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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje předvolební komunikaci prezidentských kandidátů na 

sociálních sítích. A to s ohledem na fakt, že pro zástupce generací Y a Z se internet 

a potažmo sociální sítě postupně stávají primárním zdrojem informací. Záměrem je 

porovnat, jakým způsobem používali sociální sít Facebook prezidentští kandidáti ze dvou 

zemí – Spojených států amerických a České republiky. V případě USA se jedná o volby 

z roku 2016 a kandidáty Donalda Trumpa a Hillary Clintonovou. V České republice se 

práce zaměřuje na volby z roku 2018 a kandidáty Miloše Zemana a Jiřího Drahoše.  

Problematiku nejprve uvede teoretická část, jež popisuje proměny spojené se vznikem 

Webu 2.0 a nástupem síťových digitálních médií. Zmíněny jsou problematické aspekty 

internetového prostředí. Přibližuje také sociální sítě a Facebook jakožto informační zdroj 

a věnuje se roli sociálních sítí v politickém marketingu. Samotná praktická část se pak 

soustředí na analýzu dat získaných z celkem 578 příspěvků, které výše uvedení kandidáti 

zveřejnili v průběhu tří týdnů před finální prezidentskou volbou. Zkoumána je četnost, typ, 

rozsah, tématika a zabarvení příspěvků každého kandidáta a také trendy, jež v průběhu 

stanového časového období vykazují. Následně jsou poznatky z obou zemí porovnávány. 

Poslední podkapitola vyhodnocuje význam předvolební komunikace zkoumaných 

kandidátů na sociálních sítích s ohledem na voliče z řad zástupců generace Y a Z. 

 

Annotation 

This bachelor thesis is dedicated to the pre-election communications of presidential 

candidates on social network sites which are slowly becoming a primary source of 

information and news content for members of generation Y and Z. The intent of this thesis 

is to compare the use of Facebook in the presidential campaign in two different countries – 

the United States of America and the Czech Republic (or Czechia.) In the case of the 

United States this thesis focuses on the presidential election of 2016 between the 

candidates Donald Trump and Hillary Clinton. In Czechia the research sample comprises 

the 2018 presidential election candidates Milos Zeman and Jiri Drahos. This issue is 

introduced in the theoretical part, which describes the transformations related to the launch 

of Web 2.0 and social media. Next, problematic aspects of the online environment are 

discussed, followed by a delineation of characteristics of Facebook as an information 

content source. Finally, the role of social network sites in the area of political marketing is 



 

 

 

mentioned. The practical part of this thesis concentrates on analyzing the data collected 

from a total of 578 Facebook posts, which the above mentioned candidates posted in 

a three week period prior the final election. This research examines the frequency, type, 

extent, theme, sentiment and trend of each candidate´s posts. Subsequently, finding from 

both countries have been compared. The final chapter aims to evaluate the relevance of 

presidential candidates’ pre-election communication on social network sites in targeting 

Generations Y and Z. 
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Úvod 

Šíření informačního obsahu se v době pokročilých komunikačních a mediálních 

technologií přeorientovává z tradičních médií na internet. Zejména mladá generace pak 

tuto možnost přirozeně volí jakožto nejpohodlnější způsob získávání informací. Průzkumy 

řady institutů (např. Pew Research Center, Reuters Institute) ukazují, že sociální sítě se 

v případě nižších věkových skupin postupně stávají primárním informačním zdrojem. 

Zástupci tzv. generace Z a generace Y jsou v současné době ve věku zhruba 15 až 35 let 

a na internetu a sociálních sítích tráví velkou část času. Na tyto platformy se proto zaměřují 

také politické subjekty, které chtějí tuto skupinu voličů zaujmout. Velká část volebních 

kampaní se tak v dnešní době odehrává na sociálních sítích. Nejmarkantnějším příkladem 

jsou prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Tato bakalářská práce si dává za 

cíl porovnat a zhodnotit, do jaké míry se s tímto úkolem vypořádali kandidáti 

prezidentských voleb v České republice roku 2018 v porovnání s prezidentskými kandidáty 

v USA roku 2016. Záměrem je také zhodnotit význam předvolební komunikace vedené 

prezidentskými kandidáty na sociálních sítích v ČR v souvislosti s mladší generací voličů. 

 Práce tedy primárně cílí na politickou komunikaci směřovanou od politiků směrem 

k jejich potencionálnímu elektorátu. Druhým aspektem jsou pak možnosti, jež internetové 

prostředí přináší uživatelům z řad politicky angažovaných občanů, ať už z hlediska aktivity 

pod příspěvky politiků či například k organizaci skupin politických podporovatelů. 

I s ohledem na předepsaný rozsah se však práce tomuto opačnému směru komunikace 

podrobněji nevěnuje. Ostatně kupříkladu sentiment v reakcích uživatelů sociálních sítí na 

stránkách českých prezidentských kandidátů už byl zanalyzován (Just a kol. 2018). 

 Úvodní teoretická část popisuje proměnu mediální krajiny v souvislosti s nástupem 

Webu 2.0 a nových médií, které vedly ke vzniku a masovému rozšíření sociálních sítí. 

Dále je rozveden pojem konvergence, který vedl ke stírání rozdílu mezi masovou 

a interaktivní komunikací a také veřejným a soukromým prostorem. Následuje 

charakteristika sociálních sítí a definování problémů online prostředí. Sociální sítě jsou pak 

dál představeny jako informační zdroj. A to především u mladších uživatelů Facebooku. 

Teoretickou část pak uzavírá popis role sociálních sítí v politické komunikaci. 

 Ke zpracování problematiky praktické části bude bakalářská práce využívat 

předvolební komunikace vybraných prezidentských kandidátů USA a ČR na sociálních 
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sítích. Práce na selektivních příkladech porovná například to, s jakou frekventovaností 

a jakým stylem kandidáti v obou zemích sociální sítě využívali a jaké popularity jejich účty 

dosáhly. Pro tento účel byl v obou případech zvolen vítěz prezidentských voleb a jeho 

soupeř z posledního kola volby, tedy Donald Trump s Hillary Clintonovou a Miloš Zeman 

s Jiřím Drahošem. Práce se zaměřuje na sociální síť Facebook. V tomto se postup 

odchyluje od původní teze, která předpokládala analýzu rovněž u sociální sítě Twitter. Po 

důkladnějším seznámení s problematikou se ukázalo, že tato sociální síť má zatím stále 

ještě význam jen v menší části české společnosti, byť v prostředí Spojených států 

amerických hrál Twitter jednu z hlavních rolí. Relativně malou úlohu této sociální sítě 

v českých prezidentských volbách pak potvrdil i samotný průběh předvolební komunikace, 

která následovala až po schválení tezí této práce. Kupříkladu na oficiálním twitterovém 

účtu vítěze voleb Miloše Zemana se za celé předvolební období neobjevil jediný příspěvek.  

 Výsledná práce se dále odchyluje od předpokládaného formátu ve vymezení 

zkoumaného období jednotlivých kandidátů. To mělo původně začínat oznámením jejich 

kandidatury a končit samotnými volbami v listopadu roku 2016 a v lednu roku 2018. 

Z důvodu příliš obsáhlého vzorku byl časový úsek zkrácen na dobu 3 týdnů před 

závěrečnými volbami. A to z důvodu, že v tomto období je komunikace jednotlivých 

kandidátů a jejich snaha přesvědčit voliče zpravidla nejintenzivnějš í. 

 V případě Spojených států amerických mělo být původně využito dostupných 

průzkumů a analýz, které roli sociálních sítí v průběhu tamního předvolebního období 

zkoumají. Tyto pak měly sloužit jakožto podklad pro následnou komparaci. Vzhledem 

k tomu, že dostupné studie se věnovaly v řadě případů různým časovým úsekům 

a zaměřovaly se na odlišná kritéria předvolební komunikace, bylo v průběhu práce 

přistoupeno k vypracování vlastní kvantitativní analýzy komunikace vybraných kandidátů 

v USA. U českých kandidátů pak došlo k provedení identické kvantitativní analýzy 

stejných aspektů jako v případě USA. Tímto bylo docíleno, že v obou zemích se následně 

jedná o komparaci na základě naprosto srovnatelných kritérií. 

 V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky získané analýzou dat a jejich komparací 

v průběhu této bakalářské práce, stejně tak jako výčet nedostatků, jichž si je autorka práce 

vědoma, a uvedení dalších možných východisek a rozšíření, které by mohly být námětem 

pro případnou diplomovou práci.  
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1. Proměny spojené s příchodem Webu 2.0  

V dubnu roku 2019 se na internetu pohybovalo dle serveru Statista.com zhruba 4,4 bilionu 

aktivních uživatelů, tedy 58 % světové populace.1 Jaký rozmach online svět od přelomu 

století zažívá, lze jasně pozorovat při srovnání těchto údajů s deset či dvacet let starými 

statistikami. Zatímco v roce 2009 využívalo internet zhruba 24 % globální populace, ještě 

roku 1999 to byla zhruba pouhá 4 % všech lidí světa.2  

 Toho roku Darcy DiNucci poprvé užívá ve své stati termín Web 2.0 a správně tak 

předpovídá, jaký vliv jednou internet bude mít na společnost: „Web, tak jak ho známe, 

tedy ve své podstatě statické načítání oken prohlížeče, je pouhým zárodkem webu, který 

má teprve přijít. Web bude chápán nejen jako zobrazení textu a grafiky, ale také jako 

prostor, skrz který probíhá interaktivita. Bude se objevovat v různých podobách. 

Prostřednictvím televizních setů, na palubních deskách automobilů, na mobilních 

telefonech, na herních přístrojích a možná i na mikrovlnkách.“ (DiNucci 1999). Dle 

DiNucci se internetový prostor tehdy začínal otevírat sdílení informací a tvorbě nových 

obsahů. K popularizaci pojmu Web 2.0 přispěl o něco později Tim O´Rilley, který termín 

podrobněji rozpracoval a jako příklad výše popsané proměny uvedl mimo jiné rozdíl mezi 

on-line verzí Encyklopedie Britannica a volně přístupnou webovou encyklopedií 

Wikipedia (O'Reilly 2005). 

 Vzhledem k masovému rozšíření síťových digitálních médií se možné dopady 

tohoto jevu staly předmětem bádání mnoha mediálních teoretiků. Už ke konci minulého 

století se ale s procesem digitalizace a příchodem internetových sítí stále častěji skloňuje 

pojem konvergence médií. 

1.1. Konvergence síťových digitálních médií 

Konvergence médií je podmíněna v prvé řadě nástupem digitalizace, tedy vznikem 

binárního kódu a počátkem síťových digitálních médii (Moravec 2016). Definice termínu 

                                                 

 

1 Global digital population as of April 2019 . In: Statista [online]. 2019 [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 

2 Internet Growth Statistics. In: Internet World Stats  [online]. [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: 

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm 

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
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konvergence se u jednotlivých autorů v této souvislosti více či méně liší. Obecně však lze 

říci, že historicky se způsob výkladu postupně vyvíjel. Konvergence byla zpočátku 

vnímána jako popis technologických proměn a jejich vlivu na integraci komunikačních 

prostředků a médií. V tomto kontextu pojem zmínila například Evropská komise 

v roce 1997.3 V definování konvergence se však držela de facto pouze v rovině 

technologií. Počáteční představy o konvergenci síťových digitálních médií vycházely 

z oddělování technologické konvergence jako takové a procesů, které může uvést do 

pohybu (Moravec 2016). 

