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s dôrazom na skutočnosť, že je nevidiaci, českého speváka Mi-
chala Davida a skupiny Drišľak.

Hudba je však v prípade strany Smer-SD dôležitým aspek-
tom aj v priebehu stretnutí a využíva sa na vytvorenie atmosfé-
ry. Napríklad hlasná, vážna hudba pri príchode Roberta Fica 
vytvára dojem veľkoleposti a na záver stretnutia, keď moderá-
tor číta príbehy ocenených žien, atmosféru dotvára tichá, jem-
ná hudba. Pri odchode poslancov strany Smer-SD sa hudobné 
tempo opäť zrýchľuje, skladba je melodická, hlasná, čím sa zvý-
razňuje ich aktivita, činorodosť, schopnosť konať a prekonávať 
prekážky. Využitie hudby vplýva na emocionálne vnímanie pub-
lika (Juslin – Sloboda, 2010), vhodne vybrané skladby teda môžu mať 
vplyv na posilnenie dojmu z jednotlivých častí mítingu, ako aj 
konkrétnych politikov. 

2 .1.1  H u m o r  v  p r e d v o l e b n ý c h  s t r et n u t i a c h  s t r a ny  S m e r- S D : 
s e x u a l i zo v a n é  p u b l i k u m

Humor zohráva na volebných mítingoch strán Smer-SD výz-
namnú úlohu. V snahe rozosmiať publikum a ukázať, že politi-
ka môže byť aj zábavná, že na volebných mítingoch môže byť aj 
„sranda“ a politici sú tiež len ľudia, vyťahujú hostia zo svojich 
tajných zásob vtipy, veselé príhody z pracovného i súkromné-
ho života, ironické poznámky na seba samých. Celkovo humor 
slúži ako stratégia na uvoľnenie medzi vážnymi, politickými 
témami a témami určenými na zábavu. Súčasne teda zdôraz-
ňuje hranicu medzi kategóriami politické – apolitické a medzi 
rôznymi obsahmi, ktorými sa tieto kategórie počas stretnutia 
napĺňajú.

R. Fico: A ak vhodíte lístok strany Smer-SD, dopredu ďakujem a verte 
mi, spolu to dokážeme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli v takomto 
obrovskom počte. 
A teraz, keďže mi to inak nevychádza, mi dovoľte, aby som oslovil iba dá-
my v tejto športovej hale. Všetky vás objímam a bozkávam. Keby som mo-
hol, tak by som išiel medzi vás, ale ja navrhujem iné riešenie, ktoré dámy 
určite prijmú. Kým ja budem rečniť, poprosím Kaliňáka, že by to za mňa 
urobil, že by trošku medzi vami pochodil, pretože ženy na Slovensku si 
zaslúžia pozornosť aj inokedy ako pri príležitosti 8. marca. (Prešov)
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Takýto prechod z „politickej“ témy (parlamentné voľby 2012) 
k téme – podľa slov politikov – ľahšej a príjemnejšej, môže pod-
ľa teórií humoru naznačovať viacero vecí. Z hľadiska teórie pre-
vahy sa hovoriaci ocitá na vrchole mocenského rebríčka Fico 
– Kaliňák – prítomné ženy, poveruje kolegu (člena strany Smer-
SD, v danom období bývalého ministra vnútra), aby za neho 
niečo urobil. O tom, že Robert Fico Róberta Kaliňáka menej 
„prosí“ a viac „posiela“, svedčí stretnutie v Bratislave, kde svo-
ju symbolickú požiadavku formuluje ako: „Kým ja budem reč-
niť, pošlem Kaliňáka medzi vás.“ Takže hoci to v skutočnosti 
Kaliňák spraviť nemusí – nezíde dole a nezačne prítomné že-
ny objímať – Fico nad ním týmto gestom symbolicky vyjadruje 
prevahu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že predseda strany plní 
túžby prítomných žien, a teda že práve ony majú na stretnutí 
privilegované postavenie, no už prvý pokus o vtip ich umiest-
ňuje do spodnej časti mocenského rebríčka. Pretože je to prá-
ve Robert Fico, kto pozná ich túžby, môže ich verejne odhaliť 
a má moc ich aj plniť: „Vidím, že by ste to prijali s veľkou rados-
ťou.“ V tejto situácii stavia na predpoklade, že rovnako on, ako 
aj Róbert Kaliňák sú objektom tak politického, ako aj sexuálne-
ho záujmu (nielen) prítomných žien. Robert Fico od začiatku 
stretnutia vytvára obraz maskulínneho politika – politika zod-
povedajúceho určitej predstave mužskosti, ktorú David D. Gil-
more nazval muž-oplodňujúci-ochranca-živiteľ. Aby bol človek 
správnym mužom, musí podľa tejto predstavy oplodňovať ženy, 
chrániť slabých pred nebezpečenstvom, postarať sa o priateľov 
a rodinu. (Podľa Nagel, 1998) Fico začína konštruovať svoj obraz 
a prostredníctvom seba aj obraz strany Smer-SD a jej ďalších 
členov, najskôr prostredníctvom heteronormatívnej predstavy 
politika ako sexuálneho symbolu. Tento sexuálny symbol nie 
je len pasívnym objektom (poznanej a už prezradenej) túžby 
prítomných žien, je to aktívny, túžiaci muž, ktorý ale nezabú-
da na svoju primárnu úlohu politika – dokáže sa ovládať, svoje 
túžby má úplne pod kontrolou a podriaďuje ich svojim poli-
tickým povinnostiam. Hoci by chcel zísť „dole“ k prítomným 
ženám a všetky ich vyobjímať a vybozkávať, zostane na pódiu 
a bude sa venovať svojim politickým – predvolebným povinnos-
tiam.

Po príchode ďalších politikov na pódium sa z ich príhovorov 
dozvieme, aká je vlastne schopnosť ovládať svoje sexuálne túžby 
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