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Abstrakt 

Bakalářská práce Využití Facebooku pro propagaci EU na příkladu českých 

europoslanců se zabývá analýzou facebookových veřejných profilů vybraných českých 

politiků, kteří zastupují české zájmy v Evropském parlamentu. Vzhledem k významnější 

úloze sociálních sítí obecně a důležitější roli Facebooku v oblasti politické komunikace 

se tato práce zaměřuje na pochopení toho, jak čeští europoslanci využívají nová média 

jako prostředek k vysvětlování role Evropské unie. Analýza se soustředí na časové 

období během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v České republice v roce 

2017 a to proto, že v průběhu předvolebních kampaní je akcentována větší pozornost na 

některá politická témata, mezi které patří také otázky fungování Evropské unie a 

význam členství v těchto strukturách. Čeští europoslanci mohou využít zvýšenou 

pozornost k prezentaci Evropské unii a ke zlepšení míry informovanosti ohledně této 

problematiky. Z pozice odborníků na otázky týkající se Evropské unie navíc mohou při 

příležitostech předvolebních bojů využít prostor pro vlastní sebeprezentaci.   

Teoretická část se věnuje definici politického marketingu a využití sociálních sítí pro 

politický marketing a nastiňuje aktuální stav, jak se prezentují témata Evropské unie v 

České republice. V praktické části se výzkum se soustředí na zkoumání způsobu 

sdělování na facebookových veřejných stránkách českých europoslanců během 

parlamentních voleb. Výsledkem práce bude odpověď na to, zda byla zaznamenaná 

změna stylu jejich prezentace Evropské unie během horké fáze kampaně.   

 



   

Abstract 

The bachelor thesis The use of Facebook to promote the EU on the example of Czech 

Members of European Parliament deals with analysis of Facebook public profiles of 

selected Czech politicians who represent Czech interests in the European Parliament. 

Given the greater role of social networks in general and the important role of Facebook 

in political communication, this work focuses on understanding how Czech Members of 

European Parliament use new media to explaine the role of the European Union. This 

research is focused on the time period during the Czech Parliamentary Elections in 

2017. During the political campaigns more attention is paid to some political themes, 

including issues of the functioning of the European Union and the importance of 

membership in these structures. This present paper argues that the Czech Members of 

European Parliament can use the attention in order to present the European Union’s 

topics and to raise awareness on this issue. From the position of experts on questions 

about the European Union, they can also take advantage for self-presentation during 

political campaigns.  

The theoretical part deals with the definition of political marketing and the use of social 

networks for political marketing and outlines the current state of presentation of EU 

topics in the Czech Republic. In the practical part, the research focuses on examining 

the way of communicating on Facebook public profiles of Czech Members of European 

Parliament during parliamentary elections. The result of the work will be the answer to 

whether there has been a change in the presentation of the European Union during the 

last phase of political campaign. 
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Úvod 

Internet se stal nedílnou součástí moderní společnosti a každodenního života a fenomén 

sociálních médií tomu napomáhá. Jsou totiž považovány za obrovský průlom 

technologie, protože usnadnily přenosy informací a událostí o celém světě. Sociální sítě 

umožňují interakci lidí po celém světě a podporují tím propojování různých kultur, 

národností a skupin s podobnými zájmy a ideologií. Rychle se proto rozvinuly jako 

fórum pro politický aktivismus a v dnešní době jsou častěji využívaným nástrojem pro 

politickou komunikaci. Platformy sociálních médií, jako je Facebook, Twitter a 

YouTube představují nové způsoby, jak podpořit zapojení občanů do politického života, 

a to především v průběhu předvolebních kampaní a samotných voleb. Politické strany 

využívají tento nový způsob komunikace pro oslovení potenciálních voličů a uživatelé 

sociálních médií se zároveň takto sbližují s volenými zástupci a mají možnost být s nimi 

v neustálém spojení. Sociální sítě také umožňují politickým představitelům a subjektům 

se zaměřit a oslovit specifické okruhy lidí, na rozdíl od tradičních hromadných 

sdělovacích prostředků.  

Tématem bakalářské práce je „Využití Facebooku k propagaci EU na příkladu 

českých europoslanců“ a zaměří se na prezentaci Evropské unie na jedné 

z nejvyužívanějších sociálních sítí na světě, a to na Facebooku. Hlavním záměrem 

výzkumu je zjistit odpověď na otázku, jak se vybraní čeští europoslanci zapojili do 

komunikace propagace Evropské unie v rámci volební kampaně do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, a najít souvislosti v možných 

proměnách způsobu jejich komunikace a stylu prezentace evropských otázek před 

obdobím a v průběhu horké fáze národních předvolebních kampaní. Výzkum je zaměřen 

na období horké fáze volební kampaně a to z důvodu zvýšené mediální pozornosti. Této 

příležitosti mohou europoslanci využít pro vlastní sebeprezentaci za účelem zviditelnění 

se kvůli nadcházejícím evropským volbám v květnu 2019.  

Akademická práce se bude věnovat obsahové mediální analýze, jehož 

předmětem zkoumání budou facebookové profily. Tento nový prostředek komunikace 

umožňuje při politických kampaních komunikovat s voliči mnohem snadněji než kdy 

předtím. Facebook také slouží jako spolehlivý a efektivní zdroj dat. Z Facebooku totiž 

lze přehledně zanalyzovat počet příspěvků, data jsou lehce dohledatelná a měřitelná a 

v případě profilů veřejných osobností jsou informace volně dostupné. Političtí 
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představitelé vedou profilové účty i na Instagramu, tato práce se však soustředí pouze na 

sociální síť Facebook, protože zde je dopad a vliv na občany mnohem větší. 

(Buckingham, 2017)  

K hlubšímu bádání o zkoumané tématice posloužily akademické články, 

oficiální prohlášení vlády České republiky, vědecké studie a odborná sekundární 

literatura věnující se politickému marketingu a Facebooku.  

Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou. V první části se práce zabývá oblastí politického marketingu, teoretickému 

vymezení tohoto pojmu, a také se soustředí na spojitosti politického marketingu s 

Facebookem, jeho historii a využívání této nejvíce používané sociální sítě českými 

politiky v rámci jejich marketingové sebeprezentace. Dále stručně pojednává o historii 

vstupu České republiky do Evropské unie a představuje základní komunikační kanály 

prezentující činnosti Evropské unie v České republice. Mimo to nastiňuje nynější 

působení a české zájmy v evropských strukturách. Praktická část obsahuje oddíly 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu a klade si za cíl vyvrátit, či potvrdit 

stanovenou výzkumnou otázku, tedy jakou strategii vybraní čeští političtí představitelé 

zastupující zájmy České republiky v Evropském parlamentu zvolili pro prezentování 

evropské instituce na Facebooku. Vedlejší výzkumnou otázkou je zanalyzovat, v jakém 

poměru propagovali Unii, svou národní politickou stranu a ostatní témata v období 

horké fáze kampaně.  

Tato akademická práce se skládá z komparace časově vymezeného období před 

zahájením horké fáze kampaně a období horké (také známé jako ostré) fáze, které je 

charakterizováno jako vyvrcholení předvolební kampaně konající se poslední dva týdny, 

až jeden měsíc před uskutečněním voleb. Podle průzkumu české agentury Median se 

totiž při posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 čeští 

občané nejvíce rozhodovali až během posledního týdne. Až 42 % Čechů zvažovalo, 

koho volit, a pročítalo volební programy politických stran až během týdne, kdy se 

konaly samotné volby. (Info, 2017) Jedná se o nejaktivnější část komunikace, kdy 

politické subjekty a jejich kandidáti dostávají největší prostor v médiích a zvýší se též 

míra přímého kontaktu s občany. Tato část kampaně je považována za nejintenzivnější 

etapu předvolebního boje také na sociálních sítích, kde politické osobnosti aktivně 

vedou kampaň za účelem přesvědčit nerozhodnuté voliče. Horká fáze kampaně se také 
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vyznačuje tím, že v posledních týdnech politické strany a kandidáti vedou negativní 

kampaň s cílem oslabit soupeře a definitivně přiklonit nerozhodnuté voliče na svou 

stranu. (Halada, 2015, s. 41) 

Zkoumání fenoménu využívání sociálních sítí pro politické účely je 

v akademické sféře teprve v začátcích, a proto se akademici neshodnou ve svém 

přesvědčení o dopadu využití on-line komunikace mezi politiky a občany. Přesto 

existuje rostoucí počet výzkumů prokazující pozitivní vliv na zapojení občanů do 

politiky, které mimo jiné přispívá i ke zkvalitnění demokracie. Výsledky několika 

provedených studií ukázaly, že využití sociálních médií pro politické účely během 

volebních kampaní má významný politický dopad v předvolebním boji, a zejména pro 

politickou angažovanost samotných občanů. (Kruikemeier, van 

Noort, Vliegenthart, de Vreese, 2016, s. 673–674) 

Tato práce má za cíl dokázat, jakým způsobem byl využit Facebook jako nástroj 

pro prezentaci politických témat během předvolební kampaně, a diskutovat o důležitosti 

Facebooku pro politickou komunikaci. V tomto případě se bude jednat o komunikaci 

činnosti Evropské unie a přiblížení se českým občanům, kteří mají spíše euroskeptický 

postoj vůči tomuto mezinárodnímu projektu. Hlavními představiteli prezentace 

Evropské unie jsou čeští europoslanci jakožto zástupci jediného přímo voleného orgánu 

EU, kteří hrají v propagaci nejdůležitější roli a kteří jsou v podstatě zodpovědní za 

utváření veřejného obrazu Evropské unie.  

V průběhu vypracování práce byl změněn původní školitel práce Mgr. Jana 

Rosenfeldová a práce byla zpracována pod odborným dozorem Mgr. Anny Shavit, PhD.  

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Kruikemeier%2C+Sanne
https://www.emeraldinsight.com/author/van+Noort%2C+Guda
https://www.emeraldinsight.com/author/van+Noort%2C+Guda
https://www.emeraldinsight.com/author/Vliegenthart%2C+Rens
https://www.emeraldinsight.com/author/de+Vreese%2C+Claes
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1. Politický marketing ve spojitosti s Facebookem 

Oblast politického marketingu v posledních desetiletí nabírá velkého významu a pro 

každou politickou stranu je téměř nezbytnost využívat marketingové nástroje jako 

součást svých volebních kampaní. Termín „politický marketing“ zahrnuje všechny 

aktivity politických subjektů ovlivňující voliče a zaměřuje se na to, aby dosáhli 

maximálního počtu hlasů ve volbách. Jedním z marketingových nástrojů, které politické 

strany používají pro získání hlasů voličů, je využití sociálních médií. S nástupem 

internetu na počátku 90. let se ve stejném období začaly vyvíjet sociální sítě, jež se staly 

nedílnou součástí života každého z nás po celém světě. Tyto platformy dávají lidem 

příležitost k přístupu k informacím mnohem snadněji a rychleji, a navíc nabízí 

uživatelům více možností, jak se zapojit do veřejných diskuzí. Tuto příležitost využívají 

samotní politici a politické strany a považují toto nové médium jako další prostor 

k prosazení jejich názoru nebo alespoň k jejich zviditelnění. 

1.1 Definice politického marketingu 

Politický marketing jako vědní disciplína je průnikem několika různých 

disciplín, jako jsou politologie, sociologie, ekonomie apod. Definice politického 

marketingu není v dnešní době ustálená. Důvodem je neustálý vývoj tohoto vědního 

oboru, a to v rámci časového vývoje. Matušková (2010, s. 35) dále vysvětluje, že 

„Tento politický trh je tedy nastaven několika klíčovými parametry. Těmi jsou zákony, 

ekonomické faktory, socio-demografické faktory a kulturně-společenský kontext a 

vzájemné vztahy mezi politickými aktéry, voliči a médii“. 