 Teoretik nových medií Henry Jenkins (2008) pak posouvá smýšlení o konvergenci 

z dříve čistě technologického aspektu do širších forem. Věnuje pozornost tomu, jak nové 

komunikační a informační technologie ovlivňují i proměnu kultury. V souvislosti 

s výrazným kulturním posunem mluví přímo o kultuře konvergence. Technologie dle 

Jenkinse proměňují kulturu a společnost jako celek. Obsahy se vlivem konvergence 

pohybují napříč mnoha mediálními platformami a chování uživatelů médií se tak 

proměňuje. Konzumenti sami iniciativně vyhledávají informace a podílí se na vzniku 

nových mediálních obsahů. V porovnání s dřívějšími dobami je díky moderním 

výdobytkům a digitalizaci umožněna obousměrná komunikace. To je v kontrastu s pojetím 

člověka jakožto pasivního příjemce mediálních obsahů, které bylo uplatňováno 

v minulosti. Z pasivních příjemců se stávají členové participativní kultury4. Jenkins ale 

zároveň dodává, že ne všichni participanti jsou si rovni. Například korporace či jedinci 

v rámci korporátních médií stále disponují většími možnostmi a mocí, než jakákoliv 

skupina individuální konzumentů (Jenkins 2008). Někteří pak mají v této sílící kultuře 

konvergence lepší schopnosti a podmínky pro participaci než druzí. (viz kapitolu 1.3.) 

  

 

                                                 

 

3 V tzv. Zelené knize o konvergenci (Green Paper…,1997) mluví Evropská komise o dvou rovinách 

technologické konvergence. I) různé sítě jsou schopné nabízet podobné druhy služeb a stejné obsahy; II) 

uživatelské přístroje jako telefon, televizor nebo počítač jsou sloučené do jednoho zařízení.  

4 Příkladem participativní kultury může být sdílení a vytváření obsahu na sociálních sítích jako je 

Facebook, Twitter, blogy nebo Wikipedie. Jedná se o protiklad modelu komunikace známého pod 

pojmem one-to-many, kde jeden šiřitel mediálního obsahu má celou řadu příjemců. 
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O deset let později pak Moravec (2016) rozlišuje 5 rovin konvergence médií: 

• technologická – propojování více technologických zařízení jako telefon, rádio, 

fotoaparát do jediného přístroje; 

• uživatelská – propojování dříve oddělených rolí producenta a konzumenta 

mediálních obsahů, nová interaktivita umožňující uživatelům prostřednictvím 

nových médií zásadně upravovat obsah, který poskytují5, ale zároveň také větší 

množství času tráveného u mediálních obsahů a fragmentarizace publika; 

• korporátní a socio-funkcionální – transformace mediálních a telekomunikačních 

společností na programově-produkční instituce, které svůj původní obsah 

distribuují prostřednictvím různých platforem a dále také proměna společenských 

funkcí různých typů institucí; 

• prostorová – absence fyzické prostorové a reálné časové dimenze 

v kyberprostoru, vede mimo jiné ke koncentraci a transnacionalizaci informačních 

a telekomunikačních podniků a koncernů v důsledku globalizace a celosvětového 

dosahu síťových digitálních médií; 

• regulační – proměna regulačního rámce v reakci na globalizaci mediálního 

a telekomunikačního průmyslu, kdy aplikaci dosavadního modelu regulace 

zkomplikovala tvorba zcela nových služeb (Moravec 2016). 

 Dle švédského mediálního teoretika Petera Dahlgrena (2013, s. 37) je dalším ze 

signifikantních znaků konvergence rozostřování hranice mezi masovou a interaktivní 

komunikací. Tento proces probíhá primárně na sociálních sítích a značí historicky novou 

komunikační kapacitu dostupnou velkému segmentu světové populace. Řada autorů pak 

poukazuje na další a zároveň související jev, který provází konvergenci médií, a sice 

stírání rozdílů mezi veřejným a soukromým prostorem (Meyrowitz 2006; Meikle 

a Young 2011; Dahlgren 2013). V souvislosti s tématem bakalářské práce lze tuto proměnu 

ilustrovat na příkladu osobních životů vrcholových politiků, jež se staly populární součástí 

                                                 

 

5 Futurolog Alvin Toffler pro tento jev užívá pojmu prozument, tedy propojení producenta a konzumenta. 

Mediální teoretik Axel Bruns později mluví o termínu produživatel, tedy spojení producenta a uživatele 

(srovn. Toffler 1980 a Bruns 2008). 
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každodenních mediálních obsahů, kdy osobní povaha v politické komunikaci narůstá 

(Hejlová 2012). Platí to však nejen pro politickou komunikaci. Mobilní komunikační 

technologie se staly součástí celé mediální krajiny. Díky chytrým telefonům a dalším 

přenosným zařízením mají lidé téměř nepřetržitý přístup k internetu, jehož prostřednictvím 

pak sdílejí veřejně informace, jež by z dřívějšího hlediska byly považovány za soukromé. 

Elektronická média obecně mají tendenci vynášet do veřejného prostoru řadu aspektů, 

které původně spadaly do „zákulisí“ sociálního života. Rozpadá se tak dřívější propojení 

mezi fyzickým cestováním a sociální mobilitou (Meyrowitz 2006). V běžném životě jsou 

například chytré telefony z většiny využívány pro všední účely, ale v dalších kontextech 

mohou nabrat politického významu (Dahlgren, 2013). 

1.2. Sociální sítě a Web 2.0 

Pro internetové platformy sloužící k vytváření komunit lidí se společnými zájmy či 

propojením se užívá v odborné literatuře pojmů sociální sítě, nebo sociální média. 

V oblasti Webu 2.0 se podle Antonína Pavlíčka (2010) pod sociální sítí rozumí všechny 

systémy, jež poskytují možnost tvořit a uchovávat síť navzájem propojených kontaktů 

nebo přátel. Do této kategorie Pavlíček zároveň řadí také systémy, u nichž je vytváření 

kontaktů pouze jednou z více podporovaných funkcí, nikoliv však prioritou. Každý 

uživatel takového systému určuje svoje vlastní charakteristiky, které jsou veřejně přístupné 

dalším uživatelům. Na sociálních sítích se jednotliví uživatelé mohou mezi sebou 

vyhledávat, a budovat tak online komunitu. Základním kamenem každé sociální sítě jsou 

pak buď společné zájmy, příbuzenské vazby či další více praktické účely, jako je například 

sdílený kulturní nebo politický zájem. „Sociální sítě přenášejí do digitálního prostředí 

vazby z reálného světa. Díky masové rozšířenosti a provázanosti tyto sítě představují 

obrovský potenciál, který využívá reklama a propagace...“ (Pavlíček 2010). 

 Z o něco obšírnějšího úhlu nahlíží Danah Boydová (2017, s. 18), která pracuje 

s pojmem sociální média. Sem řadí webové stránky a služby, jež se objevily na začátku 

tisíciletí a na nichž mají uživatelé možnost sdílet a vytvářet obsah. Rozlišuje tedy sociální 

sítě jako Facebook, platformy pro sdílení audiovizuálních obsahů typu YouTube, stránky 

fungující na bázi blogů a mikroblogů, jakou je například Twitter. Krom samotných 

komunikačních nástrojů ale pojem sociální média dle Boydové zahrnuje také „způsob 

uvažování, který se zrodil kolem roku 2005 jako součást fenoménu v technologiích 

a byznysu, který se označuje jako Web 2.0.“ (Boydová 2017).  (viz výše) 
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 Stále pokročilejší nové technologie už tak dynamický rozvoj sociálních sítí ještě 

více urychlují. Tento fakt bere v úvahu ve svém pojetí rozvoje mediálního prostředí ve 

spojitosti se síťovými digitálními médií polský mediální teoretik Karol Jakubowicz (2013). 

K tradičnímu dělení nových médií 1.0 a 2.0 přidává navíc nový koncept nových médií 3.0. 

Tuto typologii ve své knize „Nová ekologie médií“ definuje následovně: 

• nová média 1.0 – média analogové éry 60. a 70. let, která však nespadala do 

tehdejších tradičních pojetí médií a běžného způsobu distribuce mediálního obsahu, 

do této kategorie nových médií spadá například teletext, satelitní a kabelová 

televize nebo videokazety, tedy jde primárně o technologie spojené s televizí; 

• nová média 2.0 – digitální technologie založené na binárním kódu a počítačových 

sítích, které vznikly již v důsledku konvergence médií v 80. a 90. letech a kam 

spadá i internet; 

• nová média 3.0 – plně integrovaná média, která se jako důsledek konvergence 

začala objevovat na začátku 21. století, patří sem zařízení obsahující zároveň 

většinu známých funkcí médií, lze sem řadit například chytré telefony nebo tablety 

(Jakubowicz 2017). 

Internet a chytré mobilní telefony v sobě společně spojují vlastnosti, které vykazuje 

interpersonální a masová komunikace i veřejná a privátní komunikace. Zrodil se tak nový 

„syntetický“ model komunikace. V něm se protínají charakteristiky předchozích modelů 

a zároveň má vlastnosti síťové komunikace (Jakubowicz 2013). 

 Nové technologie zároveň překonávají období zprostředkované komunikace, jaké 

poskytovala kupříkladu televize či rozhlas, a pro které bylo typické, že informační 

interakce probíhala především formou monologickou (Jakubowicz 2017). Nová média 

nabízí přímou, a hlavně interaktivní komunikaci. Od toho si řada autorů slibovala, že nové 

technologie pomohou sociální i politickou komunikaci demokratizovat. Mluvilo se také 

o podpoře, kterou nová média poskytnou občanské participaci. Vědecký diskurz byl tedy 

ohledně vlivu nových médií na politickou komunikaci optimistický. Očekávalo se, že 

síťová digitální média posílí a zviditelní menšinové a minoritní hlasy, jež tradiční média 

přehlížela. Sociální sítě měly posunout politickou komunikaci k větší interakci. Je pravdou, 

že nové technologie dávají možnost, aby se do veřejné politické debaty zapojilo výrazně 

více lidí. S časovým odstupem a s výsledky řady výzkumu se ale řada předpokladů zcela 
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nenaplnila. Současná diskuze už je střízlivější a operuje s tezí, že dochází spíše k přesunu 

nevyváženosti do jiných kontextů než k jejímu stírání (Macková 2017). (viz kapitolu č. 3)  

1.3. Problematické aspekty online prostředí 

Podíváme-li se na souhrn základních problémů, se kterými se moderní společnost potýká, 

internet a další digitální média žádné nové položky na tomto seznamu nevytvořily. 

Stávající problémy ovšem ovlivnily různými a často nepředvídatelnými způsoby (Gordon 

a Mihailidis 2016). Potvrzují to mimo jiné závěry harvardské politoložky Pippy Norris 

(2001), která na počátku milénia dochází ke zjištění, že mezi uživateli internetu vzniká 

digitální propast (digital divide). A to přestože mnozí věřili, že internet narovná 

dosavadní vzorce sociální nerovnosti, posílí propojení občanů s jejich politickou 

reprezentací a umožní rozvoj globální občanské společnosti. Přístup k technologiím 

a potažmo internetu ovšem není ve společnosti rovný. Stejně tak i dovednosti a schopnosti 

jednotlivých uživatelů s online platformami pracovat se liší (van Dijk 2003, Lupač 2016). 

Norris rozlišuje digitální propast ve třech oblastech – globální, sociální a demokratickou. 

Prvně zmiňovaná poukazuje na fakt, že přístup k novým technologiím je výrazně odlišný 

v rozvojových zemích a v západní kultuře, druhá oblast zahrnuje nerovnost v šíření nových 

médií i v rámci jednoho státu.6 Třetí – tedy demokratická – oblast digitální propasti 

vystihuje různé možnosti uživatelů internet využívat v momentě, kdy už jsou k němu 

připojeni. Jde tedy o rovinu práce s obsahem, jež nová média poskytují. Tuto propast 

neopomíjitelně ovlivňuje a prohlubuje míra mediální a informační negramotnosti. Digitální 

propast jako taková je důvodem, proč se sociální i ekonomické problémy navzdory 

původním předpokladům zvětšují (Norris 2001). 

