t#m, o %om hovorí verejnos$, neexituje vzájomn# vz$ah.

Graf 1:  Lineárna závislos# verejnej agendy (problémové témy) od mediálnej

Zdroj: autori

R (korela!n% koeficient) – 0,10639 

P (value) – 0,75554

)ervená priamka – regresná krivka – aproximácia skuto!ného priebehu javu

 Av&ak v druhom prípade sme zrealizovali regresnú anal#zu mediálnej agendy Mestsk#ch novín s téma-
mi, ktoré verejnos$ ozna%ila ako pozitívne. V tomto prípade sme zaznamenali v#znamne odli&n# vzájomn# vz$ah 
oboch premenn#ch. Koeficient R, %i"e hodnota vzájomnej korelácie oboch druhov agendy, sa ukázala na úrovni 
0,89, %o hovorí o ve,mi silnom vz$ahu korelácie medzi oboma premenn#mi. V tomto prípade teda mô"eme hovo-
ri$ o silnej závislosti verejnej agendy od agendy mediálnej.

Graf 2:  Lineárna závislos# verejnej agendy (pozitívne témy) od mediálnej

Zdroj: autori

R (korela!n% koeficient) – 0,88597

P (value) – 0,000125

)ervená priamka – regresná krivka – aproximácia skuto!ného priebehu javu

 Pri posudzovaní uveden#ch v#sledkov nás zaujímali prí%iny nízkej korelácie pri prvej regresnej anal#ze. 
Domnievame sa, "e v#sledok ovplyvnil charakter spravodajstva dvojt#"denníka Mestské noviny. Periodikum sa 
zameriava predov&etk#m na referovanie „pozitívnych“ udalostí v meste, jeho spravodajstvo vä%&inou obchádza 
a ignoruje problémové a konfliktné témy. Nesledovali sme obsah ostatn#ch lokálnych a regionálnych médií pô-
sobiacich na území !iaru nad Hronom, ktoré sú taktie" zdrojom informácií a spôsobom vyh,adávania a spracú-
vania tém sa od mestského periodika lí&ia. Mô"eme vyslovi$ predpoklad, "e ostatné médiá sa taktie" podie,ajú 
na ovplyv+ovaní agendy verejnosti a ke-"e sa domnievame, "e v#ber nimi zobrazovan#ch tém je odli&n# od Mest-
sk#ch novín, verejnos$ do svojej agendy preberá &ir&ie spektrum tém ako ponúka skúmané periodikum. Taktie" 
sme neskúmali vplyv osobnej skúsenosti obyvate,ov mesta a vplyv interpersonálnej komunikácie na formovanie 
verejnej agendy, ktoré rovnako mô"u reflektova$ problémové témy (tie mestsk# dvojt#"denník ignoruje). 
 Druh# prípad regresnej anal#zy ukázal, "e pozitívne témy mesta, majoritne zastúpené v obsahu Mest-
sk#ch novín, vysoko korelujú s témami, ktoré v !iari nad Hronom vníma verejnos$ kladne. V tomto prípade sa 
v#razne prejavuje vplyv nasto,ovania tém Mestsk#mi novinami medzi témy, ktoré vníma verejnos$ ako podstat-
né. Pokia, teda berieme do úvahy charakter selekcie a zobrazovania tém, mô"eme tvrdi$, "e hypotéza H1 sa 
potvrdila.
 Na verifikovanie hypotézy H2 sme stanovili tému, ktorej sa v danom období venovali v&etky regionálne 
a lokálne médiá pôsobiace na území !iaru nad Hronom. Téma Zámer v#stavby obytného súboru Sever v !iari 
nad Hronom sa v lokálnych a regionálnych médiách objavovala od decembra 2011 a" do februára 2012. Verej-
nos$ sa dozvedala o zámere postavi$ súbor bytov#ch domov v severnej %asti mesta, kde sa dnes nachádza orná 
pôda. V súvislosti s t#m médiá rozvinuli diskusiu, "e plánovaná v#stavba mô"e na&tartova$ rozvoj a rast mesta, 
vyrie&i$ dopyt po nájomn#ch bytoch, ak ich samospráva od investora v#stavby odkúpi, a taktie" zastavi$ pokles 
po%tu obyvate,ov. Negatívne argumenty proti v#stavbe médiá neponúkali, téma bola predov&etk#m prezento-
vaná ako príle"itos$ pre mesto. Zámerom bolo zisti$, %i sa ponúkané atribúty témy, ktoré boli médiami vyzdvih-
nuté ako argumenty na „obhajovanie“ zámeru v#stavby, objavia aj vo vnímaní tejto témy verejnos$ou, resp. do 
akej miery sa s nimi verejnos$ stoto"ní. Na základe toho sme z obsahu %lánkov a príspevkov, ktoré obsahovali 
sledovanú tému, zvolili &tyri atribúty, ktor#mi médiá interpretovali zámer v#stavby ako pozitívny moment pre 
mesto a obyvate,ov. 
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ATRIBÚTY MÉDIÍ