Autoři Štědroň, Potůček, Prorok, Landovský a Říha (2013, s. 26) uvádí, že 

„politický marketing je možné charakterizovat jako soubory různých metod, technik, 

sociálního postupu a teoretického modelu včetně všech mechanismů, které mají 

v celkovém kontextu hlavní cíl přesvědčit voliče, aby byli ochotni podpořit politický 

projekt, organizované skupiny, popřípadě kandidáta, který se pohybuje ve veřejném 

prostoru.“ 

S politickým marketingem se poprvé setkáváme v druhé polovině minulého 

století, kdy jej v roce 1956 použil americký politolog Stanley Kelley a to ve své studii 

Professional Public Relations and Political Power pojednávající o profesionální 
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politické kampani ve Spojených státech amerických.1 (Jablonski, 2016, s. 11) V 

Západní Evropě se politický marketing pak začal prosazovat až v období 70. až 80. let 

minulého století. Mezi hlavní strategie politických kampaní pak byl marketingový 

přístup brán až v letech devadesátých. V Československé republice se politický 

marketing poprvé objevuje po listopadové revoluci v roce 1989, a to konkrétně přesněji 

v kampani Občanského fóra.2 

Cílem politického marketingu je zajistit, získat a zachovat přízeň voličů včetně 

veřejnosti a specifických cílových skupin, a to díky práci promyšlené strategie 

komunikace s veřejností a jejím míněním, dále systematickou organizací práce 

v příslušné politické straně a také tím, že jsou zapojeny veškeré další vhodné 

marketingové nástroje a postupy. Všemi těmito nástroji dohromady je pak možné 

dosáhnout politického úspěchu, který se však netýká jen práce v předvolebním období, 

ale také v rámci dlouhodobého horizontu. (Tůma, 2017) 

1.2 Sociální média 

V současnosti, kdy dnešní svět je výsledkem rozmachu digitálních technologií, 

jsou sociální média velmi populárním médiem, díky němuž se lidé mohou připojit v on-

line světě a mohou vytvářet vztahy pro lidské, politické a obchodní použití. Podporují se 

tak lidské potřeby sociální interakce prostřednictvím informačních technologií a 

umožňují všem uživatelům něco nového objevovat, číst a sdílet novinky včetně 

informací a obsahu s ostatními lidmi – členy sociální skupiny. 

Vymezit nějakým způsobem pojem sociální média je celkem složitou 

problematikou. Mezi hlavní důvody patří zejména skutečnost, že se jedná o relativně 

mladý pojem, který se neustále vyvíjí a jen pomalým způsobem se dostává do povědomí 

nejen laické, ale také odborné veřejnosti, a proto má tento pojem několik významů.  

                                                 
1 Od roku 1985 se setkáváme s novým ustanovením obecné definice marketingu Americkou 

marketingovou asociací o slovo „idea“ v souvislosti s politickým aspektem. „Marketing je procesem 

řízení, plánování, poznání, ocenění, propagování, ale také šíření idejí, služeb a zboží, jehož celkovým 

výsledkem je uspokojení potřeby jedinců, ale také i splnění cílů dané firmy.“ Z této definice vyplývá, že 

politický marketing využívá podobné techniky marketingu včetně nástrojů, jako marketing ekonomický, 

ze kterého původně vychází.  (Kotler, 2007, s. 70–72) 
2 V České republice byly politické kampaně ze začátku připravovány běžnými marketingovými firmami. 

V současnosti se na tyto aktivity politické strany najímají marketingové profesionály, kteří se specializují 

zejména na oblast politického marketingu. Hlavním úkolem a cílem takového člověka je prodat politickou 

stranu včetně jejich politického programu. (Jablonski, 2006, s. 14) 
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Autorky Dannah Boyd a Nicole Ellison (2007) definují sociální sítě ve své práci 

Social Network Sites: Definition, History and Scholarship jako „webové služby, které 

umožňují jednotlivcům vytvořit si veřejný nebo poloveřejný profil v rámci ohraničeného 

systému. Sociální sítě dále umožňují vytvoření seznamu uživatelů, se kterými je jedinec v 

on-line spojení a zároveň může vidět a procházet jejich seznamy kontaktů, které si v 

rámci dané sítě vytvořili.“ Dalšími autory, kteří se zabývají problematikou sociálních 

sítí, jsou Andreas M. Kaplan a Michael Haenlein. Autoři vysvětlují sociální síť jako 

„skupinu internetových aplikací, které stojí na základech Webu 2.0, a umožňují tvorbu a 

výměnu uživatelem těchto aplikací vytvořeného obsahu“. (Kaplan a Haenlein, 2010) 

Je tedy očividné, že žádná ustálená obecná definice pro termín sociálních sítí 

neexistuje, ale většina akademiků se shoduje na společném základu, kterým je on-line 

prostředí, ve kterém uživatelé mají možnost být v kontaktu s větším počtem lidí 

z různých koutů světa a mohou s nimi sdílet různé informace, včetně fotografií, videí, 

názorů nebo nálad. Zjednodušeně řečeno můžeme charakterizovat sociální sítě jako on-

line komunitu jednotlivých lidí, kteří si mezi sebou vyměňují zprávy, názory, informace 

a také v některých momentech dokážou spolupracovat na společných aktivitách. Jde o 

strukturu, která se skládá ze skupin aktérů, kdy členové této sítě jsou spojeni jednou 

množinou jednoho či více vztahů.  

První sociální síť se objevila na internetových stránkách v 80. letech minulého 

století. Ta se jmenovala BBS neboli Bulletin Board System, která splňovala základní 

funkce sociální sítě, a to propojení jednotlivých lidí a skupin skrze chatové skupiny. 

Vzestup sociálních sítí nastal o něco později, přesněji na přelomu druhého milénia se 

službou Classmates.com nabízející navázání kontaktu se starými spolužáky ze středních 

škol. Dále se staly velmi populární službou internetové stránky MySpace, které jsou 

považovány za předchůdce Facebooku. (Digital trends, nedatováno) V současnosti 

existuje řada sociálních sítí, které se vzájemně liší svým rozsahem nebo funkčností, 

jmenovitě Twitter, Instagram, Reddit nebo Snapchat. 

1.2.1 Sociální síť Facebook 

Facebook patří mezi sociální sítě, které jsou v současné době nejvíce rozšířenou 

na světě, a patří mezi nejpoužívanější, nejznámější internetové platformy komunikace.  
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Jde o společenský webový systém rozsáhlého charakteru, který slouží zejména 

pro tvorbu sociálních sítí a komunikaci mezi jednotlivými uživateli napříč zeměmi a 

kontinenty. Slouží ke sdílení multimediálních dat, pro zábavu a udržení vztahu v rámci 

společnosti a Facebook nabídku svých možností nadále rozšiřuje. V červnu 2017 měl 

Facebook celkem 2 miliardy aktivních uživatelů, a proto můžeme hovořit o jedné 

z největších společenských sociálních sítí na světě. V aktuální době je Facebook 

přeložen do více než 80 jazyků.3 (Wikipedia, nedatováno) 

1.3 Zapojení politiků do sociálních sítí 

Kromě toho, že na sociálních sítích uživatelé diskutují o svých zájmech, dále se 

často vyjadřují například k aktuální politické situaci, k politickým stranám včetně 

jednotlivých politiků. Výměny názorů mezi jednotlivými uživateli vedly k tomu, aby se 

politické subjekty zapojily do on-line diskuze za účelem obhajoby a vysvětlování 

politických kroků. To už byl malý krok k postupné propagace jednotlivých politických 

osobností a politických stran. Není proto překvapením, že sociální sítě byly téměř ihned 

velmi dobrým doplňkem pro politické kampaně a prezentace, a sociální média se v 

politice staly velmi důležitým nástrojem pro komunikaci s veřejností.  

Na území České republiky se politický marketing v oblasti sociálních sítí nejvíce 

projevuje na sociální síti Facebook. Poté, co byl v roce 2007 přístup umožněn na 

Facebook všem uživatelům starším 13 let, měla síť v České republice pouhých 5 675 

členů. Tento počet za rok narostl přibližně na 40 000 a mezi nimi se objevili i dva první 

čeští politici, a to poslanci Jan Hamáček a Ondřej Liška. V tomto roce na Facebooku 

objevila první prezentace české politické strany a tou se stala Strana zelených. (Vyleťal, 

2010) 

V současnosti jsou si politici a politické strany dobře vědomi významné role 

Facebooku pro neustále oslovování svých jak současných, tak i budoucích voličů. 

Z toho důvodu je pro ně nutností vytvoření veřejného profilu, jež spravují různí 

asistenti, poradci politika anebo si najímají odborníky v oblasti správy sociálních sítí.  

                                                 
3 Projekt mapující vznik této sociální sítě, spatřil světlo světa v roce 2003 a následující rok (2004) byl pod 

doménou thefacebook.com oficiálně spuštěn. Název vznikl z papírových letáků, které byly nazvány 

Facebooks. Tyto letáky se rozdávaly studentům prvních ročníků na amerických univerzitách a sloužily 

pro bližší seznámení studentů mezi sebou. O rok později v roce 2005 bylo z názvu odstraněno „the“ a 

z počátku došlo ke zpřístupnění Facebooku vybraným světovým organizacím. Následující rok, tedy 
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1.4 Shrnutí významu role sociálních médií v politické komunikaci 

Sociální média otevřely dveře novému politickému dialogu a jejich využití 

v politických kampaních se staly komunikačních nástrojem téměř všech politických 

hnutí a stran na světě. Narůstající role sociálních sítí a její používání se v politickém 

marketingu v posledních deseti letech stalo velmi širokou záležitostí a díky neustálému 

rozvoji v oblasti informačních a komunikačních technologiích se neustále vyvíjí. 

Volební kampaně vytvořené politickými kandidáty a jejich stranami jsou snadno 

přístupné cílovému publiku prostřednictvím těchto platforem a zásluhou rychlého 

přenosu informací přes internet také usnadňují interakci s voliči. Političtí kandidáti 

tímto způsobem komunikují se svými voliči na rovnocenné úrovni a používají prostor 

na sociálních sítí pro oslovení a přesvědčování svých voličů. 

Hlavním cílem této kapitoly bylo přiblížit politický svět z pohledu marketingu 

na sociální síti kompletně široké veřejnosti. Tato část byla zpracovávána ze 

všeobecného pohledu zvolené problematiky, a to na základě teoretického rozboru 

politické oblasti na sociálních sítích. Ze sociálních médií byl zvolena sociální síť 

Facebook.  

 

                                                                                                                                               
v roce 2006 již měli možnost zaregistrovat se na této sociální síti všichni uživatelé. Zakladatelem 

Facebooku je Mark Zuckerberg. (Kirkpatrick, 2011) 
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2. Pozice Evropské unie v České republice 

Přestože Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004, je téma členství 

v rámci evropských struktur živé mnohem déle. Během té doby se Evropská unie, její 

směřování i vztah České republiky a jejích obyvatel k mezinárodnímu politickému 

projektu značně proměnil. Cílem této kapitoly je stručně shrnout, jaký byl historický 

vývoj vztahu České republiky k Evropské unii a jaké je jejich vzájemné působení dnes. 

2.1  Integrace České republiky do Evropské unie 

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004 a tomuto vstupu 

předcházely roky příprav, rozhovorů a změn. Tehdejší Československo projevilo zájem 

o přistoupení k Evropskému společenství už před rokem 1990. Na konci tohoto roku 

československá vláda zahájila rozhovory o uzavření asociační dohody, která měla 

upravovat obchodní, hospodářskou a kulturní spolupráci mezi ČSR a ES. (Had, 2000, s. 

41) V roce 1991 následoval podpis Evropské dohody o přidružení ČSFR k Evropskému 

společenství. Po rozpadu federace pak musely země podepsat smlouvy znovu 

samostatně a v případě České republiky se tak stalo v roce 1993 díky úsilí tehdejšího 

ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece. (Euroskop, nedatováno) 

Evropská dohoda zakládající přidružení nově samostatné České republiky na jedné 

straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé vstoupila v 

platnost dne 1. 2. 1995 a jako mezinárodní smlouva se stala pro ČR závaznou. Tím byl 

v podstatě zahájen přístupový proces. (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 

2010) 

Dne 17. ledna 1996 podal předseda české vlády Václav Klaus oficiální žádost o 

členství v EU. (Euroskop, 2011) Téměř o dva roky později, v prosinci roku 1997, byla 

pak Česká republika společně s dalšími státy přizvána k zahájení jednání o členství. 

Přístupové rozhovory, jejichž vedením byl pověřen Pavel Telička, nebyly zprvu 

jednoznačné. Ze strany Evropské unie byla České republice vyčítána nedostatečná 

reforma veřejné správy, fungování administrativního systému, práce soudců. 

Problematická se stala také témata Benešových dekretů a dobudování jaderné elektrárny 

Temelín. (Fiala a Pitrová, 2009, s. 48) České vlády postupně dokázaly na většinu těchto 

výtek reagovat a v roce 2003 Evropská komise ve svých posudcích navrhla rozšířit 

Evropskou unii o deset zemí střední a východní Evropy včetně České republiky. 
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Evropská rada následně rozhodla o přijetí těchto členů k 1. květnu 2004. (Euroskop, 

2011) 

Dne 16. dubna 2003 byla v řeckých Athénách podepsána Smlouva o přistoupení 

České republiky a dalších devíti zemí k Evropské unii. Za Českou republiku se 

slavnostního aktu zúčastnili tehdejší ministerský předseda Vladimír Špidla a prezident 

Václav Klaus. Jednalo se o vrchol snah země, který byl započat v roce 1990. (Euroskop, 

2011) 

Vstup země do EU podporovala většina politické reprezentace. Jedinou 

parlamentní stranou s negativním postojem ke vstupu země do EU byla KSČM. 