 Další potenciálně problematickou konsekvencí expanze sociálních médií je 

fragmentarizace publika7. V souvislosti s výše zmiňovanou interakcí, kterou nové 

                                                 

 

6 V Česku podle ČSÚ používalo v roce 2018 internet denně 97 % lidí ve věku 16-24 let, ale jen 25 % lidí 

v kategorii 65+, 92 % lidí s vysokoškolským vzděláním, ale jen 27 % lidí se vzděláním základním. 

V USA téhož roku podle Pew Research Centra bylo na internetu 98 % lidí ve věku 18-29 let, ale jen 

66 % v kategorii 65+, 97 % lidí s vysokoškolským vzděláním, ale jen 65 % lidí se vzděláním základním. 

7 Publikem jsou míněni příjemci a konzumenti mediálního obsahu. V souvislosti s fragmentarizací se 

někdy užívá plurálu a mluví se tedy dokonce o mnoha různých publikách . 
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technologie umožňují, mají jedinci možnost si sami volit z širokého množství nabízeného 

a často velmi odlišného mediálního obsahu. Vytváří se tak množství menších 

a roztříštěnějších publik. Tento efekt je jednou z rovin uživatelské konvergence (Moravec 

2016) a zejména sociální sítě silně napomáhají fragmentarizaci prohlubovat. Sociolog 

Zygmunt Bauman ovšem usuzuje, že společenská fragmentarizace není pouze jevem, který 

způsobují sociální média, ale že taktéž sociální média sama jsou produktem společenské 

fragmentarizace. Jedná se dle něj tedy o obousměrné působení (Bauman a Lyion 2013).8 

Samotný pojem masová média v tomto světle částečně ztrácí na svém významu. Masmédia 

jsou ze své definice považovány za přenos informací a mediálního obsahu početné mase 

recipientů. Při fragmentarizaci skupin těchto recipientů dochází k takzvané demasifikaci 

médií (Toffler 1980). Fragmentarizace sama o sobě ještě nutně nemusí být pojata jako 

negativní aspekt konvergence médií. Blízce však souvisí a ovlivňuje další jev jasně 

pozorovatelný v současné společnosti, kterým je polarizace. Jakubowicz (2017) 

fragmentarizaci a polarizaci vnímá jako dvě strany stejného jevu. Polarizace dle něj 

znamená, že se recipienti zaměřují na svoje vybraná média na úkor všech ostatních médií. 

A samotný internet tedy daleko více rozděluje než spojuje.  

 S popsanou problematikou úzce souvisí také dva frekventovaně užívané a zároveň 

významově blízké termíny – konfirmační zkreslení (confirmation bias) a komnata ozvěn 

(echo chambers). Konfirmační zkreslení je označení sociálně-psychologické, které značí, 

že příjemce mediálního obsahu si má tendenci selektovat a přijímat primárně informace 

korespondující s jeho vlastním názorem. Takovýmto obsahům přisuzuje větší objektivitu 

a relevanci, neboť ho utvrzují v domnění, že má pravdu. Komnata ozvěn popisuje 

interakci mezi jednotlivými příjemci. Uživatelé mají sklon vyhledávat a vytvářet komunity 

na základě názorové blízkosti, ve které se následně dál sami navzájem utvrzují. Důsledkem 

mimo jiné je, že uživatelé v těchto komunitách ztrácejí schopnost kritického myšlení 

a dialogu se zastánci odlišných názorů.9 Sociální sítě do velké míry tento problém 

prohlubují. Uživatelům umožňují vybírat si informace, které považují za správné 

a objektivní a zároveň vytvářet uzavřené komunity lidí se stejnými názory, například 

                                                 

 

8 Fragmentarizace je podle Baumana obecně signifikantním znakem současné společnosti, kterou označuje 

jako postmoderní. 

9 Objevují se také termíny jako informační či sociální bublina (filter bubble). 
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prostřednictvím facebookových skupin, čímž dochází k vzájemné izolaci. 

 Dalším aspektem je nejistota důvěryhodnosti zpravodajských či informačních 

obsahů. Zejména v souvislosti s demokratickými volbami v západním světě se 

v posledních letech mluví o roli online dezinformačních kampaních, které hrály faktor 

především ve volbách prezidenta USA v roce 2016, nebo při referendum o vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie tentýž rok. Stále častěji je v tomto ohledu skloňován pojem 

fake news. Rozmach dezinformací v online prostoru podpořily sociální sítě nemalou 

měrou. Odstranily totiž řadu překážek. Před dobou sociálních médií byla snadnější 

regulace šíření dezinformací i případná vymahatelnost dodržování jakýchkoliv pravidel.10 

Také dříve obtížná disciplína vytváření publika se díky sociálním sítím stala snadnou 

záležitostí. Ačkoliv dezinformace byly ve společnosti přítomné i historicky, často 

například formou propagandy, sociální média přesto umožnila jejich významný rozmach, 

neboť fake news může úspěšně produkovat i jednotlivec. Je to poměrně snadný a levný 

způsob, jak ovlivňovat mínění určité části veřejnosti. 

2. Sociální sítě jako informační zdroj 

Svou přítomností na sociálních sítích se jednotliví uživatelé vystavují neustálému přítoku 

sdělení od svých nejbližších i od cizích lidí. Macková (2017) píše, že online sociální sítě 

v tomto ohledu zjednodušují proces sdílení informačních obsahů v rámci úzkých i širších 

společenských vazeb: Současní uživatelé Facebooku použitím jednoduché funkce „sdílet“ 

zpřístupní prakticky okamžitě konkrétní obsah všem členům své sítě. Takové obsahy mohou 

mít ještě silnější efekt než jiné, protože – ať už jsou doručovány skrze slabé nebo silné 

vazby – přicházejí ze známého sociálního kontextu. (Macková 2017) 

 Řada výzkumů naznačuje, že právě sociální sítě se pomalu stávají primárním 

zdrojem informací pro většinu uživatelů internetu. Podle statistiky Pew Research Center ze 

                                                 

 

10 Aktuální je otázka stíhání poskytovatele platforem s ociálních sítí za obsah vytvářený a sdílený uživateli 

takové platformy. Některé státy už přistoupily k restrikcím. Německo v roce 2018 zavedlo přísnou 

regulaci, kdy sociální sítě musí problémový obsah smazat 24 hodin od nahlášení. V případě nedodržení 

hrozí pokuta přes miliardu korun. Ve Španělsku je na výroky na sociálních sítích v posledních čtyřech 

letech uplatňován zákon a boji proti terorismu. No potřebě regulace se shodují například i představitelé 

Velké Británie či Francie. 
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září 201811 přebírá zpravodajské informace ze sociálních sítí 68 % dospělých 

Američanů. Oproti totožné statistice z května 2016 je to o 5 % více. Z hlediska věkového 

rozložení k tomuto zdroji informačních obsahů sahají daleko častěji mladší generace. 

Důvodem ke konzumaci zpráv prostřednictvím sociálních sítích je nejčastěji snadný 

přístup, přímá interakce s ostatními uživateli a rozmanitost dostupných zdrojů. 

Nejvyužívanější platformou je pro tento účel Facebook, dále YouTube a na třetím místě 

Twitter. Mnoho ze zmíněných 68 % amerických recipientů je ale vůči online informačním 

obsahům pesimistických. Víc než polovina z nich (57 %) předpokládá, že informace, které 

vidí na sociálních médiích jsou nepřesné. Právě mladší generace ovšem dezinformace 

v online prostředí za příliš velký problém nepovažuje. Nejnovější průzkum Pew Research 

Center z června 2019 ukázal, že mladí Američané ve věku 18 až 29 let na rozdíl od starších 

generací nevnímají dezinformace jako podstatný problém, který by potenciálně mohl mít 

vliv na demokratický systém. Méně často také uvádí, že by se s dezinformacemi na 

sociálních médiích setkali.12  

 Statistiky využívání sociálních sítí jako zdroje zpráv v České republice zmiňuje 

průzkum Reuters Intitutu z února 201813. V něm přebírání informačních 

zpravodajských obsahů ze sociálních sítí potvrdilo 56 % dotazovaných Čechů. Oproti 

totožné statistice z roku 2016 je to, stejně jako v případě USA, o 5 % více. Ještě větší 

využití se vyskytuje u online médií obecně, tedy nejen sociálních sítí, ale i zpravodajských 

serverů. Tuto množinu online platforem jako svůj zdroj zpráv označilo 87 % českých 

respondentů.14 Mezi sociálními sítěmi byl jako zdroj zpráv v České republice 

                                                 

 

11 News Use Across Social Media Platforms 2018 . In: Pew Research Center [online]. 2018 [cit. 2019-07-

12]. Dostupné z: https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platfo rms-2018/ 

12 Younger Americans and Those Who Prefer Social Media for News Feel Less Concern About the Issue of 

Made-up News. In: Pew Research Center [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné z: 

https://www.journalism.org/2019/06/05/younger-americans-and-those-who-prefer-social-media-for-

news-feel-less-concern-about-the-issue-of-made-up-news/ 

13 Reuters Institute Digital News Report 2018 . In: Reuters Institute [online]. 2018 [cit. 2019-07-13]. 

Dostupné z: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/czech-republic-2018/ 

14 Online média tak v České republice dominují jakožto zdroj zpráv nad všemi ostatními médii, která 

označujeme jako tradiční. Pro srovnání: jako zdroj informací uvedlo televizi 81 % a tisk 21 % Čechů. 

Zatímco procento využívanosti online médií jako informačního zdroje roste, u tradičních médií v 

dlouhodobém horizontu naopak postupně klesá. 

https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/
https://www.journalism.org/2019/06/05/younger-americans-and-those-who-prefer-social-media-for-news-feel-less-concern-about-the-issue-of-made-up-news/
https://www.journalism.org/2019/06/05/younger-americans-and-those-who-prefer-social-media-for-news-feel-less-concern-about-the-issue-of-made-up-news/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/czech-republic-2018/
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nejvyužívanější Facebook (57 %), následuje Youtube (26 %) a Twitter (5 %).15 Sociální 

sítě podle Macka (2015) sehrávají důležitou roli jako platformy sloužící nejen k politicky 

motivovaným interakcím, ale také ke sdílení a přijímání veřejně a politicky relevantních 

obsahů. Výše zmíněný rozdíl mezi využitím sociálních sítí (56 %) a internetu (87 %) jako 

informačního zdroje může být odrazem faktu, že respondenti v šetřeních často chápou 

sociální sítě nikoliv jako primární zdroj zpráv, ale jako prostředí, v němž jsou šířeny 

odkazy na zpravodajské servery (taméž). Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv využití 

sociálních sítí jako informačního zdroje v obou zemích roste, v České republice je stále 

méně rozšířené než ve Spojených státech amerických. 