1. pokles po%tu obyvate,ov ako problém mesta

2. plánovaná v#stavba zastaví pokles po%tu obyvate,ov, mo"no aj zv#&i ich po%et

3. plánovaná v#stavba je pozitívnym impulzom pre rast mesta v budúcnosti

4. ak by mesto získalo úver zo (tátneho fondu rozvoja b#vania, ktor# neza$a"uje rozpo%et, mô"e byty odkúpi$ a prenajíma$ obyvate,om
Tabu'ka 4: Atribúty médií

Zdroj: autori

 
 Uvedené údaje boli nápomocné pre verifikovanie hypotézy H2: Atribúty tém, ktoré zobrazujú a vyzdvihu-
jú médiá, budú ma$ spojitos$ s agendou atribútov, ktoré prisudzuje publikum dan#m témam a budú ovplyv+ova$ 
hodnotenie témy u publika.
 Mieru osvojenia si vyzdvihnut#ch atribútov sme skúmali v troch kategóriách respondentov – (1) tí, ktorí 
o zámere stava$ nevedeli, (2) tí, ktorí o zámere %erpali informácie z médií a (3) tí, ktorí informácie %erpali z inter-
personálnej komunikácie. 

VEDELI STE, !E PO1ET OBYVATE'OV 
V !IARI NAD HRONOM V OSTATNOM 
OBDOBÍ ZÁSADNE POKLESOL?

V % N % M % I %

Áno 49 48 % 2 12,5 % 38 57,6 % 9 45 %

Nie 43 42,2 % 10 62,5 % 28 42,4 % 5 25 %

Neviem 10 9,8 % 4 25 % 0 0 % 6 30 %

SPOLU 102 100 % 16  100 % 66  100 % 20 100 %

Tabu'ka 5: Atribút – pokles po!tu obyvate'ov ako problém mesta

V – v"etci respondenti  Zdroj: autori

N – o zámere nevedia

M – !erpali z médií

I – !erpali z interpersonálnej komunikácie

 Hodnoty ukazujú, "e ob%ania ovplyvnení médiami, vnímali pokles po%tu obyvate,ov mesta intenzívnej&ie 
(57,6 %). Menej ako polovica dopytovan#ch, ktorí sa o zámere stava$ dozvedeli prostredníctvom interpersonál-
nej komunikácie, sa dozvedelo o poklese po%tu obyvate,ov v meste. Respondenti, ktorí o zámere nevedeli, majú 
o tomto atribúte minimálne znalosti. Z uvedeného mô"eme usudzova$, "e prítomnos$ atribútu o poklese po%tu 
obyvate,ov v#raznej&ie zasiahla u"ívate,ov lokálnych a regionálnych médií. 
 0alej sme skúmali, ako respondenti budú reagova$ na zdôraznen# atribút plánovaná v#stavba zastaví po-
kles po%tu obyvate,ov, mo"no aj zv#&i ich po%et. 

AK* VPLYV MÔ!E MA7 PLÁNOVANÁ 
V*STAVBA BYTOV (AJ NÁJOMN*CH) 
NA PO1ET OBYVATE'OV V MESTE 
!IAR NAD HRONOM?

