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Anotace 

Bakalářská práce „Politický marketing v komunikaci ODS ve volbách do Senátu Parlamentu 

České republiky 2009“ pojednává o fenoménu politického marketingu jako komplexní 

strategii a snaží se detekovat úroveň použití této koncepce v České republice.  Teoretická část 

nás seznamuje s pojmem politický marketing, usiluje o jeho přesné definování a vymezení 

vůči zaměnitelným pojmům, které je zcela nezbytné pro další analytickou činnost. V rámci 

pochopení obsahu pojmu je politický marketing komparován s marketingem komerčním a 

nalezena paralela ve strategickém procesu. Metodologická část přináší dva teoretické modely 

(Plasser-Plasser a Lees-Marshment), které slouží pro externí rozbor volební kampaně. 

Detekce politického marketingu v komunikaci ODS v senátních volbách v praktické části 

staví jednak na modelech z metodologické části, jednak na porovnání hlavních charakteristik 

kampaně s postmoderními trendy volebních kampaní popsanými v teoretické části na základě 

studia odborné literatury. Praktická část je zaměřena jak obecně na celkovou komunikaci 

ODS, její konzistenci, hlavní témata, tak i konkrétně na volební kampaň kandidáta ODS ve 

volebním obvodu č. 27. 
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Annotation 

Bachelor thesis „Political marketing in the Senate election campaign of the Civic Democratic 

Party in 2008“ deals with the phenomenon of political marketing as a complex strategy and 

aims to detect the level of application of this concept in the Czech Republic. The theoretical 

part contains a precise definition of the notion political marketing and its specificity and 

distinction to other notions that seem to be confusing. The definition is essential for further 

analysis. We compare political marketing to commercial marketing and find a parallel in the 

strategic process. The methodological part introduces two theoretical models (Plasser-Plasser 

and Lees-Marshment) that are used for external analysis of election campaigns. The detection 

of political marketing within the Senate election communication of the Civic Democratic 

Party is based on the theoretical models introduced in the methodological part as well as on a 

comparison between the main campaign characteristics with the postmodern trends of election 

campaigns described in the theoretical part. We focus on overall communication of the party, 

its consistence, main themes, and on a specific campaign of a party candidate in the election 

district number 27. 
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Úvod 

Politický marketing je fenomén. Od chvíle, kdy se objevuje na scéně, tj. v druhé polovině 20. 

století, jeho význam exponenciálně roste. České akademické zpracování tématu volebních 

kampaní se stále zaměřuje především na volební výsledky a dlouhodobé společenské faktory, 

které je ovlivňují. Nicméně v dnešní době, kdy je většina voličů apolitická, hraje politický 

marketing čím dál větší roli, což dokazuje i neustále rostoucí počet marketingových poradců a 

strmě rostoucí výdaje na volební kampaně.  

Ve své práci si kladu za cíl přesně vymezit pojem politický marketing a rozšířit dosavadní 

český pohled na něj. Studium zahraniční, zejména americké a britské, odborné literatury, je 

naprosto klíčové nejen pro rozvoj samostatné teoretické disciplíny zabývající se fenoménem 

politického marketingu, ale stejně tak i pro praxi. Mojí snahou bude poznání a popsání 

nových strategií volebních kampaní, nejnovějších a také nejúčinnějších trendů, které ovládájí 

aktuální praxi komunikace politických sujektů v západních částech světa.  

Cílem praktické části mé práce je analýza kampaně ODS z hlediska politického marketingu 

zasazeného do kontextu politické komunikace. V tezích své bakalářské práce jsem 

předpokládala, že senátní volby 2008 přispějí s největší pravděpodobností výrazným 

způsobem k vývoji českého politického marketingu, neboť jejich výsledky budou pro 

politické rozložení stran v Senátu klíčové. ODS obhajovala 9 mandátů, ale především se 

snažila o udržení své těšné nadpoloviční většiny (41 z 81 křesel), zatímco současná opoziční 

strana ČSSD se obhajobou 7 z celkových 13 mandátů snažila o opak. Očekávaly se jak 

proaktivní, tak reaktivní strategie politického marketingu, střídání pozitivního a negativního 

tónu kampaně či využití celého spektra médií. V praktické části se tedy zaměřím na to, zda 

můj byl předpoklad správný. 

S pomocí teoretického základu a syntézy metodologie zkoumání volebních kampaní se 

pokusím na závěr odhadnout, ve které fázi se český politický marketing nachází a určit 

tendenci směru, kterým se bude v nejbližší době ubírat. 

 

  



- 9 - 

1. Pojem politický marketing 

“Political contests remind us that candidates are marketed as well as soap”1. Politická soutěž 

nám asociuje skutečnost, že kandidáti jsou prodáváni stejným způsobem jako mýdlo, zmínili 

Philip Kotler a Sidney Levy, marketingoví guru, ve svém klíčovém článku z roku 1969. 

1.1 Počátky politického marketingu 2 

Pojem politický marketing byl zmíněn poprvé v roce 1956 v práci Stanley Kelleyho 

zabývající se prvními poradenskými týmy v oblasti politického marketingu ve Spojených 

státech amerických. Jednotlivé prvky politického marketingu můžeme nalézt v amerických 

prezidentských kampaních již od 50. let. Jednalo se zejména o reklamní TV spoty, zrod 

televizních debat ve formě duelů prezidentských kandidátů či image-making, do jejichž 

zpracování byli zapojeni političtí poradci.3  Trvalo však několik desítek let, než se politický 

marketing vyčlenil jako samostatná, komplexní disciplína. Politický marketing prošel velmi 

zajímavým vývojem, při kterém teoretický rozbor tohoto fenoménu přicházel souběžně či 

dokonce v předstihu vůči reálnému uplatnění tohoto konceptu v praxi. O jeho rozvoj se v 70. 

letech zasloužili již zmíněný Philip Kotler a Avraham Shama. Z amerických vědeckých lavic 

se zkoumání konceptu velmi brzy rozšířilo i do anglofonní Evropy. V průběhu 80. let se 

v odborných článcích rozhořela velmi intenzivní diskuze, zda můžeme hovořit o politickém 

marketingu jako reálném fenoménu, který se začíná uplatňovat v praxi. Ve stejné době, v roce 

1985, přichází Americká marketingová asociace s redefinicí pojmu marketing. Do dosud 

uznávaného konceptu marketingu jako procesu plánování, propagace, utváření ceny a 

distribuce zboží a služeb s cílem dosáhnout zisku přidává klíčové slovo „ideje“. Revolucí pro 

politický marketing jsou především americká 90. léta, se kterými přicházejí i první ucelené 

definice tohoto konceptu; klíčovým motivem je chápání politického marketingu jako 

dlouhodobé strategie. 

  

                                                           
1
 KOTLER, Philip, LEVY, Sidney. Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing. 1969, January, s. 10.  

2
 WRING, Dominic. Conceptualising Political Marketing: A Framework for Election-Campaign Analysis. In O´SHAUGHNESSY, 

Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s.  171 – 186. 
ISBN 0-275-97595-9. 
3
 MAAREK, Philippe. Communication et marketing de l´homme politique. 3. édition. Paříž : LexisNexis, 2007. 467 s. 
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1.2 Odkaz politické komunikace 

Politický marketing je fenoménem přelomu 20. a 21. století. Jeho zrození úzce navazuje na 

politickou komunikaci, vychází z ní, a přesto se od ní podstatně odlišuje. Počátky politické 

komunikace ve smyslu záměrné komunikace státníků nalezneme ve státních útvarech před 

tisíci lety. Politická komunikace ve smyslu samostatného, interdisciplinárního odvětví se 

formuje a velmi dynamicky rozvíjí od 50. let 20. století. Politický marketing od ní přebírá 

především analýzy parlamentních i regionálních voleb, debaty, rétoriku, studie zaměřené na 

hlasování, změnu chování voliče či média. Pokud bychom se pokusili obecně charakterizovat 

odkaz politické komunikace a tedy i největší přínos pro rozvoj politického marketingu, 

jednalo by se zejména o analýzu a interpretaci role, procesu a efektů komunikace v kontextu 

politiky definované v nejširším pojetí.4 

Zatímco politická komunikace může být definována jako formální či neformální, verbální či 

nonverbální, osobní nebo veřejná interakce, jejímž cílem je přesvědčit a záměrně či 

podvědomě přimět voliče k interpretaci, evaluaci a k jednání určitým směrem5, politický 

marketing je především propracovanou strategií využívající techniky marketingu.  

1.3 Důvody proniknutí politického marketingu do politiky 

Konec 20. století a začátek 21. století může být z politologického hlediska charakterizován 

jako doba, kdy většina voličské populace nemá vymezenou politickou příslušnost. Z toho 

důvodu politické strany nemohou pouze doufat, že se volič s danou stranou identifikuje sám, 

ale musí aktivně usilovat o přesvědčení voličů. 

Velmi významným jevem, který ovlivňuje oblast politické komunikace, je narůstající 

heterogenizace a fragmentace elektorátu. Politický marketing přináší řešení. Na trend 

různorodosti voličů odpovídá tím, že identifikuje jejich potřeby, čehož následně využívá při 

vytváření kompaktního programu6. Stejně tak významným způsobem přispívá k proniknutí 

politického marketingu do politické sféry i vzrůstající vzdělanost populace spolu se zvyšující 

se dostupností veškerých informací. Vzdělaný člověk nepodléhá tolik ideologickým svodům, 

naopak se zaměřuje na pragmatické rozhodování a své osobní zájmy. 

                                                           
4
 DENTON, Robert. Series Foreword. In O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political 

Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s. vii - xiii. ISBN 0-275-97595-9. 
5
 Idem. 

6
 O´SHAUGHNESSY, Nicholas. Political Marketing and Political Propaganda. In NEWMAN, Bruce. Handbook of political 

marketing. USA : Thousand Oaks, 1999. s. 725-739. ISBN 076191109. 
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Jak uvádí Popkin již v roce 1994, voliči vyhledávají strany či kandidáty, kteří budou nejblíže 

jejich osobním hodnotám a názorům.7 Jinými slovy řečeno, voliči se obracejí na ten 

manažerský tým, který nejlépe reflektuje jejich vidění a chápání světa. Politické strany jsou 

tedy nuceny stát se profesionály v tvorbě kampaní.8 

1.4 Negativní vymezení pojmu politický marketing 

(vymezení v ůči zaměnitelným pojm ům) 

Politický marketing je velmi široký pojem zabírající mnoho oblastí, přesto tento pojem bývá 

občas používán i mimo svůj definiční obor. Vymezme tedy, co politický marketing není, 

v čem se liší od politické propagandy, a proč je adekvátní tento pojem používat ve Spojených 

státech amerických až v posledním desetiletí či dvou, jinde na světě ještě později. 

Klíčový rozdíl mezi marketingem a propagandou nachází kolektiv autorů publikace The Idea 

of Political Marketing v následujícím: marketing je tím, co chce publikum. Marketing byl a 

vždy bude založen na principu výměny a oboustranných ziscích, například v podobě 

umožnění politické reprezentace výměnou za podporu ve volbách9. Naopak propaganda se 

snaží o poučování, prosazování jednoho názoru, modelování percepce reality a lidského 

chování. Jowett definuje politickou propagandu jako propracovanou manipulaci 

prefabrikovaných symbolů předkládaných publiku se záměrem dosáhnout vytyčeného cíle. 