2.1. Generace Z a Y na sociálních sítích 

Na výsledcích mnoha mezinárodních šetření a průzkumů lze ilustrovat také fakt, že online 

prostředí a potažmo sociální sítě jsou primární doménou mladších generací. Pro označení 

této demografické skupiny je v odborné literatuře užíváno hned několik výrazů, jež se od 

sebe významově liší podle toho, jak autoři danou skupinu pojali. Terminologie je v tomto 

případě nejednoznačná. Někteří na současnou generaci mladých dospělých pohlíží jako na 

ty, kteří po celý svůj život měli přístup k internetu. Donald Tapscott v roce 1998 v knize 

„Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation“ tuto skupinu označuje slovy 

net generace. Marc Prensky roku 2001 v článku „Digital Natives, Digital Immigrants“ 

přichází s označením digitální domorodci (digital natives). Larry Rossen v roce 2010 užívá 

v knize „Rewired: Understanding the iGeneration and the Way They Learn“ termínu 

iGenerace, do níž řadí mladé, kteří jsou od raného dětství nepřetržitě online. Jako 

mileniálové jsou v odborné literatuře vnímáni lidé, kteří dospívali na přelomu 20. a 21. 

století. Přímo podle roku narození se pak dělí generace Y a generace Z. Jejich přesné 

časové zařazení dle konkrétních letopočtů se ale liší publikace od publikace. Nejčastěji 

jsou generaci Y přisuzováni lidé narození v letech 1980-1995 (staří aktuálně 24-34 let), do 

generace Z pak většinou spadají ročníky 1995-2005 (14-24 let). Některé prameny však 

přisuzují těmto generacím časové rozpětí i o pět let širší či užší. 

                                                 

 

15 Tamtéž. 



 

 

21 

 

 S jistotou lze tvrdit, že lidé mladší 35 let jsou do velké míry odkázáni na svoje 

mobilní telefony a tráví nezanedbatelné množství času na různých typech sociálních sítí. 

V České republice podle dat Českého statistického úřadu vlastnilo v roce 2018 chytrý 

telefon 95 % lidí ve věku 16-24 let, 94 % se na svém chytrém telefonu připojovalo 

k internetu a 97 % používalo sociální sítě. (viz Graf 1) 69 % lidí mladších 35 let uvedlo 

v už zmíněném výzkumu Reuters Institutu, že ke zpravodajským obsahům přistupují 

primárně prostřednictvím svého chytrého telefonu. Nejoblíbenějším zdrojem je Facebook, 

a to jak u generace Y, tak Z. Následuje Youtube a Twitter.16 (viz Graf 2) 

                                                 

 

16 Reuters Institute Digital News Report 2019. In: Reuters Institute [online]. 2019 [cit. 2019-07-14]. 

Dostupné z: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-

06/DNR_2019_FINAL_1.pdf 

Graf 1: Vývoj užívanosti sociálních sítí v ČR v letech 2012-2018 (dle věku; v %).  

(Zdroj: zpracováno na základě dat Českého statistického úřadu) 
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 O změně vzorce konzumace zpravodajství zejména u mladých lidí mluví i Bennet 

(2010), který si všímá jejich postupného přesunu od tradičních zdrojů k sociálním sítím. 

American Press Institut už v roce 2015 uvedl, že zprávy sleduje prostřednictvím 

Facebooku, ať už v menší či větší míře, 88 % mladých.17 

2.2. Facebook 

Každá sociální síť svým uspořádáním nabízí odlišné možnosti strategií a způsoby využití. 

Dahlgren (2013, s. 40) uvádí, že zatímco Facebook v politických cílech slouží efektivně 

k diskutování o různých záměrech a vytváření kolektivní identity, například Twitter je 

naopak vhodnější pro získání pozornosti masových médií, z velké části jej využívají 

novináři. Facebook je však nejvyužívanější sociální sítí světa. Měsíčně se k němu přihlásí 

víc než 2 miliardy uživatelů.  

 V tom, jakou hraje Facebook roli jakožto platforma pro politickou diskuzi, má 

signifikantní význam tlačítko líbí se mi (like). Člověk je přirozeně přitahován lidmi, se 

kterými sdílí podobné názory a způsob smýšlení. Facebook toto propojení mezi lidmi 

                                                 

 

17 How Millennials use and control social media. American Press Institute [online]. 2015 [cit. 2019-07-19]. 

Dostupné z: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/millennials-

social-media/  

Graf 2: Využívání dané sociální sítě za účelem získání zpráv v USA (dle věku; v %). 

(Zdroj: zpracováno na základě dat Digital News Report 2019) 

0

10

20

30

40

50

60

Facebook YouTube Twitter Instagram Snapchat

18-24 (Z) 25-34 (Y) 35+

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/millennials-social-media/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/millennials-social-media/


 

 

23 

posiluje. Nezbytně to ale nemusí být zdravý vzorec pro demokracii nebo posílení 

a zlepšení politické participace, jak usuzuje Dahlgren (2013, s. 61). Zároveň se dlouhodobě 

upozorňovalo na absenci tlačítka opačného významu – nelíbí se mi. Od roku 2016 

Facebook tlačítko líbí se mi rozšířil o celou škálu reakcí – super (love), haha (haha), 

paráda (wow), to mě mrzí (sad) a to mě štve (angry). Facebook funguje ve většině případů 

na bázi sdílení obsahu mezi přáteli a známými, kteří navzájem potvrdí přátelství. Krom 

svého původního obsahu (např. status či fotka) mohou uživatelé na svoje profily (zdi) 

umístit také obsahy ostatních. K tomuto záměru slouží tlačítko sdílet (share) přítomné na 

každém uveřejněném příspěvku. Politická uskupení i prezidentští kandidáti však využívají 

k propagaci, kampani a komunikaci nejčastěji facebookové stránky (page). Na nich stejně 

jako v případech profilů mohou uveřejňovat svoje statusy. Textové příspěvky nemají 

v prostředí Facebooku omezený počet znaků. K příspěvku stránky je možno přiložit 

libovolné množství fotografií, videozáznam či přímý přenos. Uživatelé se zájmem o danou 

politickou osobu či stranu jednoduše na stránce zakliknou tlačítko to se mi libí (like), 

případně sledovat (follow). Příspěvky dané stránky od té chvíle odebírají a mohou je vidět 

na své úvodní facebookové stránce. 

 V prostředí Facebooku dochází stále častěji ke komercionalizaci. A to ať už se 

jedná o reklamní sdělení nebo přímo o údaje uživatelů. Je to mimo jiné jeden z důsledků 

sociofunkcionální konvergence, o které mluví Moravec (2016). (viz kapitolu 1.1) Původně 

Facebook reklamní sdělení vůbec nepřenášel, teď slouží běžně jako součást komerční 

komunikace. Samotná existence sociálních médií závisí na sledování jejich uživatelů 

a následné komodifikaci získaných dat (Bauman a Lyion 2013). Svá osobní data uživatelé 

v prostředí Facebooku velmi aktivně sdílí. Sociální média jako YouTube, Facebook nebo 

Twitter se staly důležitými kanály politické komunikace (Dahlgren, 2013). V případě 

Facebooku to vedlo k velké a hojně diskutované kauze spojené s prezidentskými volbami 

v USA. Britská společnost Cambridge Analytica pracující pro kampaň někdejšího 

prezidentského kandidáta Donalda Trumpa získala citlivá data 87 milionů facebookových 

uživatelů bez jejich svolení. Informace následně použila na vývoj speciálních 

softwarových nástrojů, které měly Trumpovu volební kampaň podporovat. Primárně firma 

vytvořila na základě získaných dat psychologický profil každého uživatele. Tak bylo 

možné předvídat jeho chování a zefektivnit zacílení reklamy a ovlivnit volební preference. 

V červenci 2019 Federální komise pro obchod (FTC) udělila provozovatelům Facebooku 

za toto porušení ochrany soukromí rekordní pokutu v přepočtu zhruba 113 miliard korun. 
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3. Sociální sítě v politické komunikaci 

 Macková A. (2017) rozlišuje 2 dominantní pohledy na využití sociálních sítí 

politickými aktéry, jež se ale zároveň navzájem nevylučují. První z pohledů přistupuje 

k sociální síti jako k platformě, která zprostředkovává a umožňuje diskuzi mezi politiky 

a elektorátem. Pomáhá tak posilovat politickou angažovanost občanů a překlenout 

komunikační propast mezi oběma stranami. Druhý pohled vnímá sociální sítě spíše jako 

prostředek mediální kampaně. Komunikační propojení politiků a voličů zde není cílem, ale 

jen nástrojem k dosažení volebního úspěchu. Původně se předpokládalo, že nová média 

a potažmo sociální sítě změní politickou komunikaci. Zdá se ale, že si spíš politici nové 

technologie přizpůsobují ke svému dosavadnímu stylu komunikace. Vnímají je jako nástroj 

kampaně, ne jako nástroj efektivní komunikace s občany (Macková 2015). Je ovšem 

obecně přijímaným faktem, že sociální sítě a další technologie Webu 2.0 ovlivnily povahu 

politické komunikace (Štětka a kol. 2014).18 Z pohledu politického marketingu skýtají 

nová média hned několik příhodných možností. Jsou kupříkladu schopná posílit informační 

obsahy šířené skrz další komunikační kanály, poskytují také okamžitý přístup k síti 

podporovatelů, pomáhají navýšit financování (tato schopnost se prokázala jako velmi 

cenná v kampani Baracka Obamy), ale také redukují výdaje na kampaň a umožňují lepší 

kontrolu nad šířením kampaně, kdy de facto obchází tradiční média a jejich 

zprostředkovatelskou roli (Štětka a kol. 2014, s. 1362). 

 Vzhledem k tomu, že internet a digitální média se stávají hlavním komunikačním 

prostředkem, objevuje se stále častěji takzvaná permanentní kampaň. Její hlavní 

charakteristikou je, že poskytuje neustálou a kontinuální zpětnou vazbu ze strany voličů. 

Pro politickou stranu či aktéra to znamená, že může nepřetržitě na voliče působit 

(Lebedová 2005, s. 54). V současné době jsou toho důkazem sociální sítě, kde jakákoliv 

aktivita ze strany politických aktérů okamžitě vyvolává reakci uživatelů. Norský mediální 

odborník Larsson (2015) při pozorování politiků na Facebooku uvádí, že nejčastěji na 

svých profilech sdílejí informační obsahy a zejména kampaň. Macková (2017) to 

odůvodňuje faktem, že komunikace politiků je nejfrekventovanější především v období 

kampaně. Kampaň tedy permanentní je, ale liší se její intenzita v závislosti na tom, jak 

                                                 

 

18 Pippa Norris (2000) v této souvislosti mluví o době postmoderní kampaně. 
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daleko jsou volby. Způsob vedení kampaně se navíc odvíjí od několika faktorů. Například 

od délky volebního období nebo typu politického systému a stranického systému 

(Lebedová 2005, s. 22). Volební kampaň jako taková má však podle Lebedové (tamtéž). 

vliv zejména na nerozhodnuté voliče. Jejich hlas může být rozhodující hlavně v případech, 

kdy je rozdíl v počtu hlasů mezi dvěma kandidáty či politickými subjekty těsný. Zejména 

v prostředí kampaně ve Spojených státech amerických se často objevuje negativní 

kampaň. Jejím smyslem je podle Lebedové (2008) zpochybnit program a důvěryhodnost 

politického oponenta v očích voličů. Hlavním nástrojem negativní kampaně je negativní 

reklama, za jejíž hlavní znak se dá označit, že se zaměřuje spíš na kritiku oponenta než na 

propagaci kandidáta a zdůrazňuje slabé stránky v soupeřově argumentaci, chování, 

osobnosti atd. (tamtéž). Lebedová (2008, s. 35) dál konstatuje, že negativní reklama 

„představuje při dodržení určitých zásad poměrně efektivní nástroj ve volebním souboji.“ 

 Politický marketing je tvořen třemi disciplínami: marketingem, politologií 

a segmentem informačních a komunikačních technologií (Štědroň 2013). Ilustrovat to lze 

na příkladu volební kampaně Baracka Obamy z roku 2008, která kladla na informační 

a komunikační technologickou složku velký důraz. „Rozhodující roli v marketingové 

kampani mělo použití internetu, kterým Obama zásadně ovlivnil voliče a efektivně 

financoval celou kampaň. … Využití internetu v rámci předvolební kampaně bylo tak 

významné, že Obama bývá označován za prvního internetového prezidenta.“ (tamtéž). Onu 

rozhodující roli hrál internet především ve skupině voličů mladé generace. „Pokud jde 

o segmentaci trhu a cílové skupiny voličů, zaměřil se Obama v rámci své předvolební 

kampaně hlavně na mladou generaci. Ve věkové kategorii voličů 18-29 let získal 68 % 

hlasů.“ (tamtéž). Na obdobný příklad můžeme poukázat i v českém prostředí, kde se 

úspěchu Obamovy online kampaně do jisté míry přiblížil při prvních přímých 

prezidentských volbách v roce 2013 Karel Schwarzenberg. V České republice přitom do té 

doby představovala sociální média v politické komunikaci jen marginální roli. 