Podpora Evropské unii panovala i na straně veřejnosti, což se ukázalo v referendu o 

vstupu země do EU. To proběhlo v červnu 2003 a 77 % hlasujících se vyjádřilo pro 

vstup. (Český statistický úřad, 2013) 

2.2  Propagace Evropské unie v České republice 

Komunikaci evropských záležitostí pro veřejnost začalo zpracovávat 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky již během příprav integrace do 

evropských struktur a to od roku 1997. Koncepce komunikační strategie, jak informovat 

občany o Evropské unii, je každoročně aktualizována a má ji na starost Odbor 

komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády. Ten má za úkol uskutečňovat cíle 

komunikační strategie poskytováním informací o aktivitách Evropské unie široké 

veřejnosti prostřednictvím tzv. Integrovaného informačního systému. Dále pravidelně 

pořádá vzdělávací semináře na témata související s evropskými otázkami. (Úřad vlády 

České republiky, nedatováno) 

Dalším způsobem, jak se v České republice rozšiřuje povědomí o Evropské unii, 

jsou Zastoupení Evropské komise v České republice a Informační kancelář Evropského 

parlamentu. Jedná se o pobočky hlavních institucí Evropské unie, které mají své 

zastoupení v každém členském státu a dlouhodobě se zasazují o zprostředkování 

informací o Evropské unii. Jejich hlavním úkolem je přibližování témat související 

s Evropskou unií široké veřejnosti a poskytování informací vládních institucím a jiným 

veřejným orgánům. Obě tyto instituce mají své oficiální webové stránky, YouTube 

kanály, twitterové účty a působí též na Facebooku. (Jermašova, 2016, s. 49) 

Obecně pak témata evropských institucí a jejich činnost prezentují také samotní 

čeští politici v rámci svých agend. Těmi největšími odborníky na tuto problematiku jsou 

čeští europoslanci, kteří se odborně vyjadřují k aktuálnímu dění evropské agendy a 
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spolupodílejí se na utváření obrazu Evropské unie. Zároveň jsou jediným přímo 

voleným orgánem v evropských strukturách a jejich zvolení je demokratickou volbou 

široké veřejnosti a existuje tu tedy přímá vazba mezi politikem a občanem.  

2.3  Volby do Evropského parlamentu v České republice 

Volby do Evropského parlamentu patří v České republice mezi volby s nejnižší 

účastí a zájem o ně v celé Evropě dále klesá. Občané České republiky měli možnost 

poprvé jít k volbám hned v roce 2004 po vstupu do Unie. Už tehdy však evropské volby 

čelily nízkému zájmu o účast ve volbách a podle poskytnutých dat Českého 

statistického úřadu se k volbám dostavilo 28,3 % a dalších evropských voleb v roce 

2009 se účastnilo celkem 28,2 % voličů. (Český statistický úřad, 2004 a 2009) 

Zatím poslední možnost vyjádřit se ke složení Evropského parlamentu měli 

občané EU v roce 2014. Stejně jako v ostatních členských zemích volili své zástupce 

také Češi, respektive malá část z nich. Volební účast v České republice byla totiž jedna 

z nejnižších, což podpořilo fakt, že lidé ztrácejí zájem o evropskou problematiku. 

K volebním urnám se dostavilo pouhých 18,2 % oprávněných voličů, což znamenalo 

1 515 492 platných hlasů. V sobotu 24. května toho roku rozhodovali čeští voliči o 

obsazení 21 mandátů Evropského parlamentu. Celkem se voleb účastnilo 38 politických 

uskupení a mandát získalo pouze 7 z nich. Kromě Svobodných, kteří poměrně 

překvapivě získali jeden mandát, si ostatní křesla rozdělaly velké politické strany. 

Částečné výsledky voleb a rozdělení mandátů shrnuje tabulka níže.  

 

Tabulka 1 - Výsledky voleb do Evropského parlamentu v České republice v roce 2014 

Politické uskupení Počet hlasů (%) Počet mandátů 

ANO 16,3  4 

TOP 09 a Starostové 15,95 4 

ČSSD 14,17 4 

KSČ 10,98 3 

KDU-ČSL 9,95 3 

ODS 7,76 2 

Svobodní  5,24 1 

    Zdroj: Volby.cz 
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Na prvních dvou příčkách se umístily strany, jež své zástupce v Evropském 

parlamentu ještě neměly. Už z předvolebních průzkumů bylo zřejmé, že vítězem voleb 

bude hnutí ANO Andreje Babiše. Tomu průzkumy předpovídaly mezi 20 až 25 %, což 

znamenalo, že vítězství z 16,3 % mohlo být spíše zklamáním. (STEM, 2014) Mnohem 

větším zklamáním však volby byly pro tradiční strany obhajující své mandáty z roku 

2009. Sociální demokraté ztratili 3 mandáty, KSČM přišli o jeden mandát a občanští 

demokraté dokonce 7 evropských křesel. Ostatní ze zmíněných stran si naopak 

polepšily. (Český statistický úřad, 2014) 

2.4  Současné působení České republiky v Evropské unii 

Během posledních let se pohled na Evropskou unii a evropskou integraci u 

mnoha evropských občanů změnil. Na síle nabírají euroskeptické strany a lidé buď 

požadují změnu směřování EU, nebo se naopak o evropskou problematiku zajímají stále 

méně. Určitý obrat lze zaznamenat i v České republice. V posledních letech se neustále 

vynořuje několik zásadních témat, na které nemá politická reprezentace České republiky 

ani její občané jednotný názor. Zřejmě nejdůležitějším tématem je otázka, jaké je a jaké 

má být postavení České republiky v rámci evropských struktur. Není téma, ve vztahu 

k EU, které by české politiky rozdělovalo více. Zatímco na jedné straně se mluví o 

České republice jako o srdci Evropy a významném členu Unie, na straně druhé se 

objevují názory o nutném vystoupení země ze společenství, a to dokonce od předních 

českých politiků. V tomto duchu se nedávno vyjádřil také bývalý český prezident 

Václav Klaus. Ten ve své reakci na snahu Evropské komise trestat Českou republiku 

kvůli neochotě přijímat migranty uvedl: „Nastal čas začít připravovat odchod naší země 

z Evropské unie.“ (Kopecký, 2017) 

Právě migrace, a především její řešení, představuje další aktuální problém ve 

vztahu České republiky k Evropské unii. Na druhou stranu odmítnutí evropského řešení 

migrace nastavením migračních kvót spojuje převážnou většinu české politické scény. 

Kvóty odmítala jak předchozí Sobotkova vláda, tak současná vláda Andreje Babiše. Ten 

uvedl, že je absurdní trvat na kvótách a požaduje, aby se Evropská unie spíše soustředila 

na ochranu vnějších hranic. (Manért, 2018) 

Téma migrace také posloužilo jako jakýsi stmelovací prvek při zintenzivnění 

spolupráce Visegrádské čtyřky v rámci Evropské unie. Všechny členské státy, tedy 

Slovensko, Polsko, Maďarsko a ČR sdílí nesouhlas, i když v různé míře, s migrační 

politikou EU, a právě jejich spojení představuje výraznou sílu v rámci Evropy.  



   

 

14 

  

2.5  Shrnutí prezentování Evropské unie v České republice 

Od vstupu České republiky do Evropské unie se česká zahraniční politika a 

občanský vztah k tomuto projektu neustále proměňuje, v posledních letech však čelíme 

poklesu důvěry v tuto instituci. Důsledkem toho jsou pak nízké účasti u voleb do 

Evropského parlamentu, u nichž zájem u voličů neustále klesá. 

Jedno z řešení, jak změnit obraz Evropské unie a změnit negativní postoj Čechů 

na působení v Evropské unii, je například zvýšit povědomí a rozšířit politické znalosti. 

Roli mediátora, který vysvětluje význam Evropské unie a jak jsou české zájmy hájeny 

v institucích EU, by měli převzít zejména čeští europoslanci, kteří byli do svých postů 

zvoleni přímo občany země. Jsou to oni, kdo hrají v propagaci nejdůležitější roli, a v 

dobách širokých možností technologie mohou využít svou politickou osobnost k 

utváření obrazu Evropské unie, a to prostřednictvím nových komunikačních kanálů, 

které jsou atraktivní zejména pro mladé lidi a kde mají prostor pro interakci s nimi s 

okamžitou reakcí. 
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3. Praktická část 

3.1  Metodologie 

Cílem bakalářské práce je popsat, jakým způsobem čeští europoslanci 

prezentovali obraz Evropské unie na svých facebookových veřejných profilech během 

předvolebního boje v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, které se konaly 20. a 21. října 2017. Příčinou vymezení tohoto časového 

období je zjistit, jestli se ve zkoumaném časovém úseku zvýšila aktivita na 

facebookových veřejných profilech českých europoslanců, a to jako součást jejich 

strategie zviditelnění se a vlastní sebeprezentace kvůli blížícím se volbám do 

Evropského parlamentu v roce 2019.  

V posledním měsíci samotného uskutečnění voleb je veškerá mediální pozornost 

věnována tématu voleb, a právě té politické strany využívají k prezentaci důležitých 

témat, o kterých chtějí své voliče informovat. V tomto případě se bakalářská práce 

zaměří na to, jakým způsobem se na veřejných profilech českých europoslanců 

proměňovala komunikace evropských otázek před ostrou fázi volební kampaně a během 

nejintenzivnější části předvolebního boje. Cílem výzkumu je obsahová analýza 

mediálního zobrazení Evropské unie a její činnosti. Pojmem „evropské otázky“ se pro 

tento kontext rozumí činnost Evropské unie a to, jakým způsobem je komunikovali 

europoslanci veřejnosti. 

Záměrem tohoto výzkumu proto bude zkoumání mediálních výstupů českých 

europoslanců zastupujících strany tehdejší vládní koalice, která byla jmenována dne 29. 

ledna roku 2014 prezidentem České republice Milošem Zemanem po vyhlášení 

předčasných parlamentních voleb předchozího roku.4  Koaliční vláda složená z ČSSD, 

hnutí ANO a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové5 se navíc 

ve svém programovém prohlášení zavázala k aktivnější pro-evropské politice s cílem 

přijmout euro za svou měnu. (Úřad vlády České republiky, 2014) Stranu ČSSD 

reprezentují europoslanci Jan Keller, Pavel Poc, Miroslav Poche, Olga Sehnalová, za 

                                                 
4 Důvodem byla politická krize předchozího kabinetu v čele s premiérem Petrem Nečasem, který byl 

téhož roku spojen s obviněním z korupce a zneužívání vojenské rozvědky pro osobní účely tehdejší 

šéfkou jeho kabinetu Janou Nagyovou. Vládou byl po volbách pověřen Bohuslav Sobotka, předseda 

České strany sociálně demokratické (ČSSD). (Česká televize online, 2014) 
5 Dále jen KDU-ČSL 
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hnutí ANO vystupují Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Petr Ježek6, Pavel Telička7 a 

zástupci KDU-ČSL v Evropském parlamentu jsou Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová a 

Tomáš Zdechovský. (Euroskop, nedatováno) 

Analýza je rozdělena na několik částí. Prvním krokem je zvolit si subjekty, které 

budou zkoumány. V tomto případě půjde o výběr českých europoslanců, jejichž 

facebookové profily budou později analyzovány. Vzhledem k nastínění politického 

pozadí na začátku kapitoly se výzkum zaměří pouze na politické kandidáty, kteří 

reprezentovali jednu ze stran tehdejší vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Za 

každou vládní stranu bude zvolena vždy jedna politická osobnost. Jejich výběr bude 

proveden na základě mediální aktivity politiků v televizi v průběhu roku 2017. Televize 

byla pro toto zkoumání zvolena z toho důvodu, že má ve společnosti velký vliv a má 

možnost utvářet politické smýšlení u občanů. Tento tradiční sdělovací prostředek navíc 

stále patří mezi média s největším dosahem mezi lidmi. Také podle nedávné studie 

Centra pro výzkum veřejného mínění se důvěra ke klasickým médiím neproměňuje a 

Češi je považují za důvěryhodné. (Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 

2018) 

Na základě zadaných kritérií z první části výzkumu, ve kterém budou vybráni 

čeští europoslanci, následuje proces prozkoumání obsahu facebookových osobnostních 

profilů těchto politických představitelů. Pro tento typ výzkumu se nejlépe hodí 

kvantitativní obsahová analýza. Výsledky poté budou podrobeny komparativní metodě, 

jejímž úkolem je porovnat více zkoumaných subjektů a najít mezi nimi souvislosti. 