Pokud se však podíváme na pojetí Nicholase O´Shaughnessyho10, zjistíme, že i když jsou 

politický marketing a politická propaganda navzájem odlišné disciplíny, jedná se o koncepčně 

související domény. Spojovacím prvkem je použití analogických prostředků a metod. Jde 

zejména o negativní politické kampaně, které jsou v tomto smyslu koncepčně bližší politické 

propagandě a podléhají kritice. Blíže se k této problematice vyjádříme při popisu trendu 

negativních kampaní v sekci této práce pojednávající o postmoderních volebních kampaních. 

Marketing a ani politický marketing konkrétně se nedají ztotožnit pouze s reklamou. Ačkoliv 

by se na první pohled mohlo zdát, že se politický marketing pouze hezkými obrazy snaží 

získat podporu pro volby, není tomu tak. Při bližší analýze zjistíme, že marketing je 

                                                           
7
 LLILEKER, Darren, NEGRINE, Ralph. Mapping a Market Orientation : Can We Detect Political Marketing Only Through the 

Lens of Hindsight?. In DAVIES, Philip John, NEWMAN, Bruce. Winning Elections with Political Marketing. 1st edition. New York 
: The Haworth Press, 2006. Chapter 2. s. 55. ISBN 0-7890-3369-0. 
8 Idem, s. 36. 
9
 O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 

2002. s. 250. ISBN 0-275-97595-9. 
10

 O´SHAUGHNESSY, Nicholas. Political Marketing and Political Propaganda. In NEWMAN, Bruce. Handbook of political 

marketing. USA : Thousand Oaks, 1999. s. 725-739. ISBN 076191109. 
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především o umění zakomponovat celkový produkt do jednotné, dlouhodobé strategie. 

Politický marketing tedy není taktickou činností. Politický marketing je strategií a podstatu 

strategického plánování převzal od marketingu komerčního.  

1.5 Definice politického marketingu 

David Reid již v roce 1988 uvádí, že problematika voleb a zvolení je v zásadě problematika 

marketingová navzdory skutečnosti, že sami politikové ji jako takovou neuznávají. Politické 

strany musejí determinovat své možnosti a nejefektivnější způsob, jak sdělit cílovému 

publiku, jaké výhody mu mohou přinést11. V dnešním úhlu pohledu tato pionýrská obhajoba 

politického marketingu, ač velmi důležitá pro vývoj pojmu jako takového, postrádá určité 

klíčové charakteristiky. Nenalezneme v ní zmínku o dlouhodobosti ani o nutnosti 

identifikovat potřeby voličů a sestavit politický produkt na jejich základě. 

Lees-Marshment, britská specialistka na problematiku politického marketingu, uvádí: 

Politický marketing je charakterizován jako aktivita politických subjektů směřující k adaptaci 

technik a konceptů původně užívaných v komerčním světě za účelem dosažení vytyčených 

cílů. Zabývá se vztahem mezi politickými subjekty a jejich trhy, způsobem užití 

marketingových aktivit (získávání informací z politických trhů, vytvoření produktu, jeho 

komunikace a způsobu jeho doručení voličům), dále politickým produktem v nejobecnějším 

slova smyslu12. 

O´Shaughnessy zdůrazňuje, že politický marketing se snaží vybudovat, udržet a zlepšovat 

dlouhodobé vztahy s voliči tak, aby jak společnost, tak politické strany měly z výsledné 

situace užitek. Aby se této situace mohlo dosáhnout, cíle a potřeby jednotlivců, společností a 

politických aktérů se musejí setkat.13  

Politický marketing můžeme také chápat jako koncept, při kterém strana či kandidát využijí 

výzkumu názorů a analýzu prostředí k tomu, aby vytvořili a komunikovali 

konkurenceschopnou nabídku, která dopomůže k realizaci cílů organizace a zároveň uspokojí 

voliče výměnou za jejich hlasy14. Toto pojetí je velmi blízké komerčnímu pojetí. 

                                                           
11

 WRING, Dominic. Conceptualising Political Marketing: A Framework for Election-Campaign Analysis. In O´SHAUGHNESSY, 
Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s.  171 – 186.  
12

 LEES-MARSHMENT, Jennifer. The political marketing revolution : Transforming the government of the UK. Manchester : 
Manchester University Press, 2004. s. 10. ISBN 0-7190-6306-X. 
13

 O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 
2002. s. xiii. ISBN 0-275-97595-9. 
14

 WRING, Dominic. Conceptualising Political Marketing: A Framework for Election-Campaign Analysis. In O´SHAUGHNESSY, 
Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s.  171 – 186.  
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2. Paralela politického marketingu a komer čního 

marketingu 

Politický marketing je koncept, ve kterém se marketingové techniky využívají pro politické 

účely. Jedná se o globálně rozšířený fenomén, kdy politické strany celého světa vytvářejí své 

manifesty na základě výsledků kvalitativního a kvantitativního marketingového výzkumu15. 

Tržní orientace se odráží ve všech aktivitách. 

Voliči si vybírají strany, jako si zákazníci vybírají produkty. Pojem trh je v politickém 

marketingu chápán odlišně od tradičního ekonomického vnímání. Většina odborníků na 

politickou problematiku se shoduje v následující analogii16. Trh je představován volbami, 

firma politickou stranou a nákup představuje volební hlas jednotlivce. Politický marketing se 

však snaží odlišit politický trh od dokonalé konkurence komerčního trhu, snaží se budovat 

dlouhodobé interaktivní vztahy s voliči, kteří nebudou volit na cenovém základě (tedy toho, 

kdo nabídne „nejnižší cenu“). 

Politický marketing prodává velmi specifický produkt, který je abstraktní, nehmatatelný a 

založený na prodeji určité hodnoty, která je vyjádřena slibem, životní vizí, která je však 

dosažitelná pouze v dlouhodobém horizontu a i tak je její dosažení nejisté17, a proto je jeho 

východiskem politická komunikace, která pracuje se stejným produktem již dříve. 

Z marketingového hlediska je tento produkt prodáván na bázi slibu (promise-based offer). 

Odborníci zaměřující se na paralelu politického a komerčního marketingu často uvádějí, že 

neuchopitelný produkt politiky je velmi blízký abstraktním komerčním produktům ve finanční 

sféře, např. pojištění. 

Stejně jako politický marketing převzal již dříve zmíněné koncepty od politické komunikace, 

převzal i klíčové marketingové koncepty, zejména koncept segmentace trhu, cílení, 

positioning produktu. Vzhledem ke skutečnosti, že politický marketing pochází 

z anglofonních zemí a jeho použití je v těchto zemích i nejvíce rozvinuto, nalezneme i 

anglofonní literaturu plnou výrazů „fashioning“, „designing“, „packaging“, které čtenáři zcela 

jasně ukazují rozdíl mezi tradiční politickou komunikací a komunikací v rámci politického 

                                                           
15

 LILLEKER, Darren, LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing : A comparative perspective. Manchester : Manchester 
University Press, 2005. 230 s. ISBN 0-7190-6870-3. 
16

 COLLINS, Neil. BUTLER, Patrick. Considerations on Market Analysis for Political Parties. In O´SHAUGHNESSY, Nicholas, 

HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s.1 -18. ISBN 0-275-
97595-9. 
17

 O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger 

Publishers, 2002. s. 250. ISBN 0-275-97595-9. 
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marketingu. V češtině se použití těchto výrazů zatím zcela neujalo. Komunikace v politické 

sféře je často v anglicky mluvících zemích označována také za „political merchandising“ – 

politické obchodní úsilí. 

2.1 Politický marketing jako komplexní strategie 

Politický marketing je především strategie, která využívá celého spektra nástrojů, jak politické 

komunikace, tak komerčního marketingu. Marketing volebních kampaní začíná daleko dříve, 

než se formulují první témata a motivy volební kampaně. 

Proces politického marketingu prochází šesti esenciálními fázemi: výzkumem prostředí, 

interní a externí hodnotící analýzou, strategickým marketingem, stanovováním cílů a 

konkrétní strategie kampaně, plánem komunikace, distribuce a organizace a na závěr 

oslovením klíčových politických trhů (voličů, sponzorů, médií)18. 

2.1.1 Výzkum prost ředí 

Kvantitativní a kvalitativní výzkum zahrnuje rozsáhlou analýzu makroekonomických 

ukazatelů, volební nálady, či obecněji pocitů spokojenosti či nespokojenosti ve společnosti. 

Obrací se zejména na klíčové zájmy a kritické problémy voličů a zkoumá tyto otázky ve 

vztahu k demografii. Analyzuje pozici politické strany, tj. míru dominance v regionu, zjištění, 

zda má elektorát zájem na setrvání současného politického stavu či preferuje reformní změnu, 

stejně jako volební účast dle volebních okrsků. Výzkum prostředí je základním výchozím 

bodem determinujícím úspěch následných kroků. Bez marketingového výzkumu, který zjistí 

potřeby voličů, nelze vytvořit politický produkt, který je těmto potřebám šitý na míru a tedy 

uspokojit voliče lépe než konkurence19. 

2.1.2 Interní a externí hodnotící analýza 

Zatímco první fáze se zabývá intenzivním výzkumem, druhá fáze se zabývá analytickou 

činností. Hodnotící analýza obrací pozornost na kandidáta, kampaň a oponenty. Nejčastější 

metodou je provedení tzv. SWOT analýzy, tedy rozboru silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. Další strategické kroky se odvíjejí od faktu, zda jde kandidátovi o setrvání ve funkci 

                                                           
18

 KOTLER, Philip. KOTLER, Neil. Generating Effective Candidates, Campaigns and Causes. In NEWMAN, Bruce. Handbook 

of political marketing. USA : Thousand Oaks, 1999. s. 3-18. ISBN 076191109. 
19

 LLILEKER, Darren, NEGRINE, Ralph. Mapping a Market Orientation : Can We Detect Political Marketing Only Through the 
Lens of Hindsight?. In DAVIES, Philip John, NEWMAN, Bruce. Winning Elections with Political Marketing. 1st edition. New York 
: The Haworth Press, 2006. Chapter 2. s. 33-55. ISBN 0-7890-3369-0. 



- 15 - 

či se nachází v pozici vyzyvatele, případně jestli existuje mezera na voličském trhu a zda 

existuje politikum, kterým by mohla být zaplněna.  

2.1.3 Strategický marketing – segmentace, zacílení a positioning 

Elektorát není homogenní ani uniformní, jak už jsme zmiňovali v části popisující důvody 

proniknutí politického marketingu do politické komunikace. Nutno podotknout, že volební 

kampaň nemůže být univerzální, aby uspokojila stávající voliče a přilákala nové z různých 

voličských skupin. Strategický marketing dokáže identifikovat jednotlivé segmenty lišící se 

svými potřebami a latentními touhami, které voliči nejsou schopni artikulovat sami. 

Nejdůležitější charakteristiky, dle kterých se elektorát štěpí, zahrnují věkové skupiny, příjem 

domácnosti, nejvyšší dosažené vzdělání či ideologické pozadí. Následně strategický 

marketing využívá znalosti segmentů k zacílení své kampaně a k realistickému odhadu, které 

skupiny může kandidát potenciálně oslovit. 

Na politické strany může být v demokratických systémech nazíráno jako na komerční 

organizace na trhu. Proto se političtí marketéři odkloňují od analyzování stran v historicko-

ideologických měřítcích, ale zaměřují se zejména na marketingovou pozici strany v kontextu 

jejích konkurentů, tedy na minulý, současný i potenciální podíl strany na trhu. Stejně jako 

v komerčním marketingu i v politickém se užívá výrazů „vůdce trhu“, „challenger“, 

„follower“, „nicher“ a sestrojuje se mapa politického positioningu20. Aktéři voleb jsou tedy 

součástí předem definované strategie, která je přímo spojena s jejich pozicí na trhu. 