Schwarzenbergovi se ovšem podařilo mobilizovat masu podporovatelů, především 

mladších generací, právě díky Facebooku (Štětka a kol. 2014). Na začátku kampaně měl 

Schwarzenberg na Facebooku 35 tisíc fanoušků. Před druhým kolem voleb jich bylo 

220 tisíc (Macková 2017).  
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4. Metodologie 

Cílem této bakalářské práce je na selektivních příkladech zhodnotit a porovnat, do jaké 

míry a jakým způsobem prezidentští kandidáti ve Spojených státech amerických v roce 

2016 a v České republice v roce 2018 využívali ve své předvolební komunikaci sociální síť 

Facebook. K tomuto účelu byl formou analýzy sociálních sítí jednotlivých kandidátů 

proveden kvantitativní sběr dat, která následně sloužila jako podklad pro komparaci. 

Základem komparace je dle Sedlákové (2014, s. 25) porovnání shodných či naopak 

odlišných vlastností různých jevů. Jevem je v tomto případě působení vybraných 

prezidentských kandidátů na konkrétní sociální síti. Metoda se hojně užívá například ve 

statistice, ale také v politologii. V případě komparace musí být předem jasně stanovena 

kritéria, dle kterých budou stanovené objekty srovnávány (tamtéž). 

 Objektem se v rámci této práce rozumí oficiální facebookové stránky Donalda 

Trumpa, Hillary Clintonové, Miloše Zemana a Jiřího Drahoše a jejich příspěvky. Tito byli 

zvoleni ke komparaci jakožto čtveřice nejúspěšnějších kandidátů, kteří se ve svých zemích 

účastnili finálního kola prezidentských voleb. Ve všech případech se jedná o kandidátovu 

facebookovou stránku, nikoliv profil. Jednotlivých kritérií, dle kterých jsou příspěvky 

posuzovány, je několik. V podstatě se jedná o veškeré veřejně dostupné a zároveň 

měřitelné parametry příspěvku. Prvním z nich je počet reakcí. Do těchto je zařazen jak 

počet líbí se mi, tak i dalších reakcí (super (love), haha (haha), paráda (wow), to mě mrzí 

(sad) a to mě štve (angry)). Mezi těmito nebyl ve sběru dat činěn rozdíl, neboť se jedná ve 

všech případech o reakci, ať už pozitivní či negativní. Nadto posuzovat, jak byly jednotlivé 

reakce uživateli zamýšleny, je problematické a v této práci se jedná primárně o komunikaci 

ze strany kandidátů, nikoliv ze strany voličů. Druhým kritériem je počet komentářů pod 

jednotlivými příspěvky, bez ohledu na jejich obsah. Třetím kritériem počet sdílení 

jednotlivých příspěvků. Následně zda se jednalo o text. U textu je dál hodnocen jeho 

rozsah v počtech znaků včetně mezer. Dalšími kritérii bylo, zda je součástí příspěvku 

odkaz, nebo obrázek, případně konkrétní počet obrázků. Zda je součástí příspěvku video, 

případně jaký má počet shlédnutí a stopáž. Také jestli jde o živý přenos. Dále bylo 

stanoveno několik kategorií nejčastějších témat, které byly k příspěvkům přiřazeny, 

například volby, kritika oponenta, podpora osobností, politika, historie, ekonomika atd. 

Obsah příspěvků byl dále hodnocen podle svého zabarvení na třístupňové škále – pozitivní, 

neutrální, negativní. Za pozitivně zabarvené byly označeny příspěvky, které obsahovaly 



 

 

27 

slova jako například „skvělý“, „miluji“ atd., nebo měly objektivně pozitivní význam jako 

například vyjádření vděčnosti či díků. Za negativně zabarvené byly označeny příspěvky 

obsahující naopak pejorativní slova typu „bafuňáři“, „crooked“ (nepoctivý) atd., nebo 

příspěvky s objektivně negativním významem jako například útok na oponenta. Za 

neutrální pak byly označené příspěvky absentující pozitivně či negativně zabarvená slova 

nebo význam. Pokud příspěvek zároveň vykazoval parametry pozitivního i negativního 

zabarvení, byl označen oběma těmito možnostmi. Data byla seřazena do tabulky dle data 

přidání jednotlivých příspěvků. Každému prezidentskému kandidátovi byla přidělena 

vlastní tabulka. (viz příloha č. 1-4) Komparace vychází přímo z údajů uvedených v těchto 

tabulkách či z údajů z tabulek odvozených. 

 Výzkumným vzorkem jsou příspěvky zveřejněné v období tří týdnů před posledním 

kolem prezidentské volby. A to z toho důvodu, že interakce v tomto období bývá zpravidla 

nejintenzivnější. V případě Spojených států amerických to znamená období od 18. října do 

8. listopadu 2016. V České republice jde o časové rozmezí 5. ledna až 25. ledna 2018. 

Celkový součet příspěvků všech zkoumaných kandidátů v tomto období činí 

578 příspěvků, které byly autorkou jednotlivě zanalyzovány z hlediska všech výše 

uvedených kritérií. 

 Sběr dat proběhl s poměrně velkým časovým odstupem. V případě Spojených států 

amerických se jednalo o přibližně dva a půl roku, v případě České republiky o zhruba rok 

a půl zpět. Lze tak tvrdit, že hodnoty těchto dat (např. počet reakcí pod jednotlivými 

příspěvky) jsou už ustálené a pakliže se budou měnit, bude se tak dít už jen v řádech 

jednotek, které jsou v kontextu stovek, tisíců až deseti tisíců reakcí relativně marginální. 

To neplatí jen pro počet shlédnutí, které mohou v čase pouze růst, nikoliv ubývat. Je proto 

vždy uváděna hodnota aktuální k červenci 2019. S ohledem na zmíněný časový odstup je 

však potřeba také uvést, že některé příspěvky mezitím mohly být smazány. Na uživatele 

reagující na jednotlivé příspěvky nelze nahlížet jako na voliče daného kandidáta, neboť 

reakce jsou podpůrného i kritického charakteru. Při srovnávání počtu reakcí v obou zemích 

je navíc třeba mít na paměti, že populace USA je výrazně větší než populace ČR a stránky 

amerických kandidátů sledovali a reagovali na ně lidé z celého světa, což není případ 

kandidátů v České republice. 
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4.1. Výzkumné otázky 

1. Jak prezidentští kandidáti Donald Trump a Hillary Clintonová používali sociální síť 

Facebook v období posledních tří týdnů předvolební komunikace? 

1.1. Kolik publikovali příspěvků a jak velká byla odezva? 

1.2. O jaký typ příspěvků jde? 

1.3. Jaká témata se objevovala v příspěvcích nejčastěji? 

1.4. Převažovaly pozitivní, negativní nebo neutrální příspěvky? 

1.5. Jaké lze sledovat trendy v užívání sociální sítě Facebook těmito kandidáty v průběhu 

stanoveného období? 

 

2. Jak prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš používali sociální síť Facebook 

v období posledních tří týdnů předvolební komunikace? 

2.1. Kolik publikovali příspěvků a jak velká byla odezva? 

2.2. O jaký typ příspěvků jde? 

2.3. Jaká témata se objevovala v příspěvcích nejčastěji? 

2.4. Převažovaly pozitivní, negativní nebo neutrální příspěvky? 

2.5. Jaké lze sledovat trendy v užívání sociální sítě Facebook těmito kandidáty v průběhu 

stanoveného období? 

 

3. Jak se liší užívání sociálních sítí kandidáty v USA a v České republice?  
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5. Prezidentské volby v USA a ČR 

Volební systémy jsou v obou zemích historicky odlišné. Volba prezidenta Spojených států 

amerických je podstatně složitější než v České republice. Založena je na nepřímé volbě, 

kdy v poslední fázi voleb rozhodují nikoliv občané jako celek, ale určitý počet zástupců 

každého státu Unie (tzv. volitelé). Kandidáti jsou vybíráni v tzv. primárních volbách. 

Jelikož Spojené státy americké fungují na základě dvoustranického systému (bipartismus), 

vzejdou z primárních voleb dva straničtí kandidáti. Jeden za Demokraty a druhý za 

Republikány. Obvykle se účastní i nezávislí kandidáti, kteří se rozhodli jít do voleb bez 

podpory některé z dvou hlavních stran. Kandidáti, kteří chtějí být zvoleni za svoji stranu, 

vedou zpravidla dlouhodobou kampaň už před samotnými primárními volbami. V České 

republice do roku 2012 fungoval také systém nepřímé volby, kdy byl prezident volen 

zákonodárci na společné schůzi horní a dolní komory Parlamentu. Srovnávání se začalo 

nabízet teprve v posledních letech, kdy byla ve zmíněném roce 2012 poprvé v historii 

České republiky zavedena přímá volba prezidenta. Jednotliví kandidáti tak začali mít stejně 

jako kandidáti v USA zájem ovlivnit voliče a započali s volební kampaní. Ke kandidatuře 

je navíc třeba získat 50 tisíc podpisů veřejnosti, nebo podporu minimálně 20 poslanců či 

10 senátorů. Pokud v prvním kole samotné volby žádný kandidát nezíská nadpoloviční 

většinu hlasů, koná se za 14 dní druhé kolo s dvěma nejúspěšnějšími kandidáty, kde zvítězí 

ten s větším počtem získaných hlasů.  

 Role prezidenta je však v obou zemích vnímána odlišně. Spojené státy americké 

jsou státním zřízením prezidentská republika. Tato funkce je tak v tomto prostředí vnímána 

jako mnohem více klíčová. Prezident má ve Spojených státech amerických daleko větší 

pravomoci a soustředí se tak na jeho volbu velká pozornost. Česká republika je 

parlamentní republikou a pravomoci prezidenta jsou omezené, přesto však je každých 5 let 

velmi sledovanou záležitostí. Volební účast druhého kola voleb byla v roce 2013 přes 

59 %, v roce 2018 pak přes 66 %.19  

                                                 

 

19 66% volební účast byla nejvyšší od sněmovních voleb roku 1998. 
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5.1. Online komunikace kandidátů v USA 

Styl politiky se musí měnit se změnou média (Meyrowitz 2016, s. 230). V historii USA 

dokázali různí prezidenti využít různá média v kampani ve svůj prospěch. Franklin 

Roosevelt efektivně využíval rozhlas, John F. Kennedy porazil politicky zkušeného 

Richarda Nixona díky tomu, že na televizní obrazovce dokázal lépe zapůsobit. O Donaldu 

Trumpovi se dá říci, že zvládl využít nová média a sociální sítě k tomu, aby obešel tradiční 

média a voliče oslovoval přímo. Toto platí nejen pro jeho předvolební komunikaci, ale 

i pro období následného výkonu jeho mandátu. 

