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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá výzkumem politického marketingu severoirské strany 

Sinn Féin v období mezi lety 1996-2007. Práce je rozdělena do tří kapitol na základě 

volebních období do Severoirského fóra a následně do Severoirského shromáždění. Sinn 

Féin během tohoto období prošla značným vývojem. Tento vývoj je rozdělen do fází, které 

následně pomohou určit, jakým typem strany je Sinn Féin v rámci typologie stran Jennifer 

Lees-Marshmentové. Sinn Féin se během zmíněného období přesunula ze strany orientované 

na produkt (POP) ke straně orientované na prodej (SOP). Strana postupně proměnila svůj 

přístup v politice. Z původní extrémistické strany, která není ochotná participovat na dění 

v zemi, se stala nejen mainstreamovou, ale také druhou nejsilnější stranou v rámci Severního 

Irska. Strana v průběhu několika období profesionalizuje komunikaci nejen v rámci strany 

samotné, ale také komunikaci strany vůči médiím. Postupně se jí podařilo vytvářet nový 

„produkt“, který se zakládá na podpoře mírového procesu a Velkopáteční dohody. Postupem 

času ale strana naráží na problémy v souvislosti s polovojenskou organizací IRA, se kterou 

byla Sinn Féin v minulosti spojena. Vzhledem k posunu Sinn Féin na stranu orientovanou 

na prodej a fáze průzkumu trhu si strana uvědomila škodlivost tohoto problému a postupně 

v roce 2005 dochází k plnému odzbrojení IRA. Strana rozšířila své komunikační prostředky, 

plně participovala na procesu v zemi, přijala podmínky Dohody ze St Andrews a stala se 

jednou z nejvýznamnějších stran v rámci Severního Irska. 

 

Annotation 

 This bachelor thesis examines the political marketing of Northern Ireland political 

party Sinn Féin between 1996-2007. The thesis is divided in three chapters based on electoral 

terms to Northern Ireland Forum and afterwards Northern Ireland Assembly. During this 

period, Sinn Féin undergoes a considerable development. This development is divided into 

phases, which helps to determine which type of party is Sinn Féin according to Jennifer 

Lees-Marshment’s typology of parties. Sinn Féin is shifting from a party oriented on product 

(POP) to a party oriented on sales (SOP). Sinn Féin is consistently changing its approach 

towards the politics in Northern Ireland. From an extremist party, which is unwilling to 

participate in state’s politics, to not only mainstream party, but also the second strongest 

party in Northern Ireland. During several periods of time, the party professionalizes its 

communication within the party, but also its communication towards media. The party is 



 

 

 

gradually developing new “product”, which is based on a support of peace process and Good 

Friday Agreement. With time, the party faces a problem in connection with the paramilitary 

organization IRA with which was Sinn Féin linked in the past. Due to the shift of Sinn Féin 

to the sales-oriented side and the market research phase, the party is aware of the harmfulness 

of this problem and eventually the IRA is fully disarmed in 2005. The party also extends its 

means of communication, fully participates in the process in the country, accepts the 

conditions of St Andres Agreement and becomes one of the most important parties in 

Northern Ireland. 
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1. Úvod 
Tématem bakalářské práce je zkoumání politického marketingu severoirské strany 

Sinn Féin v období mezi lety 1996-2007. Cílem práce je zjistit, jaké nástroje politického 

marketingu využívala tato politická strana v daném období, jakým způsobem se strana 

snažila oslovit případné voliče a zda využité nástroje politického marketingu vedly k získání 

hlasů ve volbách do Severoirského shromáždění. 

Výzkumnou motivací pro tuto práci věnující se politickému marketingu a severoirské 

politické straně Sinn Féin je zejména fakt, že politickému marketingu v Severním Irsku a 

jeho využití v rámci politických stran nebylo věnováno dostatečné množství pozornosti.1 

Veškeré strategie, nástroje a technologie politického marketingu jsou čím dál komplexnější 

a neustále se vyvíjí.2 Politický marketing je stále velmi mladý obor, ale zároveň velmi 

důležitý, neboť velká většina stran se snaží dnes co nejlépe prezentovat a zaujmout voliče. 

Konkrétně Sinn Féin stále silně posiluje a je jednou ze dvou nejsilnějších stran v Severním 

Irsku3 a tato práce sleduje postupný vzrůst této strany. Samotné Severní Irsko je ve spojitosti 

s hranicemi a ohrožením platnosti Velkopáteční dohody nyní ve středu pozornosti díky 

plánovému odchodu Velké Británie z Evropské unie. 

Mojí hypotézou pro tuto práci je, že Sinn Féin musela značně proměnit svoji politiku 

a program, kterým se prezentovala, neboť strana byla díky konfliktu v Severním Irsku 

vnímána jako strana, která podporuje násilí.4 Politický marketing strany, který je v práci 

sledován, bude zkoumán na základě rozhovorů s členy strany, programových prohlášení, 

marketingových nástrojů komunikace, kampaně strany a vyjádření představitelů strany 

k daným problematikám. Na základě toho bude v daných obdobích sledován vývoj uvnitř 

strany samotné, ale také prezentaci strany navenek a chování strany vůči ostatním politickým 

stranám v Severním Irsku. Společně s tím budou sledovány výsledky Sinn Féin ve volbách 

                                                        
1 STRÖMBÄCK, Jesper, 2007. Political Marketing and Professionalized Campaigning. Journal of Political 
Marketing [online]. 6(2-3), s. 49 [cit. 19.07.2019]. DOI: 10.1300/J199v06n02_04. ISSN 1537-7857. Dostupné 
z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J199v06n02_04 
2 CHESTER, Jeff a Kathryn C. MONTGOMERY, 2017. The role of digital marketing in political campaigns. 
Internet Policy Review [online]. 6(4), s. 2 [cit. 19.07.2019]. DOI: 10.14763/2017.4.773. 
3 O’SHEA, Sinead, Northern Ireland Voters Give Sinn Fein Its Biggest Win Ever. The New York Times [online]. 
4.3.2017 [cit. 19.07.2019]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2017/03/04/world/europe/northern-
ireland-election-sinn-fein.html 
4 PHOENIX, Eamon, British alarm over rising Sinn Féin vote in 1988. The Irish Times [online]. 1.1.2016 [cit. 
19.07.2019]. Dostupné z: https://www.irishtimes.com/news/politics/british-alarm-over-rising-sinn-
f%C3%A9in-vote-in-1988-1.2481357 
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do Severoirského fóra a Severoirského shromáždění, díky nimž bude možné sledovat, zda 

strana nastavila svůj politický marketing tak, aby oslovil co nejvíce voličů. 

Začátek práce je časově vymezen od roku 1996, neboť v tomto roce se v Severním 

Irsku uskutečňují volby do Severoirského fóra, na jejichž základě se ustanovily strany, které 

budou spolupracovat na stanovení mírových podmínek a samotný zákon, který vstoupil 

v platnost za účelem vzniku těchto voleb, je pojmenován jako „zákon vstupu do 

vyjednávání“5. Práce je poté ohraničena rokem 2007, ve kterém se konaly 3. volby do 

Severoirského shromáždění. Důvodem pro zakončení práce obdobím mezi lety 2004-2007 

je mnoho procesů zakončených v tomto období, jako např. politiku abstencionismu 

v Evropě6 a vyjednávání odzbrojování IRA7. 

 

  

                                                        
5 Northern Ireland (Entry to Negotiations, etc) Act 1996. Legislation.gov.uk [online]. [cit. 20.07.2019]. 
Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/11/schedule/1/part/II/enacted 
6 CHRISAFIS, Angelique, Sinn Féin eyes first European seat. The Guardian [online]. 25.5.2004 [cit. 
20.07.2019]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2004/may/25/uk.northernireland 
7 IRA arms decommissioned. The Guardian [online]. 26.9.2005 [cit. 22.06.2019]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/uk/2005/sep/26/northernireland.northernireland1 
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1. 1. Výzkumný rámec 

1. 1. 1. State of the Art 

Politickému marketingu a politické straně Sinn Féin se věnuje v dnešní době již 

mnoho publikací, avšak minimum publikací propojuje tyto dvě věci dohromady. Jednou 

z mála autorek, která tak činí a jejíž model typologie stran je v práci uplatňován, je Jennifer 

Lees-Marshmentová. Jennifer Lees-Mashmentová je světovou expertkou na politický 

marketing, ve kterém se zabývá převážně jeho rolí v praxi. Pro tuto práci je klíčová kniha 

Political Marketing: A Comparative Perspective, kde je v knize věnované politickému 

marketingu přidána případová studie týkající se Sinn Féin, z které bylo možné v práci 

vycházet. Lees-Marshmentová na této knize spolupracovala společně s Darreem G. 

Lillekerem, dalším expertem z oblastí politiky a marketingu. Tato kniha není jediná, která je 

od Lees-Marshmentové v práci využita. Mezi další patří např. knihy Political marketing: 

principles and applications, kde je Sinn Féin věnován prostor také, a některé další knihy. 

Ostatní publikace věnující se politickému marketingu již v sobě nemají zmínky týkající se 

Sinn Féin. Přesto jsou v práci využity některé knihy věnující se politickému marketingu 

samotnému. Tyto knihy slouží převážně pro doplnění teoretického rámce nebo v práci 

samotné slouží k upřesnění konkrétních zákonitostí oboru. První z nich je Bruce I. Newman, 

další ze světových expertů na politický marketing. V rámci teoretického rámce je zmíněn 

např. jeho model politické marketingu, jehož cílem je zkoumat konkrétní politické kampaně. 

Odkaz na tento model můžeme najít v publikacích Handbook of political marketing a The 

mass marketing of politics: democracy in an age of manufactured images. Posledním 

modelem, který je v teoretickém rámci využit, vychází z publikace Roberta P. Ormroda 

Current issues in political marketing: A Conceptual Model of Political Market Orientation. 

Ormrod je stejně tak jako ostatní akademik zaměřující se na politický marketing. Mezi další 

autory, jejichž publikace byla využita pro tuto práci patří např. Margaret Scammell nebo 

Jesper Stromback. Autory věnující se politickému marketingu můžeme nalézt i v České 

republice, kde vyšly některé knihy věnující se teorii politického marketingu nebo samotné 

praxi politického marketingu při samotných volbách v ČR. Teorii se věnuje např. Bohumír 

Štědroň v knize Politika a politický marketing. Do češtiny byla také přeložena práce 

Andrzeje Jabłońského Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Samotnému využití 

v praxi se věnují např. Otto Eibl nebo Anna Matušková. Jako příklady můžeme uvést 
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monografii Politický marketing a české politické strany: Volební kampaně v roce 2006 nebo 

Politický prostor a témata v České republice v letech 2006-2008. 

V práci je také důležité zohlednit další literaturu věnující se tomu, jak se strana Sinn 

Féin vyvíjela v průběhu let. Pro vývoj Sinn Féin je důležitá kniha zaznamenávající její 

proměnu datovanou přibližně do roku 1985, kdy strana přešla ze strany revolučního typu na 

legitimní politickou stranu. Kniha The New Politics of Sinn Féin pochází od autora Kevina 

Beana, který je poměrně neznámý. Z jeho publikací lze ale říci, že se konkrétně tématu 

republikanismu věnuje dlouhodobě. Dalším důležitým autorem věnujícím se Sinn Féin je 

Agnés Maillotová. Specializuje se na konflikt v Severním Irsku, ve kterém se zaměřuje na 

Sinn Féin a IRA. Jako příklad můžeme uvést její knihu New Sinn Féin: Irish Republicanism 

in the Twenty-first Century, která se zabývá historií strany a její napojení na IRA až po 

následný obrat. Novou knihou, která analyzuje úspěšný vývoj strany, je publikace Power 

Play: The Rise of Modern Sinn Féin od Deaglána de Bréadúna. Autor poskytuje důkladnou 

úvahu nad tím, jak dosáhla Sinn Féin svého úspěchu, jak získává nové voličské hlasy a jak 

se díky své transformaci strana vyhoupla do předních pozic na severoirské politické scéně.  

Bréadún na rozdíl od ostatních autorů není akademik, ale žurnalista působí v tamních The 

Irish Times, jejichž články jsou pro práci velmi důležité. Kniha není v práci samotné využita, 

ale je pro práci důležitým zdroje pro kontext. Významnou knihou pro tuto práci, i přestože 

v práci samotné nebyla využita, je Sinn Féin & The Politics of Left Republicanism. Tato 

kniha již popisuje vývoj strany z hlediska minulosti, ale také jako určitého architekta 

mírového procesu a stranu určující podmínky politické debaty na severu i jihu. Rozdílnost 

této knihy spočívá v tom, že je napsaná Eoinem Ó Broinem, který je členem Sinn Féin 

v Irsku a za níž v minulosti i kandidoval. 

V práci je důležité také zohlednit zdroje věnující se novým digitálním prostředkům 

komunikace. Důležitým článkem pro tuto práci je “Every Little Helps”: Cyber-Campaigning 

in the 2007 Irish General Election“ z Journal of Information Technology & Politics od 

autorky Laury Sudulichové, která dlouhodobě zkoumá volební kampaně a digitální média. I 

přestože se tento zdroj věnuje volbám v Irsku, které nejsou pro práci relevantní, tak 

analyzuje využití digitálních prostředků Sinn Féin, což je naopak v práci velmi důležitý bod. 

I přestože v práci nebyla tato monografie využita Politics and the Internet in Comparative 

Context: Views from the cloud věnující se politickému marketingu v oblasti technologií a 

internetu. I v této knize můžeme nalézt studii, která se zabývá Sinn Féin v kapitole 
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pojmenované „Ourselves Alone (but making connections) – The social media strategies of 

Sinn Féin“.  

V práci jsou také analyzovány některé konkrétní aspekty komunikace. Jako první je 

potřeba zohlednit roli rozhovorů s členy Sinn Féin, na jejichž základě je možné vnímat 

strategii politického marketingu, na koho je mířena a jak se strana prezentuje. Jako příklad 

můžeme uvést článek z roku 1998 v časopise Media, Culture and Society, ve kterém autorka 

Rita Lago provádí komparativní analýzu rozhovorů podaných politickou stranou Sinn Féin 

mezi lety 1993-1997. Článek je pojmenován „Interviewing Sinn Féin under the new political 

environment: a comparative analysis of interviews with Sinn Féin on British television“ a 

roky analyzované v tomto článku jsou pro vývoj samotné strany jedny z nejdůležitějších 

v historii strany. Nejdůležitějším autorem je v této oblasti ale autor Graham Spencer. Jeho 

rozhovory se členy Sinn Féin týkající se komunikace v rámci strany, ale také analýzy dopadů 

médií na mírový proces jsou pro práci klíčové. Jako příklad můžeme uvést „Sinn Fein and 

the Media in Northern Ireland: The New Terrain of Policy Articulation“ z Irish Political 

Studies. Spencer, ve kterém je propojena role zpravodajských médií ve vztahu k politickým 

cílům a snahám o mírový proces v rámci Sinn Féin. Analyzuje rozhovory a následně 

vyvozuje závěry, jako např. jaká je vnitřní organizace ve straně, jakou agendu strana vytváří 

a hlavně její strategii v médiích. Stejný autor se tomuto tématu věnuje také ve svém dalším 

článku pojmenovaném „Constructing loyalism: politics, communications and peace in 

Northern Ireland. Contemporary Politics“ z časopisu Contemporary Politics, který opět 

zdůrazňuje sílící roli médií v mírovém procesu. 