Pozice strany Charakteristika  Strategické tendence 
Leader Nejvyšší podíl na trhu, subjekt 

neustálého útoku 
Rozšířit celkový trh, rozšířit podíl, uhájit 
podíl na trhu 

Challenger Snaha sesadit leadera Útočit na leadera, útočit na ostatní 
potenciální challengery, útočit na malé 
hráče 

Follower Cílené zaměření na vymezený 
segment trhu, spíše imituje, než by 
používal inovativní techniky, 
výrazné regionální přednosti, široký 
záběr 

Přizpůsobit se, imitovat, klonovat 
úspěšné strany 

Nicher Leader na úzce definovaném 
trhu/mezeře na trhu, úzké zaměření 

Vytvořit mezeru na trhu, rozšířit ji, 
ubránit ji 

Tabulka č. 1 – překlad tabulky z COLLINS, Neil. BUTLER, Patrick. Considerations on Market Analysis for Political Parties. 
In O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger 
Publishers, 2002. s. 6. ISBN 0-275-97595-9. 

                                                           
20

 COLLINS, Neil. BUTLER, Patrick. Considerations on Market Analysis for Political Parties. In O´SHAUGHNESSY, Nicholas, 

HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s.1 -18. ISBN 0-275-
97595-9. 
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2.1.4 Stanovování cíl ů a konkrétní strategie kampan ě 

Teprve ve čtvrté fázi celého procesu přichází na řadu vybírání tematických problémů pro 

kampaň, navrhovaná řešení a klíčová sdělení, která odpovídají filozofii celé kampaně. Stejně 

tak se specifikují osobnostní charakteristiky kandidátů, které budou v kampani zdůrazněny. 

Velmi důležitým prvkem je stanovení měřitelných cílů, na jejichž základě bude kandidát 

schopen rozpoznat pozitivní či negativní vývoj kampaně a případně určit směr, kterým by se 

kampaň měla dále ubírat. Je také žádoucí zajistit, aby se v programu vyskytnulo minimum 

sdělení napadnutelných opozicí21. 

2.1.5 Plán komunikace, distribuce a organizace 

Pátá fáze je fází taktickou, kdy se kandidát snaží o co nejefektivnější alokaci dostupných 

prostředků. Kanály, kterými se budou politická sdělení kampaně dostávat k potenciálním 

voličům, se stanoví na základě komunikačního a organizačního mixu. Kandidát v této fázi 

může volit hned z několika způsobů vedení kampaně – lze aplikovat tzv. retailový, 

maloobchodní princip (tj. preference spíše přímého kontaktu s voliči) nebo tzv. 

velkoobchodní princip, při kterém je drtivá většina informací komunikována přes média. 

2.1.6 Oslovení klí čových politických trh ů 

Poslední fáze procesu politického marketingu se primárně snaží o vzbuzení pozornosti 

v médiích, tedy zajištění sekundární komunikace a zajištění maximálně možného pokrytí 

klíčových politických trhů. Kandidát, respektive političtí marketéři, řídí kampaň tak, aby byla 

vnitřně kohezní a reagovala na vývoj paralelních kampaní22.  

Tento ucelený teoretický koncept je v praxi často narušen ze strany politiků, kteří lpí na 

principu, že politika je o vládnutí a ne o prodávání rychloobrátkového zboží a že by se hlavní 

ideje měly odvíjet od toho, co je správné. Často tedy vytvářejí programy na základě svého 

přesvědčení a posléze se vhodnou komunikací snaží voliče přimět, že jejich přesvědčení 

odpovídá potřebám veřejnosti. Toto pojetí je charakteristické pro produktovou orientaci 

politických kampaní, která již byla z hlediska míry úspěšnosti kampaně překonána. Tržní 

orientace, jejíž podrobná definice je rozebrána v této kapitole, může v demokratické praxi 

fungovat. Kampaň amerického prezidenta Baracka Obamy je toho důkazem, jeho politický 

                                                           
21

 LLILEKER, Darren, NEGRINE, Ralph. Mapping a Market Orientation : Can We Detect Political Marketing Only Through the 
Lens of Hindsight?. In DAVIES, Philip John, NEWMAN, Bruce. Winning Elections with Political Marketing. 1st edition. New York 
: The Haworth Press, 2006. Chapter 2. s. 33-55. ISBN 0-7890-3369-0. 
22

 O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger 

Publishers, 2002. s. 250. ISBN 0-275-97595-9. 
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produkt byl ušitý na míru společenským potřebám své doby. Obdobně uvádí i Johnson již v 

roce 1997: „Clinton dal lidem to, co chtěli slyšet, tím správným podáním, slovy a frázemi, 

které „rezonovaly“ americkou veřejností“23. Americké prezidentské kampaně jsou v tomto 

ohledu nejrozvinutějšími a nejpokrokovějšími. 

2.2 Hlavní odlišnosti politického a komer čního marketingu 

Paralela politického a komerčního marketingu samozřejmě není absolutní. Významným 

odlišným prvkem je počet relevantních hráčů na trhu, kdy u politického marketingu se jedná o 

víceméně několik významných aktérů, zatímco v rozvinutém komerčním oboru je konkurentů 

mnohem více. Zvláštností politického marketingu je také typická periodicita vázaná na 

volební cyklus, která předurčuje načasování jednotlivých fází strategického procesu.  

O´Shaughnessy nachází klíčový rozdíl mezi komerčním a politických marketingem v prvku 

negativní politické reklamy, která je v komerční sféře vyloučená24. Negativní politická 

kampaň může být podle zmíněného autora dokonce bližší válečné propagandě než 

marketingovému prodeji statků a služeb. 

2.3 Politický produkt 

Pojem produkt je na rozdíl od komerční sféry ve sféře politické hůře představitelný a 

uchopitelný. Pokusme se jej tedy s pomocí konceptu Jennifer Lees-Marshment25 definovat. 

Obecně se dá uvést, že politický produkt je komplex zahrnující skutečnost, jak se politická 

strana chovala v minulosti, jak se chová v současnosti i to, jaké udává sliby do budoucnosti. 

Politický produkt je tedy stejně jako produkt komerční trvalý a nevztahuje se jen na 

předvolební období a nedá se v žádném případě ztotožnit pouze s politickým programem.  

V první řadě je součástí politického produktu lídr strany, a to nejen z hlediska jeho osobnosti, 

image, moci, ale také z hlediska jeho vztahů s médii a s ostatními členy strany. Osobnost lídra 

je velmi důležitá a jeho podpora členy strany je nezbytná k produkci koherentní komunikace 

navenek i uvnitř organizace. Mimo lídra strany jsou samozřejmě velmi viditelnou prezentací 

strany i ostatní straničtí členové parlamentu či jiných významných postů. O mnohém též 
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 O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger 
Publishers, 2002. s. 250. ISBN 0-275-97595-9. 
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marketing. USA : Thousand Oaks, 1999. s. 725-739. ISBN 076191109. 
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 LILLEKER, Darren, LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing : A comparative perspective. Manchester : Manchester 
University Press, 2005. 230 s. ISBN 0-7190-6870-3. 
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vypovídá nejen ideologický charakter strany, ale i loajalita členů a zaměstnanců. Pokud 

politická organizace nemá stabilní členskou základnu, popřípadě se významní členové od 

strany odchýlí, či její významní členové nerespektují standardy vyžadované stranou, nebo 

snad političtí poradci přejdou ke konkurenci, vše se promítne ve výsledném produktu, který je 

k potenciálnímu voliči mediálně přenášen. Proto je konzistentní interní komunikace tolik 

důležitá. 

Politický produkt obsahuje i veškerou stranickou symboliku, tedy název strany, její logo či 

slogan. K tomu se přidávají i oficiální stranické stanovy a také aktivity. Jakákoli konference, 

shromáždění či mítink a členská aktivita na nich jsou automaticky spojovány s danou stranou 

a opět se promítají ve výsledném politickém produktu. Politický program je též důležitou 

součástí, mnohem důležitější je však skutečnost, zda daná politická strana své předchozí 

volební programy dodržela, popřípadě do jaké míry. Můžeme říci, že do politického produktu 

se promítnou opravdu veškeré aktivity, které si volič či široká veřejnost s danou politickou 

stranou spojí. 

2.4 Rozšíření politického marketingu do nových oblastí 

Z předchozích poznatků snadno vyvodíme, že se politický marketing neomezuje pouze na 

volební kampaň, ale že se jedná o komplexní strategii, která by měla zahrnovat kontinuální 

komunikaci i mimo volební období. Nejnovější trend ukazuje nový směr ve vývoji politického 

marketingu. Stejně jako se komerční marketing rozrostl do široké oblasti a přinutil všechny 

aktéry na trhu jej zohlednit, politický marketing již není jen výsadou politických stran. Darren 

Lilleker uvádí, že politický marketing studuje vztah mezi produktem politické organizace a 

poptávkou jeho trhu26. Pojmem politická organizace, respektive politický subjekt, můžeme 

označit nejen politickou stranu, ale také parlamentní komoru, vládní skupinu, výbor, 

zájmovou skupinu či část administrativy; produkt se tím pádem rozšiřuje i na legislativu, 

jednotlivé zákony, směrnice či setkání. Politickým trhem může tedy být nejen široká veřejnost 

či elektorát, ale také členové strany, potenciální finanční dárcové, daňoví poplatníci či ti, 

kterým daná aktivita přinese užitek. Politický marketing může být tedy charakterizován jako 

aktivita politické organizace, která přejímá určité techniky (jako výzkum trhu a design 

produktu) a koncepty (snaha uspokojit potřeby voličů) původně užívané v komerčním světě a 

jejich aplikací se snaží o dosažení svých cílů (vítězství ve volbách, schválení zákona). 
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3. Postmoderní volební kampan ě 

Žijeme v postmoderní době medializace kultury, která je úzce spjata s medializací politiky. 

V některých zemích již vznikají politické strany, které jsou více profesionální a více mediální 

než politické. Jde o politické strany, které vznikly marketingovým způsobem – našly mezeru 

na trhu, zvolily si výrazného lídra a jejich členové mají profesionální zkušenosti se 

sebeprezentací a konfrontací s veřejnoprávními i soukromými médii. Nejčastěji uváděným 

příkladem je Berlusconiho Forza Italia27. Přesto ve většině zemí stále převažují politické 

strany, které vznikly na základě štěpných linií ve společnosti v důsledku modernizace. 

Ačkoliv volební kampaně jsou založeny na postmoderním trendu, propagují zatím stále 

primárně moderní politické strany. 

3.1 Globální konvergence politické kultury 

Dvojice Plasser-Plasser zabývající se trendem novodobých strategických volebních kampaní 

ve své práci Global Political Campaigning uvádí tezi, že základní charakteristické rysy 

volebních kampaní jsou podobné v naprosto odlišných zemích28. Na světě existují různé 

struktury vlády, ústavního pořádku, rozdělení mocí, odlišné typy legislativy, volebních 

systémů a politické kultury, což jsou všechno zásadní determinanty rámce a orientace 

politické komunikace. Navíc je každá z těchto charakteristik zasazena do specifického 

historického kontextu, který podmiňuje potřeby a vzorce lidského chování a tedy i odlišné 

volební jednání. Navzdory tomu všemu političtí pozorovatelé Lane a Ersson29 popisují již 

v roce 1996 fenomén tzv. globální konvergence. Politická kultura, tj. jak se veřejnost staví 

k politickému systému a jak na něj odpovídá, též konverguje celosvětově. Tento trend je 

podnícen i masovým vzestupem konzumerismu. Veřejnost má tendenci podléhat 

konzumerismu ve všech oblastech, politiku nevyjímaje. 

