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Vážená paní / Vážený pane, 

billboardy, volební programy, videa v televizi nebo na internetu – většině z nás 

probleskne hlavou, že takové nástroje kampaně patří ve většině případů pouze  

do tzv. velké politiky. Jak je tomu ale v malých obcích před komunálními volbami? 

Probíhá zde vůbec nějaká kampaň? Kampaň má vícero podob a jejím prostřednictvím  

se uskupení a kandidáti mohou snažit oslovit občany-voliče a získat jejich podporu  

ve volbách. Ve svém obecném základu může mít kampaň podobu například pouhého 

informování o konání voleb, o shrnutí investičních akcí za uplynulé období, či naopak 

tlumočení představ toho, co by se mělo v následujících letech postavit. Avšak dosavadní 

výzkumy se této problematice příliš nevěnovaly, a i proto jsem se rozhodl tomuto tématu 

věnovat svoji pozornost. 

 

Předmětem mého výzkumu v diplomové práci jsou volební kampaně v malých obcích – 

řeším primárně vůbec to, jestli je možné najít prvky kampaně v těchto obcích a případně 

jakou podobu takové kampaně mají. Jako výzkumný vzorek byly vybrány obce 

z Jemnického mikroregionu, a to zde dvou důvodu – pocházím z Jemnice, mám tedy 

určitý vztah k tomuto regionu, a za druhé, obce z Jemnického mikroregionu jsou svojí 

velikostí a počtem obyvatel ideální pro zkoumání dané problematiky. Samotný výzkum 

je prováděn v rámci Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově v Praze,  

kde studuji. Polostrukturovaný rozhovor, který bych s Vámi rád udělal, potrvá zhruba  

60 až 90 minut a výsledky mé práce Vám budou zpětně poskytnuty. 

 

Samotný polostrukturovaný rozhovor obsahuje devět otázek, které mají podobu 

uzavřených a otevřených odpovědí. Zároveň má ale respondent možnost vyjádřit u každé 

otázky vlastní názor a uvést podrobnosti. Rozhovor je rozdělen do dvou bloků. První blok 

se věnuje profilům kandidátů do zastupitelstva obce. Ve druhém bloku pak jsou 

pokládány dotazy na předvolební období v obci a aktivitu kandidátů v tomto období. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Profil kandidátů do zastupitelstva obce 

S místními organizacemi parlamentních stran se v malých obcích příliš často nesetkáme  

a systému v takovýchto obcích zpravidla dominují nezávislí kandidáti, nebo sdružení 

nezávislých kandidátů. Tato sdružení mohou být náhodným seskupením osob, ale také 

toto seskupení osob může společně fungovat i mimo volby – kulturní spolek,  

sbor dobrovolných hasičů, fotbalisti apod. Místní spolky pak mohou generovat osobnosti, 

které se starají jak o kulturní život v obci, tak se podílejí i na rozvoji obce. Zároveň spolky 

mohou sloužit i jako prostor pro diskusi o tématech, které se v obci zrovna řeší,  

a k prezentování názorů kandidátů uvnitř takového spolku. 

 

Na jedné straně se tak může zdát, že život v obci v mnoha ohledech působí spíše 

apoliticky, ovšem i zde probíhají diskuse nad podobou obce a jejím rozvojem.  

Takovéto diskuse a úvahy o obci se jednak mohou vést ve zmíněných spolcích, tak ale 

takto může činit i občan jako jednotlivec. Veřejně může prezentovat své názory – v místní 

hospodě, na sociálních sítích, nebo tím, že se zúčastní jednání zastupitelstva obce  

a vyjádří tam své osobní postoje. Zvýhodňujícím faktorem pro kandidáta ve volbách dále 

může být to, že má předchozí zkušenosti z orgánů obce, ve kterých působil.  

Všechny zmíněné skutečnosti a hypotézy je ovšem nutné brát v kontextu toho, zda se o 

politickém dění v obci hovoří i v průběhu volebního období, nebo až pouze před volbami. 

Aktivním či spíše pasivním zapojením kandidátů ve veřejném prostoru se zabývá první 

část rozhovoru. 