1. 1. 2. Teoretický rámec 

Pojem „politický marketing“ byl poprvé použit v roce 1956 Stanley Kellym8, ale až 

v osmdesátých letech začíná poprvé vznikat platforma9, na které můžeme stavět dnešní 

politický marketing. Průkopníkem v této oblasti se stal Avraham Shama, v jehož práci byla 

poprvé zdůrazněna myšlenka, že koncept marketingu je aplikovatelný na marketing osob, 

organizací a nápadů.10 Právě Avraham Shama se často označuje jako první člověk, který 

                                                        
8 SCAMMELL, Margaret, 2016. Political Marketing: Lessons for Political Science. Political Studies [online]. 
47(4), s. 718-739 [cit. 14.3.2019]. DOI: 10.1111/1467-9248.00228. ISSN 0032-3217. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9248.00228 
9 LEES-MARSHMENT, Jennifer, 2009. Political marketing: principles and applications. New York: Routledge, 
s. 8. ISBN 978-0-415-43129-3. 
10 SHAMA, Avraham, An Analysis of Political Marketing. Association of Political Marketing [online]. 1975 [cit. 
2018-05-19]. Dostupné z: https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=12061 
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koncept politického marketingu přejal z ekonomie a rozšířil ho dále do politiky. V jedné 

z jeho publikací nazvané An analysis of political marketing představuje klíčovou myšlenku 

politického marketingu, ve které vystupuje kandidát se svým programem, aby uspokojil 

potřeby a přání svých voličů a rozděluje proces na tři části: orientace na kandidáta, orientace 

na management prodeje a na koncepci orientace na trh.11 Obecně se politickým marketingem 

rozumí propojení dvou disciplín – marketingu a politických věd12, avšak jednotná definice 

není přesně stanovená a liší se.13 S politickým marketingem, jakožto součástí politického 

managementu, je často skloňován model 4P. Model zmiňuje 4 oblasti, z kterých se politický 

marketing skládá – organizace, prostředí, marketingový mix a politický trh.14 A právě trh a 

jeho průzkum je důležitou součástí pro vytvoření účinné politické kampaně, neboť právě zde 

probíhá první fáze - proces zjišťování a pochopení toho, co volič chce a potřebuje15 - neboli 

segmentace trhu. Tyto informace následně umožňují politické straně či kandidátovi přejít ke 

druhé fázi, ve které se kandidát „umisťuje“ (odvození od pojmenování této fáze – 

positioning) a snaží se poukázat na to, čím se odlišuje od ostatních.16 Po dokončení těchto 

dvou procesů může určitý kandidát nebo politická strana vytvořit a začít používat politickou 

strategii, která by měla následně dopomoct k získání co nejlepšího výsledku ve volbách. 

V roce 1994 vznikl první významný model politického marketingu od Bruce 

Newmana, ve kterém využívá řadu nástrojů politického marketingu. Model se používá 

hlavně pro volby v USA, ať už jde o primární volby nebo ty prezidentské17. Politický 

marketing má v tomto modelu za úkol zajistit demokratické řízení země.18 Orientaci 

kandidáta rozděluje do 4 skupin: orientace na stranu, produkt, prodej a marketingovou 

orientaci, která má podle Newmana zcela odlišné podmínky. V prvních třech skupinách platí 

marketingová kampaň skládající se z několika částí – segmentace volebního trhu, umístění 

kandidáta, formování a implementace strategie. Segmentace se skládá z vyhodnocení potřeb 

                                                        
11 The marketing of political candidates: Journal of the Academy of Marketing Science, 1976. 4(4), s. 766 
12 LEES-MARSHMENT, Jennifer, 2016. The Marriage of Politics and Marketing. Political Studies [online]. 
49(4), s. 692 [cit. 23.4.2019]. DOI: 10.1111/1467-9248.00337. ISSN 0032-3217. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9248.00337 
13 LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 9, s. 28 
14 KUBÁČEK, Jan, 2012. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Praha: Grada, s. 46. ISBN 
9788024740133. 
15 Political Marketing - Introduction to Political Marketing. The University of Auckland New Zealand [online]. 
[cit. 19.05.2018]. Dostupné z: https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/political_marketing/40.html 
16 Positioning. IPM [online]. [cit. 19.05.2018]. Dostupné z: 
http://politickymarketing.com/glossary/positioning 
17 LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 9, s. 42 
18 NEWMAN, Bruce I, ed., 1999. Handbook of political marketing. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, s. 
19. ISBN 07-619-1109-X. 
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voličů, profilu voličů a označení voličských segmentů. Umístění kandidáta má 4 fáze – 

vyhodnocení silných a slabých stránek, analýza konkurence, zacílení na segmenty a 

vytvoření image. Na závěr formování a implementace strategie, která se skládá z programu 

4 P a druhou částí strategie je organizace. Newman ve svém modelu zohledňuje také síly 

okolí, které jsou: technologie (počítač, televize, reklamní pošta), strukturální posuny 

(primární sjezd a pravidla, finanční regulace, debaty) a zprostředkovatelé síly a vlivu 

(kandidáti, konzultanti, média, různé zájmové skupiny nebo voliči atd.).19 Neboť se tento 

model týká hlavně amerického volebního systému, politickou kampaň rozděluje do dalších 

4 částí: předprimární fáze, fáze primárních voleb, fáze sjezdu, fáze finální volby.  

Druhým modelem je model stran zaměřených na produkt, prodej a trh. Model 

zkoumá chování strany a mapuje vývoj politického marketingu strany v určitých fázích od 

začátku volebního období po „dodání“ produktu.20 První druh strany je strana orientovaná 

na produkt (POP). Tento typ strany je nejtradičnější ze všech modelů. Strana se soustředí 

hlavně na „produkt“ neboli program, který dává svým voličů. Strana věří ve svůj produkt, 

který voličům předává a věří, že produkt je natolik silný, že lidé pro něj budou volit, protože 

sami cítí, že je správný.21 Produkt zůstává neměnný i v případě hrozby ztráty hlasů. Dalším 

druhem strany je strana orientovaná na prodej (SOP). Hlavním rozdílem mezi POP a SOP je 

právě jejich odlišný postoj k průzkumu trhu. SOP se snaží využít tohoto průzkumu, aby 

mohla poté informovat o svém programu jako o tom správném. Strana se nesnaží měnit svůj 

produkt podle toho, co voliči chtějí, ale snaží se voliče přiměnit k tomu, aby chtěli to, co 

strana nabízí.22 Posledním druhem je tržně orientovaná strana (MOP). V MOP je první fází 

průzkum trhu, na rozdíl od dvou předešlých druhů. Podle toho je až následně připravován 

program (produkt), kde se následně strana snaží tento program přizpůsobit přesně 

požadavkům voličů a podle toho svůj „produkt“ implementuje na „trh“. Tyto dvě fáze jsou 

pro MOP specifické, v POP a SOP se tyto fáze nenacházejí. Model SOP se soustřeďuje na 

vývoj svého produktu potřebám voličů a inteligenci v oblasti trhu, než na komunikaci a 

kampaň.23 Každý z druhů těchto stran má také určité procesy, které se na sebe, ať už přímo 

                                                        
19 NEWMAN, Bruce I., 1999. The mass marketing of politics: democracy in an age of manufactured images. 
Thousand Oaks: Sage Publications, s. 77-85. ISBN 978-0761909590. 
20 LEES-MARSHMENT, Jennifer, Jesper STROMBACK a Chris RUDD, 2010. Global political marketing. New 
York: Routledge, s. 3. ISBN 0203869338. 
21 LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 9, s. 46 
22 Ibid. 
23 CWALINA, Wojciech, Andrzej FALKOWSKI a Bruce I. NEWMAN, 2011. Political marketing: theoretical and 
strategic foundations. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, s. 42, ISBN 978-076-5622-914. 
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či nepřímo, navazují. Strana orientovaná na produkt předpokládá to, že její elektorát pevně 

věří, že její voliči si uvědomí, co je správné a budou pro stranu volit.24 Což také znamená, 

že i kdyby měla strana ve volbách ztratit, tak v žádném případě nezmění svůj produkt.25 Má 

konkrétně 5 fází, kterými prochází během volebního období. Mezi tyto fáze patří vytváření 

produktu, komunikace, kampaň, volby a doručení produktu. Vytváření produktu strana 

přizpůsobuje tomu, co si ona sama myslí, že je pro ni nejlepší. Strana orientovaná na produkt 

za žádných předpokladů nepřizpůsobuje svůj produkt voličům. Straně nezáleží na tom, zda 

ve volbách uspěje či neuspěje, neboť v obou případech zůstane přesvědčená o správnosti 

svého produktu. Oproti dalším dvěma typům stran zcela postrádá používání komunikačních 

technik a schopnost pohybu na trhu, kde by měla svůj produkt umět prodat, neboť strany, 

které odpovídají tomuto typu, tak nevěří, že by potřebovali vůbec používat komunikační 

techniky vzhledem k již zmíněné oddanosti v produkt, který strana prezentuje.26 Svoji 

kampaň míří na jádro svého produktu, tedy na konkrétní ideologii a strategii strany, kterou 

prezentovala v minulosti a hodlá ji prezentovat nadále.27 Model strany soustřeďující se na 

prodej má totožné fáze s výjimkou toho, že mezi fází vytváření produktu a komunikací se 

objevuje fáze „tržní inteligence“, která zkoumá, jaký má produkt dopad na voliče či jak na 

ně působí.28 Za pomocí této fáze se strana snaží oddělit skupiny obyvatel, kteří ji volí a kteří 

nikoliv, a společně s tím se snaží najít voliče, kteří strana nepodporují, ale mohou být díky 

přizpůsobenému produktu do budoucna přesvědčeni k tomu, aby stranu volili.29 

Komunikace se následně snaží pokrývat více segmentů a zaměřuje se hlavně na ty, které se 

ukázaly se být nejpopulárnější mezi voliči.30 Propojuje moderní, ale také tradiční 

marketingovou komunikaci a přizpůsobuje se tomu, co se ukáže nejvíce efektivní.31 Strana 

orientovaná na prodej dává na kampaň daleko větší důraz než strany typu POP a snaží se 

právě v této fázi co nejvíce zaujmout. SOP reaguje na případné prohrané volby tím, že na 

rozdíl od POP se snaží reflektovat na výsledky voleb a v příštím volebním období se strana 

                                                        
24 LEES‐MARSHMENT, Jennifer, 2001. The product, sales and market‐oriented party ‐ How Labour learnt to 
market the product, not just the presentation. European Journal of Marketing [online]. 35(9/10), s. 1078 
[cit. 20.6.2019]. DOI: 10.1108/EUM0000000005959. ISSN 0309-0566. Dostupné z: 
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/EUM0000000005959 
25 Ibid. 
26 LEES-MARSHMENT, Jennifer, STROMBACK, Jesper a RUDD, Chris, ref. 20, s. 9  
27 REINEMANN, Carsten, 2014. Political communication. Boston: De Gruyter Mouton, s. 111 ISBN 978-311-
0238-167. 
28 LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 24, s. 29 
29 Ibid. 
30 REINEMANN, Carsten, ref. 27, s. 111 
31 Ibid. 
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snaží více profesionalizovat konkrétní plán celé kampaně a využití marketingových technik. 

Jak z názvu strany orientované na prodej vyplívá, tak SOP záleží na lepším prodeji produktu 

než na produktu samotném.32 Posledním typem strany je tržně orientovaná strana, která již 

soustředí svoji činnost hlavně na uspokojení potřeb voličů.33 Na rozdíl od SOP posouvá fázi 

zkoumání trhu na první místo a na základě toho až poté vytváří produkt, aby vyhovoval co 

největšímu množství voličů. Dále zde probíhá nová fáze přizpůsobování produktu, kdy 

strana posuzuje, zda jsou sliby, které strana dává, splnitelné, a dále posuzuje, jaké jsou 

slabiny opozičních politických stran a silné stránky vlastní strany.34 Implementace a daná 

kampaň by následně měl zaujmout co největší počet voličů a komunikace by měla zajistit co 

největší úspěch ve volbách.35 Při případném neúspěchu u voleb poté strana vytváří nový 

produkt, který by lépe vyhovoval požadavkům voliče.  

Třetím známým modelem je také tzv. konceptuální model politicko-tržní orientace 

vytvořený Robertem P. Ormrodem v roce 2005. V modelu jsou zmíněny různé faktory, které 

nebyly zohledněny v předchozích dvou modelech, jako např. celkové prostředí, větší škálu 

aktérů a „zainteresovaných subjektů“ nebo také možnost kooperace stran, které spolu 

soupeří.36 Ormrod ve svém modelu odlišuje marketingovou a tržní orientaci a jeho model 

staví na 2 různých částech – „síť“ aspektů týkající se chování a síť týkající se již zmíněných 

zainteresovaných subjektů. Každá z těchto sítí má 4 části konstrukce. První fázi je síť 

chování obsahující již 4 na sebe navazující části: získávání informací, rozšiřování informací, 

zapojení členů a konzistentní externí komunikace. Stejně tak jsou rozlišené 4 sítě zaměřené 

na zainteresované subjekty: orientace na zákazníka, orientace na konkurenci, vnitřní 

orientace a vnější orientace.37 Všechny tyto konstrukce se poté ovlivňují navzájem.38 Model 

se používá spíše na určení míry toho, jak strana využívá tržního orientace v kombinaci 

                                                        
32 REINEMANN, Carsten, ref. 27, s. 112 
33 LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 24, s. 30 
34 LEES-MARSHMENT, Jennifer, Jesper STRÖMBÄCK a Chris RUDD, ref. 20, s. 6 
35 LEES-MARSHMENT, Jennifer, 2004. The Political Marketing Revolution: Transforming the Government of 
the UK. Manchester University Press, s. 18. ISBN 0719063078. 
36 ORMROD, Robert P, WYMER, Walter W a Jennifer LEES-MARSHMENT, ed., c2005. Current issues in 
political marketing: A Conceptual Model of Political Market Orientation. New York: Best Business Books, s. 
47-64. ISBN 07-890-2438-1. 
37 ORMROD, Robert P., 2005. A Conceptual Model of Political Market Orientation [online]. 14(1-2), s. 47-64 
[cit. 14.03.2019]. DOI: 10.1300/J054v14n01_04. ISSN 1049-5142. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J054v14n01_04 
38 ORMROD, Robert P, WYMER, Walter W a Jennifer LEES-MARSHMENT, ed., 2005. Current issues in political 
marketing: A Conceptual Model of Political Market Orientation. New York: Best Business Books, s. 4. ISBN 
07-890-2438-1. 
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s různým prostředím a subjekty, které v zemi jsou.39 Mezi další modely patří také tzv. 