Existují určité hlavní tendence orientace postmoderních volebních kampaní, které se šíří do 

ostatních částí světa primárně ze Spojených států amerických. Patří mezi ně primát použití 

televize jako klíčového média, a to nejen pro primární komunikaci, tedy populárními 
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americkými TV spoty, které například v českém prostředí mají zatím velmi nízké využití, ale i 

pro sekundární komunikaci, tedy pro management zpráv o aktivitách politické strany a 

zejména lídrů strany. Efektivita a dopad sekundární komunikace může být často mnohem 

vyšší než v případě komunikace primární, neboť ji divák vnímá jako pravdivější. 

Trendem ve volební strategii je i využívání čím dál tím intenzivnějšího výzkumu prováděného 

profesionály z oblasti politické komunikace. Čím konkrétnější znalost představ a potřeb 

voličů máme k dispozici, tím přesnější politický produkt můžeme vytvořit. Nárůst významu a 

použití výzkumu je přímo úměrně spojen s nárůstem výdajů na volební kampaně. 

Ve výčtu nových linií postmoderních kampaní nemůžeme opominout použití nových médií. 

Zejména všechny komunikační kanály internetu nabývají na významu a zasahují širší 

voličskou populaci, zejména mladší generaci. Paleta internetových možností byla rozšířena od 

původních propagačních internetových stránek a bannerů nejvíce směrem ke komunitním 

fórům a blogům. Obecným trendem je i tendence zjednodušování témat kampaní a používání 

symbolů. Nepřehlédnutelné je i vysoké užití negativních kampaní. Zaměřme se na tuto 

problematiku detailněji. 

3.2 Negativní kampan ě 

Ačkoli masové rozšíření negativních volebních kampaní je otázkou posledních let, tato 

metodika byla využita již v počátcích politické komunikace. Negativní tonalita kampaně byla 

poprvé použita již v amerických prezidentských volbách v roce 1964. „Daisy spot“, televizní 

klip, ve kterém je malá holčička počítající lístky sedmikrásky dána do kontrastu 

s odpočítáváním a následným výbuchem atomové bomby, byl zcela evidentně namířen proti 

prezidentskému kandidátovi Goldwaterovi, který propagoval systematické použití nukleárních 

zbraní malé síly30. Ačkoliv byl tento spot vysílán pouze jednou a posléze okamžitě stažen ze 

všech televizí, měl na Goldwaterovy preference velmi drtivý dopad. Ti, kteří spot neviděli, se 

o něm dozvěděli z mediálního propírání jeho obsahu. Negativní reklama v této formě může 

politika zásadním způsobem diskreditovat či zcela diskvalifikovat. Obdobně v prezidentských 

volbách v roce 1972 použil McGovernův tým proti Nixonovi negativní slogan: „Máte dost 

peněz, abyste si mohli dovolit další čtyři roky s panem Nixonem?“. 

Mezi typické rysy negativní tonality kampaně patří silné ideologické a emocionální zabarvení, 

mstivost a použití hodnotové symboliky zobrazující realitu v černobílém provedení. 
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V apolitické společnosti, kdy lidé nemají tendenci vyhledávat alternativní informace, může 

mít tento typ komunikace výrazný úspěch. Také zásahovost je u negativní reklamy vyšší. 

Podle amerického výzkumu z roku 199531 reagovalo na obdobné reklamní sdělení 9,5% cílové 

skupiny v případě pozitivního ladění, zatímco v případě negativní tonality celých 19%.  

Masivní rozšíření negativních kampaní může mít negativní vliv na uplatnění politického 

marketingu v politické praxi. Může nastat situace, kdy negativní tonalita převládne v celém 

politickém spektru, neboť jednotliví političtí aktéři budou nuceni odrážet negativní kampaně 

ostatních a následně nezůstane prostor pro vyjádření vlastního programu či idejí, tedy pro 

pozitivní komunikaci. I právě proto se negativní kampaň dle O´Shaughnessyho výrazným 

způsobem podobá politické propagandě, zejména tím, že vyvolává polarizaci společnosti, 

hodnotové konflikty a persistentní sociální nespokojenost32. Tím pádem politická kampaň 

ztrácí marketingovou podstatu; nesnaží se již o uspokojování přání a potřeb svých zákazníků, 

ale snaží se jednostranně získat prospěch jen pro sebe v podobě získání podpory ve volbách. 

3.3 Trendy postmoderních volebních kampaní dle regi onů 

Jak jsme uváděli dříve, dvojice Plasser-Plasser sleduje a analyzuje hlavní tendence vývoje 

strategií volebních kampaní na celém světě. Mimo detekce hlavních linií globálního 

směřování kampaní se Fritz a Gunda Plasser zaměřili i na regionální specifika trendového 

vývoje kampaní a ve své publikaci z roku 2002 uvádějí 8 zpracovaných konceptů33. Pro 

Českou republiku přicházejí v úvahu dva z nich – koncept hlavních charakteristik 

postmoderních kampaní v západní Evropě a koncept pro střední a východní Evropu. Oba 

koncepty popíšeme, abychom následně v praktické části mohli indikovat orientaci českých 

kampaní. 

3.3.1 Region st řední a východní Evropy 

Střední a východní Evropa vychází z odkazu komunismu, který se v politické komunikaci 

odráží spolu s křehkostí transformované demokracie a tvoří určitý hybridní typ oscilující mezi 

politickým marketingem a kultem osobnosti. 
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Východoevropské kampaně jsou primárně zaměřeny na lídra politické strany a úzkou skupinu 

lidí kolem něj, což vyplývá z hierarchické struktury politických stran. Převažují tedy kampaně 

zaměřené na kandidáta s důrazem na jeho vůdcovské schopnosti a budování image. Televize 

nahrazuje slabou nebo neexistující stranickou organizaci, neboť strany nejsou zakořeněny a 

nemají s výjimkou komunistů silnou voličskou základnu. 

Přístup k finančním a logistickým zdrojům a masovým médiím je silně ovlivněn vládními 

orgány. Vzhledem ke skutečnosti, že nevyžádaná pošta včetně direkt mailu je často přímo 

zahozena do koše s pocitem, že to kandidáti dělají jen pro peníze, je management zpráv a tedy 

sekundární komunikace velmi důležitým prvkem, z čehož vyplývá snaha zejména ruských 

kandidátů ovlivňovat zprávy na hlavních televizních kanálech.  

Politický marketing je tažený elitami a význam politických konzultantů posiluje. Středo- a 

východoevropské volební kampaně jsou tedy podle Plasserových34 hybridní kombinací 

moderní televizní politiky a profesionální kampaně s intenzivním bojem o převahu v médiích, 

který se často zrcadlí v negativní tonalitě. 

3.3.2 Region západní Evropy 

Podívejme se nyní, v čem spočívají největší odlišnosti postmoderních volebních kampaní 

v západní Evropě. Kampaně jsou v první řadě zaměřené na politickou stranu, ale také na 

osobnost lídra strany. Image strany i kandidáta je vázán na politický program strany, osobnost 

se nemůže zjevit na politické scéně odnikud, naopak musí mít dlouhodobou podporu strany. 

Tento bod je příčinou určité strategické strnulosti, ve které jsou kandidáti omezeni politickou 

agendou strany. Tím pádem v programové orientaci stále nalezneme ideové zabarvení a 

argumenty. Se stranickou koncepcí komunikace je spojena i organizace volební kampaně. 

Kampaně jsou organizovány managementem politické strany; strategické plány, zejména 

hlavní sdělení, rozdělení rozpočtu kampaně a základní komunikační strategie, jsou vymýšleny 

v rámci vedení strany, jsou výsledkem interního vyjednávání. Poradci jsou zohledňováni spíše 

pro mediální plánování.  

Management sekundární komunikace hraje také důležitou roli, ať už v rámci pořádání 

tiskových konferencí či vytváření příležitostí k focení pro média. Samotní kandidáti jsou 

motivováni k šíření politického sdělení ve styku s potenciálními voliči na lokálních mítincích. 
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Důraz je také kladen na získání převahy v nejlukrativnější chvíli kampaně a ne na 

permanentní komunikaci strany. 

Na závěr bych chtěla podotknout, že na základě osobní zkušenosti s procesem tvorby 

politické kampaně v Lucemburském velkovévodství plně souhlasím se závěry dvojice 

Plasser-Plasser35. 
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4. Rozbor politické komunika ční kampan ě 

Teoretická část bakalářské práce definovala základní charakteristiky politického marketingu. 

Abychom byli schopni dobře detekovat politický marketing v komunikačních aktivitách 

politické strany, museli bychom se zaměřit jak na fázi přípravnou, tak na vývoj kampaně a 

posléze analýzu politických sdělení. Pokud však nemáme přístup k interním informacím o 

strategickém vývoji určité komunikační kampaně, zejména k výsledkům marketingového 

výzkumu, pokud byl proveden, rozpoznání politického marketingu může být obtížné. Na 

základě syntézy dostupné odborné literatury tedy předkládám dva modely, Plasser-Plasser a 

Lees-Marshment, které se používají pro analýzu politických komunikačních kampaní 

externími odborníky. Využívají identifikace vnějších projevů postmoderních volebních 

kampaní, které se většinou o politický marketing opírají. 

4.1 Model Plasser-Plasser 36 

Český politický marketing je stále na počátku svého rozvoje. Model Fritze a Gundy Plasser 

nám pomůže v analytické části určit, do jaké míry volební kampaň ODS do Senátu 

Parlamentu České republiky odpovídá postmodernímu typu popsanému v teoretické části a 

naopak ve kterých oblastech stále přetrvávají obsolentní tendence premoderních a moderních 

kampaní. K analýze nám dopomůže následující tabulka: 
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PostmoderníModerníPremoderní

Systém 
politické 
komunikace

Styl politické 
komunikace

Média

Reklamní 
média

Koordinace 
kampaně

Volební 
paradigma

Přípravná 
fáze

Voliči

Ovládaný stranou

Poselství na základě stranické linie

Stranický tisk, plakáty, inzeráty 
v novinách, rádio

Tištěné reklamní letáky, billboardy, 
projevy v rádiu, setkání s voliči

Lídři strany, straničtí zaměstnanci

Stranická logika

Krátká

Stabilní volební chování dle 
štěpících linií

Důraz na televizi

Obrazový, hlasový a dojmový 
management

Hlavní večerní zpravodajství

Jednotné televizní spoty, barevné 
plakáty, reklama včasopisech, 
rozšířený direkt mail

Manažeři kampaně, externí poradci 
na problematiku médií, reklamy a 
výzkumu

Mediální logika

Dlouhodobá kampaň

Zvýšení volatility, snížení navázání 
na stranu

Mnoho kanály, multimediální

Specifická poselství zaměřená na 
danou cílovou skupinu

Úzce zaměřené televizní vysílání, 
cílený direkt mail, email

Cílená televizní reklama, email, 
techniky telemarketingu, bannery 
na internetu

Útvar specializovaný na volební 
kampaň, specializovaní političtí 
poradci

Marketingová logika

Permanentní kampaň

Vysoká volatilita, zaměření na 
klíčové otázky

 

Tabulka č. 2 – překlad tabulky z PLASSER, Fritz, PLASSER, Gunda. Global Political Campigning : A Worldwide Analysis 
of Campaign Professionals and Their Practices. London : Praeger, 2002. s. 6.  ISBN 0-275-97464-2. 