 V prezidentských volbách ve Spojených státech amerických roku 2016 byl 

bezpochyby klíčovou sociální sítí Twitter, který ve velké míře saturoval i mediální pokrytí 

předvolebního klání kandidátů. Toto se dařilo zejména právě Donaldu Trumpovi, který 

svými kontroverzními výroky získával velkou pozornost a publicitu. Tato bakalářská práce 

se však zaměřuje na porovnání s kandidáty v České republice, kde dominoval jako sociální 

síť Facebook a kde Twitter stále představuje spíše menšinovou záležitost. 

5.1.1. Donald Trump 

Záměr kandidovat v prezidentských volbách za Republikánskou stranu Donald Trump 

oficiálně oznámil 16. června 2015. V tu dobu byl mediálně známý jakožto miliardář, 

obchodní magnát, podnikatel a také jako producent a zároveň hlavní tvář reality show 

The Apprentice. Neměl však žádné zkušenosti z politiky. Jeho volební kampaň vedl tým 

profesionálních odborníků. Hlavním sloganem bylo heslo „Make America Great Again“. 

Stěžejní body Trumpova volebního programu představovala změna imigrační politiky 

a s ní související příslib výstavby zdi na hranicích s Mexikem, daňová reforma nebo také 

zrušení reformy zdravotnického pojištění Obamacare. V kontextu Trumpovy předvolební 

komunikací média hovořila o konci politické korektnosti. Kampaň byla velmi 

konfrontačního rázu a zejména vůči ostatním kandidátům Trump užíval ostré výrazy typu 

Crooked Hillary, Lying Ted Cruz nebo Crazy Bernie Sanders. Obecně se Trumpova 

kampaň vyznačovala odklonem od establishmentu. 

 Jak už bylo zmíněno výše, Donald Trump je podstatně populárnější na Twitteru, 

kde ho v současnosti sleduje přes 62,2 milionu uživatelů. Na Facebooku je to „jen“ 

24,2 milionu uživatelů. Vysoká čísla ovlivnilo, že Trump v současné době zastává pozici 

hlavy státu. V době tří týdnů před finální částí prezidentských voleb Trump zveřejnil 
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celkem 236 příspěvků. Absolutně největší počet příspěvků se na stránce objevil 20. října. 

(viz Graf č. 3) Tedy den po odvysílání poslední prezidentské debaty mezi Trumpem 

a Clintonovou. Většina příspěvků se týkala právě této události, kdy byly v následujících 

hodinách zveřejňovány reakce, citace a sestřihy z proběhlé debaty. 

 

Graf 3: Počet příspěvků Donalda Trumpa v jednotlivých dnech. 

 

Obrázek 1: Nejúspěšnější příspěvek Donalda Trumpa.  

(Zdroj: facebooková stránka Donalda Trumpa) 

 Na 20. října připadá také nejúspěšnější příspěvek Donalda Trumpa za celé období 

tří týdnů před volbami. Tím se stal živý přenos zmíněné debaty kandidátů. 

(viz Obrázek č. 1) Živý přenos začal v podvečer 19. října a trval přes 3 hodiny a 42 minut, 
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skončil tedy až v noci 20. října. U příspěvku je proto uvedeno druhé zmíněné datum.  

Celková odezva (tedy součet reakcí, komentářů a sdílení) tohoto příspěvku přesáhla počet 

1 a půl milionu. Z toho drtivou většinu tvořily komentáře uživatelů, kteří po dobu živého 

přenosu komentovali průběh debaty. Konkrétně to byl rekordní počet 1,2 milionu 

komentářů. Zároveň jde o video s největším počtem shlédnutí na Trumpově Facebooku ve 

zkoumaném období. Celkem příspěvek vidělo do dnešní doby 9,1 milionu uživatelů. Jako 

vysvětlení vysokého počtu komentářů se nabízí fakt, že závěrečná debata se těšila velkému 

zájmu veřejnosti. Vzhledem k téměř čtyřhodinové délce přenosu mohlo příspěvek v době 

živého vysílání zachytit více uživatelů a prostor v komentářích pod příspěvkem svádí 

k rozvedení diskuze o právě probíhající a v jednom virtuálním prostoru kolektivně 

sledované události. 

 Z Grafu č. 3 lze dále také vyčíst, že počet příspěvků v jednotlivých dnech kolísal 

a nelze tvrdit, že četnost příspěvků s blížícím se termínem voleb stoupala. Naopak při 

pohledu na průměrnou odezvu na příspěvky v jednotlivých dnech (viz Graf č. 4), je však 

možné pozorovat v posledních šesti dnech kampaně jejich narůstající tendenci. První dva 

týdny jsou však, stejně jako v případě počtu příspěvků, v tomto ohledu nestabilní. Zdá se 

tedy, že ačkoliv kandidáti množství zveřejňovaných příspěvků nepřizpůsobovali časové 

vzdálenosti samotných voleb, odezva uživatelů na příspěvky se přesto s blížícím se 

vyvrcholením kampaně v posledních pěti dnech stupňovala. 

 

Graf 4: Průměrná odezva uživatelů na příspěvky Donalda Trumpa v jednotlivých dnech. 

 Co do typu komunikovaných obsahů u Donalda Trumpa dominoval text 

(233 příspěvků z celkových 236). Průměrná délka textu příspěvku byla 117 znaků. 
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V četnosti využití následovalo video (97 příspěvků). Z toho v 35 případech šlo o živý 

přenos. Průměrná délka videa činila 35 minut a 43 sekund. Následovaly odkazy 

(96 příspěvků), které z velké části uživatele přesměrovaly na některý ze zpravodajských 

serverů. A poslední v četnosti skončily obrázky (76 příspěvků). Ve všech případech byl 

zveřejněný obrázek jen jeden. V drtivé většině příspěvků se vyskytovala kombinace dvou 

a více zmíněných typů obsahu.  

 Nejčastějším tématem příspěvků byly volby (57,2 %). Následovala kritika oponenta 

(24,5 %), politika (15,2 %), podpora voličů (11 %), zdravotnictví a rodina (oboje 3,8 %), 

sociální problémy a kriminalita (3 %), imigrace (2.1 %) a ekonomika a historie (1,7 %). 

 Ačkoliv na sociálních sítích byl Trump mimořádně úspěšný, v televizních 

předvolebních debatách často selhával jak obsahově, tak vizuálně a své myšlenky 

nedokázal srozumitelně formulovat ve veřejných projevech (Škodová a kol. 2016, s. 118). 

Na druhou stranu, u ostatních politiků bylo naopak komplikované formulovat jejich často 

vznosné a obsáhlé projevy do zjednodušených příspěvků pro sociální média. Úspěch 

Donalda Trumpa na sociálních sítích se tak odvíjel mimo jiné od jeho schopnosti 

produkovat jednoduché, krátké a úderné statusy. „Zatímco ostatní politici vytvářeli na 

sociálních sítích texty, Trumpův projev ke konzumentům mluvil.“ (Králová a Komínek 

2017). Tato výhoda se proměnila v hendikep v momentě přesunu ze sociální sítě do 

televizní debaty, kde už byla nutná důkladnější argumentace. 

5.1.2. Hillary Clintonová 

Jediná ženská kandidátka v tomto srovnání a zároveň historicky jediná ženská kandidátka 

nominovaná do voleb za Demokratickou stranu – Hillary Clintonová – oznámila, že se 

zapojí do volebního boje, 12. dubna 2015. Její prohlášení ve Spojených státech nevyvolalo 

velké překvapení. Pro Clintonovou to nebyla první kandidatura na post prezidentky USA. 

V roce 2008 ji v primárních volbách demokratů těsně porazil Barack Obama. 

Do předvolební kampaně tak v roce 2015 Clintonová vstupovala veřejností vnímaná jako 

zkušená a úspěšná politička, která se v této oblasti pohybuje celý život.20 Volební kampaň 

Clintonové měl na starosti celý tým profesionálů čítající politické poradce, marketingové 

                                                 

 

20 Clintonová má zkušenosti s rolí první dámy USA, jakožto manželka bývalého prezidenta Billa Clintona. 

Byla také senátorkou nebo ministryní zahraničních věcí ve vládě Baracka Obamy. 
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experty, odborníky na sociální sítě atd. Hlavními volebními slogany Clintonové byla hesla 

jako: „Stronger Together,“ „I´m with her“ nebo „Love Trumps Hate“.  Hlavní témata její 

kampaně představoval mimo jiné boj za práva žen, zvyšování mezd nebo zlepšení systému 

zdravotnictví. Navázat chtěla na dosavadní politiku Baracka Obamy. Zaměřila se také na 

menšiny, LGBT nebo afroamerickou a hispánskou komunitu. V průběhu kampaně se 

Clintonová snažila mobilizovat voliče, aby šli k tzv. předčasnému hlasování, jež jednotlivé 

státy na základě různých pravidel umožňují. Prostředí Webu 2.0 Clintonové v předvolební 

kampani ale také uškodilo. Vyšlo totiž najevo, že v době působení na ministerstvu 

zahraničí Clintonová využívala pro oficiální úřední komunikaci svůj osobní e-mail 

a ohrozila tak utajované informace. Skandál provázel Clintonovou celým předvolebním 

obdobím, kdy byla vyšetřována FBI a Donald Trump toho v kampani hojně využíval. 

Naproti tomu Clintonová ve velkém kritizovala Trumpa, kterého označila za bigotního 

a zmiňovala například jeho chování k ženám a diskutované sexuální obtěžování. 

Stejně jako Donald Trump má Hillary Clintonová větší základnu fanoušků na 

Twitteru, kde ji aktuálně sleduje zhruba 24,9 milionu uživatelů. Na Facebooku je to 

9,6 milionu uživatelů. V průběhu posledních tří týdnů před samotnými volbami Clintonová 

zveřejnila celkem 234 příspěvků, tedy jen o 2 méně než Donald Trump. V počtu 

zveřejňovaných příspěvků byla Clintonová stabilnější než Trump. Jemný nárůst lze 

pozorovat stejně jako v Trumpově případě 20. října, tedy pár hodin po uskutečnění 

poslední předvolební debaty, dále pak také v posledních třech dnech před volbami. 

(viz Graf č. 5) 

 

Graf 5: Počet příspěvků Hillary Clintonové v jednotlivých dnech. 
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 Největší odezvu měly příspěvky Clintonové z 20. ledna, tedy den po poslední 

předvolební debatě. (viz Graf č. 6) A 24. ledna, kdy byl zveřejněn vůbec nejúspěšnější 

příspěvek Hillary Clintonové v průběhu tří týdnů před samotnými volbami. Obsahem 

příspěvku bylo video kritizující protikandidáta Donalda Trumpa za to, že zlehčuje 

vojenskou službu a oběť amerických vojáků a veteránů. (viz Obrázek č. 2) Součet 

celkového počtu reakcí, komentářů a sdílení tohoto příspěvku přesáhl hranici jednoho 

milionu. Z toho více než půl milionu bylo sdílení. Bezkonkurenční dosah dosvědčuje 

i současný počet shlédnutí 40 milionů, což je absolutně největší počet shlédnutí nejen ze 

všech videí, která se ve zkoumaném období objevila na facebookové stránce Clintonové, 

ale z veškerých videí všech čtyř kandidátů v daném období. Nárůst v odezvě uživatelů lze 

v Grafu č. 6 pozorovat také v posledních čtyřech dnech kampaně. 

 

Graf 6: Průměrná odezva uživatelů na příspěvky Hillary Clintonové v jednotlivých dnech. 

Clintonová se na Facebooku zaměřila na hispánské voliče. Celkem 20 přidaných 

příspěvků (8,5 %) bylo napsaných ve španělštině. Některá zveřejněná videa v angličtině 

pak obsahovala navíc španělské titulky. Příspěvky ve španělštině měly většinou o něco 

menší odezvu uživatelů než anglické příspěvky, nešlo však o nikterak výrazný rozdíl. 