V % N % M % I %

po%et obyvate,ov sa zv#&i 33 32,4 % 1 6,3 % 27 40,9 % 5 25,0 %

pokles po%tu obyvate,ov sa zastaví 24 23,5 % 3 18,7 % 14 21,2 % 7 35,0 %

v#stavba nebude ma$ na po%et obyvate,ov 
vplyv 33 32,4 % 2 12,5 % 25 37,9 % 6 30,0 %

SÚHRN ODPOVEDÍ 102 100 % 16 100 % 66 100 % 20 100 %
Tabu'ka 6: Atribút – plánovaná v%stavba zastaví pokles po!tu obyvate'ov, mo$no aj zv%"i ich po!et

Zdroj: autori

V – v"etci respondenti 

N – o zámere nevedia

M – !erpali z médií

I – !erpali z interpersonálnej komunikácie

 Pod,a zisten#ch údajov je zrejmé, "e so spomínan#m atribútom sa najviac stoto"nili respondenti, ktorí 
informácie získali z médií. Sú%et hodnôt prislúchajúcich k atribútu, "e v#stavba bytov zastaví pokles obyvate,-
stva alebo zv#&i jeho po%et, predstavoval 62,1 % z op#tan#ch. Oproti tomu 55 % respondentov informovan#ch 
o zámere interpersonálnou komunikáciou sa stoto"nilo s vyzdvihnut#m atribútom a len 25 % neinformovan#ch 
respondentov s ním súhlasilo. Opä$ sa potvrdilo, "e verejnos$ vystavená nasto,ovaniu a vyzdvihovaniu atribútov 
tém má tendenciu interpretova$ nasto,ovanú tému v súlade s interpretáciou médií. 
 0alej sme skúmali, ako sa vo v&etk#ch troch kategóriách respondentov prejavuje atribút plánovaná v#stav-
ba je pozitívnym impulzom pre rast mesta v budúcnosti. 

AKO PLÁNOVANÁ V*STAVBA 
OVPLYVNÍ BUDÚCNOS7 MESTA !IAR 
NAD HRONOM?

V % N % M % I %

v#stavba bude pozitívnym podnetom pre 
budúci rozvoj mesta 73 71,6 % 5 31,3 % 55 83,3 % 13 65 %

v#stavba bude negatívnym podnetom pre 
budúci rozvoj mesta 1 1 % 0 0 % 0 0 % 1 5 %

v#stavba nebude ma$ "iadny vplyv na rozvoj 
mesta 16 15,7 % 4 25 % 9 13,7 % 3 15 %

Neviem 12 11,7 % 7 43,7 % 2 3 % 3 15 %

SÚHRN ODPOVEDÍ 102 100 % 16 100 % 66 100 % 20 100 %

Tabu'ka 7: Atribút – plánovaná v%stavba je pozitívnym impulzom pre rast mesta v budúcnosti

Zdroj: autori

V – v"etci respondenti 

N – o zámere nevedia

M – !erpali z médií

I – !erpali z interpersonálnej komunikácie

 Z v#sledkov vypl#va, "e najviac sa s ponúknut#m hodnotením stoto"nili respondenti, ktorí sa o zámere 
v#stavby dozvedeli z médií. V tomto prípade súlad s atribútom uviedlo a" 83,3 % z nich. Vä%&ina respondentov  
(65 %), ktorí %erpali informácie z interpersonálnej komunikácie, reagovala rovnako. Stoto"nenie sa s vyzdvihnu-
t#m atribútom sa najmenej prejavilo u obyvate,ov, ktorí uviedli, "e o zámere v#stavby nevedia (31,3 %).
 Na záver sme skúmali, ak#m spôsobom respondenti reagovali na atribút: ak by mesto získalo úver zo  
(tátneho fondu rozvoja b#vania, ktor# neza$a"uje rozpo%et, mô"e byty odkúpi$ a prenajíma$ obyvate,om.

EXISTUJE MO!NOS7, !E BY MESTO 
!IAR NAD HRONOM ODKÚPILO 
48 BYTOV DO VLASTNÍCTVA A 
PONÚKALO ICH AKO NÁJOMNÉ BYTY 
PRE JEHO OBYVATE'OV. TO IBA V 
PRÍPADE, AK BY NA NE ZÍSKALO ÚVER 
ZO (TÁTNEHO FONDU ROZVOJA 
B*VANIA. AK* JE VÁ( POSTOJ?