Plasserův model. Tento koncept rozděluje politický marketing do tří periodických částí: 

„premoderní“ etapa vyznačující se dominantní stranickou kampaní, „moderní“ fáze, kdy se 

mění uchopení komunikace a komunikačním kanálem se začíná stávat televize a poslední 

část „postmoderní“, kde kromě televize, která postupně přestává ztrácet svůj význam, hrají 

významnou roli také sociální sítě. Známý je také model Dominica Wringa. Ten již úzce 

spolupracuje s tzv. marketingovým mixem, kde používá 4P – Produkt, Propagace, Umístění 

(Placement), Cena (Price). Z kombinace těchto P vzniká strategie strany, která je vkládána 

na trh, kde jsou tři typy voličů: podporující stranu, přelétaví voliči a voliči podporující 

opozici. Důležitý je také vliv prostředí, které je nutné analyzovat. Prostředí má následný vliv 

nejen na trh, ale společně s trhem také na danou stranu.  

1. 1. 3. Výzkumná kritéria 

Konkrétně na tuto práci bude aplikován model Lees-Marshmentové. Hypotézou pro 

tuto práci je, že strana se zdá být typickou stranou orientovanou na produkt, která je 

přesvědčena o svém produktu. Sinn Féin se vždy zakládala na republikanismu a v rámci 

politického spektra se vždy řadila mezi nacionalistické strany. Avšak vzhledem k přeměně 

strany v 90. letech se mění i strategie strany a daná strana začíná více využívat nástrojů 

politického marketingu, aby mohla následně svůj produkt přizpůsobovat trhu a poté jej 

prezentovat. Tento postup by naopak více odpovídal typu strany orientované na prodej. Sinn 

Féin je speciální stranou kvůli svému napojení na terorismus. V případě, že se strana chtěla 

podílet na jednáních, musela přijmout demokratické a nenásilné principy. Strana vyměňuje 

svoji strategii abstencionismu, který se v průběhu let stal typický pro Sinn Féin, za snahu 

participovat nejdříve na mírovém procesu a dále také na politickém procesu v Severním 

Irsku. Před zkoumaným obdobím Sinn Féin v uplatňování politického marketingu na 

politické scéně bránila omezení ze strany britské vlády. Avšak po ukončení v roce 1994 se 

již postupně začíná objevovat jako významný aktér v mírovém procesu. Na základě modelu 

Lees-Marshmentové a její fází konkrétních typů stran budou stanovena konkrétní výzkumná 

kritéria: 

 1. příprava produktu – v rámci přípravy produktu bude v práci vždy vycházeno ze 

slibů, které dala strana svým voličům v minulém období a které sama slíbila ve svém 

programovém prohlášení pro poslední volby do Severoirského shromáždění/Severoirského 

                                                        
39 LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 9, s. 51  
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fóra. Na základě toho by se měl poté odvíjet její produkt v období budoucím. V práci bude 

poté rozlišováno, k jakému typu strany (POP, SOP, MOP) se produkt přiklání.  

2. Průzkum trhu – tato fáze může či nemusí proběhnout. V tomto případě záleží na 

tom, zda strana chce přizpůsobit svůj produkt voličům či zůstane věrná svému původnímu 

produktu. Na základě toho, zda se strana shoduje s tím, jak smýšlí veřejnost, lze také soudit, 

zda strana průzkum trhu provádí či nikoliv. Na základě průzkumu trhu poté strana 

segmentuje volební skupiny, ve kterých stanoví svoji voličskou základnu. Podle toho 

následně může připravit produkt tak, aby mířil na tu skupinu obyvatel, kde věří, že má 

možnost získat nové hlasy. 

3. Komunikace – v rámci práce bude zkoumána komunikace jak v rámci strany 

samotné, tak v rámci médií. Cílem této fáze je ovlivnit veřejnost a přimět ji, aby pro danou 

stranu volila. Budou zkoumány různé komunikační prostředky, jejichž rozvoj je typický pro 

stranu orientovanou na prodej (SOP). Vysoká efektivita komunikace předpokládá úspěch 

v dalších dvou fázích: kampaň a volby. V každé fázi byl zvolen jiný druh komunikace, neboť 

konkrétní druhy komunikace se neustále vyvíjejí. 

4. Kampaň – v rámci každého období bude sledována kampaň, která by měla mířit 

buď na původní produkt strany (POP), kterému je strana věrná, nebo na produkt 

přizpůsobený požadavkům voličů (SOP, MOP). Strana se v rámci této fáze snaží co nejvíce 

informovat voliče o své straně, posilovat podporu své strany, mobilizovat je a informovat je 

o tom, co strana slibuje do budoucna.  

5. Volby – na konci každého období budou vyhodnoceny výsledky voleb. Konkrétně 

bude zkoumáno, jak úspěšná byla kampaň, jak efektivní byla komunikace a zda strana 

zvolila správný produkt. 

6. Realizace slibů – cyklus je touto fázi zakončen. Tato fáze vždy přísluší až dalšímu 

období, kdy strana připravuje produkt a realizace slibů by měla být zahrnuta. Otázkou je, 

jakým způsobem je tyto sliby možné v rámci strany realizovat. 

 

1. 1. 4. Metodologie 

Bakalářská práce je jednopřípadovou studií politické strany Sinn Féin a provádí 

výzkum, kde jsou zkoumány konkrétní fáze politického marketingu. Každá z kapitol práce 

využívá jiných zdrojů a způsobu zkoumání na základě výzkumných otázek a kritérií, které 

byly stanoveny v minulé kapitole a které vychází z modelu Jennifer Lees-Marshmentové. 
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Příprava produktu je stanovena vždy v úvodu každé z kapitol a je zkoumána 

konkrétním vývojem strany, který následoval po volbách v období minulém. Příprava 

produktu by měla vždy vycházet ze slibů stanovených v minulém období a z programového 

prohlášení vydaného pro poslední volby. Strana samozřejmě musí produkt přizpůsobovat 

dění v zemi, proto se může produkt od původního plánu vždy měnit.  

Konkrétní průzkum trhu je sledován na základě průzkumů veřejného mínění a 

následné analýzy toho, zda produkt odpovídá tomu, co si veřejné mínění přeje. Konkrétní 

v rámci kapitoly Sinn Féin mezi lety 1999-2003 je sledováno, na jakou stranu se veřejné 

mínění staví v konfliktu mezi Sinn Féin a UUP nebo také v rámci kapitoly Sinn Féin mezi 

lety 2003-2007 je možná vidět podpora obyvatelstva některých kroků, které strana v tomto 

období učiní. Během tohoto období průzkumu trhu strana silně využívá a na základě této 

fáze je stanoven velmi populární nový produkt strana, který se soustředí na mírový proces a 

podporu Velkopáteční dohody. 

Komunikace je zkoumána v této práci nejvíce. Na základě rozhovorů s členy strany 

bude zkoumána komunikace v rámci strany samotné a postupy v rámci komunikace ve 

straně vůči médiím. Budou zkoumány také některé komunikační prostředky, jako např. 

newslettery, ale také webové stránky. Díky aplikaci Wayback Machine bylo při zkoumání 

umožňěno vidět, jak vypadaly stránky v minulosti a bylo tedy možné zkoumat jejich 

postupný vývoj. Stránky se postupně přizpůsobovaly voličům strany.   Budou sledovány také 

digitální komunikační prostředky, konkrétně stránky Bebo, Youtube, Flickr a MySpace, na 

nichž se strana v roce 2007 registruje. Samozřejmě nejpravidelnější komunikace probíhá na 

základě pravidelných vyjádření členů strany, které byly sledovány na známých informačních 

webech The Guardian, BBC, The Irish Times, The Telegraph, RTÉ, ale také na 

republikánských novinách Sinn Féin An Phoblacht či samotných stránek Sinnfein.ie.  

Konkrétní kampaň lze u strany vidět během celého období, neboť strana často volí 

strategii konstantní kampaně. V některých případech jsou sledovány prostředky kampaně, 

jako např. letáčky, avšak hlavní položkou zkoumání kampaně jsou programová prohlášení. 

Na programovém prohlášení lze vidět konkrétní oblasti, na které v kampani strana míří. 

Postupně se tyto oblasti rozšiřují a na základě analýzy těchto prohlášení lze sledovat určitý 

vývoj kampaně strany. Konkrétní programová prohlášení lze najít na webových stránkách 

Sinn Féin, kde jsou volně k dispozici. 

Volby jsou zkoumány na základě výpočtů volebních výsledků. Nejvíce je využívána 

stránka ARK – Access Research Knowledge, která dělá pravidelné průzkumy veřejného 
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mínění zachycují názory dospělých, dětí a mladých lidí žijících v Severním Irsku. Na této 

stránce lze najít také konkrétní výsledky voleb a porovnání s výsledky minulých voleb. 

V některých případech bylo také využito analýz výsledků BBC. 

Konkrétní realizace slibů jsou poté sledovány vždy v dalším období na základě 

zdrojů v kampani. V práci je v kapitole Sinn Féin 1999-2003 shledáno, že právě realizace 

slibů může být díky postoji ostatních stran vůči straně velmi složitá. Tyto sliby byly 

sledovány na základě stejných zdrojů jako v rámci komunikace či kampaně, neboť realizace 

slibu byla následně vždy mediálně prezentována.  

1. 1. 5. Vymezení kapitol práce a výzkumné otázky 

V první kapitole práce budu z hlediska teorie pracovat s tím, že Sinn Féin byla před 

rokem 1996 typickou stranou orientovanou na produkt (POP), která zastává silně svoji 

politiku abstencionismu a nehodlala z ní ustupovat.40 Strana se ale od tohoto typu postupně 

začala oddalovat a svým vystupováním odpovídala straně orientované na prodej (SOP). Její 

jádro produktu zůstává stejné, ale začleněním již zmíněné fáze průzkumu trhu podle 

volebního cyklu modelu Jennifer Lees-Marshmentové strana zjišťuje, že díky některým 

činům je pro mnoho voličů nevolitelná a její produkt, komunikace a vedení kampaně musí 

být pozměněno. Kapitola si všímá konkrétně pozměněného produktu strany, který se snaží 

nově prezentovat voličům v Severním Irsku, dále vnitřní i vnější proměně fáze komunikace, 

kdy strana rozšiřuje své působení a straníci se začínají objevovat v médiích, ale také 

profesionalizace komunikace uvnitř strany samotné. V neposlední řadě také vedení 

kampaně, ve které se strana soustředí na proměněný bod produktu – dialog mezi stranami. 

Právě Sinn Féin je hlavním aktérem mírového procesu a snaží se o dialog s ostatními 

stranami, což se v některých případech setká s odmítavou odezvou. Hlavní otázkou, kterou 

si tato kapitola pokládá tedy je, jakým způsobem se strana proměňuje v daném období od 

strany, která je spjata s teroristickou organizací IRA a která je typickou stranou orientovanou 

na produkt (POP) po stranu, která promění svůj produkt, komunikaci nebo kampaň a stane 

se hlavním aktérem mírového procesu Velkopáteční dohody?  

Druhá kapitola ukazuje období, které je z hlediska politického marketingu pro Sinn 

Féin velmi obtížné. Sinn Féin chtělo již v tomto období připravit svůj produkt tak, aby 

ukázalo, že jeho sliby před volbami nebyly pouhou kampaní, ale dokáže ji i realizovat, což 

                                                        
40 FEENEY, Brian, 2002. Sinn Féin: a hundred turbulent years. Dublin: O'Brien Press, s. 326. ISBN 
086278770X. 
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se ji často kvůli politice ostatních stran nedařilo. Strana postupně zjišťuje, že i přestože se 

snažila vyrovnat se svojí minulostí a zvolila taktiku plného oproštění od IRA, tak mnoho 

stran této minulosti využívá ve svůj prospěch a v neprospěch Sinn Féin a zůstávají zde 

některé aspekty jako např. odzbrojování, které nebyly dořešené. Což napomáhá k tomu, aby 

strana byla vnímána stejně jako v minulosti. Avšak v rámci velmi účinné komunikaci, kdy 

strana dokázala rozvinout své komunikační prostředky a zároveň vyhrát souboj s UUP, která 

se snažila Sinn Féin kvůli ozbrojování diskreditovat, opět dokázala ve volbách do 

Severoirského shromáždění značně posílit. Jak již bylo řečeno v teoretické části modelu 

Lees-Marshmentové, pro stranu orientovanou na prodej (SOP) je typické rozvíjení 

moderních komunikačních prostředků, čehož Sinn Féin v tomto období využila, stranu 

v rámci komunikace modernizovala a v díky těmto prostředkům se ji podařilo rozšířit svůj 

produkt do více míst. Strana také svůj produkt oproti minulému rozšířila do více oblastí a 

pokryla veškeré důležité oblasti v Severním Irsku, což napomohlo její kampani, kterou 

následně mohla také rozvést do více oblastí a tím zaujmout více potenciálních voličů, kteří 

ještě nebyli rozhodnuti pro koho budou volit. Velkou roli hrála realizace slibů také v dalších 

částech politiky, kdy na určitou chvíli se Sinn Féin rozhodlo účastnit se setkání ve 

Westminsteru a pro určitou chvíli přijmout svá křesla.41 Otázkou tedy pro tuto kapitolu je, 

jakým způsobem se strana dokázala popasovat s problémy v tomto období a jak tomu 

přizpůsobila svůj produkt? 

Ve třetí kapitole dochází opět k rozšíření moderních komunikačních prostředků, 

avšak jiného typu než v předchozím období. Strana začala rozvíjet svoji komunikaci pomocí 

kyberkampaně a od roku 2007 publikovala svá videa na sociální síť YouTube, jako jedna 

z prvních stran v Severním Irsku. Strana upouští od svého původního produktu i v dalších 

oblastech politiky. Stejně tak jako v minulém období, kdy strana realizovala své sliby 

ohledně větší participace v zemi. Sinn Féin poprvé získalo křeslo v Evropském parlamentu, 

kdy za Sinn Féin zasedla Bairbre de Brún.42 Strana také musela přijmout svoji novou pozici 

2. nejsilnější strany v Severním Irsku43 a přizpůsobit tomu svůj produkt. Největším 

problémem byl pokračující problém odzbrojení, díky němuž stále zůstávalo propojení IRA 

                                                        
41 WATT, Nicholas, Sinn Fein MPs move into Commons. The Guardian [online]. 22.1.2002 [cit. 22.04.2019]. 
Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2002/jan/22/uk.northernireland 
42 TEMPEST, Matthew, First Ulster MEP for Sinn Féin. The Guardian [online]. 14.1.2004 [cit. 22.06.2019]. 
Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2004/jun/14/elections2004.uk4 
43 WHYTE, Nicholas, Northern Ireland Assembly Elections 2003. ARK [online]. 6.1.2004 [cit. 26.04.2019]. 
Dostupné z: https://www.ark.ac.uk/elections/fa03.htm 
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a Sinn Féin v povědomí. Problém byl finálně vyřešen v roce 2005.44 Velkou roli pro Sinn 

Féin hrálo také odhalení britského agenta Davida Donaldsona45, který dříve v samotné straně 

působil. To podpořilo samotné jádro produktu Sinn Féin, které se zakládá na nacionalistické 

agendě a podporuje propojení Irska v jeden stát. Otázkou pro tuto kapitolu tedy je, jak strana 

přizpůsobila svůj politický marketing a produkt tomu, že se stala druhou nejsilnější stranou, 

ale zároveň stále nevyřešila problémy s IRA? 

