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Plan prezentacji 

 

• Charakterystyka materiału źródłowego 

• Charakterystyka spotu 

• Sposób analizy danych 

• Analiza ilościowa 

• Analiza jakościowa 

• Podsumowanie 



 
Charakterystyka materiału źródłowego 

Kampania telewizyjna w wyborach 
parlamentarnych 2011 

26 września – 7 października 2011  

 

73 bloki telewizyjne: 

 

45 bloków o zasięgu krajowym i 28 bloków o zasięgu regionalnym  

 

335 spotów krajowych 8 KW partii 

 

404 spoty wyborcze regionalne 9 KW partii i 9 kandydatów niezależnych 

 



 
Struktura spotu 

 

• Czołówka 

• Teledysk 

• Krótki Film Dokumentalny 

• Prezentacja kandydatów 

 



 
Obraz ilościowy – reprezentacja kobiet i 

mężczyzn w spotach wyborczych 
 

W kampanii telewizyjnej zaprezentowanych zostało: 

 
W spotach krajowych: 

37 kandydatek i 103 kandydatów 

 

W spotach regionalnych: 

44 kandydatek i 116 kandydatów 

 

Łącznie: 

81 kandydatek i 219 kandydatów 
 



 
Obraz ilościowy – reprezentacja kobiet i 

mężczyzn w spotach wyborczych 
 

Czas przeznaczony na prezentację kandydatek i kandydatów: 

 
W spotach krajowych: 

49 minut na wypowiedzi kandydatek i  269 minut na wypowiedzi 

kandydatów 

 

W spotach regionalnych: 

61 minut na wypowiedzi kandydatek i 267 minut na wypowiedzi kandydatów 



 
Obraz jakościowy 

 
Kilka uwag ogólnych: 

1. Spoty wyborcze są zróżnicowane według partii i zasięgu 
emisji. 

2. Sposób prezentowania kobiet i mężczyzn jest różny w 
zależności o elementów struktury spotu. 

3. Zakres reprezentacji kobiet i mężczyzn jest różny w 
zależności o elementów struktury spotu. 

 
 



 
Obraz jakościowy - czołówka 

 
1. Mało popularny element spotu (zastosowany 

przez trzy partie) 

2. Mężczyzna jako główna postać czołówek 

       (liderzy partii) 

3.    Minimalna treść – hasło wyborcze 

 

 







 
Obraz jakościowy - teledysk 

 

1. Zastosowany przez dwie partie 

2.    Istotne treści genderowe 
 

 















 
Obraz jakościowy – krótkie filmy dokumentalne 

1. Istotny element spotów wyborczych – wprowadzenie 
do prezentacji kandydatów i programów 
wyborczych 

2. Istotne treści genderowe  

• Kobiety występujące w spotach nie będące kandydatkami w 
większym stopniu prezentowane są w nawiązaniu do ich ról 
rodzinnych niż mężczyźni.  

• Liczba aktorek w spotach wyborczych nie przekłada się na 
uwzględnianie spraw kobiet (przykład PiS). 

 

 

 











 
Obraz jakościowy – prezentacja kandydatów 

 
1. Duży stopień zróżnicowania wypowiedzi  

2. Najczęściej występujące elementy: 

- Cechy kandydata 

- Uzasadnienie kandydowania 

- Program wyborczy 

 

 

 

 



 
Obraz jakościowy – program wyborczy  

 
• Programy wyborcze prezentowane w kampanii telewizyjnej różnią się w 

zależności od płci i partii.  
 
• Na temat wyróżnionych w analizie zagadnień zawsze wypowiada się 

jakiś kandydat, ale nie zawsze kandydatka. Kobiety nie mówią o polityce 
zagranicznej i dumie narodowej. 

 
• Kobiety częściej niż mężczyźni mówią o polityce prorodzinnej, a 

mężczyźni częściej niż kobiety o polityce zdrowotnej i edukacyjnej. 
 