Poté, co indikujeme postmoderní aspekty komunikační kampaně ODS v praktické části, 

podíváme se ještě jednou na model Plasser-Plasser. V teoretické části jsme uvedli, že dvojice 

Plasser-Plasser charakterizovala současné tendence volebních kampaní podle geografických 

částí světa. Zaměříme se tedy, zda volební kampaň ODS odpovídala spíše tendencím, které 

Plasser-Plasser nacházejí ve střední a východní Evropě, či je česká politická komunikace blíže 

modelu západní Evropy.  

4.2 Model Lees-Marshment 37 

Model, jehož autorkou je Jennifer Lees-Marshment, britská specialistka na problematiku 

politického marketingu, je používán jako rámec pro komparativní empirickou analýzu. 

Usiluje o zjištění stupně „marketizace“, tedy o zjištění, zda a do jaké míry politické strany 

používají politický marketing. Opírá se o svoji teorii, ve které volební strany ve Spojeném 

království rozděluje na tři typy. Produktová politická strana určí svůj produkt a předpokládá, 
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že jej voliči budou považovat za správný, a proto jej budou volit. Obchodní politická strana 

nastaví produkt a zvolí komunikační techniky tak, aby voliče přesvědčila, že se jedná o ten 

správný produkt. Tržní politická strana uplatňuje při tvorbě produktu marketingové principy. 

Produkt je sestaven na základě požadavků voličů a strana komunikací voliče informuje, že 

nabízí produkt, který elektorát požaduje. Ohnisko analýzy je v tomto případě politika strany, 

vedení, organizační struktura, členský princip a externí i interní komunikace.  

Budeme se tedy snažit na základě vedení strany, osobnosti a vlivu lídra, jeho image a vztahu 

s médii odhadnout, kterému typu volební strany charakteristiky nejlépe odpovídají. Zaměříme 

se i na to, nakolik jsou loajální členové strany, zda preferují marketingově čistý obraz či dbají 

na ideologickou čistotu sdělení strany, v jakých aktivitách se nejčastěji angažují – zda spíše 

v politických debatách na stranickém principu či marketingovém profesionálním výstupu 

v médiích. Nakolik jsou symboly pro kampaň spjaty s ideologií, stranou či osobností. Naše 

poznatky porovnáme s následujícím modelem: 

Tržně
orientovaná strana

Market intelligence

Vytvo ření produktu

Přizpůsobení produktu

Implementace

Komunikace

Kampaň

Volby

Výsledek

Obchodn ě
orientovaná strana

Produktov ě
orientovaná strana

Vytvo ření produktu

Komunikace

Kampaň

Volby

Výsledek

Vytvo ření produktu

Market intelligence

Komunikace

Kampaň

Volby

Výsledek

321

 

Tabulka č. 3: Schéma vytvořeno na základě překladu z LILLEKER, Darren, LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political 
marketing : A comparative perspective. Manchester : Manchester University Press, 2005. s. 8. ISBN 0-7190-6870-3. 
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Analytická část bude primárně založena na komparaci publikovaných zdrojů se zmíněnými 

modely a tedy na snaze detekovat politický marketing vnějším náhledem. Druhá metoda, 

kterou dále ve své práci využijeme, se opírá o rozhovor s manažerkou senátní kampaně 

kandidáta za ODS ve 27. volebním obvodě. Tento vnitřní pohled nám ukáže, zda sami 

političtí poradci a marketéři vnímají politický marketing jako hlavní filozofii při tvorbě 

kampaně38. 
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5. Detekce politického marketingu v komunikaci ODS 

ve volbách do Senátu Parlamentu ČR 2008 

Občanská demokratická strana obhajovala ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky 

2008 9 ze svých 41 mandátů. Volební výsledek byl pro stranu velmi špatný. Podařilo se jí 

získat pouze mandáty 3, všechny ve volebních obvodech v Praze.39 Naopak konkurenční 

ČSSD obhajovala pouze 7 mandátů a získala jich 23.  

Pro uvedení do kontextu stručně charakterizujeme ODS a problematiku senátních voleb 

v České republice. Posléze se zaměříme na problematiku volební kampaně ODS, její realizaci 

a vztahu k volebnímu výsledku. Pro detekci strategického procesu politického marketingu 

využijeme model Lees-Marshment. 

5.1 Občanská demokratická strana – charakteristika 

Občanskou demokratickou stranu charakterizujeme pouze velmi stručně, jak už jsme uvedli 

v teoretické části, většina odborníků na politický marketing považuje podrobnou analýzu 

založení, vývoje a ideologie strany za marginální pro tvorbu politické kampaně vzhledem ke 

značné volatilitě voličů.  

Občanská demokratická strana se deklaruje40 jako liberálně konzervativní strana s moderní 

evropskou strukturou, navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a 

demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií. Od 

počátku své existence patří k nejsilnější české pravicové straně. Svůj program postavila na 

principech osobní svobody, individuální odpovědnosti, parlamentní demokracie a tržního 

hospodářství. V praktické politice klade důraz na podnikavost a soukromé vlastnictví. 

Vymezuje se proti levicovému pojetí silného "sociálního" státu, praktikovaného v některých 

evropských zemích, jehož následkem jsou nákladné a nepružné systémy financování sociální 

a zdravotnické sféry, vedoucí k hlubokým deficitům veřejných financí. 
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5.2 Trh senátních voleb v České republice, positioning 

Do Senátu Parlamentu České republiky volí čeští občané starší 18 let přímo. Volební systém 

je dvoukolový. Pokud některý z kandidátů získá v 1. kole více než 50% hlasů, získává 

senátorský mandát. K této situaci dochází velmi zřídka. Ve volbách v roce 2008 získal 

senátorský mandát v 1. kole pouze jediný kandidát, Radek Sušil, kandidát za ČSSD ve 

volebním obvodě č. 75 – Karviná41. V drtivé většině případů ani jeden z kandidátů nezíská 

požadovanou většinu. V takové situaci postupují dva kandidáti s nejvyšším procentem hlasů 

do kola druhého, ve kterém vítězí ten s vyšším počtem hlasů. V roce 2008 se první kolo voleb 

konalo ve dnech 17. až 18. října, souběžně s volbami do krajských zastupitelstev, a druhé kolo 

ve dnech 24. až 25. října.  

Političtí marketéři se při tvorbě strategické marketingové kampaně zaměřují zejména na 

marketingovou pozici strany v kontextu jejích konkurentů, tedy na minulý, současný i 

potenciální podíl strany na trhu. Pokusme se vytvořit předvolební mapu positioningu českých 

politických stran a určit, zda aktéři skutečně přizpůsobili svoji strategii své pozici na trhu42.  

Pozice strany Politická 
strana 

Charakteristika Strategické tendence 

Leader ODS Nejvyšší podíl na trhu, 
subjekt neustálého 
útoku 

Rozšířit celkový trh, 
rozšířit podíl, uhájit 
podíl na trhu 

Challenger ČSSD Snaha sesadit leadera Útočit na leadera, 
útočit na ostatní 
potenciální 
challengery, útočit na 
malé hráče 

Follower KSČM,  
KDU-ČSL 

Cílené zaměření na 
vymezený segment 
trhu, spíše imituje, 
výrazné regionální 
přednosti, široký záběr 

Přizpůsobit se, 
imitovat, klonovat 
úspěšné strany 

Nicher SZ Leader na úzce 
definovaném 
trhu/mezeře na trhu 

Vytvořit mezeru na 
trhu, rozšířit, ubránit ji 

Tabulka č. 4 – překlad tabulky z COLLINS, Neil. BUTLER, Patrick. Considerations on Market Analysis for Political Parties. 
In O´SHAUGHNESSY, Nicholas, HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger 
Publishers, 2002. s. 6. ISBN 0-275-97595-9. Český vhled dodala autorka bakalářské práce. 
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 Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008 [online]. [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xobvod=75>.  
42

 COLLINS, Neil. BUTLER, Patrick. Considerations on Market Analysis for Political Parties. In O´SHAUGHNESSY, Nicholas, 

HENNEBERG, Stephan. The Idea of Political Marketing. 1st edition. USA : Praeger Publishers, 2002. s.1 -18. 
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Podle mapy positioningu trhu senátních voleb by se ODS, jakožto lídr senátního trhu, měla 

zaměřit na proaktivní kampaň, neustálou komunikaci se stávajícími voliči a potenciální 

oslovení nových voličů. Vzhledem k tomu, že pozice tzv. challengera je v České republice 

velmi silná (obsazuje ji ČSSD), musí být lídr trhu připraven na neustálé útoky z jeho strany a 

koncepčně na ně reagovat. V rámci zachování strategické linie by tedy strana měla vést jak 

proaktivní, tak reaktivní kampaň. V prvním bodě se ODS strategie držela, v druhém už citelně 

méně. 

Senátní volby se obecně odlišují od voleb do Poslanecké sněmovny regionalitou politického 

trhu a výraznou orientací komunikace na kandidáta, což byl prvotní motiv rozhodnutí pro 

decentralizaci kampaně ODS jak pro krajské, tak pro senátní volby. Jak uvádí Milan Bouška, 

tiskový mluvčí ODS, vzhledem k povaze krajských a senátních voleb bude volební kampaň 

decentralizovaná, každá krajská kandidátka a kandidující senátor za ODS povede svou 

předvolební kampaň samostatně. „ODS nepovede uniformní kampaň, nalinkovanou 

stranickými sekretariáty. Kampaň v každém kraji i v každém senátním obvodu bude jedinečná 

jak svojí podobou, tak i tématy“43. Na vlastním uvážení bylo ponecháno i načasování 

jednotlivých etap kampaně. I když bylo kandidátům doporučováno použití standardizovaného 

pole se sloganem a jménem kandidáta pro snazší identifikaci volební strany, spousta z nich 

toto doporučení neakceptovala. Pokud se podíváme na základní vizuál plakátu senátorských 

kandidátů v oficiálním materiálu ODS44, zjistíme, že standardizovanou formu nevyužívá 11 

z celkového počtu 27 kandidátů.  

ČSSD, jejíž kampaň byla tvořena pod taktovkou známé americké poradenské společnosti pro 

oblast politického marketingu, agentury Penn, Schoen & Berland (PSB), využila stereotypu 

volby osobnosti a decentralizované kampaně ve svůj prospěch tím, že svoji kampaň vystavěla 

na zcela protichůdném modelu – centralizované kampani s důrazem na volební stranu.  Ve 

finále tedy proti sobě stály dvě odlišné volební koncepce, decentralizovaná kampaň blížící se 

spíše kampani komunální se specificky regionálními tématy a centralizovaná kampaň 

zaměřená na celonárodní problematiku. 
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 Milan. ODS: Volební kampaň ke krajským a senátním volbám 2008 [online]. 4. 9. 2008. [cit. 2009-04-19]. Dostupný z WWW: 
< http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=7253>.  
44

 Senátní a krajské volby 2008. Listy ODS. 2008, č. 3, 24 s. Dostupný z WWW: <http://www.ods.cz/docs/listy/listy_03-
2008.pdf>. 
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5.3 Tonalita kampan ě, komunika ční kanály 

Oficiální stanovisko ODS proklamovalo, že ODS jde do voleb s řadou známých a pozitivně 

vnímaných osobností a tak i volební kampaň ODS ke krajským a senátním volbám bude 

koncipována v pozitivním duchu45. Toto stanovisko bylo primárně založeno na závěrech 

z focus groups k negativní kampaní ze září 2008: „Ze strany voličů ODS by velmi silně, a lze 

říci, že jednohlasně, namísto poukazování a mnohdy zveličování či zkreslování kroků opoziční 

strany byla žádoucí kampaň pozitivní. … Negativní kampaň spíše posiluje negativní vnímání 

politiky jako takové“ 46. Voliči ODS ve focus groups negativní kampaň odmítali, zatímco 

voliči ČSSD nepovažovali negativní kampaň ČSSD za negativní, ale informační. 