V % N % M % I %

pozitívny, úver zo (FRB neza$a"í rozpo%et, 
preto"e ho mesto spláca z vyzbieraného 
nájomného z predmetn#ch nájomn#ch bytov

71 69,6 % 7 43,8 % 51 77,3 % 13 65 %

negatívny, preto"e nesúhlasím, aby si mesto 
bralo ak#ko,vek úver 8 7,8 % 1 6,3 % 5 7,6 % 2 10 %

Neviem 23 22,5 % 8 50 % 10 15,2 % 5 25 %

SÚHRN ODPOVEDÍ 102 100 % 16 100 % 66 100 % 20 100 %

Tabu'ka 8: Atribút - Ak by mesto získalo úver zo *tátneho fondu rozvoja b%vania, ktor% neza#a$uje rozpo!et, mô$e byty odkúpi# a prenajíma# 

obyvate'om

Zdroj: autori

V – v"etci respondenti , N – o zámere nevedia, M – !erpali z médií, I – !erpali z interpersonálnej komunikácie
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 Najvä%&í podiel „stoto"nenia“ sa sme zaznamenali u respondentov, ktorí uviedli, "e sa o zámere v#stavby 
dozvedeli z masmédií. Súlad s vyzdvihnut#m atribútom uviedlo 77,3 % op#tan#ch. K rovnakému vnímaniu sa 
priklonilo 65 % t#ch, ktorí informácie získali interpersonálnou komunikáciou. Rovnak# postoj sme zaznamenali  
u 43,8 % respondentov, ktorí tému nepoznali. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, "e verejnos$ má tendenciu osvojo-
va$ si médiami ponúkanú interpretáciu témy. Na základe zisten#ch skuto%ností mô"eme potvrdi$ platnos$ hypoté-
zy H2. Tá sa potvrdila vo v&etk#ch prípadoch, ktoré sme skúmali. 

Závery
 Pri overovaní hypotézy H1 o kauzálnom vz$ahu medzi agendou verejnosti a agendou médií sme narazili 
na problém, kedy sa vzájomn# vz$ah korelácie medzi dominantn#mi témami lokálneho dvojt#"denníka a domi-
nantn#mi témami verejnosti nepotvrdil. Av&ak i&lo o súbor tém, ktoré verejnos$ vnímala ako problém, ktor# sa 
má v meste rie&i$. V druhom prípade sa vz$ah korelácie medzi agendou Mestsk#ch novín a verejnou agendou 
objavil, preto"e sa t#kal pozitívnych tém v meste !iar nad Hronom. Zobrali sme do úvahy charakter spravodajstva 
Mestsk#ch novín, ktoré referuje predov&etk#m o pozitívach a úspechoch mesta !iar nad Hronom, kontroverzné 
témy de facto ignoruje alebo sa ich dot#ka len okrajovo. Pod,a ná&ho názoru je preto pochopite,né, "e nemô"eme 
h,ada$ vz$ah medzi problémami, ktoré takéto médium nasto,uje, a verejnou agendou, ktorá je ovplyvnená aj -al-
&ími premenn#mi ako len agendou mestského periodika. Neskúmali sme vplyv osobnej skúsenosti na v#znamnos$ 
tém vo verejnej agende, interpersonálnej komunikácii, dôveryhodnosti média u %lenov verejnosti a do úvahy sme 
nebrali ani nasto,ovanie tém regionálnymi médiami pôsobiacimi v rovnakom teritóriu. 
 Po zdôvodnení sme pri overovaní hypotézy H1 brali do úvahy predov&etk#m siln# vz$ah korelácie medzi 
mediálnou agendou Mestsk#ch novín a agendou verejnosti zameranou na pozitíva !iaru nad Hronom. Preukázalo 
sa, "e v#znamnos$ „úspechov a dobr#ch správ o meste“, ktoré nasto,uje lokálny dvojt#"denník, sa prejavuje vo 
v#znamnosti vnímania t#chto tém verejnos$ou. Z toho sme usúdili, "e hypotéza H1 je platná a mô"eme tvrdi$, "e 
témy, ktoré sa v ur%itom %asovom úseku v obsahu spravodajstva médií zobrazujú naj%astej&ie, bude verejnos$ou 
vníma$ ako najdôle"itej&ie.
 V#skumom prenosu v#znamu vybranej témy a jej atribútov z médií do agendy verejnosti sa potvrdila pri 
v&etk#ch identifikovan#ch atribútoch skuto%nos$, "e najviac sa s interpretáciou témy stoto"nili prijímatelia medi-
álnych obsahov. Hypotéza H2 sa teda potvrdila. Mohli by sme tvrdi$, "e vä%&ia %as$ verejnosti, ktorá %erpá infor-
mácie z lokálnych a regionálnych médií, má tendenciu prebera$ rámce a spôsob prezentovania témy ako jej vlastnú 
interpretáciu a lokálne médiá tak majú schopnos$ ovplyv+ova$ verejnú mienku a myslenie ,udí. Uvedomujeme si 
v&ak obmedzenos$ platnosti tohto tvrdenia, a to vzh,adom na charakter v#skumu. Skúmali sme len dopad prezen-
tovania jednej témy a nezameriavali sme sa na to, %i sa s ponúkan#mi atribútmi témy respondenti stretli u" v mi-
nulosti, ak# názor si v takom prípade vytvorili, kto bol ich zdrojom a podobne. Neskúmali sme ani dopad &írenia 
informácií pomocou sociálnych sietí %i in#ch nástrojov internetovej komunikácie. 1i"e „moc“ médií formova$ 
názory verejnosti, ovplyv+ova$ a usmer+ova$ verejnú mienku sa javí len ako jedna z mo"ností, preto"e nemô"eme 
vylú%i$ ani opa%n# smer nasto,ovania tém, teda od verejného diskurzu do agendy médií.
 Polemika o tom, %i nasto,ovanie tém médiami skuto%ne existuje, a teda aj o relevantnosti teórie agenda 
setting, u" v sú%asnosti nedáva zmysel. Mno"stvo v#skumov v priebehu posledn#ch &tyroch desa$ro%í je dôkazom, 
"e mediálne obsahy sa v#znamne podie,ajú na vnímaní „reálneho sveta“ verejnos$ou, napriek tomu, "e mnohí 
túto teóriu vyvracajú. O sile a samotnom dopade nasto,ovania tém médiami mo"no polemizova$. V sú%asnosti 
sa otázky súvisiace s funkciou agenda setting sklo+ujú predov&etk#m v súvislosti s predpove-ami v#voja komu-
nikácie a komunika%n#ch technológií do budúcnosti. Skeptici predpovedajú zánik éry masmédií schopn#ch ve-
rejnosti ponúka$ dôle"ité témy. D. McQuail hovorí: „Spolo%nou podmienkou pre nasto,ovanie tém je, "e rôzne 
masové médiá majú sklon zdie,a$ rovnaké súbory spravodajsk#ch priorít. Táto podmienka je v&ak v dne&nej dobe 
spochybnená dostupnos$ou mno"stva nov#ch internetov#ch spravodajsk#ch slu"ieb, ale taktie" t#m, "e u"ívate, 
spravodajstva má vä%&iu príle"itos$ vyh,adáva$ správy pod,a osobného zamerania a preferencie tém.“32