Výzkum se soustředí na porovnání příspěvků z časového období od září 2017 až do 

října 2017 (období ostré fáze kampaně) a období od května 2017 až do července 2017 

(období před začátkem ostré fáze kampaně). Informace o aktivitách českých 

europoslanců budou čerpány z jejich oficiálních facebookových veřejných stránek. 

Výsledky kvantitativního výzkumu budou doplněny poznatky z rozhovorů, které 

pro tuto bakalářskou práci poskytli čeští europoslanci. Jejich odpovědi na položené 

otázky na téma využití Facebooku k propagaci Evropské unie mají upřesnit či doplnit 

poznatky z části kvantitativního výzkumu. Rozhovory s europoslanci byly 

zprostředkovány prostřednictvím e-mailové korespondence. (Viz Příloha č. 1) 

                                                 
6 Petr Ježek se rozešel s hnutím ANO na začátku roku 2018. (ČTK, 2018) 
7 V říjnu 2017 pan Telička ukončil spolupráci s hnutím ANO a to kvůli dlouhodobému kritizování vedení 

ANO včetně šéfa hnutí Andreje Babiše. (Janáková, 2017) 
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3.2  Výskyt českých europoslanců v tuzemských televizních stanicích 

V roce 2018 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum (2018), 

jehož předmětem byla míra důvěry ve vybrané instituce v České republice. Z tohoto 

šetření vyplynulo, že ve srovnání s předchozími výzkumy došlo k poklesu důvěry k 

médiím a u oslovených tazatelů spíše převažovala nedůvěra k těmto institucím. Přesto je 

důležité podotknout, že u klasických médií byl zaznamenán mírný vzestup důvěry 

oproti loňským studiím. V této kategorii si nejlépe vedla televize.  

Tato kapitola se bude zabývat analýzou mediálního pokrytí tématu související s 

Evropskou unií v českých televizních stanicích a je rozdělena na dvě části. První část 

výzkumu se zabývá počtem zmínek o tématech, která jsou spojená s Evropskou unií a 

vyjádřeními českých zástupců v Evropském parlamentu. Výsledky získané z 

monitoringu vybraných televizních médií byly poskytnuty z on-line databáze Newton 

MediaSearch, která je volně k dispozici pro studenty Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy. NEWTON Media, a.s. nabízí největší archiv mediálních zpráv v plném znění v 

České republice a patří mezi nejlepší poskytovatele služeb v oblasti mediálních analýz a 

monitoringu médií ve střední Evropě.  

Konkrétní televizní stanice budou využity jako analytický nástroj první části 

zkoumání výstupů určených českých europoslanců. Jedná se jmenovitě o kanály Česká 

televize, TV Nova a Prima. Vybraná média byla zvolena z několika aspektů. V České 

republice patří mezi nejvíce přenášené soukromé televizní kanály TV Nova a Prima. 

Poslední průzkumy z března roku 2018, provedené Asociací televizních organizací – 

Nielsen Admosphere, ukazují, že TV Nova dosahuje nejvyšší sledovanosti na území 

České republiky. Čeští diváci se nejvíce dívali na hlavní zpravodajský pořad „Televizní 

noviny”. (Nova, 2018) Televizní kanál Prima, vysílající od roku 1994, si zakládá na 

poskytování rodinné zábavy a cílí proto zejména na rodiny. Důkazem toho bylo 

krátkodobé přejmenování této televizní stanice na Prima Family, ke kterému došlo v 

roce 2012. (Prima, 2018) Ve výběru klasických médií pak nesmí chybět veřejnoprávní 

stanice a tou je stanice Česká televize. Jediné veřejnoprávní médium v České republice 

poskytuje informace z oblasti politiky, kultury, sportu a dalších oblastí veřejného života 

a přenáší celoplošně po celém území České republiky. Zvolené televizní kanály se navíc 

umístily na prvních třech příčkách v žebříčku sledovanosti nejsledovanějších klasických 
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médií v České republice, což vyplývá z měření společnosti ATO-Nielsen Admosphere. 

(Mediaguru, 2018) 

Výzkum se specifičtěji soustředí na hlavní zpravodajství zvolených televizních 

kanálů, které začíná okolo 19. hodiny večer. Jedná se o pořady Události (Česká 

televize), Televizní noviny (TV Nova), Zprávy FTV Prima (Prima) a to proto, že mají 

největší dopad. (Mediaguru, 2018) Mimo to, ze studie z roku 2007 prováděné Centrem 

pro výzkum veřejného mínění o hodnocení informací v médiích a vnímání jejich 

pravdivosti vychází, že obsah vysílaných zpráv je pravdivý. Detailněji, informace 

uvedené v pořadu „Události” považovalo za pravdivé celkem 86 % dotazovaných. U 

dalších hlavních zpravodajských pořadů konkurenčních televizních stanic 73 % 

oslovených lidí zodpovědělo, že „Televizní noviny” televize TV Nova podávaly 

informace pravdivě a na kanálu Prima hodnotilo celkově 63 % tázaných relaci „První 

zprávy”8 za pravdivý obsah. (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2007) 

Předmětem analýzy bude obsah jednotlivých reportáží vysílaný pouze v tomto 

čase. Během vyhledávání tudíž budou vyřazeny přenosy zpravodajských relací v 

ranních, dopoledních, odpoledních a v pozdních večerních hodinách. Dále v analýze 

nebudou obsaženy výsledky vyhledávání v pořadech o počasí a sportovních událostech, 

či ve speciálech zpravodajství zvolených českých televizních kanálů. 

Monitoring příspěvků je vymezen v časovém rozmezí od 1. ledna 2017 do 31. 

srpna 2017. Jedná se o časové období od začátku roku 2017 až po odstartování horké 

fáze kampaně voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. 

V tomto sledovaném úseku bude zaznamenán počet mediálních zpráv, které souvisely s 

Evropskou unií, a zároveň v nich čeští europoslanci dostali prostor k prezentaci. Cílem 

tohoto vyhledávání je určit si mediálně nejaktivnější české europoslance, tedy ty, kteří 

nejčastěji vystupovali v hlavních zpravodajských pořadech na kanálech Česká televize, 

Nova a Prima. Následně byla určena klíčová slova: Evropská unie, EU a jméno 

europoslance. Na základě uvedených kritérií zkoumání budou vyhledáváni pouze 

europoslanci reprezentující politické strany tehdejší vládní koalice (ČSSD, hnutí ANO, 

KDU-ČSL) a ostatní politické subjekty budou z výsledků vyloučeny. Z celkových 21 

mandátů, které má Česká republika k dispozici v Evropském parlamentu, proběhne 

vyhledávání 11 europoslanců. 

                                                 
8  Hlavní zpravodajský pořad se nyní jmenuje „Velké zprávy” 
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3.2.1 Výsledky monitoringu televizních médií 

Podle výběrové metody bylo za sledované období nalezeno celkem 6 mediálních 

zpráv, přičemž pouze 4 reportáže splňovaly stanovená kritéria.  

Během zkoumaného časového úseku se na televizních obrazovkách za stranu 

ČSSD ukázal pouze český europoslanec Pavel Poc, a to jenom jednou při prohlášení ze 

dne 1.6.20179, kde pro Českou televizi komentoval svůj názor o možném zneužívání 

médií, o kterém se jednalo na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve 

Štrasburku.10  

Ze všech českých europoslanců reprezentující strany vládní koalice se nejvíce 

vyjadřoval europoslanec Pavel Telička za hnutí ANO. Ten se vyskytl během hlavní 

zpravodajské relace celkem dvakrát, a to v obou případech v Událostech České televize. 

Ta v první reportáži ze dne 18.1.2017 informovala diváky o zvolení nového 

místopředsedy Evropského parlamentu, jímž se stal právě český politik pan Telička.11 

Druhá odvysílaná reportáž, ve které byl pan europoslanec zobrazen, byla rovněž zpráva 

o probíhajícím plenárním zasedání ve Štrasburku na téma zneužívání médií.12 V té samé 

reportáži vystoupil i již zmíněný pan europoslanec Pavel Poc.  

Z výsledků monitoringu vzešel pan Tomáš Zdechovský jako politická osobnost z 

vládní koalice reprezentující stranu KDU-ČSL. Ten se na českých televizních 

obrazovkách objevil rovněž dvakrát jako pan europoslanec Telička, a to v hlavní 

zpravodajské relaci televizních stanic Česká televize a Prima. Ve zprávách na České 

televizi komentoval dne 16.2.2017 nově schválená opatření v boji proti terorismu, které 

byly odhlasovány během tehdejšího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve 

Štrasburku a jejichž předkladatelem návrhu byl právě pan europoslanec Zdechovský.13 

Ve druhé mediální zprávě, která byla odvysílána dne 4.7.2017, Tomáš Zdechovský 

                                                 
9 Bohumil Vostal a redakce České televize, „Europoslanci o médiích v ČR“, Česká televize, 1. června 

2017. 
10 Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl na zvukových záznamech nahrán, jak s novinářem MF Dnes 

diskutoval o zdiskreditování vybraných politiků. Téma zneužívání médií a riziko omezování svobodného 

tisku vyvolalo debatu v Evropském parlamentu, kde europoslanci jednali o závažnosti situace. Evropská 

komise se vyjádřila, že riziko není dostatečně závažné, aby odůvodňovalo zásah EU. (Seznam zprávy, 

2017) 
11 Redakce České televize, „Volby do Evropského parlamentu“, Česká televize, 18. ledna 2017. 
12 Bohumil Vostal a redakce České televize, „Europoslanci o médiích v ČR“, Česká televize, 1. června 

2017. 
13 Redakce České televize, „Europoslanci schválili dvě nová opatření v boji proti terorismu“, Česká 

televize, 16. února 2017. 
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komentoval pro televizní stanici Prima aktuální situaci migrační krize, a to především 

prověřování identity příchozích běženců.14  

3.2.2 Shrnutí analýzy televizních médií 

V první části výzkumu bylo zjištěno, že před začátkem ostré fáze kampaně se 

čeští europoslanci za koalici příliš nevyskytovali v hlavních zpravodajských relacích 

televizních kanálů Česká televize, Nova a Prima. Ve sledovaném období se nejčastěji 

objevili europoslanci Pavel Telička (hnutí ANO) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL),  

a to ve stejném počtu mediálních zpráv, takže dvakrát. Zástupce ČSSD Pavel Poc 

komentoval aktuální dění z Evropského parlamentu pouze jednou.  

Nadcházející část prováděné analýzy se bude věnovat zpracováním monitoringu 

facebookových výstupů českých europoslanců Pavla Poce (ČSSD), Pavla Teličky 

(ANO) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) v časovém rozmezí od 17. května 2017 do 

6. července 2017 a od 1. září 2017 do 21. října 2017. Zkoumaná časová období 

představují fázi kampaně před horkou fází kampaně15, ta pak bude porovnávána se 

stejným časovým úsekem od začátku ostré fáze kampaně až k poslednímu dni hlasování 

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

3.3  Facebooková analýza 

Kvantitativní část výzkumu se věnuje analýze příspěvků na facebookových 

veřejných stránkách vybraných českých europoslanců. Pro tyto účely se nejvíce hodí 

kvantitativní obsahová analýza, která patří k nejužívanějším metodám zkoumání 

mediálního obsahu. Předmětem této metody výzkumu je analýza obsahu vybraného 

média a následná kategorizace do specifických tematických okruhů. Cílem zkoumání je 

sledování proměny obsahových sdělení v časové a tematické rovině.  

Bernard Berelson definuje kvantitativní obsahovou analýzu jako „výzkumná 

metoda pro objektivní, systematický a kvantitativní popis manifestovaného obsahu 

komunikace.“ (Jirák a Köpplová, 2009, s. 282) Podle Hendla (2008, s. 388) je cílem 

„rozkrýt jejich vlastnosti s ohledem na položenou otázku. V kvantitativní analýze jde o 

zjištění četností výskytu předem daných kategorií, případně vztahů mezi výskyty 

                                                 
14 Redakce FTV Prima, „Uprchlíci by měli zůstat během prověřování identity ve své zemi“, Prima, 4. 

července 2017. 
15 Z důvodu konzistence byla vybrán reprezentativní časový úsek, dohromady 52 dní. Časové rozmezí 

bylo záměrně vybráno před letními prázdninami v Evropském parlamentu, které se konají v období 

července a srpna. 
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jednotlivých kategorií v jednotkách textu.“ Použití tohoto metodologického postupu navíc 

zajišťuje vysokou strukturovanost a vysoký stupeň ověřitelnosti. (Schulz a Reifová, 2004, s. 

29) 

3.3.1 Operacionalizace 

Mediální příspěvky budou zaměřeny v časovém rozmezí od 1. září 2017 do 21. 