ČSSD se svojí kampaní snažila o vyvolání obav z růstu cen, poklesu životní úrovně, finanční 

nedostupnosti zdravotnictví a ztráty zaměstnání. Symbolem obav byly potom poplatky ve 

zdravotnictví. ODS si uvědomila účinnost a pokrytí negativní kampaní ČSSD až po 

prohraných krajských volbách a výsledcích v prvním kole voleb senátních, které víceméně 

kopírovaly výsledky z krajských voleb. Teprve v tomto okamžiku použila nádech negativní 

kampaně sloganem „Volte modrou, než se oranžová změní v rudou“ a „Na levý hák 

odpovězme pravým“. Tato změna orientace se už ale do výsledku druhého kola senátních 

voleb nepromítla. Obavy, ať už reálné či podvědomé, které u voličů vyvolala negativní 

kampaň ČSSD, se neztratily. 

Primárním komunikačním kanálem v senátních volbách byla outdoorová reklama a tištěné 

materiály, tedy spíše moderní komunikační kanály. Strana sama podtrhovala ale i význam 

internetu jako důležitého postmoderního komunikačního média. Prezentovala všechny své 

kandidáty na internetové adrese www.ods.cz/volby2008, stejně jako volební aktuality. Pro 

krajské volby zvolila i nové komunikační kanály, například bannery na ICQ. Krajské a senátní 

volby v roce 2008 daly prostor i prvním pokusům sebeprezentace politiků na Facebooku, 

největší sociální síti na světě, konkrétně kandidáta na hejtmanský post Petra Bendla a 

senátního kandidáta Miroslava Beneše. Časopis Marketing&Media uvádí, že inspirací mohla 

být předvolební kampaň amerického prezidenta Baracka Obamy47. Pokud však českým 

kandidátům vyjadřují tímto kanálem podporu desítky lidí, v případě amerického prezidenta se 
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 BOUŠKA, Milan. ODS: Volební kampaň ke krajským a senátním volbám 2008 [online]. 4. 9. 2008. [cit. 2009-04-19]. Dostupný 
z WWW: < http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=7253>.  
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 Analýza příčin porážky ODS v krajských a senátních volbách. [s.l.] : [s.n.], [2008?], [cit. 2009-04-20].. 97 s. Dostupný z 

WWW: <http://ods.slansko.cz/dokumenty/kompletni_zprava_ods.pdf>.  
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 BARTOŠOVÁ, Veronika. Dětské krůčky politiků na Facebooku. Marketing&Media. 20. 10. 2008, s. 14.  
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jednalo o číslo daleko převyšující 6 milionů. Internetová politická komunikace ještě není 

v českém politickém marketingu efektivně využita. 

5.4 Výzkum a analýza prost ředí implikující 

nekonkurenceschopný produkt 

V bakalářské práci opakovaně zdůrazňujeme naprosto klíčovou roli výzkumu a analýzy 

prostředí a kandidátů jako odrazového můstku pro úspěšnou kampaň. Občanská demokratická 

strana měla k dispozici data z výzkumů a poskytla je k dispozici i všem svým kandidátům. Jak 

uvádí interní analýza48, v listopadu a prosinci 2007 došlo ve spolupráci s jednotlivými 

krajskými volebními štáby k sestavení výzkumu veřejného mínění, který byl v dubnu 2008 

distribuován jednotlivým krajům a kandidátům. Druhá fáze průzkumů veřejného mínění v 

jednotlivých regionech proběhla v červnu 2008 a regionům byly dány k dispozici v červenci 

2008. Průzkumy se zaměřovaly jak na celostátní politiku, tak primárně na krajskou 

problematiku. Oproti konkurenci však kvalitních informací nebylo dostatek, jak uvádí článek 

Hospodářských novin: „ODS nezná své voliče, prodává jim, co nechtějí“  49. Nedůslednost 

výzkumu na straně ODS můžeme potvrdit skutečností, že zatímco ČSSD již na jaře roku 2008 

věděla, že pro zrušení zdravotnických poplatků a rovné daně, tedy vládních reforem, byly 

dokonce dvě pětiny voličů ODS50 a zcela jasně reagovala na tuto skutečnost ve své kampani, 

kandidáti ODS ji nezohlednili. 

Výsledný politický produkt ODS byl tedy pro většinu společnosti méně přijatelný. Komplexní 

analýza volebních výsledů zpracovaná pro ČSSD na základě výzkumu STEM v listopadu 

2008 uvádí, že celých 69%51 dotazované populace považovalo program ČSSD za lepší než 

program ODS. Z dotazů na nejlepší volební kampaň vyplynulo, že 53% respondentů 

považovalo kampaň ČSSD za nejlepší volební kampaň vůči 13% ODS, obdobně 51% 

dotazovaných mělo pocit, že ČSSD byla stranou, u které věděli, co nabízí, vůči 13% pro 

ODS. 
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5.5 Veřejná prezentace rozpor ů uvnit ř strany 

proti základnímu pravidlu politického marketingu 

Podle analýzy společnosti Media Tenor byla každá čtvrtá výpověď52 o ODS v médiích 

negativní. Mirek Topolánek byl před krajskými volbami prezentován negativně dokonce 

čtyřikrát častěji než Jiří Paroubek. Na vině byly zejména následující skutečnosti: mediálně 

rozebíraná kauza diskreditovaného poslance za ODS Jana Moravy, výpovědi představitelů 

ODS o vlastní straně a o spolustranících a neschopnost vládní strany prezentovat pozitivně 

reformní kroky.  

Postmoderní volební kampaň je podle modelu Plasser-Plasser charakterizována permanentní 

komunikační kampaní. V případě politické strany, která je u vlády a provádí nepopulární 

reformní kroky, by pozitivní vysvětlovací kampaň měla být integrální součástí komunikace 

strany. ODS zcela absentovala v cílené komunikaci od získání většiny v Poslanecké 

sněmovně ve volbách v roce 2006. V tomto bodě vidím mezeru v koncepci českého 

politického marketingu a jeho vnímání pouze v užší definici, a ne jako dlouhodobou 

komunikaci politických subjektů, tedy nejen politických stran, s různými politickými 

produkty, například reformami. Z analýzy příčin porážky ODS v krajských a senátních 

volbách, kterou zpracovali analytikové Daniel Kunštát a Stanislav Balík, vyplývá, že 37%53 

těch, kteří podpořili ODS ve volbách v roce 2006, nepřišlo volit do krajských a senátních 

voleb. Vysvětlení může být právě v tom, že někdejší voliči nebyli přesvědčeni o účinnosti 

zvolené cesty vládních reforem. 

Negativní „sebeprezentace“ strany v médiích je naprosto v rozporu se základními pravidly 

politického marketingu a velmi poškozuje její volební výsledky, přesto k tomuto jevu 

v předvolební době došlo v podobě rozdělení straníků do dvou sekcí, které se navzájem 

očerňovaly v médiích. Jakákoli vnitřní rivalita a neshody týkající se volebních otázek by měly 

zůstat zcela interní záležitostí, o to více v době před volbami. Jak jsme uváděli v teoretické 

části, součástí politického produktu strany je i loajalita členů a respekt určitých standardů 

významnými členy strany. Veřejné distancování se určitých členů od politiky strany je 

součástí politického produktu, který je k potenciálnímu voliči mediálně přenášen, a dokáže 

odradit i skalní příznivce strany. 

                                                           
52

 Analýza příčin porážky ODS v krajských a senátních volbách. [s.l.] : [s.n.], [2008?], [cit. 2009-04-20].. 97 s. Dostupný z 

WWW: <http://ods.slansko.cz/dokumenty/kompletni_zprava_ods.pdf>.  
53

 Idem. 



- 34 - 

5.6 Model Lees-Marshment 

Podívejme se na kampaň ODS z perspektivy modelu Lees-Marshment, který jsme popsali 

v metodologické části. Základní odlišností mezi třemi typy volebních stran a jejich produktů 

je zejména použití tzv. market intelligence a modifikace produktu v reakci na nové informace 

pocházející z výzkumů a analýz. ODS již opustila koncepci produktově orientované strany, 

která by vytvářela produkt na základě ideologického přesvědčení. Výsledky z výzkumů a 

analýz zohledňuje při tvorbě politického produktu, což by odpovídalo tržní, tedy 

marketingové koncepci. Otázkou však zůstává, nakolik jsou výzkumy intenzivní vzhledem ke 

skutečnosti, že konkurence měla podle dostupných informací k dispozici daleko přesnější 

obraz potřeb svých potenciálních voličů. 

Součástí politického produktu jsou veškeré aktivity členů strany. V českém politickém 

prostředí zatím není naprostá profesionalita lídra i ostatních členů strany při prezentaci 

v médiích samozřejmostí. Kampaň ODS tuto skutečnost potvrdila. Jak bylo charakterizováno 

výše, členové strany nebyli loajálními a v týdnech těsně předcházejících volby preferovali 

ideologii před marketingově čistým obrazem strany. Stejně tak lídr strany nedokázal udržet 

profesionální image a vztahy s médii. Toto jednání neodpovídá tržně-orientované koncepci 

strany. 

Kampaň také postrádala zpětnou vazbu na paralelní komunikaci a následnou modifikaci 

produktu, což jsme již několikrát jejím tvůrcům vytkli. Právě kvůli absenci prvku 

přizpůsobení a následné implikace produktu považuji kampaň ODS za přechodovou mezi 

produktově-orientovanou a tržně-orientovanou.  
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Tabulka č. 5: Schéma vytvořeno na základě překladu z LILLEKER, Darren, LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political 
marketing : A comparative perspective. Manchester : Manchester University Press, 2005. s. 8. ISBN 0-7190-6870-3. 
Interpretaci provedla autorka bakalářské práce. 

 

Existují samozřejmě významné politologické důvody, které vysvětlují chování voličů ve 

volbách. Obecným vypozorovaným trendem je kulminace ztráty veřejné přízně pro hlavní 

vládní stranu v polovině funkčního období, pro vládní ODS tedy právě ve volebním roce 

2008. Přesto při analýze výsledků voleb nelze podcenit význam volební kampaně a 

komunikace strany jako celku v mezi-volebním období. Jak uvádí politolog Josef Mlejnek, 

zvládnutý politický marketing přinesl ČSSD v loňských krajských volbách navíc 750 tisíc 

hlasů54. Nárůst voličů, kteří nevolili v roce 2004, přesně kopíruje nárůst hlasů pro ČSSD. 

Ačkoliv úbytek hlasů pro ODS nebyl nijak citelný, byl to politický marketing ČSSD, který 

dokázal motivovat velké množství dalších voličů, aby přišli a vyjádřili svoji podporu této 

straně.  
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5.7 Analýza komunika čních aktivit kandidáta ODS ve 

volebním obvod ě č. 27 

Jak už jsme zmiňovali v metodologické části, na základě přístupu k informacím z interního 

pohledu manažerky kampaně55, paní Martiny Dolanové, analyzujeme komunikační aktivity 

kandidáta ODS ve volebním obvodě č. 27. Kandidátem za ODS v tomto obvodě, pod který 

spadají voliči mající trvalé bydliště v Praze 1, Praze 2, Praze 6, Praze 7, Praze-Tróji a 

částečně také voliči z Prahy 5, byl MUDr. Zdeněk Schwarz, který je nestraník.  