  

                                                        
44 IRA arms decommissioned. The Guardian [online]. 26.9.2005 [cit. 22.06.2019]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/uk/2005/sep/26/northernireland.northernireland1 
45 Sinn Fein man admits he was agent. BBC [online]. 16.12.2005 [cit. 22.06.2019]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/4536826.stm 
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2. Sinn Féin mezi lety 1996 - 1998 
Sinn Féin se během 90. let postupně proměňuje. Strana, která se postupně přesouvá 

od své minulosti, kde stavěla hlavně na násilí a soustředila se mimo mainstreamovou 

politiku, se postupně stává klíčovou stanou v rámci mírového procesu v Severním Irsku.  

Přispělo k tomu hned několik faktorů, kde strana působí jako celek, který dokáže v rámci 

její hierarchie velmi dobře fungovat, ale zároveň je postavená na některých individualitách, 

jako je její dlouhodobý prezident Gerry Adams, který byl hlavním protagonistou v již 

zmíněném mírovém procesu46. Samotný Adams zmiňuje v jedné ze svých monografií: 

„Konflikt se postupně přeměňuje z války zbraní na válku slov“47. V Sinn Féin ale nedochází 

pouze ke změně ve vztahu k vnějšímu prostředí, ale také uvnitř strany samotné. Strana se 

dlouhodobě vyznačuje svojí politikou republikanismu, který se avšak postupně proměňuje. 

V minulosti, kdy byla strana propojená s teroristickou IRA, byl tento republikanismus 

definován způsobem, že za pomoci pokračujícího boje ze strany IRA a stálého tlaku bude 

dosaženo hlavního cíle - zlomení vlivu britské vlády v Irsku.48 Postupem času se ale strana 

štěpí a Sinn Féin se začíná postupně přiklánět k tomu, že politických cílů se dá docílit jiným 

způsobem, a to za pomoci určité „politiky myšlenky, než politiky násilí“49. Proti tomuto 

proudu se staví tzv. disidentští republikáni, kteří mírový proces nepodporují a stojí si za 

myšlenkou sjednoceného Irska. Postupně se začíná vytvářet nová politika strany zaměřená 

na lidská práva a rovnost, která se stala hlavní zásadou strany a sám Gerry Adams uvedl, že 

„samotná rovnost je nejdůležitějším aspektem republikanismu“50. Strana také postupně 

přechází od její dlouhodobé strategie abstencionismu a začíná se zapojovat do politického 

dění v zemí. Politika Sinn Féin se stává velmi efektivní díky stranické komunitní síti a 

správně vytvořené volební strategii, která je zprostředkována skrze efektivní využívání 

masmédií.51 Díky rozhovorům s významnými stranickými představiteli lze vidět, jak strana 

                                                        
46 SPENCER, Graham, 2006. Sinn Fein and the Media in Northern Ireland: The New Terrain of Policy 
Articulation. Irish Political Studies [online]. 21(3), s. 356 [cit. 19.3.2019]. DOI: 10.1080/07907180600886419. 
ISSN 0790-7184. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07907180600886419 
47 ADAMS, Gerry, c1995. Free Ireland: towards a lasting peace. Rev. ed. Dingle, Co. Kerry: Brandon, s. 191-
223. ISBN 08-632-2207-2. 
48 PATTERSON, Henry, 1997. The Politics of Illusion: A Political History of the IRA. 2nd Revised ed. edition. 
London: Serif Publishing, s. 217. ISBN 1897959311. 
49 MURRAY, Gerard a Jonathan TONGE, c2005. Sinn Féin and the SDLP: from alienation to participation. 
London: C. Hurst, s. 102 ISBN 18-506-5648-7. 
50 BEAN, Kevin, 2007. The new politics of Sinn Féin. Liverpool: Liverpool University Press. s. 210. ISBN 
9781846311444. 
51 SPENCER, Graham, ref. 20, s. 356 
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proměňuje svoji image a skrze efektivní management médií a komunikaci strana může svůj 

produkt lépe „prodat“. Díky tomu strana v rámci severoirského mírového procesu získává 

na významnosti a stává se důležitým aktérem v politickém procesu změny v Severním Irsku. 

2. 1. Vnější komunikace Sinn Féin a média 

Jednou z význačností pro Sinn Féin je velmi dobrá orientace v oblasti médií, zvláště 

komunikace. Její členové se museli během let vývoje Sinn Féin často vyrovnat s tlakem a 

nenávistí ze strany médií.52 Mnozí členové tedy prošli určitým mediálním tréninkem, kdy 

museli způsobem „pokus omyl“53 vylepšovat své působení v médiích tak, aby dokázali 

rozhovor vést směrem, kterým potřebovali. Strana nechtěla být již dopředu škatulkována 

jako strana spolupracující s teroristickou IRA, a tím pádem se snažila projevovat i jiným 

směrem a způsobem. I přes to se ale strana těmto zmínkám v mnoha případech nevyhnula. 

Právě v již zmíněném propojení se často nesly rozhovory, kdy museli členové Sinn Féin 

ospravedlňovat kroky IRA. Jak zmiňuje Danny Morrison v jednom ze svých rozhovorů: 

„Kdykoliv jsme šli do televize či rádia, byli jsme podrobeni takovému výslechu, že nám to 

pomohlo vytvořit si určitou schopnost, kdy jsme byli schopni bez potíží tento druh rozhovorů 

zvládnout, předvídat formu interview a způsob, jak se bude rozhovor dále vyvíjet.“54 Za 

předpokladu, že strana chtěla předat určitou zprávu, nebylo to možné za pomocí médií či 

interview. I přestože Sinn Féin chtělo často reflektovat na momentální dění v zemi nebo 

prezentovat svůj názor na určitou problematiku, rozhovor se vždy ubíral směrem k IRA. 

Strana musela tedy zvolit jinou strategii, jak v rámci komunikace svůj „produkt“ chce 

prezentovat. Sinn Féin se postupně začíná soustředit nejen na vlastní časopis An Phoblacht, 

který se v roce 1979 propojuje s Republican News, ale také na další alternativní prostředky 

propagace a komunikace. Hlavním bodem se stalo soustředění této komunikace na lokální 

úrovni, kdy strana v rámci lokálních komunit začala vyrábět a distribuovat letáky, které 

soustředila ke konkrétní události, kde potřebovala Sinn Féin podporu voličů. Jako příklad 

můžeme uvést letáky pro volby do Severoirského shromáždění v roce 1998 se sloganem 

„Make Change – Make Peace“, kde na jedné straně je zobrazena hlavní osobnost Gerry 

Adams a na druhé straně důvody, proč by lidé měli podpořit Sinn Féin, jaké jsou její cíle a 

fakt, že Sinn Féin byla v čele mírového procesu před Velkopáteční dohodou, a bude tudíž 

                                                        
52 LILLEKER, Darren G. a LEES-MARSHMENT, Jennifer, ed., c2005. Political marketing: a comparative 
perspective. Manchester: Manchester University Press, s. 107. ISBN 0-7190-6871-1. 
53 Ibid. 
54 SPENCER, Graham, ref. 20, s. 365 
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formovat vývoj v Severním Irsku i nadále.55 Dochází také k propagaci politiky rovnosti. Vše 

se stále drží na nacionalistické vlně, která je jak v časopisu, tak na těchto letáčcích ukázána 

častým využitím irské gaelštiny. To značí, že strana stále pevně věří svému „produktu“ a 

prezentuje ho voličům jako správnou cestu. Časté využití toho jazyku může být zřejmé již 

ze samotného názvu strany, který je v irštině. Velmi speciálním druhem mobilizace voličů 

byly nástěnné malby, které se ve spojitosti se Sinn Féin začaly ukazovat po roce 1996, 

kterými se snaží přesvědčit své voliče k participaci na mírovém procesu a následné reformaci 

politického systému.56 Sinn Féin dále začalo vyrábět plakáty a další alternativní formy 

komunikace. I přestože Sinn Féin si praxí dokázala vylepšit své komunikační schopnosti 

v médiích, samotní členové či dobrovolníci Sinn Féin museli procházet tréninkovým 

programem. Podle výpovědi hlavního jednoho z hlavních členů představenstva Sinn Féin a 

pozdějšího hlavního organizátora Damiena Lawlora: „Aktivisti v Sinn Féin musí projít 

šestitýdenním kurzem, kde se učí a vyvíjejí. Úspěšnost absolvování těchto historických, 

ideologických a politických kurzů je mezi 15-20 %. Každý, kdo si přeje se stát aktivistou 

Sinn Féin, musí projít těmito kurzy.“57 Sinn Féin si na základě tohoto přijímacího řízení 

velmi pečlivě vybírá své členy, který ji následně pomáhají v komunikaci. Za pomocí těchto 

členů poté Sinn Féin produkuje svoji permanentní kampaň, která se v rámci strany postupně 

vyvíjí a je pro stranu typická.58 

2. 1. 1. Změna přístupu v oblasti rozhovorů 

Významným rokem z hlediska postoje médií k Sinn Féin byl rok 1997. Jak již bylo 

řečeno, v červenci tohoto roku byly vyhlášen klid zbraní s IRA. Ve volbách do 

Severoirského fóra se strana umístila na 4. místě se ziskem 15,47 % hlasů a získala 17 křesel 

pro mírové rozhovory.59 15. září roku 1997 se Sinn Féin poprvé účastnilo mírových 

rozhovorů a poprvé se tyto rozhovory konaly za účasti všech politických stran v Severním 

Irsku. Silně do opozice proti participaci Sinn Féin na rozhovorech staví unionistické strany. 

Ulster Unionist Party (UUP), Progressive Unionist Party (PUP) a Ulster Democratic Party 

                                                        
55 Sinn Fein Leaflet from the 1998 Assembly Elections. Irish Election Literature [online]. 26.4.2010 [cit. 
7.4.2019]. Dostupné z: https://irishelectionliterature.com/2010/04/26/sinn-fein-leaflet-from-the-1998-
assembly-elections/ 
56 GILLESPIE, Gordon, 2017. Historical dictionary of the Northern Ireland conflict. Second edition. Lanham, 
Maryland, s. 200. ISBN 978-144-2263-055. 
57 LILLEKER, Darren G. a LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 52, s. 107 
58 Ibid. 
59 WHYTE, Nicholas, The 1996 Forum Elections. ARK [online]. 7.5.2003 [cit. 24.4.2019]. Dostupné z: 
https://www.ark.ac.uk/elections/ff96.htm 
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(UDP) se neúčastní prvního plenárního zasedání společně se Sinn Féin a místo toho se tyto 

tři strany rozhodnou, že uspořádají své vlastní setkání v centrále UUP v Belfastu. Proti 

rozhodnutí přijmou Sinn Féin do těchto rozhovorů protestují také strany Democratic 

Unionist Party (DUP) a United Kingdom Unionist Party (UKUP), které 21. září na protest 

odcházejí z jednání konajících se ve Stormontu. Jak může být podle této reakce zřejmé, 

ostatní politické strany značně protestovaly proti tomu, aby se Sinn Féin mohlo vyjadřovat 

k dění v zemi, natož aby participovalo na mírovém procesu v zemi. Z hlediska minulých 

událostí toto není příliš velkým překvapením, neboť nejen straně Sinn Féin, ale také dalším 

republikánským stranám, a dokonce některým „loyalistickým“ skupinám, bylo britskou 

vládou během let 1988-1994 zakázáno se vyjadřovat a jakkoliv vystupovat v televizi a rádiu 

ve Velké Británii.  

V roce 1997 se odehrál jeden z nejdůležitějších rozhovorů, který definoval vztah 

k Sinn Féin v dalších letech. Ken Maginnis z Ulster Unionist Party se rozhodl se setkat i 

s předsedou Sinn Féin Mitchellem McLaughlinem. Tento rozhovor byl prvním živým 

rozhovorem mezi unionistickým Kenem Maginnisem a nacionalistickým mluvčím 

Martinem McGuinnesem. Rozhovor velmi změnil postoj médií vůči Sinn Féin samotné, 

který stanovil tazatel Gavin Esler.60 Stejně tak, jako v ostatních rozhovorech Sinn Féin, bylo 

hlavním tématem násilí ze strany IRA. Bodem konfliktu bylo odmítnutí spolupráce a 

vyjednávání Kena Maginnise se Sinn Féin, neboť Martin McGuinness byl podle jeho názoru 

„nejvyšší kmotr IRA“.61 Esler zde ale poukáže na to, že právě to v dané chvíli dělá a poukáže 

na paradox mezi jednáním v médiích a při vyjednáváních. Sám Esler nechápe rozdíl mezi 

vyjednáváním s McGuinnessem v televizním studio nebo jinde.62 Poukazuje na to, že 

opoziční strany využívají silná slova veřejně v televizním pořadu, aby si získaly body u 

odpůrců Sinn Féin, ale zároveň tím popírá, co říká. Dále lze vidět, že Esler nikomu v diskuzi 

nestraní. Maginnis se snaží Sinn Féin poškodit a poukazovat na její minulost, jenže Esler se 

řídí fakty, nikoliv obviněními a často se McGuinnese v rozhovoru zastává, neboť je zcela 

očividné, že hlavním cílem Magginise v rozhovoru a stranu Sinn Féin zdiskreditovat. Na 

základě toho můžeme sledovat postupné odstoupení od diskreditace Sinn Féin v médiích. 
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Tento rozhovor lze označovat za určitý milník, neboť se poprvé ukazuje, že většina oponentů 

pouze využívala pozice Sinn Féin pro svůj prospěch, avšak když došlo na reálnou 

argumentaci a rovné podmínky pro oba diskutující, tak se oponentovi v nedaří tak obratně 

vyjadřovat a členové Sinn Féin mají v debatách navrch. Sinn Féin díky těmto dlouhodobým 

zkušenostem dokáže velmi obratně v rozhovoru prosadit svoji hlavní myšlenku a oproti 

ostatním stranám mají v rámci komunikace výhodu. I díky tomu se strana postupně stává 

plnohodnotnou a legitimní v rámci politického spektra a tento proces je dokonán na jaře 

1998, kdy je jedním z hlavních aktérů při sestavení Velkopáteční dohody. 