října a od 17. května 2017 do 6. července. Jedná se o porovnání mediálních obsahů z 

období horké fáze volebních kampaní a mediálních zpráv ze stejně odpovídajícího 

časového úseku v období před intenzivní částí předvolebního boje. Do analýzy budou 

zahrnuty i příspěvky z období letních prázdnin, které mají členové Evropského 

parlamentu v měsících červenec a srpen každým rokem. V tomto časovém období však 

lze předběžně očekávat, že mediální aktivita europoslanců bude nižší vzhledem 

k dvouměsíční pracovní pauze ve Výborech Evropského parlamentu a ve Štrasburku, 

kde se měsíčně koná schvalování legislativ na plenárním zasedání Evropského 

parlamentu. 

Jednotkou výzkumu jsou příspěvky na facebookových veřejných profilech 

českých europoslanců. Jmenovitě jde o europoslance Pavla Poce (ČSSD), Pavla Teličky 

(hnutí ANO) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL).  

Pro potřeby vyhodnocení a interpretaci výsledných dat budou nasbíraná data 

zakódována přiřazováním identifikačních a analytických proměnných k jednotlivým 

kategoriím. Identifikační proměnné se definují jako parametry nezávislé na obsahu 

příspěvku a pro tento výzkum byly vybrány dvě obsahové kategorie: název 

facebookového profilu a datum vydání. Ke každému příspěvku budou přiřazeny tagy, 

tedy relevantní klíčová slova charakterizující hlavní sdělení jednotlivých mediálních 

zpráv. Tento způsob třídění a zpracování dat se využívá pro klasifikaci obsahu 

založeném na klíčových slovech. Po přidělení hesel k příspěvkům bude provedena 

kategorizace specifických tematických okruhů. (Schulz a Reifová, 2004, s. 29–30)  V 

tomto případě půjde o tzv. posteriori kódování, kdy výzkumník sbírá data, provede 

jejich analýzu a podle výsledků teprve začne kategorizovat zkoumané příspěvky do 

větších tematických celků, které mají společné charakteristiky. Do analytických 

proměnných byly zařazeny obsahové kategorie: tematické okruhy a hodnocení tonality 

příspěvků. 
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U obsahové mediální analýzy je důležitá i tonalita obsahu. Ta je pro tento 

výzkum důležitá, protože jeden z cílů, které tato práce sleduje, je proměna tónu 

komunikace. Konkrétněji se analýza zaměřuje na to, zda a jak se proměnil způsob, 

kterým čeští europoslanci komunikovali o Evropské unii v období horké fáze kampaně 

do voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za pozitivní příspěvek 

bylo považováno takové sdělení, ve kterém autor příspěvku chválí nějakou činnost, 

osobu, instituci aj. s pozitivním zabarvením. Negativně vyznívajícími příspěvky byly 

označeny všechny facebookové statusy, které naopak kritizovaly nějakou činnost, 

osobu, instituci aj. s negativním zabarvením. Texty pojednávající o činnostech, osobách, 

institucích aj. byly přiřazeny do kategorie neutrálně hodnocených facebookových 

příspěvků.  

Nasbíraná data byla statisticky analyzována a zpracována v programu Microsoft 

Excel 2007. Všechny následující informace pocházejí z veřejně přístupných 

facebookových profilů europoslanců Pavla Poce, Pavla Teličky a Tomáše 

Zdechovského. 

3.3.2 Výsledky analýzy facebookových veřejných profilů českých 

europoslanců 

Ve zkoumaném období bylo celkově zveřejněno 432 příspěvků. Nejaktivnějším 

politikem na Facebooku se stal pan europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), 

který zveřejnil celkem 219 příspěvků od května 2017 do října 2017. Ten sdílel nejvíce 

příspěvků v červnu 2017 (62 příspěvků). Naopak nejméně facebookových příspěvků 

(celkem 95 příspěvků) sdílel pan europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu 

Pavel Telička (hnutí ANO), jehož mediální aktivita byla během horké fáze kampaně 

mírně vyšší než v období před letními prázdninami. V případě Pavla Poce (ČSSD) se 

míra příspěvků na podzim (září až říjen 2017) značně zvýšila z počtu 41 příspěvků 

(období květen až červenec 2017) na 74 příspěvků. Jako jediný během letních měsíců 

červenec a srpen 2017 přidal nejmenší počet příspěvků, a to celkově tři zprávy.  
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Graf 1 - Srovnání počtu příspěvků v období 17.5.2017 – 21.10.2017 na profilech 

europoslanců Poce (ČSSD), Teličky (hnutí ANO) a Zdechovského (KDU-ČSL) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Facebook, staženo dne 18.12.2018 

Společnými tématy, kterými všichni europoslanci pokryli svou komunikaci, byly 

ve sledovaném období následující: volby do Parlamentu Poslanecké sněmovny, 

Junckerův projev o stavu Unie, zneužití médií Andrejem Babišem a komentování 

aktuální politické situace Velké Británie a jejího odchodu z Evropské Unie, tzv. Brexit.  

Tabulka 2 - Společná témata, která se vyskytla na facebookových veřejných 

stránkách zkoumaných europoslanců 

Název tématu Počet zmínek 

Imigrace 24 

Volby do Parlamentu Poslanecké 

sněmovny 2017 

15 

Junckerův projev o stavu Unie 2017 13 

Zneužití médií Andrejem Babišem 8 

Brexit 5 
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Podle monitorovací agentury Media Tenor, od které si Česká televize objednala 

výzkum, byly v roce 2017 v hlavních zpravodajských pořadech České televize, TV 

Nova, Prima a zprávách Českého rozhlasu nejčastěji zmiňovanými tématy: teroristické 

útoky islamistů, uprchlíci v Evropě, vládní krize a brexit. O událostech spojených s 

uprchlickou krizí v Evropě se zpravodajské relace věnovaly celkem 951 minut oproti 

aktualitám o vládní krizi, o které zpravovaly celkově v 639 minutách během roku 2017. 

(Česká televize, 2018) 

U zbylých příspěvků se nejčastěji zvolení čeští zástupci v Evropském 

parlamentu vyjadřovali k odborným tématům jako například k programu jednání na 

plenárních schůzích a v odborných výborech Evropského parlamentu, a komentovali 

světovou a domácí politiku. Europoslanci též sdíleli se sledujícími okamžiky ze svých 

soukromých životů.  

Na základě provedeného výzkumu byly mediální výstupy rozřazeny do několika 

specifických tematických okruhů: 

• unijní agenda 

• domácí politika 

• světová politika 

• volby 

• volnočasové aktivity 

• a jiné. 

Pro účely tohoto výzkumu je unijní agenda charakterizována jako prezentace 

práce a propagace aktivit jednotlivých českých europoslanců v rámci evropských 

struktur. Zahrnuje také informační příspěvky komentující aktuální dění v Evropské unii 

a práci v jejích institucích. Do této oblasti navíc patří zprávy o politických rozhodnutí, 

jež čeští europoslanci udělali nebo plánují udělat v rámci jejich politických pravomocí v 

Evropském parlamentu. Příspěvky označené jako „domácí politika“ a „světová politika“ 

jsou takové facebookové zprávy, jež souvisely s politickým děním především mimo 

Unii. V tomto případě se jedná převážně o komentování národní politiky nebo 

vyjadřování se ke světové politice. Do tematického okruhu „volby“ jsou přiřazeny 

všechny sdělení, ve kterých europoslanci explicitně podporují volební program, svou 
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národní stranu či jednotlivé kandidáty svých politických stran, a to pouze ve spojitosti s 

volební kampaní do Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky. Obsah sdělení 

z volnočasových aktivit se týká většinou osobního života jednotlivců, často rodinného, a 

jiných zásadně nepolitických témat. Výsledný soubor zpracovaných dat dále obsahoval 

určitý počet příspěvků, který se vymyká standardním kategoriím, a u kterých nelze určit 

společného jmenovatele, a tudíž je nelze nikam zařadit. Jedná se o typ politické 

sebeprezentace, jehož obsah sdělení nenese politický charakter, a zároveň v nich politik 

vystupuje jako politická osobnost. Příkladem takového příspěvku je facebooková zpráva 

o zahájení prvního školního dne a přivítání nových žáků první třídy ve škole v Praze.  

V jiném facebookovém statusu se jedná o návštěvu českého vězeňského zařízení. (viz 

Příloha č. 4, obrázek 6 a obrázek 7) 

Jelikož se tento typ sdělení (celkem 31 příspěvků) objevil pouze na oficiálním 

veřejném profilu Tomáše Zdechovského, byla pro tyto účely vytvořena speciální 

kategorie zvaná „jiné“.  

Výsledky analýz facebookových veřejných profilů byly při zpracování dat 

zapsány následovně: 

1. Unijní agenda informující o politických rozhodnutích a aktivitách 

českého europoslance v rámci institucí Evropské unie – počet příspěvků 

2. Domácí politika komentující postoje českých europoslanců 

k národním tématům – počet příspěvků 

3. Světová politika sdílející postřehy z mezinárodního aktuálního 

dění – počet příspěvků  

4. Volby vysvětlující roli Evropské unie a její význam jako součást 

volební kampaně a přesvědčující občany k podpoře kandidáta či politické strany 

– počet příspěvků 

5. Volnočasové aktivity informující o soukromém životě či o jiných 

tématech, které nesouvisejí s jejich politickou funkcí – počet příspěvků. 

6. Jiné. 
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Tento výzkum se zaměří na dvě určené kategorie, a to na unijní agendu a na 

příspěvky, které byly při kódování přiřazeny do tematického okruhu „volby“. Ty 

později budou dále zkoumány. 

Následující část se věnuje analýze jednotlivých českých europoslanců.   

3.3.2.1 Pavel Poc (ČSSD) 

Pavel Poc zastupuje v Evropském parlamentu Skupinu progresivní aliance 

socialistů a demokratů (S&D) a mezi jeho agendu patří témata jako životní prostředí, 

veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Je dále ve Zvláštním výboru pro postup Unie pro 

povolání pesticidů a ve výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-

Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán, EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a 

Mongolskem. (Evropský parlament, 2014) 

Europoslanec Pavel Poc sdílel na svém facebookovém profilu celkem 118 

příspěvků. V porovnání s předprázdninovým časovým úsekem, během kterého zveřejnil 

41 příspěvků, se pan Poc aktivně podílel na 74 příspěvcích za období září až říjen 2017. 

Během léta pak pan europoslanec přidal celkově 3 příspěvky a tím byly textové zprávy 

s odkazem na Pocův oficiální twitterový účet.  

Nejčastěji se Pavel Poc zabýval unijní agendou, a to v obou zkoumaných 

časových období. Důvodem nárustu příspěvků v období září a října 2017 v okruhu 

„unijní agenda“ bylo komentování vývoje jednání ve Výboru pro životní prostředí a 

veřejné zdraví Evropského parlamentu ohledně problematiky bezpečnějšího hnojiva 

v Evropě. Pavel Poc je navíc místopředsedou tohoto odborného orgánu Evropského 

parlamentu. V období před horkou fází kampaně se také vyjadřoval k tématům národní 

politiky, a to v případech komentování zavedení elektronické evidence tržeb a ke kauze 

zneužívání médií Andrejem Babišem, jež bylo jedním z bodů plenární schůze 

Evropského parlamentu ve Štrasburku. Naopak kategorie „volnočasové aktivity“ zůstala 

prázdné.  
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Tabulka 3 - Analýza facebookové veřejné stránky Pavla Poce, srovnání časového 

období 17.5.2017 – 6.7.2017 a 1.9.2017 – 21.10.2017 

Tematický okruh 17.5.2017 – 6.7.2017 1.9.2017 – 21.10.2017 

Unijní agenda 38 70 

Domácí politika 2 0 

Světová politika 0 2 

Volby 1 2 

Volnočasové aktivity 0 0 

Celkový počet příspěvků 41 74 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Pavla Poce, 10.12.2017 

Podrobnější analýza ukazuje nejdiskutovanější témata, která se objevovala na 

oficiálním facebookovém profilu pana europoslance Poce. Jedná se o hnojiva (39 

příspěvků), rakovina (11 příspěvků), Junckerův projev o stavu Unie v září 2017 (9 

příspěvků), antibakteriální rezistence a další.  Je zjevné, že na základě výsledků z 

nasbíraných dat Pocova témata odpovídají jeho pracovní specializaci v parlamentních 

výborech Evropské unie a jedná se o jádro komunikace s Pocovými sledujícími na 

Facebooku.  
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Tabulka 4 – Nejčastěji vyskytovaná témata na facebookové veřejné stránce 

europoslance Pavla Poce 

Téma 17.5.2017 – 6.7.2017 1.9.2017 – 21.10.2017 

Hnojiva (životní prostředí - 

unijní agenda) 

15 24 

Rakovina (veřejné zdraví - 

unijní agenda) 

3 8 

Junckerův projev o stavu 

Unie (unijní agenda) 

0 9 

Antibakteriální rezistence 

(životní prostředí - unijní 

agenda) 

4 1 

Endokrinní disrupktory 

(bezpečnost potravin - 

unijní agenda) 

0 4 

Imigrace (unijní agenda) 2 1 

Zneužití médií (domácí 

politika) 

3 0 

Volby do Parlamentu PS 

(volby) 

1 2 

Brexit (unijní agenda) 2 0 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Pavla Poce, 10.12.2017 

V období horké fáze kampaně pan europoslanec Poc sdílel pouze dva příspěvky 

s volební tématikou. Tyto zprávy vyšly ve dnech 13. října a 16. října a jejich obsahem 

byly volební klipy, které Pavel Poc sdílel z oficiálních facebookových stránek ČSSD. 