 

1. Jste členem nějakého místního spolku? Působí i ostatní kandidáti z komunálních 

voleb v nějakém místním spolku?  

a) Ano, jsem členem* 

b) Ne, nejsem členem 

* V případě, že jste členem nějakého místního spolku, uveďte prosím, o jaký spolek se 

jedná a odkdy jste členem tohoto spolku. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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2. Zapojujete se vy osobně do společenského a kulturního dění v obci? Zapojují se 

také ostatní kandidáti z komunálních voleb do společenského a kulturního dění 

v obci?  

a) Pravidelně se účastním akcí v obci, ostatní kandidáti se akcí také zúčastňují 

b) Zúčastňuji se pouze některých akcí, stejně jako ostatní kandidáti 

d) Nijak se nezapojuji do společenského a kulturního dění v obci, ostatní kandidáti se 

rovněž nezapojují 

e) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

* V případě účasti na akcích prosím uveďte konkrétní příklady. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2.1. Akcí se pouze účastníte coby divák, nebo se podílíte i na jejich přípravě  

a zdárném průběhu? Zhodnoťte zapojení a aktivity i ostatních kandidátů 

z komunálních voleb. 

a) Akcí se účastním aktivně – podílím se na jejich přípravě a průběhu 

b) Na akcích vystupuji pasivně – účastním se pouze jako divák, nijak se nepodílím na 

jejich přípravě a průběhu 

c) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2.2. Na společenském a kulturním dění v obci jste se podílel už před vstupem  

do aktivní politiky, nebo jste se začal angažovat až poté, co jste se například rozhodl, 

že budete kandidovat v komunálních volbách, či jste se stal členem zastupitelstva? 

a) Na společenském a kulturním dění v obci jsem se podílel před aktivním vstupem  

do politiky 
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b) Na společenském a kulturním dění v obci jsem se začal podílet až po aktivním vstupu 

do politiky 

c) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. 3. Domníváte se, že participace na společenském a kulturním životě v obci může 

pomoci ve volbách k lepšímu výsledku? 

a) Ano, souhlasím s tímto tvrzením 

b) Ano, ale participace na společenském a kulturním životě v obci není jediným faktorem, 

který pomáhá k lepšímu výsledku ve volbách 

c) Nedomnívám se, že by participace na společenském a kulturním životě v obci 

přispívala k lepšímu výsledku ve volbách 

d) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

3. Vyjadřujete se vy osobně, ale také ostatní kandidáti, veřejně k politickému dění 

v obci? 

a) Ano, na jednání zastupitelstva obce 

b) Ano, veřejně na sociálních sítích 

c) Ano, prostřednictvím místního zpravodaje 

d) Ano, hovořím o rozvoji a podobě obce osobně s občany 

e) Ne, k záležitostem týkající se rozvoje a podoby obce se nijak nevyjadřuji 

f) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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4. V dosavadním průběhu našeho rozhovoru jsme společně probrali vaše zapojení 

do veřejného života v obci. Nyní bych se s vámi ještě pobavil o vašem zaměstnání. 

Jaké je vaše povolání? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

4.1. Využil jste svého povolání a svých pracovních zkušeností ve vztahu k volbám, 

k získání lepšího výsledku ve volbách? 

a) Ano, mé povolání mi umožnilo být v kontaktu s občany, kdy jsem jim mohl představit 

své názory na rozvoj obce 

b) Ano, prezentoval jsem své pracovní zkušenosti, případně občané je vnímaly samy jako 

prostředek k tomu, že bych mohl být více kompetentní a své zkušenosti zužitkovat  

ve prospěch obce 

c) Ne, osobně jsem svých pracovních zkušeností a svého povolání nevyužil,  

přesto nepopírám, že u občanů-voličů mohlo mé povolání hrát významnou roli při jejich 

volbě, komu dát hlas 

d) Ne, osobně jsem svých pracovních zkušeností a svého povolání nevyužil.  

Také se domnívám, že občané-voliči k mému povolání a pracovním zkušenostem 

nepřihlíželi 

e) Jiné 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

4.2. Myslíte si, že vaše povolání může být jedním z důvodů, proč vás občané-voliči 

volí v komunálních volbách? 

a) Ano 

b) Ne 

 

V obou případech svoji odpověď prosím rozveďte, proč se tak domníváte. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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II. Období před komunálními volbami 

Jak jsem v úvodu zmiňoval, kampaně mohou mít ve svém obecném pojetí mnoho různých 

podob. V některých případech se můžeme setkat s běžnějšími podobami kampaní, 

například s pouhým informováním o termínu konání voleb. Existují ale také obce, kde se 

můžeme setkat s volebními programy, prezentací v místním zpravodaji, na sociálních 

sítích. Zastupitelstvo obce také může vydávat přehled toho, jaké projekty se podařilo 

zrealizovat, či kandidáti do zastupitelstva obce hovoří s občany (v hospodě, na dětském 

hřišti, při obecním akcích atd.), do čeho by se mělo investovat. Na první pohled se 

zmíněné příklady nemusí tvářit jako prvky kampaně, ovšem jsou jimi. Možných způsobů 

a podob, jak prezentovat své názory a politické postoje může být skutečně celá řada,  

a právě tomu se věnuje druhá, závěrečná část rozhovoru. 