2. 2. Vnitřní komunikace Sinn Féin 

Díky zmíněnému tréninku, kterým projdou všichni členové Sinn Féin, je strana velmi 

profesionalizovaná a organizovaná. Strana má velmi dobrou hierarchii. Řadoví členové a 

aktivisté jsou propojeni s těmi nejvyššími zástupci strany a pravidelně mezi nimi dochází 

k setkání, kde se diskutuje další vývoj strany.63 Díky tomu, že všichni ve straně díky těmto 

tréninkům ví, jaká je ideologie strany, se strana cítí odhodlaně ve své vnitřní politice a má 

jasně stanoveno, jaké bude její směřování a hlavní voličská základna strany64. I díky tomu 

strana vyniká v komunikaci, neboť všichni členové strany prezentují názory strany zcela 

totožně.65 Jako důkaz nám může posloužit vyjádření žurnalisty Vincenta Browneho, který 

řekl v jednom ze svých rozhovorů, že výjimečností Sinn Féin spočívá v tom, „že všichni 

dělají stejnou věc, používají stejná slova, ale společně se také vyhýbají stejným otázkám“.66 

Zprávy jsou velmi jasně a jednoduše formulovány tak, aby konkrétní zprávu mohl pochopit 

každý čtenář. Zároveň strana velmi dobře spolupracuje s médii67, neboť média od strany 

dostávají přesně to, co chtějí – jasná a rychlá vyjádření.68  

Stejně tak jako musí noví členové projít tréninkem, musí také nové významné 

osobnosti strany projít určitým tréninkem na veřejnosti v rozhovorech. Jak popisuje jeden 
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z důležitých členů Jim Gibney v jednom ze svých rozhovorů: „Nové politické osobnosti se 

v rámci tréninku museli dostat do situace, která jim dovolila získat v rozhovorech jak 

dovednosti, tak zkušenosti. Začínali u jednoduchých rozhovorů např. u World Service a 

postupně se přesunuli do BBC, kde udělali třeba 20 rozhovorů“69. Strana si tímto chce udržet 

plnou kontrolu nad image, kterou strana má. V rámci strategie strana připravuje nejen své 

budoucí představitele, ale připravuje se také na případné scénáře, které by mohly stranu 

zastihnout nepřipravenou a bez odpovědi médiím. Proto se strana ve svém plánování snaží 

myslet nejen nad současnými, ale také nad budoucími události. Předem si stanovuje, jak na 

ně bude reagovat a jaký k nim zvolí postoj.70 Díky tomu je velmi obtížné najít stranu 

nepřipravenou a bez vyjádření ke konkrétnímu problému v zemi, což vyhovuje jak straně, 

tak médiím, které chtějí znát vyjádření názoru stran vždy co nejrychleji. 

Sinn Féin také používá řadu komunikačních nástrojů pro vysílání signálů a zpráv 

mezi stranami71- Využití těchto nástrojů je klíčové pro aplikaci jejich politické kampaně a 

komunikaci strany. Zvláště efektivní bylo pro Sinn Féin využívání televizních zpráv. Strana 

se staví proti zavedeným pořádkům při vedení jednání a na příkladu vyjednávání 

Velkopáteční dohody lze vidět, jak důležitá v Zámeckých budovách Belfastu byla 

přítomnost médií. Hlavní lídři strany Gerry Adams a Martin McGuinness během 

velkopátečních jednání využili pozice kamer a pravidelně vycházeli ven. Oba jsou na 

kamerách často viděni, jak se prochází okolo a snaží se působit co nejvíce uvolněně. Jejich 

chování a místo procházení nebylo náhodné. Postupně se objevuje, že při svých venkovních 

rozhovorech se jak Adams, tak McGuinness objevují na hledáčku kamer, aby bylo možné 

nejčastěji vidět jejich tváře.72 Proti nim lze v rámci tohoto jednání postavit lídra strany DUP 

Iana Paisleyho nebo lídra UKUP Roberta Law McCartneyho. Oba spíše kritizovali dění 

kolem, neboť museli obhájit svůj názor před ostatními unionistickými stranami. To dává 

šanci Sinn Féin, která během toho, co ostatní soupeří mezi sebou73, dokáže správně využít 

nonverbální komunikace a působit lépe než její oponenti.74 Odlišný je také přístup ke 

kamerám od obou stran. Většina unionistů přistupuje ke kamerám velmi rychle a s určitou 
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marností, což symbolizovalo určitou nejistotu z jejich strany.75 Proti nim můžeme postavit 

Sinn Féin, která přistupuje ke kamerám velmi klidně a působí přívětivým dojmem, aby 

jakýkoliv snímek vytvořený pro noviny či zpravodajský web byly tváře usmívajících se a 

spokojených členů Sinn Féin. Ve výsledném dojmu poté z těchto jednání Sinn Féin vychází 

díky svému dojmu tak, že si při rozhovorech vedla dobře, avšak pro unionisty se naopak 

zdálo, že skončily rozhovory špatně. 

Sinn Féin v tomto období využívá jakékoliv příležitosti zviditelnit stranu a ukázat ji 

v lepším světle. Na základě zmíněného vysílání lze vidět, že strana využívá jak verbální, tak 

nonverbální komunikaci k tomu, aby přesvědčila ať už nerozhodnuté voliče nebo voliče 

jiných stran k tomu, aby volila Sinn Féin. Lze také vidět, že strana se snaží porozumět trhu 

a určitým způsobem komunikuje.76 V tomto období je brán zejména důraz na fungující 

mírové rozhovory, což se Sinn Féin vyplácí a úspěch této strategie je viditelný na výsledcích 

do Severoirského shromáždění v roce 1998. 

2. 3. Velkopáteční dohoda a výsledky voleb do 

Severoirského shromáždění 1998 

V roce 1998 se odehrávají hned dvě události, které hrají pro Sinn Féin důležitou roli. 

Podepsání dohody a její následné potvrzení v referendech úspěšně zakončilo mírová jednání 

v Severním Irsku. Velkopáteční dohoda podepsána v dubnu 1998 a potvrzená referendem 

v květnu 1998 vymezila řadu komplexních ustanovení, která jednoznačně stanovila vztah 

mezi Severním Irskem a Irskem, Irskem a Velkou Británií. Byl jasně vymezen status a 

systém vlády mezi Velkou Británií a Severním Irskem. Druhou důležitou události byly první 

volby v květnu téhož roku do nově ustanoveného Severoirského shromáždění. Tyto volby 

se ukázaly být pro Sinn Féin ještě větším úspěchem, než volby do Severoirského fóra v roce 

1996. Strana získala o 2,1 % více hlasů než ve volbách předchozích a v celkové výši o 24 

tisíc víc hlasů.77 Sinn Féin se umístilo ve volbách v roce 1998 na 4. místě. I přestože Sinn 

Féin v porovnání s předchozími volbami zůstává na stejném místě, tak měla největší 

přírůstek hlasů ze všech stran, čehož dosáhla hlavně díky své roli v mírovém procesu a své 

snaze prosadit změny a odlišit se od ostatních tím, že bude skutečně efektivní. Avšak s 
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její novou agendou rovnosti se pro mnoho voličů stává nevolitelná a mnoho konzervativních 

politiků z unionistických stran tuto politiku razantně odmítá. Samotné shromáždění tedy 

mělo velmi obtížné začátky. 

Pro volby v roce 1998 Sinn Féin vydává programové prohlášení „Sinn Féin 6 County 

Assembly Election Manifesto 1998 - For Real Change - Building a New Ireland“78. Sinn 

Féin se v kampani opírá hlavně o svůj úspěch při vyjednávání Velkopáteční dohody a právě 

jejich „mírová strategie“79 má přimět voliče k volbě Sinn Féin ve volbách v roce 1998. 

V úvodu tohoto dokumentu lze vidět, že Sinn Féin neopouští své nacionalisticky orientované 

cíle a zaměření na propojení Irska v jeden stát.. Zároveň strana dává najevo, že se již hodlá 

plně zapojovat do politického dění v zemi a je připravena se zapojovat v novém orgánu, 

který sama pomáhala vytvořit. Hlavním bodem, i přestože není v prohlášení konkrétně 

zmíněn, je rovnost. Tento bod je v každé ze skupin, na které dává Sinn Féin v tomto 

programovém prohlášení důraz (jako např. vzdělání, zdraví, irský jazyk a kultura, mladí lidé, 

ženy atd.). Právě na základě politické nerovnosti je podle Sinn Féin vyvolán konflikt, který 

se v Severním Irsku odehrává.80  

V rámci aplikace teorie Lees-Marshmentové můžeme na základě programového 

prohlášení vidět, že Sinn Féin nadále stojí za svým základním „produktem“, který staví na 

nacionalismu a republikanismu. V programovém prohlášení stále míří hlavně na spolupráci 

s Irskem. Během tohoto období můžeme vidět, že i přestože se snaží nabídnout svůj původní 

produkt, tak se ho snaží „prodat“81 jiným způsobem než dříve. Sinn Féin si uvědomila, že 

pokud formu produktu nezmění a nepřizpůsobí ho voličům, strana nebude mít stále žádnou 

důvěryhodnost. Postupně si tedy Sinn Féin osvojuje jiný model strany orientované na prodej 

(SOP). Strana ve svém programovém prohlášení zmiňuje velké spektrum cílů, na které se 

chce v dalším období zaměřit. Tímto strana zároveň rozšiřuje svůj potenciální elektorát, 

který ji v případných volbách může dát hlas. Dalším důkazem, že strana se zaměřila více na 

„prodej“, je její komplexní struktura a důraz na komunikaci. Právě tyto dva prostředky byly 

                                                        
78 Sinn Féin 6 County Assembly Election Manifesto 1998 For Real Change - Building a New Ireland. CAIN 
Ulster University [online]. [cit. 23.04.2019]. Dostupné z: 
https://cain.ulster.ac.uk/issues/politics/docs/sf/sf98.pdf 
79 Ibid. 
80 HAYWARD, Katy a MITCHELL, Claire, 2003. Discourses of equality in post-Agreement Northern Ireland. 
Contemporary Politics [online]. 9(3), s. 298 [cit. 23.4.2019]. DOI: 10.1080/1356977032000146060. ISSN 
1356-9775. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1356977032000146060 
81 LILLEKER, Darren G., LEES-MARSHMENT, Jennifer, ref. 52, s. 100 



 

 

25 

zmíněny v této kapitole a jsou zároveň nejdůležitějšími pro strany orientované na prodej.82 

Kombinace strategie „dosažení změny za pomocí mírových prostředků“ a snaha o vylepšení 

zmíněných oblasti byly sice velmi obecné a není v nich popsáno, jak bude konkrétní oblast 

vylepšena, ale k účelu rozšíření svého produktu a jeho změny to bylo dostačující. Strana za 

pomocí této volební strategie získala ve volbách nejvyšší zisk nových volebních hlasů.83 
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3. Sinn Féin mezi lety 1999 - 2003 
Jak již bylo řečeno v minulé kapitole, Sinn Féin se umístilo ve volbách v roce 1998 

na 4. místě se ziskem necelých 143 tisíc hlasů. Další volby se poté naplánovány na rok 2003, 

což se zdá být v nesouladu se Zákonem o Severním Irsku z roku, který stanovuje, že volby 

do Severoirského shromáždění se mají konat každé čtyři roky84. Tato lhůta byla ale správně 

dodržena, neboť k převedení moci na Severoirské shromáždění došlo až v prosinci roku 

1999 a Shromáždění po dobu jednoho roku pouze „stínovalo“ britský parlament85, neboť 

bylo třeba udělat některé nutné přípravy pro předání moc a následné fungování 

Shromáždění86. Hlavním problémem stále zůstává IRA. V rámci Velkopáteční dohody bylo 

dohodnuto, že do května 2000 bude dosaženo plného stažení zbraní ode všech 

paramilitárních skupin v Severním Irsku.87 Nejenom, že se nedaří zbrojní arsenál Irské 

republikánské armády vyřadit z provozu, ale zhoršující se situaci umocňuje odhalení 

špionážní akce ve Stormontu ze strany IRA. Avšak to se nevede a země byla uvržena do 

krize88 a Shromáždění bylo mezi únorem až květnem 2000, červencem až zářím 2001 a 

říjnem 2002 až do konce voleb pozastaveno.89  

Sinn Féin se po roce 1998 ocitá v poměrně složité situaci. Strana, která ještě nedávno 

byla spřízněná s teroristickou IRA, měla nyní spolupracovat s dalšími politickými stranami, 

jejíž zástupci se v rámci protestu často odmítali sejít a předat jim jakékoliv informace o 

průběhu jednání.90 Sinn Féin postupně prostupuje do mnoha vládních orgánů, ať už na vládní 

či na lokální úrovni, a musí najít konsensus i s unionistickými stranami, které leží na druhé 

straně politického spektra. Jak uvádí bývalý radní části Oldpark v Belfastu: „Vztahy 

s radními funkcionáři nebyly tak špatné, popravdě byly poměrně dobré. Byli to unionističtí 
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radní, s kterými byl problém. Myslím, že tito funkcionáři brzo poznali, že opravdu chceme 

reprezentovat náš lid a jsme odhodláni vylepšovat věci, ne je ničit. Abych se přiznal, myslím, 

že byli překvapeni, že Sinn Féin nechce reprezentovat ďábla, ale může být naopak 

konstruktivní. Radní funkcionáři se přizpůsobili rychle, ale unionisté se přizpůsobit ani 

nechtěli.“91 Problém nebyl pouze ve spolupráci, ale také na programových rozdílech obou 

stran a odporu unionistů k jakékoliv změně. Zvlášť v oblasti rovnosti, která se stala jednou 

z nejdůležitějších oblastí politiky Sinn Féin. Jak v jednom z rozhovorů uvádí člen Sinn Féin 

Eoin O’Broin: „Když se republikáni pokusili zrekonstruovat město a posunout se dál, 

unionisté byli podezřívaví (…) k většině věcem, ke kterým jsme chtěli přinést změnu.“92 

3. 1. Rozvoj komunikačních prostředků 

Sinn Féin v roce 2002 mění své webové stránky a začíná vydávat články, které 

můžeme vidět na jejich stránkách dodnes. První zmínky ohledně těchto stránek můžeme 

datovat již od roku 1998. V této době webové stránky fungují spíše jako prostředek pro 

přehled odkazů, kde lze najít prohlášení strany, novinky ze stranických novin An Phoblacht, 

oficiální dokumenty, tiskové zprávy, odkazy na online knihkupectví atd.93 Hlavním 

komunikačním prostředkem, který byl v minulosti používán, je Irish Republican Information 

Serivce. Na základě e-mailového systému Sinn Féin nabízel články k událostem vztahujícím 

se k událostem v Severním Irsku.94 Strana systém poskytovala pod jménem Irish Republican 

Media, díky němuž mohla Sinn Féin zasílat newsletter. 

Na svých webových stránkách uvádí hlavní cíle, základní informace o straně a 

nejdůležitější osobnosti strany. Kromě odkazu na zmíněné noviny An Phoblacht/Republican 

News Sinn Féin poskytuje odkaz na každý dokument a tiskové zprávy, které můžeme na 

webových stránkách dodnes. Kromě kontaktu na stranu, je možné Sinn Féin také 

podporovat. Lze se přidat také do skupiny, která slouží k podpoře Sinn Féin nejen 

v Severním Irsku, ale také v zahraničí, konkrétně ve Skotsku, Anglii, Kanadě, Austrálii a 

hlavně USA – Friends of Sinn Féin.  
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V roce 2002 stránky prochází určitou změnou, ale pouze designovou. Všechny 

zmíněné položky na stránce zůstávají stejné a v průběhu času se mění pouze aktuální 

dokumenty, tiskové zprávy a fotka v hlavičce, která se mění podle dané události. Větší 

změnou prochází stránky až v červenci 2003, kdy místo úvodu, který zahrnoval základní 

informace o straně, jsou nyní novinky ve straně.95 Probíhá zde proměna mezi minulými 

stránkami, které slouží pouze jako navigační systém, ke stránkám informujícím za pomocí 

videí, audia a psaných článků o všem, co se ve straně děje a k čemu se strana vyjadřuje. 