Europoslanec Poc se zřídka věnoval tématu politického dění mimo Unii a nesdílel nic ze 

svého osobního života. Převážně věnoval prostor na svém oficiálním facebookovém 

profilu ke komunikaci odborné práce v Evropském parlamentu a své pracovní aktivity v 

rámci evropských institucí. Co se týče témat spojených s Evropskou unií a jejími 

aktivitami, se v druhém sledovaném období počet příspěvků zvýšil z 38 příspěvků na 70 

příspěvků. Příčinou nárůstu příspěvků bylo informování o aktuální situaci autorizace 

glyfosátu v Evropské unii. Poc se věnoval tomuto tématu hned ve 24 příspěvcích. (viz 

Příloha č. 2, obrázek 1)  
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Ze všech tří sledovaných českých europoslanců se Pavel Poc také nejvíce 

zajímal o projev o stavu Unie, který přednáší předseda Evropské komise pravidelně 

každý rok. K tomuto tématu se europoslanec Poc vyjádřil celkem devětkrát. (Viz 

Příloha č. 2, obrázek 2) 

Dalším zkoumaným jevem je tonalita facebookových příspěvků, které byly 

zařazeny do kategorie „unijní agenda“. Cílem výzkumu je právě tato skupina příspěvků, 

protože je předmětem zkoumání toho, zda se změnil způsob sdělování informací 

v průběhu ostré fáze volební kampaně ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. V tomto případě došlo ke zvýšení u všech hodnotících prvků. Větší 

pozornost věnujme k velkému nárůstu negativních příspěvků, a to o více než třikrát. 

Tématem příspěvků, které byly zhodnoceny jako negativní, byly během komunikace 

tématu rakoviny a endokrinních disruptorů. (Viz Příloha č. 2, obrázek 3) 

Graf 2 – Hodnocení obsahu sdělení unijní agendy na facebookové veřejné stránce 

europoslance Pavla Poce 

 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Pavla Poce, 10.12.2017 

Nejčastějším typem příspěvku byl text s odkazem na jinou stránku a to až 53 % 

z celkových příspěvků v období květen – říjen 2017. Převážně se jednalo o odkaz na 

jeho oficiální twitterový účet, ale často pan europoslanec Poc sdílel odkaz na článek 

z různých internetových serverů a doplnil je svým odborným komentářem. Druhým 

nejvíce využívaným typem zpráv byl čistý text. Ten používal v 21 % případů. 
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Graf 3 – Nejčastější typ příspěvků na facebookové veřejné stránce europoslance 

Pavla Poce 

 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Pavla Poce, 10.12.2017 

3.3.2.2 Pavel Telička (ANO) 

Pavel Telička působil od roku 2014 jako český poslanec zvolený za hnutí ANO 

v Evropském parlamentu až do 18. ledna 2017, kdy byl zvolen do pozice místopředsedy 

Evropského parlamentu. (iDnes, 2017) Mimo jiné hájí zájmy evropských občanů ve 

Výboru pro dopravu a cestovní ruch, je zástupcem v delegaci pro vztahy s Izraelem, a 

také působí v delegaci v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří. (Evropský 

parlament, 2014) 

Aktivita a četnost příspěvků na veřejném profilu europoslance Teličky byla 

nejnižší v obou časových obdobích, která byla sledována, v porovnání s ostatními 

profily českých europoslanců. Pavel Telička sdílel v období května až července 2017 

celkově 28 příspěvků, od začátku září až do půlky října 2017 pak přidal dalších 34 

příspěvků. Na rozdíl od Pavla Poce, pan europoslanec Telička prezentoval obraz 

Evropské unie nejen prostřednictvím komunikace své odborné agendy. Kontinuálně 

komunikoval s veřejností na Facebooku o fungování Evropské unie a svými zprávami 

prezentoval obraz Evropské unie, a to například zveřejněním textového obsahu s 
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fotografiemi z přivítání českých středoškolských učitelů v Bruselu, kteří díky vyhlášené 

soutěži dostali příležitost se pobavit s europoslanci o významu této instituce, dále 

sdílením myšlenek o stávajícím fungování Evropské unie a její (ne)nutnosti reformy, 

nebo propagací evropských dílčích projektů, které pomáhají občanům všech členských 

států. (Viz Příloha č. 3, obrázek 4) 

Tabulka 5 - Analýza facebookové veřejné stránky Pavla Teličky, srovnání 

časového období 17.5.2017 – 6.7.2017 a 1.9.2017 – 21.10.2017 

Tematický okruh 17.5.2017 – 6.7.2017 1.9.2017 – 21.10.2017 

Unijní agenda 20 18 

Domácí politika 0 1 

Světová politika 6 3 

Volby 0 6 

Volnočasové aktivity 2 7 

Celkový počet příspěvků 28 35 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Pavla Teličky, 10.12.2017 

Pan europoslanec Telička věnoval největší prostor na Facebooku propagaci 

unijní agendy. Detailněji se nejvíce věnoval tématu prezentace Evropské unie a 

komentování aktuálních témat, a to specificky v oblasti dopravy. Vzhledem k tomu, že 

pan Telička působí ve funkci místopředsedy Evropského parlamentu již od ledna roku 

2017, je pochopitelné, že jeho komunikační strategií je přiblížení fungování Evropské 

unie a vysvětlování významu členství v evropských strukturách. 

Co se týče porovnání počtu příspěvků, ve zkoumaném období nedošlo ke 

zvýšení, ani ke snížení počtu facebookových zpráv v tematickém okruhu unijní agendy. 

Zatímco v prvním období nejvíce komentoval téma dopravy, imigrace a přidával 

facebookové statusy z diskuzí s českými studenty a učiteli o aktivitách a roli Evropské 

unie, v druhém období se Pavel Telička nejčastěji věnoval tématu zemědělství a 

zprávám o činnostech Evropské unie a jejích výhod. V druhém sledovaném časovém 

úseku se nadále věnoval oblasti dopravy a toto téma komunikuje kontinuálně po celé 

sledované období.  
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Tabulka 6 - Nejčastěji vyskytovaná témata na facebookové veřejné stránce 

europoslance Pavla Teličky 

Téma 17.5.2017 – 6.7.2017 1.9.2017 – 21.10.2017 

Prezentace EU (unijní 

agenda) 

7 4 

Světová politika (světová 

politika) 

6 2 

Doprava (unijní agenda) 3 4 

Volby do PS (volby) 0 6 

Zemědělství (unijní 

agenda) 

0 2 

Energie (unijní agenda) 2 0 

Imigrace (unijní agenda) 1 0 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Pavla Teličky, 10.12.2017 

V posledním týdnu před národními parlamentními volbami byl profil pana 

Teličky aktivnější, co se týče přidávání příspěvků s volební tématikou. Za pět dní 

celkově sdílel šest příspěvků, ve kterých vysvětloval důležitost účastnit se voleb. Vždy 

k nim přidal odkaz na článek na svých oficiálních webových stránkách, kde byl 

k dispozici jeho delší komentář. Navíc pan europoslanec pro zdůraznění důležitosti 

využíval ve svých sdělení persuazivní strategii komunikace, a to například ve svém 

příspěvku zveřejněném na jeho oficiální facebookové veřejné stránce dne 17. října 

2017: „Odmítněme u voleb laciné a podbízivé slogany, za kterými je jen krátkodobý 

osobní zájem politických rychlokvašek. #volby2017 

https://www.telicka.eu/cs/articles/detail/796“ nebo ve facebookovém statutu přidaném 

dne 19. října 2017: „Dejme mandát těm, kteří prosazují aktivní, konstruktivní, reformní 

a koncepční politiku doma i v Evropě: https://www.telicka.eu/cs/articles/detail796 

#volby2017“. Předmětem dalších příspěvků spojených s tématem voleb pan Telička 

vysvětloval souvislosti mezi budoucí zvolenou garniturou a její pravomocemi v oblasti 

členství České republiky v Evropské unii.  

K evropským problematikám, o kterých pan europoslanec Telička diskutoval, 

převážně zaujal neutrální postoj. Za negativní sdělení byl považován například 

https://www.telicka.eu/cs/articles/detail/796
https://www.telicka.eu/cs/articles/detail796
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příspěvek, ve kterém pan europoslanec kritizoval Junckerův projev o stavu Unie. (Viz 

Příloha č.3, obrázek 5) 

Graf 4 - Hodnocení obsahu sdělení unijní agendy na facebookové veřejné stránce 

europoslance Pavla Teličky 

 

zdroj: Vlastní zpracování, oficiální facebooková stránka Pavla Teličky, 10.12.2017 

Pavel Telička sdílel nejvíce facebookových příspěvků s textovým obsahem a 

fotografií. Příspěvek obsahoval fotografii jeho a účastníků dané události. Jako druhý 

nejvyužívanější nástroj použil pan europoslanec Telička text s odkazem, kdy se 

převážně jednalo o odkaz na článek na jeho oficiálních webových stránkách. Pouze 

v osmi případech zveřejnil samotný text na svém facebookovém profilu.  
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Graf 5 - Nejčastější typ příspěvků na facebookové veřejné stránce europoslance 

Pavla Teličky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, oficiální facebooková stránka Pavla Teličky, 10.12.2017 

3.3.2.3 Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) 

V časovém období od května do června 2017 přidal 102 příspěvků. Od září do 

října 2017 pak počet příspěvků na facebookovém veřejném profilu pana europoslance 

Zdechovského prudce klesl. V tomto období bylo zveřejněno celkem 66 příspěvků. 

Zajímavostí je, že v kategorii „unijní agenda” se nevyskytla ani jedna zmínka o 

výsledcích jeho práce ve výborech Evropského parlamentu. Tomáš Zdechovský je 

členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 

a vnitřní věci a v delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Za unijní agendu 

komunikoval spíše obecná témata jako budoucnost Evropské unie, otázku bezpečnosti a 

téma migrační krize. (Evropský parlament, 2014) 
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Tabulka 7 - Analýza facebookové veřejné stránky Tomáše Zdechovského, srovnání 

časového období 17.5.2017 – 6.7.2017 a 1.9.2017 – 21.10.2017 

Tematický okruh 17.5.2017 – 6.7.2017 1.9.2017 – 21.10.2017 

Unijní agenda 52 13 

Domácí politika 10 9 

Světová politika 20 3 

Volby 1 9 

Volnočasové aktivity 8 12 

Jiné 11 20 

Celkový počet příspěvků 102 66 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Tomáše Zdechovského, 10.12.2017 

Z analýzy vyplynulo, že pan europoslanec věnoval více prostoru k osobní 

politické sebeprezentaci než komunikaci významu Evropské unie a členství České 

republiky v těchto strukturách. Největší počet příspěvků v obou sledovaných období 

pojednával o návštěvách krajů a míst v České republice. Jednalo se o 31 příspěvků a 

tyto příspěvky byly zařazeny do kategorie „jiné“. Je to proto, že z obsahu sdělení 

nevyplývalo, že by pan Zdechovský při návštěvách diskutoval o své agendě v 

Evropském parlamentu nebo o roli Evropské unie, ale zároveň jeho účast na těchto 

událostech nelze považovat za osobní volnočasové aktivity. (Viz Příloha č. 4 – obrázek 

8) 

Tomáš Zdechovský také ve velké míře sdílel své názory ohledně sporu mezi 

Českou republikou a Norským královstvím v kauze rodiny Michalákových, a aktivně se 

bránil kritice a nařčením předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Co se týče volební 

tématiky, se pan europoslanec Zdechovský na svém facebookovém veřejném profilu 

podílel na propagaci svých spolustraníků z KDU-ČSL. To lze demonstrovat celkem 

šesti příspěvky, ve kterých odprezentoval kandidáty do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a projevil jim svou podporu. Velký počet příspěvků na 