 Text byl jediným typem obsahu, který se na stránce Hillary Clintonové objevil ve 

všech 234 příspěvcích. Průměrná délka textu byla 145 znaků, tedy o něco delší než 

průměrný příspěvek Donalda Trumpa. Následně byl nejvyužívanějším typem obsahu odkaz 

(152 příspěvků), který ve většině případů odkazoval na osobní webové stránky Clintonové 

a jejich původní obsah. V četnosti po odkazech následovala videa (96 příspěvků). Z toho 

v 11 případech to byl přímý přenos. Průměrná stopáž videa byla 6 minut a 4 sekundy. To je 

výrazně méně než průměrně půlhodinová Trumpova videa. Počet videí byl přitom u obou 
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kandidátů téměř stejný. Důvodem rozdílu je, že Trump zveřejnil víc než trojnásobek 

živých přenosů než Clintonová. Tento typ videí se vyznačuje velmi dlouhou stopáží. 

Čtvrtým nejvyužívanějším typem obsahů byly u Clintonové obrázky (65 příspěvků). Stejně 

jako u Trumpa byl vždy zveřejněný jen jeden obrázek a ve většina příspěvků se skládala 

z více typů obsahu. 

 

Obrázek 2: Nejúspěšnější příspěvek Hillary Clintonové.  

(Zdroj: facebooková stránka Hillary Clintonové) 

Nejčastějším tématem byly u Clintonové volby (39,3 %), kritika oponenta 

(30,3 %), podpora osobností (17,9 %), politika (12,8 %), imigrace (11,1 %), rodina 

(10,6 %), historie (7,2 %), podpora voličů (6,4 %), sociální problémy (4,7 %), ekonomika 

(4,2 %) a zdravotnictví (1,7 %). 

Clintonová často sdílela svoje archivní fotky z dob mládí a předešlého politického 

působení. Šest příspěvků se přímo týkalo jejích narozenin, které oslavila 26. října. 

Clintonové bylo často vyčítáno, že nepůsobí dostatečně lidsky, spontánně a nerada mluví 

o svém soukromí. Tento druh příspěvků mohl být způsobem, jak Clintonovou uživatelům 

o něco přiblížit. Na rozdíl od Donalda Trumpa některé příspěvky Clintonová 
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„recyklovala“. Například jedno z videí bylo během tří týdnů před volbami na stránku 

přidáno dokonce třikrát. 

5.2. Online komunikace kandidátů v ČR 

Jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly, přímá volba prezidenta a s ní spojená předvolební 

kampaň prezidentských kandidátů je pro Českou republiku stále ještě poměrně čerstvou 

zkušeností. V Česku představuje Facebook zdaleka nejvyužívanější sociální síť. V kapitole 

č. 2 se píše, že tuto sociální síť uvedlo v roce 2018 jako svůj zdroj informací 57 % Čechů. 

Naproti tomu Twitter, který se v USA dočkal při prezidentské volbě masivního využití, 

není v České republice tak rozšířen. Jako zdroj informací ho vnímá pouhých 5 % Čechů. 

 Jiří Drahoš sice Twitteru využil a tři týdny před posledním kolem volby ho 

sledovalo okolo 14 tisíc uživatelů, přesto však byla odezva pod příspěvky většinou 

v řádech stovek. Svůj oficiální twitterový účet má i Miloš Zeman, kterého ve stejnou dobu 

sledovalo zhruba 6 tisíc lidí. Nejaktuálnější příspěvek na tomto účtu je ovšem z roku 2013. 

Aktivnější byl na Twitteru Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček, který produkoval na svém účtu 

příspěvky v předvolebním období naopak velmi aktivně. Zda je však komunikace Jiřího 

Ovčáčka na Twitteru oficiální či soukromé povahy, zůstává dodnes otázkou. 

 

Graf 7: Vývoj počtu uživatelů, kteří dali jednotlivým stránkám „líbí se mi“.  

(Zdroj: autorka) 

 Na Facebooku měl Miloš Zeman ze začátku nad Jiřím Drahošem i ostatními 

kandidáty výhodu, neboť coby stávající prezident už měl na své oficiální stránce širokou 

uživatelskou základnu. Jiřímu Drahošovi se však podařilo Zemana v závěrečných třech 

týdnech kampaně dohnat a následně poměrně významně předehnat, přičemž tento trend 
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pokračoval i ve dnech následujících po oznámení výsledků voleb a Drahošově porážce. 

(viz Graf č. 7) Zemanovi v tomto období počet uživatelů sledujících stránku narostl jen 

o zhruba jedenáct tisíc, zatímco u Drahoš za stejnou dobu posbíral téměř 78 tisíc nových 

uživatelů. 

5.2.1. Miloš Zeman 

Že se bude opětovně ucházet o prezidentský úřad i v druhém volebním období, oznámil 

Miloš Zeman 8. března 2017, tedy v den výročí své inaugurace. Zároveň uvedl, že nebude 

vést osobní politickou kampaň a že nezveřejní ani žádný předvolební program. Sběrem 

hlasů potřebných pro kandidaturu pověřil svou manželku Ivanu. Dalším ze Zemanových 

slibů bylo, že nebude útočit na ostatní kandidáty. Do prvního kola voleb se dokonce 

odmítal účastnit předvolebních diskuzí se svými oponenty a navštěvoval pouze pravidelný 

diskuzní pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov, kde byl jediným hostem. 

Neoficiální kampaň však za něj vedl spolek s názvem Přátelé Miloše Zemana, tvořený jeho 

příznivci a spolupracovníky v čele s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem jakožto 

předsedou představenstva spolku. Tento spolek provozoval mimo jiné facebookovou 

stránku Zeman Znovu 2018, která měla v posledních týdnech před volbami okolo 45 tisíc 

fanoušků. Tato stránka během tří týdnů zveřejnila 42 příspěvků, z nichž drtivá většina byly 

odkazy na různé články zpravodajských serverů či podporovatele Miloše Zemana. Nutno 

podotknou, že na internetu se šířily i neověřené informace o Zemanově špatném 

zdravotním stavu nebo o tom, že má amputovanou nohu. 

 

Graf 8: Počet příspěvků Miloše Zemana v jednotlivých dnech. 

 Na své oficiální facebookové stránce má Miloš Zeman v polovině roku 2019 přes 

116 tisíc fanoušků. Za celé zkoumané období tří předvolebních týdnů se na této stránce 
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objevilo dohromady pouhých 15 příspěvků, a jedná se tak o skutečně malý vzorek. 

V celkem deseti dnech byla stránka bez jakékoliv aktualizace, naopak vrcholem aktivity 

byl 9. leden, kdy Zeman zveřejnil 6 příspěvků. (viz Graf č. 8) Na toto datum připadalo 

slavnostní zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25. výročí samostatné České 

republiky. Zeman toho dne zahájil pamětní výstavu, přijal slovenského premiéra a hostil 

slavnostní večer na Pražském hradě. Na facebookové stránce tak přibyly aktuální 

fotografie a videa z těchto událostí. V případě předvolební komunikace Miloše Zemana tak 

nejen, že nebyla pozorovatelná větší intenzita sdílení obsahů s blížícím se termínem voleb, 

ale nelze hovořit o jakékoliv intenzitě ani v kontextu celého zkoumaného období.   

 Graf 9: Průměrná odezva uživatelů na příspěvky Miloše Zemana v jednotlivých dnech. 

 Stejně tak jako počet příspěvků byla nízká i odezva recipientů. (viz Graf č. 9) 

Nejvíce reakcí, komentářů a sdílení – a sice 15 300 – měl Zemanův příspěvek ze 13. ledna, 

zveřejněný krátce po oznámení výsledků prvního kola prezidentských voleb. Zeman 

v příspěvku krátce děkoval za podporu a uvedl, že bude rád za hlasy i v druhém kole. 

Přiloženy byly dvě fotky – Miloš Zeman s manželkou Ivanou a Miloš Zeman při projevu 

po oznámení výsledků. (viz Obrázek č. 3) 

 Ač příspěvků na Facebooku Miloše Zemana bylo poskrovnu, všechny obsahovaly 

text (příspěvek měl průměrně 1066 znaků) a víc než polovina z nich jeden či více obrázků 

(8 příspěvků). V pěti příspěvcích pak bylo vložené video, z toho třikrát šlo o záznam 

pořadu Týden s prezidentem. Vlivem toho byla průměrná délka videa na Zemanově 

Facebooku 35 minut a 3 sekundy, což je poměrně dlouhá stopáž s přihlédnutím k faktu, že 

stránka neodvysílala ani jeden živý přenos. Všech pět zveřejněných videí však mělo 

obstojný dosah. Průměrný počet shlédnutí byl 44 tisíc a nejsledovanějším se stal poslední 
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díl Týdnu s prezidentem před volbami. Ten v době vzniku této práce vidělo už 71 tisíc 

facebookových uživatelů. Odkazu na jinou stránku Zeman využil jen minimálně 

(3 příspěvky).  

Obsah Zemanových příspěvků se tematicky na rozdíl od ostatních kandidátů 

nejčastěji netýkal voleb, ale politiky (66,6 %). Následovala historie (53,3 %) a pak teprve 

volby (40 %). Za zmínku stojí také kulturní tématika (26,6 %) a rodina a sociální problémy 

(13,3 %). 

Obrázek 3: Nejúspěšnější příspěvek Miloše Zemana.  

(Zdroj: facebooková stránka Miloše Zemana) 
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Vzhledem k avizované absenci volební kampaně zcela chyběla podpora za strany 

osobností a voličů a také kritika oponentů. Jak vyplývá i z výše uvedeného, Zemanův 

oficiální Facebook sloužil především k prezentaci jeho státnických úkolů a aktivit, nikoliv 

k přesvědčování potencionálně nerozhodnutých voličů, aby mu dali svůj hlas. Vysoký 

podíl historicky a kulturně tematických příspěvků je podmíněn tím, že leden byl spjat 

s výročím významných historických událostí, na které navazovaly i příslušné kulturní akce 

reflektované na facebookové stránce. 

5.2.2. Jiří Drahoš 

Jiří Drahoš kandidaturu oznámil necelé tři týdny po Miloši Zemanovi – 28. března 2017. 

O jeho osobě se v souvislosti s prezidentskými volbami mluvilo už před tímto datem. 

Profesorovi fyzikální chemie Drahošovi totiž 24. března vypršelo osmileté funkční období 

v pozici předsedy Akademie věd a byla tak na místě otázka jeho dalšího směřování. 

Ačkoliv zkušenosti z politiky Drahoš neměl, na jednání s politiky byl z vedoucí funkce 

jedné z předních českých institucí zvyklý, jak sám opakovaně zdůrazňoval. Ve většinové 

společnosti nebyl přesto zcela známou osobou. Drahoš se reprezentoval jako nezávislý 

kandidát, který nabízí slušnost a dodržování Ústavy, prosazoval lepší podmínky pro vědu 

a vzdělávání. Označován byl za protiváhu Miloše Zemana. Drahošovu předvolební kampaň 

měla z části na starosti speciální agentura a z části další specialisté. Sám Drahoš na obsah 

zveřejňovaný na sociálních sítích dohlížel a měl k němu případné připomínky. Podle údajů 

Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a hnutí Drahoš vynaložil na kampaň na 

sociálních sítích největší prostředky ze všech kandidátů.21 

Drahošovu předvolební komunikaci na sociálních sítích poznamenal jeden zásadní přešlap. 