Strana tímto značně vylepšuje svoje komunikační schopnosti, neboť nyní má vše online a 

lze se ke každé informaci dostat velmi snadno. 

3. 2. Sinn Féin a odzbrojení IRA 1999-2001 

Jak již bylo řečeno, plné odzbrojení bylo pro Sinn Féin jedním z největších problémů. 

Problémy v této oblasti se naskytly již při budování Severoirského shromáždění. Sinn Féin 

se ocitlo v rozporu s jednou z nejsilnějších stran Severního Irska Ulster Unionist Party, která 

se postavila proti Sinn Féin se svojí strategií „zbraní a vlády“. Hlavním požadavkem UUP 

byl zákaz Sinn Féin vstoupit do vlády, dokud nebude vyřešena otázka odzbrojení. Proti tomu 

se Sinn Féin již od počátku postavilo. Obviňuje UUP z toho, že tento požadavek je pouze 

„vymyšlenou překážkou, jíž se snaží sabotovat Velkopáteční dohodu“96.  

Sinn Féin ve svých vyjádřeních začíná útočit na unionismus a veškeré argumenty 

UUP byly ze stolu smeteny ze stolu jako tendenční produkt strany, která snaží strana odmítat 

vše, co Sinn Féin navrhne.97 Na druhou stranu Sinn Féin stejně tak jako v předchozím období 

a využívá strategie hlavního iniciátora mírového procesu, který chce dojít ke konsensu. 

Představitelé strany se ve svých vyjádřeních snaží působit pozitivně ohledně vytvoření 

společného parlamentu, a dokonce dochází k určitým ústupkům, kdy uznávají, že dokáží 

najít pochopení k nespolupráci se Sinn Féin, neboť podle Garryho Adamse „republikáni 

způsobili značnou bolest a utrpení unionistické straně“.98 UUP později zjišťuje, že neustálé 
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vzdorování Sinn Féin nejenže nepomáhá situaci v zemi, ale jejich postoji není nakloněna 

veřejnost. Tehdejší irský premiér prohlašuje, že „pokud UUP bude jako podmínku vyžadovat 

odzbrojení IRA, (..) nikdy nebude překlenuta hranice mezi republikány a unionisty“99.  

UUP postupně přehodnocuje svůj postoj a v listopadu 1999 již stojí společně se Sinn 

Féin za snahou převzít do rukou Shromáždění, které vzniklo v prosinci téhož roku.100 

Problémem bylo, že v únoru 2000 nedochází k avizovanému plnému odzbrojení IRA a na 

základě toho je Shromáždění rozpuštěno.101 Sinn Féin na základě toho přizpůsobuje svoji 

strategii a apeluje na Velkopáteční dohodu. Sinn Féin tuší, že pokud budou podporovat tuto 

dohodu, která byla potvrzena lidem v referendu, může získat podporu veřejnosti. Gerry 

Adams distancuje svoji stranu od prohlášení britského premiéra Davida Trimble, které říká, 

že „revize Velkopáteční dohody byla nevyhnutelná“.102 Sinn Féin podle Adamse 

„nepochybila při plnění této dohody“ a podle Mitchella McLaughlina „by se neměla 

rozpouštět politická struktura země pouze na základě odevzdání zbraní, které utichlo již před 

dobou“.103 Nejen v podpoře Velkopáteční dohody, ale ve snaze vyhledat konsensus 

s ostatními stranami, se záměr Sinn Féin shoduje s průzkumy obyvatelstva, které v 90 % 

případů tvrdí, že obyvatelé Severního Irska chtějí, aby mírový proces uspěl a bylo dosáhnuto 

usmíření mezi stranami.104Zároveň s tím ale Sinn Féin neuhýbá ze svých hlavních 

nacionalisticky motivovaných cílů. Kontroverzi vzbudilo např. na začátku roku 2000 

nařízení Martina McGuinnesse a Bairbre de Brun nevyvěsit vlajku Spojeného království.105  

Postupně během roku 2000 dochází k obnovení Severoirského shromáždění kvůli 

prohlášení IRA, které říká, že „zbraně budou postaveny mimo užívání“106. Rozpor mezi Sinn 
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Féin a UUP ale přesto pokračuje. David Trimble se rozhodl zakázat dvěma ministrům ze 

Sinn Féin, aby se účastnili Rady ministrů jako sankci za původní problémy. Tento krok podle 

všeho učinil, aby vyvinul tlak na plné odzbrojení IRA.107 Podle Sinn Féin byl tento krok 

v rozporu s Velkopáteční dohodou, kde se nehovoří o žádné sankci, a proto podává toto 

rozhodnutí k soudu.108 Soud dává Sinn Féin za pravdu a uznává, že David Trimble jednal 

protiprávně.109 Odsouzení tohoto kroku soudem je pro Sinn Féin velkým vítězstvím. 

Znamená to především podporu Sinn Féin v jejích prohlášeních, která často zmiňovala, že 

UUP brání postupu mírového procesu. Jak sám Adams prohlásil po tomto rozhodnutí: „Tato 

taktika značně poškodila důvěru v unionisty“110 A naopak, Sinn Féin získává na sebejistotě 

ve svých krocích a rozhodnutí soudu napomáhá jejich strategii. Neboť žádná ze strategií 

k odzbrojení IRA ze strany UUP nezabírá, David Trimble rezignuje.111 

Během tohoto období došlo k řadě vyjednávání ohledně plného odstoupení IRA od 

zbraní, avšak tato jednání nikdy k ničemu nevedla. Jednání často vyústila k pozastavení 

činnosti Shromáždění. Postupně odstupuje premiér a následně i zbytek ministrů. Sinn Féin 

s jejich strategií podpory Velkopáteční dohody a mírového procesu společně se smířlivým 

přístupem vůči opoziční UUP získali nejen podporu obyvatelstva, ale dokázali vyprovokovat 

UUP k rezignaci dvou ministrů Sinn Féin. Vzhledem k odsouzení činu soudem získává Sinn 

Féin další podporu v Severním Irsku. Strana dokázala velmi dobře ustát tlak ze strany 

opoziční UUP a David Trimble byl na základě nezákonného kroku své strany byl nucen 

rezignovat. Na straně Sinn Féin navíc stála veřejnost, která podporovala Velkopáteční 

dohodu a snahu o politický kompromis v rámci Severoirského shromáždění. 

3. 3. Problémové období – Westminster, „Kolumbijská 

trojka“ a aféra Stormontgate 

Strategie Sinn Féin po roce 1999 pokračuje v nastoleném kurzu hlavního aktéra 
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mírového procesu usilujícího o fungování Velkopáteční dohody a orgánů z ní vyplývající. 

Některé ze stran často vystupují proti Sinn Féin, neboť nedokáží přijmout fakt, že se Sinn 

Féin stalo legitimní stranou, která může svobodně fungovat a rozhodovat o věcech. Postupně 

se ale objevují události, které značně hýbou děním ve straně, v Severním Irsku, ale také 

v zahraničí. Pro Sinn Féin tyto události měli jak pozitivní, tak negativní dopady. 

První z událostí je důkazem, že i přestože se strategie strany určitým způsobem 

přizpůsobuje voličům, v některých důležitých aspektech Sinn Féin stále hájí své 

nacionalistické a republikánské ideály. Sinn Féin se na začátku roku 2002 odhodlává ukončit 

svoji dlouhodobou politiku abstencionismu, avšak mění ji pouze na politiku „aktivního 

abstencionismu“.112 Tato politika spočívá v tom, že poprvé se představitelé strany 

představují ve Westminsterském paláci. Zároveň s tím ale strana důrazně odmítá přijmout 

své právoplatná místa ve Westminsteru a odmítá přísahu věrnosti královně, neboť tím nechce 

připustit na to, že je podřízena britské vládě.113 V minulosti byl této straně vstup do 

Westminsteru zakázán, avšak díky podpoře britského premiéra Tonyho Blaira114 Sinn Féin 

získává při návštěvě svá speciální místa. Opozice tento krok značně zkritizovala. 

Konzervativci i unionisté si stojí za tím, že strana je příliš propojená s IRA a není možné, 

aby tedy získávala zvláštní péči v rámci Wesminsteru.115 Rozhodnutí bylo kritizováno i 

některými straníky. Bývalý republikánský vězeň Tommy McKearney v rozhovoru 

prozrazuje, že toto rozhodnutí je škodlivé pro blaho irského lidu.116 I přesto, že toto 

rozhodnutí nebylo příliš podporované v podstatě z žádné strany, kromě vedení Sinn Féin a 

britského premiéra Blaira, který si chtěl Sinn Féin naklonit na svoji stranu, strana dělá velký 

krok v rámci její politiky. Sinn Féin tímto krokem opět ustupuje od své bývalé politiky 

abstencionismu a opět se snaží stranu přiblížit více lidem a ukázat, že je legitimní stranou. 

Strana se již nechce stranit událostí v dolní sněmovně Spojeného království, kde má Sinn 

Féin na základě voleb své právoplatné místo. Sám Adams prohlašuje, že „nikoho nehodlá 
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ignorovat“117. Samozřejmě následně musí oscilovat mezi tímto rozhodnutím a jejich původní 

politikou. Aby vyvážila toto rozhodnutí, strana následně prohlašuje, že „v dolní sněmovně 

Spojeného království nikdy neusedne žádný poslanec Sinn Féin“118 Sinn Féin zde volí 

určitou střední cestu, kdy plně neusedá na své právoplatné pozice v dolní sněmovně, avšak 

účastní se jednání na místech náhradních. I přesto je tento krok velmi významný v rámci 

samotné strany a je možné vidět důraz na to stát se plně legitimní stranou. 

V srpnu 2001 se odehrála další z důležitých událostí, která ovlivnila vývoj 

v Severním Irsku, ale také IRA a Sinn Féin. V Bogótě ve Venezuele byli zatknuti tři muži 

původem z Irska, kteří dle tamějších úřadů patří do IRA a trénují tamější revoluční síly 

FARC.119 Tito muži byli obviněni z toho, že poskytli technickou a logistickou podporu 

FARC výměnou za finance, které FARC získala díky obchodováním s drogami.120 Zde je 

možné vidět paralelu mezi penězi z drogového byznysu a kampaní Sinn Féin, přestože strana 

propaguje anti-drogovou politiku již od 80. let minulého století121 a dokonce je na ní brán 

důraz v již zmíněném programovém prohlášení pro volby v roce 1998. Propojení s těmito 

muži samozřejmě Sinn Féin důrazně odmítá122, ale postupně je sám Adams nucen připustit, 

že tito muži byli poličtí zástupci Sinn Féin na Kubě a ve straně figurovali.123 Sinn Féin začíná 

být kritizována nejen ze strany oponentů Davida Trimbla z UUP a Alexe Atwooda z 

SDLP124. Značně byla ale Sinn Féin kritizována i ze stany USA, kde strana vede svoji 

pobočku pro Friends of Sinn Féin. Následně po událostech 21. září 2001 se ve Spojených 

státech kontroluje vše spojené s terorismem. I přes značné odpírání propojení IRA s FARC 

ze strany Sinn Féin americké ministerstvo zahraničí potvrzuje, že tito tři muži byli členové 

IRA.125 Postupně se spouští kampaň „Bring them home“, která spíš upozorňuje na to, že ve 
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Venezuele jsou tito tři muži v ohrožení a měli by deportování zpět domů.126 

Poslední a také nejvýznamnější události v rámci Sinn Féin, ale také samotného 

Severního Irska v tomto období je skandál pojmenovaný „Stormontgate“. Pod tímto názvem 

je označována akce, kdy 4. října 2002 je učiněna razie do kanceláří Sinn Féin ve Stormontu 

jako součást policejního vyšetřování údajné špionážní akce ze strany IRA.127 Společně s tím 

byly v rámci podezření ze špionáže prohledány i další kanceláře Sinn Féin128 a několik lidi 

bylo v rámci této razie zatčeno, konkrétně např. Denis Donaldson, bývalý vězeň IRA a 

v tehdejší době také vedoucí administrace Sinn Féin.129 Sinn Féin byla následně po této akci 

obviněna z toho, že ve Stormontu pro IRA špehuje130 a Severoirské shromáždění bylo 

následně rozpuštěno.131 Sinn Féin v reakci na toto začíná s novou rétorikou. Sinn Féin ihned 

v den této akce vydává tiskovou zprávu označující toto vtrhnutí za „skandální“ a zároveň 

obviňuje policejní servis za „ty, kteří jsou proti změně a proti dohodě samotné“.132 Strana 

také zorganizovala řadu protestů u policejních stanic, které se o policejních složkách 

vyjadřovali jako o „zamezujících mírovému procesu, antidemokratických a proti Sinn 

Féin“133. Postupně začíná také používat dnes již známý „whataboutismus“134. Strana se snaží 

odvrátit pozornost od sebe a naopak převést vinu na jiné a ukázat na jejich pokrytectví při 

souzení kroků Sinn Féin. Jako příklad můžeme uvést článek z roku 2003 z An Phoblacht, 

kdy Paul O’Connor ve článku týkající se odložení voleb vzhledem k nedostatečnému 

dokončení odzbrojení ze strany IRA135 uvádí, že „tímto chtějí oponenti zpochybňovat naše 

demokratické renomé, ale jsou to právě oni, kteří v minulosti marginalizovali a zbavili moci 

celá společenství“136.  Sinn Féin dále pokračuje ve svém propagování mírového procesu a 
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Velkopáteční dohody. Nyní ale tuto strategii obrací proti unionistům, kteří se staví nejčastěji 

proti Sinn Féin a hlavní představitel Sinn Féin je např. v jednom z rozhovorů označuje jako 

„protidohodoví unionisté“137. 

Sinn Féin byla během tohoto období často pod kritikou oponentů, a to nejen v rámci 

Severního Irska. Strana tomu přizpůsobuje i svoji strategii, která stála hlavně na podpoře 

změny, Velkopáteční dohody a fungujících orgánech, ve kterých sama působila. Nyní svoji 

strategii obrací proti svým oponentům, kteří hlavně na základě skandálu Stormontgate stranu 

obviňují z napojení strany na IRA, jak tomu bylo v minulosti. Avšak Sinn Féin míří vstříc 

k tomu, aby ukázalo opak. Tato snaha je zjevná, když se hlavní představitelé Sinn Féin 

přechodně ukáží na zasedání ve Westminsteru a částečně tím opouští jejich politiku 

abstencionismu a jsou ochotni vyjednávat i s Velkou Británii, proti níž je dlouhodobě 

nastavená politika Sinn Féin založená na nacionalismu. 