Facebooku také tvořily sdílené fotografie z volnočasových aktivit, převážně 

dokumentoval čas strávený se svou rodinou.  
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Tabulka 8 - Nejčastěji vyskytovaná témata na facebookové veřejné stránce 

europoslance Tomáše Zdechovského 

Téma 17.5.2017 – 6.7.2017 1.9.2017 – 21.10.2017 

Návštěva krajů a míst 

v České republice (jiné) 

11 20 

Imigrace (unijní agenda) 8 10 

Volby do PS (volby) 1 7 

Tomio Okamura (domácí 

politika) 

0 7 

Osobní rodinný čas 

(volnočasové aktivity) 

1 5 

Kauza Michalákových 

(jiné) 

2 3 

Dotace EU (unijní agenda) 3 2 

Zdroj: vlastní zpracování, oficiální facebookový profil Tomáše Zdechovského, 10.12.2017 

Co se týče vyznění facebookových příspěvků, z grafu lze vyvodit, že kromě 

celkového poklesu četnosti příspěvků se snížilo i množství negativně vyznívajících 

zpráv ohledně unijní agendy. Pan europoslanec Zdechovský se kriticky vyjadřoval 

v prvním sledovaném období například k relokačnímu mechanismu spojeném 

s migrační krizí a obecné problematiky vyřešení tohoto celoevropského problému, a 

dále ke stáčení kilometrů u automobilů. Z celkové analýzy hodnocení zpráv týkajících 

se otázky migrační krize vyplynulo, že vystupoval Tomáš Zdechovský převážně 

negativně.  
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Graf 6 - Hodnocení obsahu sdělení unijní agendy na facebookové veřejné stránce 

europoslance Tomáše Zdechovského 

 

zdroj: Vlastní zpracování, oficiální facebooková stránka Tomáše Zdechovského (příloha) 

Pan europoslanec Zdechovský nejvíce využíval audiovizuálních příspěvků, jehož 

součtem je 95 % obsahu. Nejčastěji střídal dva typy příspěvků: text s fotografií (96 

příspěvků) a text s odkazem (v 83 případech).  
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Graf 7 - Nejčastější typ příspěvků na facebookové veřejné stránce europoslance 

Tomáše Zdechovského 

 

zdroj: Vlastní zpracování, oficiální facebooková stránka Tomáše Zdechovského (příloha) 

3.3.3 Shrnutí výsledků výzkumu 

Cílem analýzy oficiálních facebookových stránek českých europoslanců Pavla 

Poce (ČSSD), Pavla Teličky (ANO) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) bylo zjistit, 

jak se proměňovala komunikace českých europoslanců na sociálních sítích na téma 

Evropské unie. Tento výzkum byl proveden v časovém období od 1. září 2017 do 21. 

října 2017, a byl porovnáván s časovým úsekem před horkou fází kampaně a to od 17. 

května 2017 do 6. července 2017. Během tohoto sledovaného úseku bylo zaznamenáno 

celkem 432 příspěvků, které byly umístěny na facebookových veřejných profilech 

jednotlivých českých europoslanců. Nejaktivnější z nich byl pan europoslanec Tomáš 

Zdechovský s celkovým počtem 219 zpráv, nejmenší počet příspěvků (95 příspěvků) 

byl přidán na stránce pana europoslance Teličky. 

Veřejný profil pana europoslance Pavla Poce slouží ke komunikaci odvedené 

práce v Evropském parlamentu a informoval sledující této stránky o výsledcích Pocovy 

pracovní agendy. Pan europoslanec ve svých příspěvcích kontinuálně prezentoval 

agendu zabývající se zejména životním prostředí, veřejným zdravím a bezpečností 
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potravin. V tomto období se věnoval intenzivně například kauze fipronilu, což je 

jedovatý insekticid, který se našel v dovezených vejcích do států Evropské unie, včetně 

České republiky. Ve svých projevech vystupoval spíše neutrálně a informativně. 

Dalším zkoumaným subjektem byl facebookový veřejný profil europoslance 

Pavla Teličky, který byl ve volbách v roce 2014 zvolen za hnutí ANO. Pan 

europoslanec Telička se ve velké míře vyjadřoval k unijním tématům a teprve v říjnu se 

objevily první příspěvky na Facebooku, ve kterých se připojil ke kampani v 

parlamentních volbách. Během posledních pěti dnů volební kampaně pan europoslanec 

Telička na svou osobnostní stránku přidal příspěvky o tom, proč je důležité zvolit si 

správné reprezentanty do Sněmovny, a pokoušel se vysvětlit občanům spojitost mezi 

budoucí vládou a česko-unijní spoluprací. 

Tomáš Zdechovský využíval prostor na své facebookové veřejné stránce lehce 

odlišným způsobem oproti svým kolegům z Evropského parlamentu. Při vyhodnocování 

nasbíraných dat bylo nalezeno určité množství příspěvků, které se vymykaly 

standardním vzorcům obsahu sdělení, které byly nalezeny u facebookových zpráv na 

profilech pana Poce a pana Teličky. Tato sdělení nevyhovovala kritériím ani jedné 

z tematických okruhů, které byly vytvořeny na základě nalezení společných 

charakteristik, a nejvíce odpovídala kategoriím „unijní agenda“ a „volnočasové 

aktivity“. Ve facebookových příspěvcích pan europoslanec Zdechovský vystupoval 

v roli politika a jednalo se převážně o prezentování jeho politických názorů a činností 

bez širšího záběru na jeho působení jako zvolený zástupce v Evropském parlamentu. 

Tato těžce uchopitelná kategorie ale nebyla předmětem této práce a nabízí se jako 

otázka pro další výzkum, například toho, jak tento způsob komunikační strategie může 

zvýšit povědomí o politickém kandidátovi. Dále je zajímavé poukázat na to, že v 

porovnání se dvěma ostatními sledovanými profily, Tomáš Zdechovský věnoval 

nejmenší část komunikaci unijních témat.  

Tato analýza záměrně nepracovala s daty v období červenec a srpen 2017, které 

jsou označeny za „okurkovou sezónu“ z důvodu letních prázdnin v Evropském 

parlamentu, a ukázala, že je to jedno z dalších možných předmětů k výzkumu. 

Nasbíraná data totiž nepotvrdily předpoklad, že v průběhu tohoto období je mediální 

aktivita politiků poměrně nižší. V případech pana europoslance Teličky a pana 

europoslance Zdechovského totiž byla činnost jejich veřejných profilů nadále aktivní a 
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oba europoslanci během letních prázdnin komentovali mimo jiné vážné politické 

události. Jiný výzkum by mohl změřit, jakou komunikační strategii zvolit v období 

prázdninového módu, když politici nebo politické subjekty chtějí udržovat kontakt 

s veřejností. Je v tomto případě efektivní komunikovat vážná politická témata, anebo je 

lepší přistoupit ke strategii komunikace odlehčenějších témat?  
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Závěr 

Používání sociálních sítí může být důležité pro oblast politické komunikace a 

politického marketingu, protože jako nové médium, které je potenciálně užitečné pro 

mobilizaci občanů, představuje nový způsob politické reklamy a propagace. Úspěch 

politických kandidátů v amerických politických kampaní, ve které nemalou roli sehrály 

sociální sítě, znamenal postupné využívání sociálních sítí pro účely předvolebních 

kampaní. Tuto možnost využívá stále více politiků a v České republice je jedna 

z nejvyužívanějších internetových platforem pro komunikaci právě Facebook.  

Sociální média se stala nepostradatelnou součástí komunikační strategie každé 

volební kampaně. Politické strany a političtí kandidáti využívají sociální sítě k oslovení 

voličů, a nejde už pouze o oslovení mladších generací. Díky této nové komunikační 

platformě je snadnější zprostředkovat dialog mezi veřejností a politiky.  

Bakalářská práce zkoumala využití Facebooku v politické komunikaci tématu 

Evropské unie během volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v roce 2017. Jejím hlavním cílem bylo analyzovat způsob, jakým byl 

Facebook využíván českými europoslanci v rámci voleb do Parlamentu, a také 

prozkoumala komunikační strategii vybraných českých europoslanců na jejich 

facebookových veřejných stránkách. Dále měla za cíl odpovědět na otázku, zda se 

aktivita českých europoslanců zvýšila v průběhu předvolební kampaně. Tato výzkumná 

otázka se nepotvrdila. Z analýzy dále vyplynulo, že se čeští europoslanci převážně 

věnovali problematice unijní agendy a vysvětlovali význam a souvislosti evropské 

instituce s cílem, aby česká veřejnost porozuměla členství České republiky 

v evropských strukturách. Obsahem těchto informativních příspěvků bylo vysvětlení 

politických rozhodnutí a aktivit, kterých se europoslanci zúčastnili v rámci jejich 

odborných agend. Výjimkou byl pan europoslanec Tomáš Zdechovský, který se věnoval 

ve srovnání s ostatními tematickými okruhy části otázek unijní agendy v nejmenším 

poměru. Způsob komunikace se též nezměnil. Po vyhodnocení dat nelze jasně vyvodit, 

že by kvůli ostré fázi kampaně čeští europoslanci přistoupili ke změně rétoriky ohledně 

informování o Evropské unii. Styl prezentace českých europoslanců se nijak nelišil od 

způsobu sdělování o evropských problematikách v období předvolebním.  
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Přestože v politických kampaních není téma Evropské unie považováno v České 

republice za zajímavé, její význam a informovanost o působení v jejích strukturách jsou 

nepopíratelné. Nabízí se však otázka, do jaké míry je efektivní využívat Facebook jako 

platformu pro komunikaci Evropské unie zde v České republice, když za problémem 

nezájmu a spíše negativního postoje k tomuto celoevropskému projektu stojí v 

jedinečnosti euroskeptického postoje české veřejnosti. Ta je zakotvena v historických 

zkušenostech a v dnešní době přiživována zejména rétorikou některých českých 

politiků. Díky nasbíraným datům a následné interpretace má autorka práce podklady pro 

hlubší zkoumání této problematiky a v budoucím výzkumu se chce zaměřit na to, zda by 

nebylo lepší využít jiné komunikační kanály pro efektivnější komunikační strategii, jak 

prezentovat obraz Evropské unie, a zda lze s jejich pomocí změnit obecně negativní 

diskurz Evropské unie v české společnosti.  

Co se týče budoucího využití sociálních médií pro politické účely, lze 

konstatovat, že i když tradiční komunikační prostředky budou i nadále využívány v 

politických kampaních, sociální média budou v kampaních hrát stále větší roli. 

Prostřednictvím platforem jako je Facebook, budou politické osobnosti a politické 

subjekty otevírat prostor k diskuzi s veřejností, budou vybízet občany ke sdílení jejich 

názorů, a tím získávat podporu. Bez ohledu na to, jakým způsobem politici ve svých 

kampaních používají sociální média, budou i nadále důležitou součástí volebních 

kampaní, a proto je důležité, aby se studium nových médií a dalších platforem 

komunikace spojené se vzrůstajícím významem internetu v akademické obci nadále 

rozvíjelo. 

 

 

 

 



 15  

 

 

Summary 

Social media has become an imporntant part of the communication strategy of each 

political campaign. Political parties and political candidates use social networks to reach 

out to voters and to stay connected with them continuously. Thanks to this new 

communication platform, it is easier and faster to mediate dialogue between the public 

and politics. The growing importance of using social media for political communication 

can also be seen in the Czech Republic where the dominating social platform is 

Facebook and the number of politicians integrating the use of Facebook is increasing.  

The bachelor thesis examined the use of Facebook in the political 

communication on the topic of the European Union during the elections to the 

Parliament of the Czech Republic in 2017. Its main objective was to analyze the way 

Facebook was used by Czech Members of the European Parliament in the parliamentary 

elections 2017 and also to explore the communication strategy of selected Czech 

Members of the European Parliament on their Facebook public profiles. It also aimed to 

answer the question whether the activity of Czech Members of the European Parliament 

on their Facebook profiles increased during the election campaign. However, this object 

of the research has not been confirmed. The analysis further revealed that Czech 

Members of the European Parliament were mainly concerned with the issue of the EU 

agenda and their most discussed topics explained the importance and the role of the 

European institutions in order to understand the functioning of the European structures. 

An exception was Mr. Tomas Zdechovsky representing KDU-ČSL political party, who 

in comparison to the other Czech Members of the European Parliament, spoke about the 

EU agenda in the slightest proportion. The way of communication has also not changed. 

After evaluating the data, it can not be clearly evaluated that the rhetoric of the Czech 

Members of the European Parliament have changed during the last phase of political 

campaign. 