32 McQUAIL, D., ref. 5, s. 529.

 1oraz vä%&ia fragmentácia publika spôsobuje, "e ka"d# získava vlastnú mediálnu agendu. Máme toti" 
mo"nos$ „u&i$ si“ spravodajstvo na mieru prostredníctvom spektra informácií a e&te vä%&ieho po%tu ich interpre-
tácií, ktoré sa nachádzajú na webe. Dovedené do krajnosti – takto predpokladan# v#voj by mal za následok nielen 
zánik ú%inkov nasto,ovania tém médiami, ale dokonca spochybnenie masovej komunikácie ako takej, ke-"e tá 
predpokladá homogénne publikum, konzumujúce médiami &írené obsahy. 
 M. McCombs tieto úvahy spochyb+uje viacer#mi argumentmi. Synergia vo ve,k#ch mediálnych korporáci-
ách bude pokra%ova$ aj na-alej. Ob,úbené webové stránky sú vo vlastníctve t#chto korporácií, a preto sa pomocou 
rôznych kanálov budú &íri$ rovnaké obsahy. 0al&ou preká"kou je, "e vä%&ina u"ívate,ov nemá %as a ani chu$ „do 
h2bky“ prehliada$ webové stránky, a preto sa spo,ahnú na osved%ené spravodajské portály. Ako na záver dodáva: 
„S oh,adom na hlavné správy d+a bude mediálna agenda stále homogénna, aspo+ do doby, kedy niekto vynájde 
nov# typ správ, ktoré za%nú %íta$ tradi%ní konzumenti správ. Ak sa tak stane, bude to zásluhou tvorivej práce 
novinárov, nie v&ak technológie a vplyv na nasto,ovanie agendy sa presunie od spravodajsk#ch médií k novému 
zdroju.“33
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