3. 4. Volby do Severoirského shromáždění 2003 

V rámci voleb do Severoirského shromáždění stejně tak jako minulý rok Sinn Féin 

vydává programového prohlášení. Prohlášení pro volby v roce 2003 je značně komplexnější 

a strana již přesně specifikuje, jak by v dané oblasti, které zmiňuje již v programovém 

prohlášení pro volby v roce 1998, hodlá investovat a na co se soustředit. Sinn Féin má také 

již zpracované konkrétní plány, jak hodlá dále pokračovat v mírovém procesu a propojení 

s Irskem. Sinn Féin se snaží apelovat na své voliče tím, aby jejich podpora u voleb vycházela 

z toho, že ocení jejich práci za toto období, ale zároveň jim ale pomohou jejich práci dokončit 

a plně implementovat Velkopáteční dohodu.138 V tomto programovém prohlášení oproti 

minulému období se již strana může opírat o výsledky, což nebylo ve srovnání s minulým 

obdobím možné, neboť toto období bylo první v rámci Severoirského shromáždění. Proto 

hlavní kampaní Sinn Féin v rámci tohoto programového prohlášení je založené na mottu 

„Děláme rozdíl“.139 Strana vychází ze změn, které již v tomto období provedla a zároveň 

říká, co může dále změnit, za předpokladu, že ji voliči budou volit.140 Nutné je ale dodat, že 

kampaň za rovnost zůstává nadále prioritní. Sinn Féin chce nadále rovnost v mírovém 
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procesu, ale také v investicích ve veřejných službách, řešení krize ve venkovských oblastech, 

ukončení dětské chudoby a ukončení strukturální nerovnosti.141 

Sinn Féin se po těchto volbách stává nejsilnější nacionalistickou stranou v Severním 

Irsku a zároveň 2. nejsilnější stranou v Severním Irsku. Strana vzrostla o necelých 6 % oproti 

minulým volbám, kdy získala 17,63%. Ve volbách v roce 2002 získává hned 23,5% hlasů a 

je pouze o 2 % za nejsilnější stranou voleb DUP.142 V rámci nacionalistického spektra 

vzrostla Sinn Féin hlavně na úkor druhé nacionalistické strany SDLP, která ztratila 6 svých 

křesel a došlo k velkému zhoršení oproti minulým volbám, neboť v těchto volbách byla tato 

strana nejsilnější.143 První tři strany nyní mají velmi podobný počet křesel pohybující mezi 

24-30 křesly. Postupně se vytrácí menší strany, jako např. UKUP nebo PUP, jejichž hlasy 

získává zmíněna DUP.144 Sinn Féin v těchto volbách získává nejen nejlepší výsledek od 

vzniku Severního Irska, ale zároveň také se stává poprvé druhou nejsilnější stranou od roku 

1921.145 

Sinn Féin muselo během tohoto období čelit mnoha překážkám. Strana se musí 

setkávat s častým tlakem ze strany opozice, čemuž musí přizpůsobit svůj produkt. Zpočátku 

se Sinn Féin daří odrážet útoky opozice v oblasti odzbrojování IRA, kdy dochází k častému 

rozpouštění Shromáždění. Kvůli neustálému tlaku byly vyloučeni dva ministři ze strany Sinn 

Féin a když dává soud straně za pravdu, Sinn Féin tímto vyhrává svůj boj proti opozici. 

Strana staví hlavně na svém produktu, který vytvořila již v období mírového procesu. 

Produkt se soustředí na podporu Velkopáteční dohody, mírového procesu a na pokračování 

změn v Severoirském shromáždění a exekutivě. Tlak vůči Sinn Féin během tohoto období 

neustupuje. Kritizována je strana nadále kvůli vystoupení ve Westminsteru, propojení s 

„Kolumbijskou trojkou“ a následně je obviněna ze spolupráce na špionážních akcích IRA, 

které byly označeny jako Stormontgate. Na konci roku 2002 je tlačena ze strany 

unionistických stran, aby odstoupila ze Severoirského shromáždění a na základě toho je 

Shromáždění i rozpuštěno. Strana se orientuje nyní spíše na prodej svého produktu. Sinn 

Féin, i přestože se snaží vždy pokrýt co největší část elektorátu k dosažení co nejvyššího 
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výsledku, se nyní spíše soustředí na nacionalistickou část obyvatelstva. Jako příklad 

kampaně lze uvést nové používání tzv. „whataboutismu“, která obrací vinu proti britské 

vládě nebo oponentům Sinn Féin. Strana nabízí před volbami velmi komplexní program, 

který se zaměřuje na podobné oblasti jako ve volbách předchozích, ale v tomto případě je již 

přesně stanoveno, kam by strana chtěla investovat a jaké kroky by chtěla učinit. Stále dává 

důraz na svůj původní program založený hlavně na spolupráci v rámci ostrova s Irskem. Tato 

strategie straně vychází, neboť ve volbách se ujímá 2. místa, což je nejlepším výsledkem 

strany od roku 1921.  
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4. Sinn Féin mezi lety 2004-2007 
Po volbách v roce 2003 se Sinn Féin stala s 24 křesli v Severoirském shromáždění 

druhou nejsilnější stranou v Severním Irsku. Tento výsledek byl pro Sinn Féin nejlepší od 

vzniku Severního Irska a takto silná byla strana poprvé od roku 1921. Hlavní slovo 

v severoirské politice převzala společně se Sinn Féin strana DUP. Těmito volbami byly plně 

nahrazeny dvě původní hlavní strany SDLP a UUP. Obě tyto strany byly v minulosti 

považované za „extrémistické“, ale s postupem času obě tyto strany začaly zmírňovat svůj 

postoj, který se zakládal na abstencionismu a vymezování vůči politice v Severním Irsku, a 

byl nahrazen politikou aktivního vyjednávání.146 

4. 1. Z extrémistické strany mainstreamovou stranou 

V období mezi lety 2004 – 2007 byl dokonán proces přechodu Sinn Féin 

z extrémistické strany na stranou umírněnou. Tento posun můžeme vnímat na několika 

různých příkladech. Prvním je přístup strany vůči Evropské unii, konkrétně volbám do 

Evropského parlamentu. Sinn Féin se poprvé v historii v roce 2004 rozhodla převzít křesla 

v Evropském parlamentu147, což může být bráno jako jeden z historických kroků této strany. 

Hlavní osobu, na kterou Sinn Féin v Severním Irsku sázelo, byla Bairbre de Brún. Bývalá 

ministryně zdravotnictví byla představitelkou „nové“ Sinn Féin, neboť neměla žádnou 

minulost spojenou s teroristickou IRA.148 Její hlavním cílem na základě jejího vyjádření bylo 

podpořit politiku sjednoceného Irska a v názoru na Evropskou unii sama o sobě prohlásila, 

že je proevropská, ale je kritická k některým aspektům. Tento postoj zastávala i strana 

samotná. Tím, že se strana rozhodla jít do boje o křesla v Evropském parlamentu, nezměnila 

svůj směr politiky na proevropský, ale strana stále zůstává vůči EU kritická.149 Postupně 

během let Sinn Féin měnila svůj postoj, který můžeme definovat jako „kritické zapojení“ a 

přetvořila ho na postoj „práce na rekonstrukci a reformě Evropské unie“.150 Svůj program 
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založila na myšlence sjednocení Irska a propagace této myšlenky v Evropě. Sinn Féin šla do 

voleb s jasným programem a cílem mít co nejvyšší počet možných křesel. Jediné, co ji mohlo 

táhnout dolů, byl stále nevyřešený problém odzbrojení IRA.151 Sinn Féin pro tuto příležitost 

vydala programové prohlášení An Ireland of Equals in a Europe of Equals, kde sama 

stanovila podmínky toho, jak chce fungovat v rámci EU.152 

Jak již bylo řečeno, co Sinn Féin v kampani tlačilo zpátky toto i minulé období bylo 

odzbrojení IRA, s kterým byla od začátku spojována. Na přelomu let 2004 – 2005 se situace 

opět vyhrotila. Tehdy byla nejdříve vyloupena v Belfastu banka Northern Bank, z čehož byla 

IRA obviněna153, a následně byl v lednu zavražděn Robert McCartney členy IRA.154 Tímto 

činem opět Sinn Féin silně utrpělo, neboť se tento útok snažilo interpretovat jako další 

příklad útoku nožem, to se však ukázalo být s přibývajícími důkazy jako špatná strategie.155 

I samotná IRA dlouhodobě popírala zapojení ve vraždě McCartneyho156, avšak nakonec ale 

přiznává, že 2 ze 4 mužů zapojených ve vraždě byli opravdu z IRA.157 Důležitou roli zde 

sehrály sestry zesnulého Roberta, které si byly jisty tím, že Sinn Féin bylo zapojeno do této 

vraždy a nyní se pouze snaží tuto vraždu krýt.158 Sestry McCartneyovi spustily kampaň za 

spravedlnost proti Sinn Féin a postupně se ukázalo, že dvě členky Sinn Féin opravdu byly 

na místě činu.159 Tato událost měla na stranu velmi silný dopad. I přestože se snažila 

reflektovat na události vyloučením některých svých členů160, tak sestry společně s bratrem 
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Robertem prohlásily, že „volili Sinn Féin, což vzhledem k událostem už nikdy neučiní“161. 

Veřejné mínění jim bylo nakloněno. Sinn Féin poprvé za 10 let nebylo pozváno na tradiční 

oslavu sv. Patrika do Bílého domu162 a senátor Edward Kennedy se odmítl se Sinn Féin sejít, 

i přestože schůzka byla předem domluvena.163 Sinn Féin si uvědomilo, že spojení s IRA jim 

již dlouhodobě škodí a opět vyzval IRA k tomu, aby „vyřadila veškeré zbraně z provozu“164. 

Na to v květnu zareagovala IRA a již finálně se rozhodla ukončit veškeré ozbrojené boje 

v rámci skupiny. Odstartovala proces plného odzbrojení a zároveň se začala řídit pravidly 

mírového vyjednávání.165 Celá záležitost se následně uzavřela v září, kdy bylo potvrzeno, že 

došlo k plnému vyřazení zbraní z provozu a Sinn Féin udělalo další krok k oproštění se od 

minulosti s IRA a zároveň strana udělala významný krok v rámci mírového procesu. 

Díky tomuto kroku odpadl Sinn Féin velmi dlouhodobý problém, kterému musela 

čelit ve dvou minulých volbách a který straně mohl potenciálně ubrat hlasy. Na tuto událost 

navázalo opětovné otevření případu Stormontgate, kdy byli všichni obvinění zproštěni 

viny.166 Následně v rámci aféry vystoupil Denis Donaldson a prohlásil, že byl britským 

špionem a odhalil, že celá aféra byla podvod a byla uměle vytvořena.167 Toto vyjádření 

znamenalo pro Sinn Féin zpětné očištění a podpořilo jejich nacionalistickou tendenci. Sinn 

Féin toho využila v rámci své kampaně a ve svém prohlášení stálo, že „britské tajné služby 

tajně podkopávali Sinn Féin a zároveň průběžně pracovali proti implementaci Velkopáteční 

dohody“168.  

Na začátku roku 2007 začalo Sinn Féin vyjednávat v rámci strany další historický 
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krok. Strana v rámci své nacionalistické politiky odmítala být součástí policejní rady, neboť 

samotná strana byla propojena s IRA, proti níž tehdy stála policejní služba RUC a později 

PSNI, která v Severním Irsku přetrvala. Vzhledem k tomu, že se situace v zemi postupně 

uklidnila a Sinn Féin se snažilo postupovat mírovém procesu, vznikla Dohoda ze St 

Andrews. V rámci této dohody byla Velká Británie opět ochotná přesunout pravomoci na 

lokální úroveň do Severního Irska za podmínek, že bude přijata podpora PSNI, přijetí sdílené 

moci, změny v rámci institucí Stormontu a další. Pro Sinn Féin bylo nejtěžší záležitostí 

přijmout policejní službu, která byla dlouhodobě propojena s unionisty. Pro tento krok se 

rozhodlo svolat vedení strany tzv. Ard Fheis neboli mimořádnou schůzi, která měla o 

policejní službě rozhodnout. S výraznou většinou strana podpořila PSNI a učinila tak 

výrazný krok nejen v rámci mírového procesu, ale také v rámci své vlastní historie.169 Tento 

krok opět přispěl v náhledu na Sinn Féin jako na plně legitimní stranu, která se již nechce 

držet stranou v rámci politického procesu v zemi, je ochotná hledat kompromisy, vyjednávat 

s unionisty a odstartovat tím opět společnou spolupráci v rámci Severoirského shromáždění. 

4. 2. Kybernetická kampaň a komunikace 

Stejně jako Fiánna Fail má Sinn Féin velmi dobře stavěné webové stránky. Výjimkou 

se stává Sinn Féin v oblasti informací ke konkrétním kandidátům.170 Kromě Sinn Féin mají 

strany ke každému z kandidátů určitý portál, kde je možné dohledat jeho kontakt a detaily 

ohledně tohoto kandidáta.171 Každý z kandidátů se tedy nějakým způsobem objevuje na 

sítích. Samostatné personalizované stránky jsou poté spíše výjimečné. Konkrétně 152 

kandidátů z celkových 470 spustili své vlástní stránky.172 Nejméně členů spustilo tyto 

stránky právě za stranu Sinn Féin, kde byli pouze dva. Může se zdá být až podezřelé, že Sinn 

Féin, která byla vždy velmi pokročilá v marketingu a využívání různých alternativních 

nástrojů, nyní nepropaguje své kandidáty, a naopak o svých kandidátech uvádí pouze velmi 

omezené informace. Postupně je možno vidět, že Sinn Féin tyto informace omezuje účelově, 

neboť mnoho členů bylo v minulosti propojeno s IRA a strana ví, že by tyto informace, jak 

                                                        
169 BOWCOTT, Owen, Historic vote ends Sinn Féin's long battle with the police service in Northern Ireland. 
The Guardian. [online]. 29.1.2007 [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/politics/2007/jan/29/uk.northernireland 
170 SUDULICH, Maria Laura a WALL, Matthew, 2010. „Every Little Helps”: Cyber-Campaigning in the 2007 
Irish General Election. Journal of Information Technology & Politics [online]. 7(4), s. 344 [cit. 18.07.2019]. 
DOI: 10.1080/19331680903473485. ISSN 1933-1681. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19331680903473485 
171 Ibid.  
172 Ibid. 
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byl konkrétní člen zapojený do paramilitární organizace, nebyly ku prospěchu do dalších 

voleb a mohly by odradit od volení konkrétního kandidáta. Další z věcí, která se nezměnila, 

je marginalizace Sinn Féin v mainstreamových médiích. V rámci průzkumu konkrétních 

článků v tištěných národních novin v poměru k daným politickým stranám v Irsku a 

Severním Irsku173 organizace Factiva z roku 2007 zjišťuje, že Sinn Féin byla zahrnuta 

v rámci těchto dvou zemí nejméně, a to konkrétně pouze 4%. V rámci průzkumu pokrytí 

těchto stran v rádiu RTÉ a informací k volbám v televizi je poté strana již více 

upřednostňována, ale stále pouze z 8 %. 