 

5. Abyste mohl/a kandidovat v komunálních volbách ve vaší obci, bylo nutné 

sesbírat zákonem stanovený počet podpisů pro registraci vaší kandidátní listiny. 

Pomohl vám sběr podpisů k představení vašich názorů a plánů na rozvoj obce,  

či k představení sebe sama voličům? Využili také ostatní kandidáti sběr podpisů 

k takovému účelu? 

a) Ano, měl/a jsem možnost informovat o konání voleb a žádal/a jsem o podporu  

ve volbách 

b) Ano, měl/a jsem možnost prezentovat své názory na rozvoj obce 

c) Ne, nepomohl, jelikož voliči znají mé názory na rozvoj obce dlouhodobě 

d) Ne, nepomohl. Domnívám se, že voliči mne nevolí na základě mých politických 

názorů, ale spíše mne volí na základě mých osobních a pracovních zkušeností 

e) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6. Informoval/a jste vy osobně voliče, nebo některý příslušník vaší rodiny,  

že se konají komunální volby a o jejich termínu? Informovali o termínu konání 

komunálních voleb ostatní kandidáti? 

a) Ano, prostřednictvím tištěného materiálu (volebního programu) 

b) Ano, prostřednictvím sociálních sítí 
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c) Ano, prostřednictvím místního zpravodaje 

d) Ano, prostřednictvím mobilního telefonu 

e) Ano, při osobním setkání s občany 

f) Ne, neinformoval/a jsem o tom, že se konají komunální volby 

g) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6.1. Bylo sdělení, že se konají komunální volby vedeno obecnou formou, nebo jste 

konkrétně žádal/a o podporu Vaší osobě? Žádali o vaši podporu rodinní příslušníci? 

Jakou formu sdělení jste zaznamenal/a u ostatních kandidátů? 

a) Sdělení bylo obecné, aby šli občané k volbám 

b) Ve svém sdělení jsem žádal konkrétní podporu, aby mne občané volili 

c) Ne, neinformoval/a jsem o tom, že se konají komunální volby a nežádal/a jsem  

o podporu 

d) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

7. Seznámil/a jste voliče, nebo vaší rodinní příslušníci, v předvolebním období  

s názory na rozvoj obce? Prezentovali své názory na rozvoj obce také ostatní 

kandidáti? 

a) Ano, prostřednictvím tištěného materiálu (volebního programu) 

b) Ano, prostřednictvím sociálních sítí 

c) Ano, prostřednictvím místního zpravodaje 

d) Ano, prostřednictvím mobilního telefonu 

e) Ano, při osobním setkání s občany 

f) Ne, nijak jsem neprezentoval/a své názory na rozvoj obce 

g) Jiné 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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8. Předvolební období může být obdobím, kdy dochází k vymezování se vůči jinému 

kandidátovi. Vymezování se nemusí odehrávat pouze v názorové rovině,  

ale také v rovině osobní (například pomluvy). Zaznamenal/a jste takové jednání 

před volbami ve vaší obci? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8.1. Pokud docházelo mezi některými kandidáty k vymezování se vůči sobě, bylo 

takové počínání prováděno veřejně? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8.2. Vymezoval se některý z kandidátů vůči vaší osobě? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8.3. Vymezoval/a jste se vy osobně proti některému z ostatních kandidátů? 

a) Ano* 

b) Ne 

* Prosím, rozveďte vaše odpovědi. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 



10 
 

9. Nyní se prosím, zamyslete se nad tím, zda ve vaší obci existují patrné rozdíly 

v období před volbami a mimo předvolební období. Objevuje se například mezi 

občany-kandidáty před volbami větší soutěživost, či rivalita? Je předvolební období 

náchylnější k osobnímu vymezování se mezi občany-kandidáty? Prosím, vyjádřete 

vše, co vás v této souvislosti napadne. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

III. Doplnění k dotazníku 

Chcete náš rozhovor doplnit, pokud nezazněly některé informace, které by zaznít 

měly? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