5.7.1 Výzkum a analýza prost ředí 

Koncept politického marketingu je vystavěn na kvalitním a hloubkovém výzkumu, který se 

snaží odhalit potřeby potenciálních voličů. V přípravné fázi senátní kampaně pro volební 

obvod 27 manažerka kampaně zohledňovala několik aspektů, zejména demografickou 

strukturu obyvatel, aktuální témata v regionu a pozici kandidáta vůči konkurentům. Využita 

byla jak statistická data, tak i metoda focus groups. 

Krátce analyzujme volební výsledky předchozích senátorů ve volebním obvodě 27. V roce 

1996, kdy proběhly první senátní volby, zvítězil kandidát ODS PhDr. Václav Benda 

s poměrně silným náskokem 429856 hlasů oproti bezpartijnímu kandidátovi za KDU-ČSL 

Pavlovi Tigridovi. Situace se pro Občanskou demokratickou stranu změnila v roce 200257. 

V prvním kole získal kandidát za ODS doc. Petr Weiss velkou převahu hlasů, celkem 8370. 

Do druhého kola s ním postoupil nestraník Martin Mejstřík, kterého v 1. kole volilo 3651 

občanů. Výchozí situace do druhého kola byla slibná, přesto doc. Weiss v druhém kole 

prohrál o 3854 hlasů. Pro kandidáta Martina Mejstříka se spojily hlasy voličů ostatních 

kandidátů. Po analýze těchto informací vyplynula pro manažerku senátní kampaně obava, že 

by se obdobná situace mohla opakovat i ve volbách v roce 2008. Bylo tedy nutné uvážit, zda 

dát přednost nadstranické prezentaci či identifikaci s volební stranou. Jak uvádí politolog Petr 

Just z Fakulty sociálních věd: „Praha 1 je hodně obydlená intelektuální a uměleckou elitou, 
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která tíhne k nestranickému a havlovskému pojetí politiky. A jakékoli zdůrazňování stranictví 

tady může kandidátům do Senátu spíše uškodit“58. 

Demografický rozbor přinesl podnětné informace k tvorbě politického produktu i pro 

komunikační kanály. Vyšší věkový průměr občanů s trvalým bydlištěm v Praze 7 se sebou 

nese premisu, že potřeby obyvatel v této části budou orientovány více na sociální aspekty. 

Naopak skutečnost, že velká část občanů, kteří mají trvalé bydliště na Praze 1, ve skutečnosti 

bydlí v mimopražských lokalitách, inspirovala management mediálního pokrytí a zaměření se 

na příjezdové cesty do Prahy. 

5.7.2 Politický produkt „Profesionál pro Prahu“ 

Kampaň Zdeňka Schwarze byla zcela evidentně kampaní zaměřenou na osobnost. Vzhledem 

k obavě vyplývající z výsledku minulých senátních voleb v obvodu se manažerka kampaně 

rozhodla postavit kampaň na profesionalitě kandidáta a ne na ideologickém základě. Zdeněk 

Schwarz byl tedy prezentován jako profesionál, ředitel Záchranné služby hlavního města 

Prahy, funkční a spolehlivé struktury; jako člověk z reálného světa, který ač není napojen 

přímo na žádnou politickou stranu, vychází z komunální politiky a má tedy dostatečné 

politické znalosti svého volebního obvodu. 

Součástí politického produktu „Profesionál pro Prahu“ byl kromě komplexně pojatého image 

pětibodový volební program. Výchozím bodem programu byly podněty získané z focus 

groups i z demografické analýzy, pokusme se je identifikovat. 

Volební program: 

• „Opravdu funční Senát“: Senát, jakožto druhou komoru Parlamentu České republiky, i 

po 12 letech jeho fungování stále mnoho lidí nepovažuje za nezbytnou složku 

demokratického státu. První bod volebního programu se snaží o legitimizaci existence 

Senátu a o poukázání na skutečnost, že právě Schwarz splňuje žádoucí předpoklady 

pro kandidaturu.  

• „Kvalitní a dostupné pražské zdravotnictví“: Druhý volební bod zdůraznil klasický 

sociální aspekt, zdravotnictví, které je velmi žádanou potřebou občanů. Toto téma je 

v každém případě dobře zvoleno, protože je spjato s profesní stránkou kandidáta. 
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• „Praha bez drog“: Ve zmíněné drogové problematice se odráží reálná obava voličů 

z možnosti konfrontace s tímto jevem a opět spojitost se zdravotnickým zaměřením 

kandidáta. 

• „Společensky odpovědné firmy pro Prahu“: Čtvrté téma také odpovídá na náladu ve 

společnosti a vůli občanů pracovat pro korporace, které jsou odpovědné jednak vůči 

svým zaměstnancům přímo, jednak vůči občanům nepřímo zlepšováním kvality života 

novými dětskými hřišti a parky. Formulace tohoto bodu však není na první pohled 

vypovídající a považuji ji za nevhodně zvolenou s ohledem na její vágnost. 

• „Užší kontakt senátora s městskými částmi“: Poslední bod programu podtrhuje 

kandidátovo předchozí působení v komunální politice, která je bližší voličům právě 

skutečností, že není odosobněná. 

5.7.3 Komunikace, distribuce, organizace 

Produkt „Profesionál pro Prahu“ byl víceméně sestavený na základě odhadu potřeb dané 

komunity. Další fází strategického procesu politického marketingu je vhodná komunikace 

produktu lidem, tedy zvolení takových komunikačních, distribučních a organizačních 

prostředků, aby ve vhodný čas, na vhodném místě ukázaly lidem, že kandidát nabízí právě to, 

co sami chtějí. Cílem bylo vytvoření konexe mezi tváří kandidáta a jeho jménem a uchování 

pozitivního obrazu v podvědomí až do volebního dne.  

Důležitou otázku je správné načasování celé kampaně. Vzhledem k omezenému rozpočtu 

i obecně přijímané tezi, že dlouhodobá, jednolitá, ač intenzivní kampaň může s postupem času 

voliče utlumovat, se manažerka rozhodla pro aplikaci načasování typu velbloud, tedy použití 

kampaně se dvěma výraznými fázemi, na začátku a těsně před volbami. Kampaň byla 

odstartována dvěma tiskovými konferencemi, které přilákaly pozornost médií. V září, tedy 

cca 6 týdnů před volbami, začala souvislá outdoorová komunikace. Posledních 14 dní před 

volbami došlo opět k zintenzivnění jak kontaktní kampaně, tedy k zvýšení počtu osobních 

setkání kandidáta s voliči, tak také využití celého spektra médií, zejména rozhovorů v 

regionálním rozhlasu a televizním vysílání. Snahou byla také každodenní přítomnost 

kandidáta v tisku.  

Z médií byla využita outdoorová komunikace, webové stránky, PR články v tištěných 

médiích; rozhlas a televize pro rozhovory. Prostřednictvím billboardů, dvou megaboardů na 

klíčových pražských tazích, rámečků v metru, telefonních budek i citylight vitrín byly 
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osazeny rovnoměrně všechny volební obvody mimo městské části Praha-Trója, kde byla 

z logistických důvodů preferována osobní komunikace. Vizuální zpracování se opíralo o 

jednotný obraz kandidáta jako lékaře záchranné služby. Ačkoli na plakátu nebylo vyobrazeno 

logo ODS, byl použit ODS doporučený koncept zobrazení sloganu, včetně původních ODS 

barev. Slogan „Umím pomoci“ se opíral opět jednak o profesionalitu v dosavadním povolání, 

jednak o potenciální řešení nových politických otázek. 

Internetová komunikace probíhala téměř výhradně pouze přes webové stránky 

www.zdenekschwarz.cz, na kterých byly zpřístupněny vedle volebního programu aktuální 

informace o aktivitách kandidáta, odkazy na akce, kde se objevil a následující program. Velký 

důraz se v rámci kampaně kladl také na osobní komunikaci, tedy kontaktní kampaň. S tou 

byly spjaty také na mítincích a při osobních setkáních rozdávané specifické propagační 

předměty, lékárnička a instruktážní DVD první pomoci, které měly opět zdůraznit kandidáta 

jako profesionála ve svém oboru. Další propagační předměty, jako například žetony do 

nákupních košíků a propisky s černým nápisem Zdeněk Schwarz, byly zvoleny s ohledem na 

svoji užitnou hodnotu při omezeném rozpočtu. 

Sekundární komunikace, tedy management zpráv, je klíčovou součástí kampaně. Podle 

manažerky kampaně je zcela nejdůležitějším elementem, zejména zdůraznila pertinenci PR. 

V příloze nalezneme ukázku tří klasických PR článků, které byly otištěny v denících Blesk 

26. 9. a 9. 10. 2008 a Metro (2. 10. 2008). Představují Z. Schwarze jako člověka, který 

naslouchá společnosti a jejím problémům a nabízí řešení. Pro většinu lidí jsou takové články 

důvěryhodnější než klasické inzeráty, které jsou navíc velmi finančně nákladné. V PR článku 

ze dne 9. 10. 2008 „Bedřich Smetana nebyl syfilitik, trpěl zánětem“ je zajímavě zpracován 

fenomén podpory autority. Kandidát Schwarz v tomto článku uvádí, že Bedřich Smetana byl 

jeho praprapradědeček. Pokrevní spojitost s velmi váženým velikánem české hudby vzbuzuje 

jak sympatie, tak také opět onu potřebnou důvěryhodnost. Důležitou roli hraje i reálné 

vyjádření podpory ze strany autorit v české společnosti, konkrétní příklady můžeme nalézt ve 

volebním magazínu v příloze. Mezi osobnosti, které Z. Schwarze podporují, se zařadili prof. 

Jan Pirk, přednosta kardiocentra IKEM, psycholog PhDr. Pavel Beňo, herečka Zora Jandová 

či lékař a bývalý sportovec Lukáš Pollert. Širší výběr autorit zvětší pravděpodobnost, že si 

potenciální volič nalezne tu autoritu, ke které má pozitivní vztah. 

Integrální součástí managementu zpráv je tzv. monitoring. V případě kampaně kandidáta 

volebního okrsku 27 se každý den podle klíčových slov, mezi které patřily „senátní volby“, 
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jméno kandidáta i protikandidátů, dohledávaly všechny informace, které byly publikovány 

v tisku i na internetu. Monitoring zpráv je velmi důležitým prvkem pro možnost reakce na 

paralelní komunikaci. Důležitost tohoto kroku se potvrdila dva týdny před volbami, kdy byl 

v Hospodářských novinách publikován článek „Julínek: Nevolte našeho kandidáta do 

Senátu“59. Reakce na tento článek byla téměř okamžitá jak v diskuzích v rádiu a na mítincích, 

tak novou součástí kampaně. Z komunikačního pohledu se jednalo o typický příklad krizové 

komunikace. Management kampaně přišel se dvěma třídimenzionálními kostkami se 

sloganem „Varování Ministerstvu zdravotnictví: Schwarz do Senátu“ a s volebním 

programem. Součástí krizové komunikace byla i zorganizovaná tisková konference před 

Ministerstvem zdravotnictví. 