Although the topic of the European Union is not considered to be interesteing in 

the Czech’s political campaigns, its importance is indisputable. However, it is 

questionable to what extent it is effective to use Facebook as a platform for European 

Union communication here in the Czech Republic. It is seen to be the uniqueness of the 

Eurosceptic attitude of the Czech public as a problem of public negative attitude 

towards this pan-European project. Surely, the roots of this negative attitude is due to 
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historical experience and nowadays is moreover supported by the rhetoric of some 

Czech politicians. Thanks to the collected data, the author of the thesis has the basis for 

deeper exploration of this issue. The future research can investigate whether it would be 

better to use other communication channels for a more effective communication 

strategy and what marketing model should be applied to change the image of the 

European Union into a positive way. 

Regarding to the future of the use of social media for political purposes, it is 

evident that while traditional media will continue to be used in political campaigns, 

social media will continue playing a significant role in the political campaigns and 

strategies. Thanks to the advanced technology, politicians and political parties will be 

able to reach out the great amount of people more easier and faster gaining support by 

listening to citizens‘ opinions. It is therefore of a great importance that the study of 

using new media in political campaigns is being developed in the academic sphere. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovory s českými europoslanci 

Otázka č. 1: Jakým způsobem vnímáte postoje českých občanů na Evropskou unii? 

Myslíte, že jejich tradiční skeptický postoj je důsledkem nedostatečné znalosti a 

neinformovanosti o této problematice? 

PP: Myslím, že vnímání českých občanů se pomalu posouvá pozitivním směrem a trend 

obviňování Bruselu, že „zase něco zakazuje“ se snižuje. Vnímám to hlavně při 

návštěvách českých škol, kde se studenty debatujeme o dění v Evropské unii. Většinu 

z nich to zajímá a mají dobré postřehy. Problémem není neinformovanost o EU, ale 

špatná interpretace informací v českých médiích. Proto se snažím přiblížit občanům 

mnohdy pro ně vzdálená témata a vysvětlit jim fakta.   

PT: Postoj české společnosti k Evropské unii je kvůli svým historickým zkušenostem 

specifický, ale všímám si mírného zlepšení situace. Je to také díky proevropskému a 

aktivnějšímu přístupu současné vlády oproti těm předchozím. Věřím, že když dokážeme 

z role europoslanců srozumitelně vysvětlovat občanům naši práci a navíc je budeme 

umět v Bruselu prosadit, zájem o evropskou problematiku bude větší a postoje českých 

občanů pozitivnější.   

TZ: Už dávno neplatí, že většina Čechů má negativní postoj ke členství v Evropské unii. 

Naopak poslední průzkumy ukazují, že jsou Češi spokojení v Evropské unii a že pouze 

malé procento voličů se neúčastní evropských voleb z důvodu neinformovanosti. Mám 

za to, že jde spíše o nezájem sledovat evropskou politiku, protože máme pocit, že se 

v Bruselu jedná „o nás bez nás“. Tento problém lze vyřešit tak, že budeme vysvětlovat 

občanům, že členství v Evropské unii má smysl, a že budeme ukazovat její pozitivní 

přínos pro naši zemi. 

Otázka č. 2: Pane europoslanče, studie dokázaly, že využití sociálních médií pro 

politické účely může mít významný dopad na politickou angažovanost samotných 

občanů. Jak vnímáte tuto platformu komunikace za důležitou pro interakci s občany? 

PP: Využívání sociálních sítí pro dialog s občany je v dnešní době nedílnou součástí 

každé politické komunikace. Jako europoslanci máme za úkol prezentovat Evropskou 

unii a vysvětlovat, jaké pozitivní dopady má naše členství v Evropské unii, a to všemi 
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možnými komunikačními kanály. I v tomto ohledu vnímám zvýšení zájmu o evropskou 

problematiku.  

PT: Komunikaci s občany, obzvlášť co se týče evropských otázek, považuji za velmi 

důležitou. V dnešním světě technologie se přesunula velká část veřejnosti do on-line 

prostředí a politici se tomu museli přizpůsobit, aby mohli udržovat kontakt s veřejností. 

Pro svou on-line komunikaci využívám Facebook a Twitter.  

TZ: Facebook je v České republice nejvyužívanější sociální sítí. Je zde nejvíc aktivních 

lidí, takže zásah konkrétním příspěvkem je zde nejvyšší. Další výhodou Facebooku je 

poměrně slušná možnost cílení příspěvků na různá publika. 

Otázka č. 3: V České republice je jedna z nejvyužívanějších sociálních sítí pro 

politickou komunikaci Facebook. Jaký hlavní smysl vidíte ve Vašem profilu, tedy 

k čemu využíváte Facebook? 

PP: Svůj největší přínos vidím v tom, že prostřednictvím Facebooku přibližuji občanům 

svou agendu. Dlouhodobě se zasazuji o bezpečnost potravin a informuji veřejnost o naší 

práci ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnosti potravin. V poslední 

době se nám podařilo například prosadit směrnici o zákazu plastů na jedno použití.   

PT: Smyslem Facebookového profilu je seznámit veřejnost s činností Evropské unie a 

srozumitelně vysvětlit, co obnáší práce europoslanců. Podle mého názoru je právě 

kontinuální komunikace a otevřenost k diskuzi klíčem k vytvoření pozitivního postoje k 

Evropské unii.  

TZ: Facebook využívám pro komunikaci témat, kterými se zabývám ve své práci 

europoslance, ale také zde často s lidmi diskutuji nad aktuálními problémy anebo sdílím 

věci ze svého soukromého života. 
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Příloha č. 2: Facebookové příspěvky na veřejném profilu pana europoslance Pavla 

Poce (ČSSD) 

Obrázek 1 
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Obrázek 2 
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Obrázek 

3

 

 

 

Příloha č. 3: Facebookové příspěvky na veřejném profilu pana europoslance Pavla 

Teličky (hnutí ANO) 

Obrázek 4 
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Obrázek 5 
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Příloha č. 4: Facebookové příspěvky na veřejném profilu pana europoslance 

Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) 

Obrázek 6 

 
 



   

 

59 

  

Obrázek 7 
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Obrázek 8 

 
 

Příloha č.5: Kódovací kniha 

oddíl příslušnost jednotky kód definice jednotky 

I. Název facebookového profilu 1 Pavel Poc 

 Název facebookového profilu 2 Pavel Telička 

 Název facebookového profilu 3 Tomáš Zdechovský 

    

oddíl příslušnost jednotky kód definice jednotky 

II. Datum 0517 17.5.2017 

 Datum 0518 18.5.2017 

 Datum 0519 19.5.2017 

 Datum 0520 20.5.2017 

 Datum 0521 21.5.2017 

 Datum 0522 22.5.2017 

 Datum 0523 23.5.2017 

 Datum 0524 24.5.2017 

 Datum 0525 25.5.2017 

 Datum 0526 26.5.2017 
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 Datum 0527 27.5.2017 

 Datum 0528 28.5.2017 

 Datum 0529 29.5.2017 

 Datum 0530 30.5.2017 

 Datum 0531 31.5.2017 

 Datum 0601 1.6.2017 

 Datum 0602 2.6.2017 

 Datum 0603 3.6.2017 

 Datum 0604 4.6.2017 

 Datum 0605 5.6.2017 

 Datum 0606 6.6.2017 

 Datum 0607 7.6.2017 

 Datum 0608 8.6.2017 

 Datum 0609 9.6.2017 

 Datum 0610 10.6.2017 

 Datum 0611 11.6.2017 

 Datum 0612 12.6.2017 

 Datum 0613 13.6.2017 

 Datum 0614 14.6.2017 

 Datum 0615 15.6.2017 

 Datum 0616 16.6.2017 

 Datum 0617 17.6.2017 

 Datum 0618 18.6.2017 

 Datum 0619 19.6.2017 

 Datum 0620 20.6.2017 

 Datum 0621 21.6.2017 

 Datum 0622 22.6.2017 

 Datum 0623 23.6.2017 

 Datum 0624 24.6.2017 

 Datum 0625 25.6.2017 

 Datum 0626 26.6.2017 

 Datum 0627 27.6.2017 

 Datum 0628 28.6.2017 

 Datum 0629 29.6.2017 

 Datum 0630 30.6.2017 

 Datum 0701 1.7.2017 

 Datum 0702 2.7.2017 

 Datum 0703 3.7.2017 

 Datum 0704 4.7.2017 

 Datum 0705 5.7.2017 

 Datum 0706 6.7.2017 

 Datum 0707 7.7.2017 

 Datum 0708 8.7.2017 
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 Datum 0709 9.7.2017 

 Datum 0710 10.7.2017 

 Datum 0711 11.7.2017 

 Datum 0712 12.7.2017 

 Datum 0713 13.7.2017 

 Datum 0714 14.7.2017 

 Datum 0715 15.7.2017 

 Datum 0716 16.7.2017 

 Datum 0717 17.7.2017 

 Datum 0718 18.7.2017 

 Datum 0719 19.7.2017 

 Datum 0720 20.7.2017 

 Datum 0721 21.7.2017 

 Datum 0722 22.7.2017 

 Datum 0723 23.7.2017 

 Datum 0724 24.7.2017 

 Datum 0725 25.7.2017 

 Datum 0726 26.7.2017 

 Datum 0727 27.7.2017 

 Datum 0728 28.7.2017 

 Datum 0729 29.7.2017 

 Datum 0730 30.7.2017 

 Datum 0731 31.7.2017 

 Datum 0801 1.8.2017 

 Datum 0802 2.8.2017 

 Datum 0803 3.8.2017 

 Datum 0804 4.8.2017 

 Datum 0805 5.8.2017 

 Datum 0806 6.8.2017 

 Datum 0807 7.8.2017 

 Datum 0808 8.8.2017 

 Datum 0809 9.8.2017 

 Datum 0810 10.8.2017 

 Datum 0811 11.8.2017 

 Datum 0812 12.8.2017 

 Datum 0813 13.8.2017 

 Datum 0814 14.8.2017 

 Datum 0815 15.8.2017 

 Datum 0816 16.8.2017 

 Datum 0817 17.8.2017 

 Datum 0818 18.8.2017 

 Datum 0819 19.8.2017 

 Datum 0820 20.8.2017 
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 Datum 0821 21.8.2017 

 Datum 0822 22.8.2017 

 Datum 0823 23.8.2017 

 Datum 0824 24.8.2017 

 Datum 0825 25.8.2017 

 Datum 0826 26.8.2017 

 Datum 0827 27.8.2017 

 Datum 0828 28.8.2017 

 Datum 0829 29.8.2017 

 Datum 0830 30.8.2017 

 Datum 0831 31.8.2017 

 Datum 0901 1.9.2017 

 Datum 0902 2.9.2017 

 Datum 0903 3.9.2017 

 Datum 0904 4.9.2017 

 Datum 0905 5.9.2017 

 Datum 0906 6.9.2017 

 Datum 0907 7.9.2017 

 Datum 0908 8.9.2017 

 Datum 0909 9.9.2017 

 Datum 0910 10.9.2017 

 Datum 0911 11.9.2017 

 Datum 0912 12.9.2017 

 Datum 0913 13.9.2017 

 Datum 0914 14.9.2017 

 Datum 0915 15.9.2017 

 Datum 0916 16.9.2017 

 Datum 0917 17.9.2017 

 Datum 0918 18.9.2017 

 Datum 0919 19.9.2017 

 Datum 0920 20.9.2017 

 Datum 0921 21.9.2017 

 Datum 0922 22.9.2017 

 Datum 0923 23.9.2017 

 Datum 0924 24.9.2017 

 Datum 0925 25.9.2017 

 Datum 0926 26.9.2017 

 Datum 0927 27.9.2017 

 Datum 0928 28.9.2017 

 Datum 0929 29.9.2017 

 Datum 0930 30.9.2017 

 Datum 1001 1.10.2017 

 Datum 1002 2.10.2017 
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 Datum 1003 3.10.2017 

 Datum 1004 4.10.2017 

 Datum 1005 5.10.2017 

 Datum 1006 6.10.2017 

 Datum 1007 7.10.2017 

 Datum 1008 8.10.2017 

 Datum 1009 9.10.2017 

 Datum 1010 10.10.2017 

 Datum 1011 11.10.2017 

 Datum 1012 12.10.2017 

 Datum 1013 13.10.2017 

 Datum 1014 14.10.2017 

 Datum 1015 15.10.2017 

 Datum 1016 16.10.2017 

 Datum 1017 17.10.2017 

 Datum 1018 18.10.2017 

 Datum 1019 19.10.2017 

 Datum 1020 20.10.2017 

 Datum 1021 21.10.2017 

    

oddíl příslušnost jednotky kód definice jednotky 

III. Téma 1 unijní agenda 

 Téma 2 domácí politika 

 Téma 3 světová politika 

 Téma 4 volby 

 Téma 5 volnočasové aktivity 

 Téma 6 jiné 

    

oddíl příslušnost jednotky kód definice jednotky 

IV. Hodnocení 1 pozitivní 

 Hodnocení 2 neutrální 

 Hodnocení 3 negativní 
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