• Wypowiedzi kobiet są krótsze i przeważnie mniej szczegółowe niż 

wypowiedzi mężczyzn (poza kilkoma wyjątkami). 
 
 



 
Obraz jakościowy – „kobieta”  

 
• „Jestem Polką, zasługuję na więcej.” 

• „Jestem kobietą, osobą młodą i nie boję się tej konfrontacji.” 

• „Gospodarność to domena kobiet. Gospodarność, 
bezpieczeństwo i stabilność to sprawy najważniejsze dziś dla 
Polski.” 

• „Takich kobiet jak ja, aktywnych zawodowo jest wiele w 
naszym kraju, jest wiele w PSL, bo PSL to nie tylko wieś i 
rolnictwo.” 

• „To właśnie jemu chcę ofiarować swoją wiedzę, swój czas, 
swój kobiecy upór.” 

 



 
Obraz jakościowy – „kobieta”   

• „Kobiety mogą więcej. A dlaczego? Bo ciężko pracują, są 
dobrze wykształcone, waleczne, skuteczne, umiejętnie 
rozładowują agresję i jak muzyka łagodzą obyczaje.” 

• „Jestem nowoczesną kobietą, prowadzę aktywny tryb życia bo 
przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. Żadne prawo nie 
może mi ograniczyć dostęp do sportu ani do stadionów.” 

• „Obywatele kobiety i mężczyźni” 

• „Marek Balicki od lat walczy o prawa człowieka, o prawa 
kobiet.” 

• „Jolanta Sokołowska. Warto postawić na kobiety.” 

• „Katarzyna Piekarska, prawnik, mądra, wspaniała kobieta. Na 
Mazowszu, dla Was i na każdy wasz problem.” 

 



 
Obraz jakościowy – „sprawy kobiet” 

 
• „Refundacja in vitro i środków antykoncepcyjnych, wreszcie 

zliberalizowane prawo antyaborcyjne” 

• „Nie może być tak że kobiety pozbawione są prawa decydowania o 
własnym losie.  Obowiązująca w Polsce ustawa antyaborcyjna jest jedną z 
najbardziej restrykcyjnych na świecie. Politycy prawicy wolą w imię chorej 
ideologii wspierać podziemie aborcyjne i wpychać zdesperowane kobiety 
w ręce lekarzy rzeźników. Zrobimy wszystko by procedura zapłodnienia in 
vitro była finansowana z budżetu państwa. Ludzie mają prawo do sens nie 
tylko ci najbogatsi. Zapłodnienie pozaustrojowe nie może być luksusem” 

• „Za rządów SLD nikt w Polsce nie będzie czuł się dyskryminowany ze 
względu na płeć, wiek, wyznanie czy orientację seksualną” 

  
 



 
Najważniejsze wnioski  

 
• Kobiety są w większym stopniu reprezentowane w spotach o zasięgu 

regionalnym niż krajowym 
• Kobiety w większym stopniu prezentowane są w nawiązaniu do ich ról 

rodzinnych niż mężczyźni.  
• Reprezentacja kandydatek nie rozkłada się równomiernie według partii.  
• Programy wyborcze prezentowane w kampanii telewizyjnej różnią się w 

zależności od płci i partii.  
• Kobiety częściej niż mężczyźni mówią o polityce prorodzinnej, a mężczyźni 

częściej niż kobiety o polityce zdrowotnej i edukacyjnej  
• Wypowiedzi kobiet są krótsze i przeważnie mniej szczegółowe niż wypowiedzi 

mężczyzn  
• Kobiety wspominają o swojej płci przy autoprezentacji, a mężczyźni nigdy.  
• Jeśli występuje lektor, zawsze jest to mężczyzna. 
• Jeśli odbiorca, do którego zwracają się kandydatki i kandydaci ma określoną 

płeć, jest to mężczyzny (z kilkoma wyjątkami). 
• Jeśli spot ma jednego głównego bohatera, jest nim mężczyzna. 

 



 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 
 