Vizuál všech venkovních i tiskových materiálů zůstal zachován po celou dobu kampaně, 

změnil se až po postupu kandidáta z prvního kola. Slogan „Umím pomoci“ byl transformován 

do sloganu „I vy můžete pomoci“, tedy do přímé motivace k volbám, ve chvíli, kdy ODS 

drtivě prohrála krajské volby. Pro druhé kolo bylo na vizuály použito už i logo ODS. Autoři 

změny se domnívali, že v kombinaci s negativní tonalitou sdělení „Volte modrou, než se 

oranžová změní v rudou“ bude pro kandidáta výhodnější logo použít. 

Volební výsledky 

Ve volebním obvodě č. 27 postoupili do 2. kola kandidáti za obě nejsilnější politické strany, 

tedy ČSSD a ODS. Profilová orientace obou kandidátů, tedy MUDr. Blanky Haindlové i 

MUDr. Zdeňka Schwarze, byla velmi podobná. Oba dva jsou původním povoláním lékaři a 

oba dva jsou kandidáty bez politické příslušnosti. Z prvního kola postoupila kandidátka za 

ČSSD s 5490 hlasy, kandidát ODS se 7946 hlasy.60 V druhém kole zvítězil Zdeněk Schwarz a 

stal se tak senátorem zvoleným 15399 hlasy ku 10175 hlasům pro opoziční kandidátku. 

Politologické důvody včetně okrskové voličské orientace hrály na vítězství Z. Schwarze 

bezpochyby důležitou roli, přesto, jak jsme uvedli dříve, ve volebním obvodu 27 nebyl 

v minulých volbách zvolen kandidát za ODS. Významný podíl na získání senátorského křesla 

neslo zpracování volební kampaně.   
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5.7.4 Aplikace modelu Plasser-Plasser 

Vzhledem ke skutečnosti, že máme k dispozici nejvíce informací o kampani Zdeňka 

Schwarze, použijeme na jeho příkladu model Plasser-Plasser k detekci typu volební kampaně. 

V následující tabulce je šedou barvou vždy označeno políčko, které nejlépe z daných tří 

možností odpovídá zvolené volební kampani. 

PostmoderníModerníPremoderní

Systém 
politické 
komunikace

Styl politické 
komunikace

Média

Reklamní 
média

Koordinace 
kampaně

Volební 
paradigma

Přípravná 
fáze

Voliči

Ovládaný stranou

Poselství na základě stranické linie

Stranický tisk, plakáty, inzeráty 
v novinách, rádio

Tištěné reklamní letáky, 
billboardy, projevy v rádiu, 
setkání s voliči

Lídři strany, straničtí zaměstnanci

Stranická logika

Krátká

Stabilní volební chování dle 
štěpících linií

Důraz na televizi

Obrazový, hlasový a dojmový 
management

Hlavní večerní zpravodajství

Jednotné televizní spoty, barevné 
plakáty, reklama včasopisech, 
rozšířený direkt mail

Manažeři kampaně, externí 
poradci na problematiku médií, 
reklamy a výzkumu

Mediální logika

Dlouhodobá kampaň

Zvýšení volatility, snížení navázání 
na stranu

Mnoho kanály, multimediální

Specifická poselství zaměřená na 
danou cílovou skupinu

Úzce zaměřené televizní vysílání, 
cílený direkt mail, email

Cílená televizní reklama, email, 
techniky telemarketingu, bannery 
na internetu

Útvar specializovaný na volební 
kampaň, specializovaní političtí 
poradci

Marketingová logika

Permanentní kampaň

Vysoká volatilita, zaměření na 
klíčové otázky

Tabulka č. 6 – překlad tabulky z PLASSER, Fritz, PLASSER, Gunda. Global Political Campigning : A Worldwide Analysis 
of Campaign Professionals and Their Practices. London : Praeger, 2002. s. 6.  ISBN 0-275-97464-2. Interpretace dle autorky 
bakalářské práce. 

Charakterizujme tedy kampaň na základě porovnání s modelem Plasser-Plasser. Kampaň byla 

spíše moderního typu s určitými postmoderními prvky, ale zaostala ve využití nových, 

cílených médií. Jako volební paradigma jsem zvolila mediální logiku z několika důvodů. 

Kampaň byla zpracovávána externě, manažerkou produkční společnosti, která se dobře 

orientuje v problematice médií, ale přece jen není specializovanou politickou poradkyní.  

Ačkoliv byl proveden určitý výzkum včetně focus groups a následné sdělení bylo částečně 

zformulováno na základě získaných výsledků, přece jen volební program i celkový produkt 

odpovídal spíše obecným společenským potřebám; nebyl tedy úzce zacílený, kampaň se nesla 

v jednotném duchu a probíhala médii, která zaujmou většinovou společnost. Až premoderní 

bylo přílišné zaměření na tištěné materiály a plakáty. Tím, že nebyla využita nová média a 
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zejména široké komunikační spektrum, které nabízí internet mimo webových stránek a které 

dokáže lépe cílit na vybranou skupinu potenciálních voličů, se snížil i zásah kampaně. Na 

druhou stranu tento přístup měl jednoznačnou výhodu v jednotném vystupování kandidáta a 

veškeré komunikace.  

Prezentace relativní nezávislosti kandidáta se ukázala jako velká výhoda při vnitrostranických 

konfliktech. Určité odosobnění kandidátů od striktních ideologických linií zapadá do 

koncepce politického marketingu. Naopak v otázce trvání přípravné fáze kampaň zcela 

nezapadá do konceptu postmoderní volební kampaně a reflektuje moderní praktiky. Všechny 

komunikační aktivity ustaly po zvolení kandidáta do Senátu. Posledním komunikačním 

kanálem, který je dostupný a funkční do dnešního dne, jsou webové stránky 

www.zdenekschwarz.cz. Bohužel jsou zcela neaktuální a tím pádem nesplňují princip 

permanentní kampaně.  

Prvky politického marketingu v kampani Z. Schwarze určitě nalezneme, ale ještě nejsou zcela 

koordinovány do komplexní strategie. Vzhledem k vysoké volatilitě voličů se tedy pro další 

volební období bude muset vytvořit nová kampaň zcela od začátku.  

České kampaně jsou určitým přechodovým typem mezi kampaněmi západní Evropy a 

východní Evropy, jak je definujeme dle modelu Plasser-Plasser v teoretické části. Neoscilují 

sice mezi politickým marketingem a kultem osobnosti, jako je tomu zejména v Rusku, ale na 

druhou stranu se celé politické spektrum snaží o ovládnutí mediálního obrazu a intenzivní 

management zpráv, jak jsme se mohli přesvědčit i v případě kandidáta Schwarze. Můžeme též 

pozorovat i sílící negativní tonalitu kampaní, která je spíše charakteristická pro východní 

kampaně, příkladem uveďme zmíněné „Varování Ministerstvu zdravotnictví“. Orientace více 

na politickou stranu než na lídra strany je oblast, ve které se naopak české kampaně blíží spíše 

kampaním západní Evropy. ČSSD implementovaný styl americké komunikační kampaně ve 

volbách v roce 2008 pravděpodobně posunul hlavní charakteristiky blíže západnímu modelu. 

Politický marketing je v českých kruzích ještě ne zcela objevenou devizou, jejíž zlatá doba 

ještě přijde a pravděpodobně to nebude dlouho trvat. Předpokládám, že politický marketing 

v České republice bude za 6 let minimálně na úrovni, na které je v anglofonních zemích dnes.  
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Závěr 

Politický marketing je obor, který se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí a rozšiřuje 

se do zemí po celém světě. A právě dynamika jeho vývoje je určitou překážkou k jeho 

teoretickému uchopení a analýze. V době, kdy je nová publikace zabývající se politickým 

marketingem uvedena na trh, jsou rozvíjeny nové koncepty a strategie, které posouvají 

politický marketing do nových rovin. Česká literatura tento fenomén ještě nezvládla zcela 

uchopit. Ačkoliv jsou na trhu dostupná určitá díla, pro zpracování tohoto tématu je zahraniční 

literatura naprosto klíčová. Teoretická a metodologická část bakalářské práce byla založena 

na studiu výhradně zahraniční odborné literatury. Přesto nejnovější zahraniční titul, ke 

kterému jsem získala přístup, byl publikován v roce 2006. Za tři roky se politický marketing 

opět proměnil; jedním ze zásadních posunů byla americká prezidentská kampaň v letech 

2007/2008. 

Myšlenková linie schválených tezí zůstala v bakalářské práci zachována. Z důvodu nových 

poznatků a především logické návaznosti a provázanosti jednotlivých celků byla upravena 

posloupnost jednotlivých bodů a podbodů práce. V teoretické části jsem srovnala různé 

přístupy zahraničních autorů k politickému marketingu, v metodologické části jsem 

definovala dva dostupné modely použitelné pro externí analytickou činnost. V části praktické 

jsem se na základě rešerše a srovnání s tezemi politického marketingu snažila ukázat slabé i 

silné stránky volební kampaně ODS. 

V tezi své bakalářské práce, kterou jsem předkládala ke schválení před 18 měsíci, jsem 

předpokládala, že senátní volby 2008 přispějí s největší pravděpodobností výrazným 

způsobem do vývoje českého politického marketingu. Tato teze se z velké části potvrdila. 

Byla to opoziční ČSSD, která svojí profesionální kampaní sestavenou dle základních principů 

politického marketingu, dala konkurenci jasně najevo, že od nynějška již nelze spoléhat pouze 

na účinnost zavedených principů politické komunikace, ale že je to politický marketing, který 

ovlivní volební výsledky následujících let.  
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Strategičtí tvůrci kampaní v ODS se poučili. Primárně důkladně analyzovali výzkum volební 

porážky, sekundárně začali rozpracovávat nové kampaně k předčasným podzimním volbám. 

Je zřejmé, že se komunikační aktivity ODS inspirovaly negativním tónem předchozí úspěšné 

kampaně ČSSD a potvrzují tím nastolený trend. Stejně tak zohlednili i trend nových médií, 

které byly v rámci individuálních senátních kampaní opomíjeny. Vzorovým příkladem 

kompilace těchto dvou prvků, který nám ukazuje budoucí směr vývoje politického 

marketingu, budiž webové adresy www.ods.eu a www.youtube.com/tvods.  
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Summary 

Political marketing is a very dynamic and progressive field that has expanded into countries 

all around the world. At the same time, the dynamics symbolises a restraint to comprehend 

and analyse the notion. Once a new publication on political marketing is launched, there are 

new concepts and strategies being developed simultaneously and they continuously move 

political marketing to a new stage. Czech literature has not embraced the phenomenon yet. 

Therefore, the theoretical and methodological parts of the bachelor thesis have been based 

exclusively on foreign publications. 

The theoretical part is based on a synthesis of different approaches to the notion political 

marketing and contains its precise definition whereby underlining its specificity and 

distinction among other notions. The methodological part introduces two theoretical models 

(Plasser-Plasser and Lees-Marshment) that are used for external analysis of election 

campaigns. The practical part is based on a comparison of collected data to theoretical models 

and focuses on positive and negative sides of the communication of the Czech Civic 

Democratic Party in the Senate elections 2008. 

18 months ago, I presumed that Senate elections 2008 would contribute to an important 

change in the evolution of Czech political marketing. This presumption has proved correct. It 

was the opposition socialist party ČSSD that adopted a professional American-style campaign 

based on principles of political marketing. For once, it showed to all competitors that a 

professional marketing campaign influences election results to the full extent. The Civic 

Democratic Party analyzed reasons for its election loss and identified the weak spots. This 

procedure was followed by implementation of new measures into its campaign for autumn 

elections: the deployment of negatively tuned campaigning and utilization of new media, 

fatally missing in previous year´s Senate election campaign.  
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