Samotné webové stránky strany prošly proměnou hlavně v minulém období. Na 

počátku roku 2004 Sinn Féin pokračuje ve své kampani z roku 2002-2003, kdy upozorňuje 

na různé přečiny ze strany Velké Británie. Konkrétně ukazuje na tzv. eskadry smrti – 

extrémistické polovojenské skupiny, které jsou napojené na jednotlivé vlády a zabíjejí 

politické protivníky.174 Velká Británie podle Sinn Féin již po 30 let byla součástí různých 

vražd obyvatel Severního Irska175 a na své hlavní stránce dlouhodobě udržuje seznam těchto 

údajných útoků. Sinn Féin také následně vytváří různé specializované podstránky pro 

konkrétní volby či události. Jednou z prvních je stránka pro volby do Evropského 

parlamentu. Rozdílnost můžeme najít mezi těmito volbami a do Poslanecké sněmovny Velké 

Británie, ke které nebylo vydáno žádné programové prohlášení a první zmínky kampaně pro 

tyto volby jsou až měsíc před volbami.176  

4. 2. 1. Využití webů pro sdílení fotografií, videí a sociální sítě 

Rok 2007 symbolizoval pro Sinn Féin začátek působení na některých nových 

sociálních sítích a stránkách sloužících ke sdílení fotografií a videí. Na začátku roku strana 

začíná působit na webových stránkách, jako je Flickr, Bebo, MySpace nebo YouTube. Svoji 

strategii působit na nových sítích zveřejnila Sinn Féin hned na začátku roku, kde na hlavní 

stránce vyzívala lidi k tomu, aby se připojili na tyto stránky.177 Cílem Sinn Féin bylo na 

                                                        
173 GALLAGHER, Michael a MARSH, Michael, 2008. How Ireland voted 2007: the full story of Ireland's general 
election. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 182 s. ISBN 02-302-0198-9. 
174 DEATH SQUAD. Cambridge Dictionary [online]. [cit. 27.04.2019]. Dostupné z: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/death-squad 
175 Sinn Féin: Collusion - Time for the truth about state sanctioned murder. Sinn Féin [online]. 7.3.2004 [cit. 
27.04.2019]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20040403222239/http://www.sinnfein.ie/peace/collusion 
176 Sinn Féin: Fáilte Welcome Bienvenidos Rafiki Willkommen Ongi Etorri Bienvenue. Sinn Féin [online]. 
15.4.2005 [cit. 27.04.2019]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20050415073826/http://www.sinnfein.ie:80/ 
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základě vyjádření prezidenta Gerryho Addamse přiblížit se mladším lidem využívajících 

technologie a společně s tím se neustále vyvíjet, stejně tak jako se vyvíjí moderní svět.178 

Sinn Féin bylo jednou z prvních stran, která se na zmíněných stránkách angažovala a tento 

fakt často také vyzdvihovala. Např. na síti MySpace zmiňuje, že „strana má na síti Bebo více 

jak 4 tisíce návštěv a na síti YouTube více jak 5 tisíc přehrání“179.  

První částí, kterou Sinn Féin v tomto období silně rozšířila, jsou videa. Společně 

k jejich vlastní stránce Sinn Féin News, kde svá videa publikovala již od roku 2004, přidala 

i youtubový kanál. Strana není jedinou, která zakládá svůj účet v tomto roce, SDLP ale na 

rozdíl od Sinn Féin své první video vkládá až v roce 2009. Všechny ostatní strany zakládají 

své youtubové stránky o rok či dva později. Pouze Green Party zakládá svůj účet až v roce 

2013. Na tomto lze doložit, že Sinn Féin byla jedinou stranou, která se rozhodla využít (i 

přestože popularita Youtube nedosahovala takové popularity jako dnes) tuto síť jako nástroj 

politického marketingu do voleb do Severoirského shromáždění konající se v březnu 2007. 

Ještě o něco dříve zakládá svůj profil mládežnické křídlo strany Ógra Sinn Féin. Sinn Féin 

na svůj youtubový kanál začala pravidelně přidávat rozhovory s členy strany, proslovy ze 

sjezdů či tiskových konferencí, ale také v rámci kampaně začala strana s videy, kde byli před 

volbami představeni konkrétní členové strany nebo byl představ program a cíle strany. Stejně 

tak jako již bylo popsáno v minulých případech, tak v některých videích lze vidět, jak se 

členové strany snaží působit uvolněně. Jako příklad můžeme uvést video pojmenované 

„Gerry Adams chats on the way to the election count centre“180, ve kterém prezident Sinn 

Féin Gerry Adams vede cestou k centru sledování volebních výsledků do Severoirského 

shromáždění v roce 2007 běžný rozhovor, při němž čte si stranické noviny An Phoblacht. 

Ve svém volebním spotu pro volby v roce 2007 se strana spíše drží svého původního 

programu, ve kterém zmiňuje svůj celonárodní charakter, republikánské směřování nebo 

samostatnost, a to vše je doplněné o úspěchy, které se Sinn Féin podařilo za dané volební 

období. Samozřejmě i tento spot je doplněn o některé aspekty, které nelze sledovat na první 

                                                        

16.1.2007 [cit. 10.07.2019]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20070116135547/http://www.sinnfein.ie/ 
178 Cyber launch of Sinn Féin Assembly Election website. In: YouTube [video]. 21.2.2007 [cit. 10.07.2019]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XwLJlaE-i_I. Kanál uživatele Sinn Féin 
179 Sinn Féin – MySpace profile. In: MySpace [online]. 27.2.2007 [cit. 10.07.2019]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20070228155820/http://www.myspace.com/sinnfeinireland 
180 Gerry Adams chats on the way to the election count centre. In: YouTube [video]. 8.3.2007 [cit. 
10.07.2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=KkyncQ4ZGjw. Kanál uživatele Sinn Féin 
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pohled. Ve volebním spotu se jménem „Sinn Féin Party Political Broadcast 2007“181 

můžeme vidět důraz na přátelské prostředí, pospolitost v rámci strany a mluvení gaelštinou, 

které zdůrazňuje jejich naklonění jednotnému Irsku. Nutno ale dodat, že YouTube v této 

době nebyl natolik rozšířený182 a samotná videa tudíž nevidělo příliš mnoho lidí. Strana se 

přidala v lednu 2007 také na Flickr183 – stránku sloužící ke sdílení fotografií. V rámci roku 

2007 strana přidává převážně fotografie ze sjezdů, tiskových prohlášení či fotografie 

konkrétních kandidátů k volbám. V rámci březnové výroční konference můžeme najít 

fotografie ze zákulisí, ze které je opět očividná pohodová atmosféra. Postupně poté Sinn 

Féin zakládá Flickr i pro jejich knihkupectví a opět i pro jejich mládežnické křídlo Ógra Sinn 

Féin. Sinn Féin dále založilo svůj účet na sociální síti MySpace, které byla v letech 2004 – 

2007 nejpopulárnější sociální sítí na světě.184 Tato sociální síť sloužila převážně k propojení 

se s voliči či potenciálními voliči. Na MySpace Sinn Féin sdílelo podobné informace jako 

na svých webových stránkách. Veškeré informace byly doplněné o fotografie. Do roku 2008 

postupně nasbírala strana přes tisíc přátel a mnoho komentářů.185 Na poslední ze sociálních 

sítí, Bebo, opět Sinn Féin mířila hlavě na mladé lidi, se kterými na síti podle svého vyjádření 

prezident Gerry Adams diskutuje ohledně problémů v jejich volebním obvodě.186 Zpočátku 

strana musela čelit i některým falešným účtům, které vypadaly velmi autenticky. V případě 

Sinn Féin byl vytvořen falešný účet Gerryho Adamse. Prezident Sinn Féin tomu ale nechtěl 

přisuzovat příliš velkou váhu a vytvořil již opravdovou stránku na Bebo, která byla podle 

vyjádření Adamse mnohem více pozitiv než negativ.187  

4. 3. Volby do Severoirského shromáždění v roce 2007 

Volby byly na základě dohody ze St Andrews stanoveny na březen roku 2007. Sinn 

Fién v kampani pro tyto volby vychází již z ověřených nástrojů politického marketingu, 

                                                        
181 Sinn Féin Party Political Broadcast 2007. In: YouTube [video]. 15.2.2007 [cit. 10.07.2019]. Dostupné z: 
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[cit. 10.07.2019]. Dostupné z: https://www.businessofapps.com/data/youtube-statistics/ 
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které se osvědčily již ve volbách minulých. Strana je stále velmi dobře organizovaná a 

vychází ze zisku bývalých nevoličů a nových voličů.188 Pouze týden před samotnými 

volbami Sinn Féin vydává programové prohlášení Delivering for Ireland’s Future, ve 

kterých se snaží směřovat stranu hlavně k rozšíření spolupráce Irska a Severního Irska, 

kampaň za 10 miliardovou mírovou dividendu za 10 let ze strany Velké Británie, ale také k 

novému přijetí policie a spravedlnosti, která byla nově podpořena ze strany Sinn Féin.189 Pro 

Sinn Féin byly tyto volby velmi důležité, neboť si strana chtěla ponechat svoji silnou pozici 

z voleb minulých a stát v koalici v rámci Severoirského shromáždění.190 Problémem pro 

Sinn Féin bylo štěpení strany. Do voleb do Severoirského shromáždění se rozhodla vstoupit 

poprvé Republikánská Sinn Féin, která se od Sinn Féin oddělila v roce 1986. Do voleb v roce 

2007 se rozhodla disidentská odnož Sinn Féin vstoupit z důvodu nesouladu postoje vůči 

policejním službám. Zatímco Sinn Féin tento krok považovala za historický, Republikánská 

Sinn Féin považovala tento krok za „zaprodání establishmentu“ a členy za „kolaboranty 

pracující s britskými silami“.191 Kromě Republikánské Sinn Féin se také někteří členové od 

Sinn Féin odtrhli a kandidovali jako nezávislí.192 

Sinn Féin se ve volbách opět podařilo být úspěšnější než ve volbách minulých. Strana 

získala o 4 křesla více a v preferenčních hlasech se vylepšila o 2,6 %.193 S celkovými 26,2% 

se straně podařilo si udržet pozici 2. nejsilnější strany v Severním Irsku a na rozdíl od 

minulých voleb svoji pozici upevnila, neboť společně s DUP výrazně odskočila původně 

nejsilnějším stranám SDLP a UUP. Ve volbách propadla disidentská odnož Republikánská 

Sinn Féin. Ta ve volbách získala pouze 0,6%.194 Strana během tohoto období zakončila svůj 

přechod od strany orientované na produkt na stranu orientovanou na prodej. Tento přechod 

můžeme vidět na tom, že její produkt byl značně přizpůsobený trhu, ale zároveň se snažil 

stále zůstávat věrný svému původnímu produktu. Straně se při minulých volbách ověřilo 
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mířit svůj produkt na mírový proces a ochranu Velkopáteční dohody. Postupně se objevily 

některé překážky, avšak tou největší se pro Sinn Féin ukázalo být odzbrojení IRA. Strana 

zůstávala věrná svému původnímu produktu až do chvíle, kdy si uvědomila, že vzhledem k 

jejich vlažnému přístupu k IRA v případu vraždy Roberta McCartneyho tento postoj straně 

může silně ubližovat. Tento postoj si strana uvědomila a začala postupně tlačit na plné 

odzbrojení IRA. Společně s tím poprvé poslala svého poslance do Evropy v rámci voleb do 

Evropského parlamentu a byla ochotná přijmout podmínky Dohody ze St Andrews a 

poskytnout podporu PSNI.  
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5. Závěr 
 Při výzkumu politického marketingu Sinn Féin mezi lety 1996-2007 byla potvrzena 

hypotéza, že strana musela značně změnit svůj přístup vůči dění v zemi. Straně se podařilo 

se v určitých kruzích, díky svému napojení na IRA, značně zdiskreditovat a postupně strana 

již v 90. letech objevuje, že násilím konflikt v Severním Irsku nevyřeší. Postupně strana 

začíná budovat nový postoj a program, který je založený výhradně na mírových rozhovorech 

a jednáních. Strana díky volbám do Severoirského fóra získává mandát pro vyjednávání 

mírových podmínek s ostatními stranami a díky ukončenému zákazu působení v médiích se 

strana začíná více projevovat. Sinn Féin díky složitému postavení v porovnání s ostatními 

politickými stranami získává značné zkušenosti, díky nimž dokáže velmi dobře prezentovat 

svůj program v médiích. Zároveň díky profesionalizaci komunikace a efektivní hierarchii se 

v případě náhlé události straně dařilo rychle vyjednat stanovisko strany a následně působit 

ve všech médiích jednotně. 

Důležitou roli v rámci politického marketingu strana hrálo i samotné vyjednávání 

Velkopáteční dohody, která ukončila dlouholetý konflikt v Severním Irsku. Nejen samotná 

změna politiky strany, ale i detaily, jako např. řeč těla, hrály důležitou roli při podpisu této 

strany. Na rozdíl od ostatních stran členové Sinn Féin působili velmi uvolněným dojmem a 

strana získala hlavní pozornost médií. Po volbách řada opozičních stran odmítla se Sinn Féin 

vyjednávat. Strana byla opakovaně obviňována ze spolupráce s IRA a straně se v některých 

případech velmi těžko realizovaly sliby. Ukázalo, že někteří členové Sinn Féin 

spolupracovali s IRA na trénování kolumbijských vojáků povstalecké organizace FARC. 

Společně s tím následně vrcholí také kauza Stormontgate, ve které byli obviněni členové 

IRA ve spolupráci se Sinn Féin ze špionáže ve Stormontu. I přestože strana čelila v období 

mezi lety 1999-2003 řadě obvinění, dokázala na politické scéně velmi obratně manévrovat, 

a naopak získat přízeň mnoha voličů. Straně se podařilo rozšířit své marketingové 

komunikační prostředky, postavit se opozici, obhájit svoji pozici, odvrátit spekulace z aféry 

Stormontgate a nakonec získat místo 2. nejsilnější strany v Severním Irsku. 

I přes tento úspěch si strana uvědomuje, že stále musí změnit některé oblasti své 

politiky. Postupně strana poprvé získává a následně se aktivně angažuje v rámci Evropské 

unie, vyjedná plné odzbrojení IRA a podpoří policejní servis PSNI za účelem přijetí 

kompromisní Dohody ze St Andrews. Díky těmto krokům následně upevňuje svoji pozici a 

strana není již považována za extrémistickou. Postupně se strana přesunula od POP k SOP.  



 

 

47 

Summary 

Between 1996-2007 Sinn Féin had to change its politics. Party had damaged 

reputation during continuous “Troubles” in Northern Ireland, because of its connection to 

unpopular terrorist organization IRA. At the start of this period, Sinn Féin started to focus 

on country’s peace process and after successful negotiations, party started to focus on Good 

Friday Agreement as a peacekeeping tool. Sinn Féin started to use new communication tools, 

had very successful campaign and was very effective in interviews. Sinn Féin wanted to 

show that they only want to serve their voters and protect peace. However, during this era 

party had to face many problems usually connected with their link to IRA. Strongest 

accusation was in spy ring scandal Stormontgate in which Sinn Féin should have had 

cooperated with IRA to spy in Stormont. But eventually one of the suspects confessed that 

this scandal was a fake. Sinn Féin slowly started to form in different party then it used to be. 

Party changed its behaviour towards Europe and started to participate in European 

Parliament where one of its members was elected. After that, the party pushed on IRA to 

decommission their weapons, which eventually happened in 2005, and after that the party 

even supported PSNI as one of the conditions for St Andrews Agreement. Party wasn’t  as 

extremist as it used to be. Party became moderate. Sinn Féin wanted to play a bigger role in 

Northern Ireland and slowly changed its position from product-oriented party (POP) to sales-

oriented party (SOP).  
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