V druhé polovině prosince roku 2017 Drahošův tým zveřejnil na Facebooku status 

s vyjádřením k udílení amnestií. Ukázalo se však, části prohlášení byly doslova převzaté 

z nedávného příspěvku dalšího prezidentského kandidáta Michala Horáčka ke stejnému 

tématu. Drahoš se vzápětí za chybu omluvil s tím, že autorem byl externí kreativec, 

a příspěvek byl smazán. Oponenti však záležitost uváděli jako příklad nedostatku 

                                                 

 

21 Částka přesáhla 4,8 milionu korun. Zdroj: https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2018/05/Drahos_ 

sloucene.pdf 

https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads/2018/05/Drahos
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Drahošových vlastních názorů. V průběhu předvolební kampaně byl Drahoš vystaven 

dezinformačním útokům na webu. Po internetu se šířily například informace, že je pedofil 

nebo že spolupracoval v době komunismu s StB. Tyto falešné zprávy Drahoš dementoval 

na své osobní webové stránce. V prosinci 2017 se navíc sešel s někdejším premiérem 

Bohuslavem Sobotkou, aby poukázal na pokusy z Ruska ovlivnit prostřednictvím internetu 

volby v zemích západní Evropy.22 

 

Graf 10: Počet příspěvků Jiřího Drahoše v jednotlivých dnech. 

 V současnosti má Jiří Drahoš coby senátor na Facebooku přes 152 tisíc fanoušků. 

Během tří předvolebních týdnů bylo na jeho facebookové stránce zveřejněno dohromady 

93 příspěvků. U Drahoše lze pozorovat největší aktivitu v posledních dvou dnech před 

druhým kolem voleb, vysoký byl počet příspěvků 12. května, tedy první den prvního kola 

prezidentských voleb. 

 

Graf 11: Průměrná odezva uživatelů na příspěvky Jiřího Drahoše v jednotlivých dnech. 

                                                 

 

22 Drahoš se odkazoval na zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2016, která připouštěla narůstající 

aktivitu ruských tajných služeb a riziko informační války. 
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 Na grafu č. 11 si lze na první pohled všimnout, že průměrný počet reakcí přesahuje 

průměrný počet komentářů a sdílení mnohem výrazněji, než tomu bylo u předchozích 

kandidátů. Největší odezvu měl Drahošův příspěvek z 18. ledna, který odsuzoval výše 

zmíněné šíření dezinformací. (viz Obrázek č. 4) Zároveň příspěvek obsahoval prosbu 

o sdílení této zprávy. Tu vyslyšelo 33 tisíc uživatelů a příspěvek se stal na Drahošově 

Facebooku ve sledovaném období tím nejsdílenějším. Společně s počtem reakcí 

a komentářů tak celková odezva dosáhla hodnoty skoro 63 a půl tisíce. Velkou odezvu 

recipientů bylo možné pozorovat také 13., 15. a 24. ledna, kdy Drahoš oslovil větší část 

sledujících hned v několika příspěvcích. 

Obrázek 4: Nejúspěšnější příspěvek Jiřího Drahoše.  

(Zdroj: facebooková stránka Jiřího Drahoše) 
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 Průměrná délka textu Drahošova příspěvku byla 255 znaků. Hned po textu 

(93 příspěvků) bylo na stránce Jiřího Drahoše nejčastěji možno pozorovat videa (48) 

včetně tří živých vstupů. Pro Drahošovu kampaň bylo signifikantní právě množství 

kratších klipů, ve kterých mu známé osobnosti vyjadřovali podporu. Stejně jako v případě 

USA šlo především o umělce či sportovce, ale Drahoše podpořily i kapacity různých 

vědeckých oborů. Absolutně nejsledovanějším se však stalo video podpory od herce Ivana 

Trojana, které do současnosti zhlédlo přes 766 tisíc lidí. Následovalo video s podpůrným 

vzkazem od herce a scénáristy Zdeňka Svěráka (647 tisíc shlédnutí). Průměrná délka videa 

činila 6 minut a 7 sekund. Po audiovizuálním obsahu byly u Drahoše časté také odkazy 

(48 příspěvků), nejčastěji na jeho osobní webové stránky. Na třetím místě v četnosti 

využití byly obrázky (23 příspěvků). 

 Co do témat příspěvků se u Drahoš nejvíce mluvil o volbách (49,4 %). Následovala 

podpora osobností (38,7 %), podpora voličů (11 %), politika (9,6 %), rodina (6,4 %), 

kritika oponenta a kultura (4,3 %) a ekonomika (3,2 %). 

 V prostředí sociálních sítí měl Drahoš nad Milošem Zemanem velkou převahu. 

Miloš Zeman se ovšem ani o získání zájmu uživatelů sociálních sítí aktivně nesnažil. 

Naopak v televizních debatách ale byl Drahoš už na startovní pozici znevýhodněn 

obrovskou zkušeností Zemana, který nezanedbatelnou část své kariéry strávil v takovýchto 

debatách a bývá označován za velmi schopného rétora. Naproti tomu Drahoš na tuto roli 

nebyl tolik zvyklý a na televizních obrazovkách působil místy méně suverénně. 

6. Komparace 

V kapitole č. 2 je zmíněno, že „ačkoliv využití sociálních sítí jako informačního zdroje 

v obou zemích roste, v České republice je stále méně rozšířené než ve Spojených státech 

amerických.“ Tento rozdíl mezi USA a Českou republikou lze ilustrovat i na tom, kdo se 

stal prezidentem dané země a jaký přístup zaujímá k novým médiím. Donald Trump se 

narodil v červnu 1946 (73 let), Miloš Zeman v září 1944 (74 let). Věkově je tak od sebe 

dělí rok a devět měsíců. Trump vlastní chytrý telefon a osobně využívá sociální sítě na 

denní bázi. Zeman naproti tomu v roce 2013 uvedl, že užívá mobilní telefon značky 

Aligátor, která se specializuje na telefony pro seniory a méně náročné uživatele, tedy 

nabízí pouze základní funkce. Toto představuje příklad digitální propasti v demokratické 

oblasti, o které mluví Pippa Norris (viz kapitolu 1.3). Aby Trump zvítězil ve volbě, vedl na 
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sociálních sítích masivní kampaň se stovkami příspěvků. Na Zemanově stránce se tři týdny 

před volbou objevilo pouhých 15 nových příspěvků. Ačkoliv tak měl Zeman oproti 

Trumpovi výhodu uplynulého volebního období, podařilo se mu získat většinu hlasů 

s naprosto minimálním pokrytím sociálních sítích. 

 V USA byla navíc do předvolební kampaně zapojená široká škála platforem 

sociálních sítí, drtivá většina kandidátů využívala krom už zmíněného dál také Instagram, 

Youtube a Snapchat, někteří z nich, včetně Hillary Clintonové, měli dokonce Tumblr nebo 

Pinterest. V českém prostředí se však kandidáti objevovali pouze na Facebooku a Twitteru. 

Přestože například tým Jiřího Drahoše produkoval množství původního videoobsahu, určen 

byl pouze pro Facebook a na Youtube se neobjevil. Škála využití jednotlivých sociálních 

platforem je tedy v České republice pořád omezenější, než je tomu ve Spojených státech 

amerických. 

Počet publikovaných příspěvků a míra odezvy 

Která ze srovnávaných zemí má prezidentské kandidáty aktivnější na sociálních sítích, je 

zcela jasné po srovnání počtu publikovaných příspěvků. Trump i Clintonová zveřejnili oba 

během tří týdnů přes 230 příspěvků. U Drahoše to bylo 93 příspěvků, v případě Zemana 

pouhých 15. Jedním z možných vysvětlení je bezpochyby fakt, že v USA je kampaň 

mnohem masivnější, pracuje na ní daleko početnější volební týmy, a je tak i větší kapacita 

k produkci obsahu sociálních sítí. 

 Jak už bylo uvedeno v metodologické části, populace USA je mnohonásobně větší 

než populace České republiky. Zajímavé je však srovnání uživatelské odezvy 

v procentuálním vyjádření. Pokud se podíváme u amerických kandidátů na příspěvek, 

který dosáhl největšího počtu reakcí, je to v případě Trumpa 557 tisíc reakcí, Clintonové 

491 tisíc reakcí. Populace USA v roce 2016 činila 323,1 milionu obyvatel. Za utopického 

předpokladu, že všichni reagující uživatelé byli obyvateli USA, by to znamenalo, že na 

příspěvek Donalda Trumpa zareagovalo 0,17 % celkové populace země, na příspěvek 

Hillary Clintonové pak 0,15 %. Reálné procento však bude menší, neboť řada sledujících 

byla ze zahraničí, v další části případů pak mohlo jít o falešné či duplikované uživatelské 

účty. V České republice získal Miloš Zeman u nejúspěšnějšího příspěvku necelých 13 tisíc 

reakcí a Jiří Drahoš 35 tisíc reakcí. ČR měla v roce 2018 10,61 milionu obyvatel. Pakliže 

by se opět jednalo o reálné české uživatele, znamenalo by to, že na Zemanův příspěvek 

zareagovalo 0,12 % české populace a na Drahošův příspěvek 0,33 % všech Čechů. 
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Lze předpokládat, že účty českých kandidátů sledovalo víc domácího obyvatelstva než 

účty těch amerických. Tedy i s ohledem na to, že reálné procento bude menší, se jedná 

v případě Jiřího Drahoše o úspěch i ve srovnání s masivními kampaněmi z prostředí USA.  

Typ obsahů 

Vysoký podíl textu v příspěvcích je daný už samotnou povahou facebookových statusů, 

kdy text je primárním obsahem příspěvku. Přiložení obrázku, videa atd. je zpravidla až 

druhým krokem. Délka statusů se v obou zemích lišila, zatímco v kandidáti v USA volili 

spíše kratší texty a drželi se až na výjimky průměrné délky okolo 100 znaků, čeští 

kandidáti naopak přispívali často i delší texty. Rekordmanem v délce příspěvku se stal 

Miloš Zeman, který do příspěvku vložil kompletní přepis svého proslovu na schůzi 

Sněmovny čítající skoro 13 tisíc znaků.  

 Donald Trump Hillary Clinton Miloš Zeman Jiří Drahoš 

text 98,7 % 100 % 100 % 98,9 % 

odkaz 40,6 % 64,9 % 20 % 45,1 % 

obrázek 32,2 % 28,6 % 53,3 % 24,7 % 

video 41,1 % 40,5 % 33,3 % 51,6 % 

živý přenos 14,8 % 4,7 % 0 % 3,2 % 

Tabulka 1: Podíl typu obsahů v předvolební komunikaci. 

 Obrázky aktivně přidávaly stránky všech čtyř kandidátů, překvapivě nejvíce pak 

Miloš Zeman (53,3 %). I způsob práce s obrázky na sociálních sítích se v porovnání USA 

a České republiky lišil. V USA byly zveřejněné obrázky velmi často v téměř čtvercovém 

formátu (tak aby byly dobře zobrazitelné na mobilních telefonech). Zároveň byly často 

graficky zpracované, včetně například propojení více fotografií do jedné, případně přidání 

textu či sloganu přímo do fotografie. Tento postup vyzkoušel i tým vedoucí kampaň Jiřího 

Drahoše, avšak jen v malém počtu obrázkových příspěvků. (viz Obrázek č. 4) Převažovaly 

ale stále klasické a nijak viditelně neupravované fotografie. Na účtu Miloše Zemana se pak 

vyskytovaly výhradně původní fotografie bez jakékoliv úpravy. Zajímavý je také počet 

obrázků zveřejněný v jednom příspěvku. Zatímco v USA v naprosto všech případech 

připadal na jeden příspěvek jen jeden obrázek, čeští kandidáti naopak vkládaly do jednoho 

příspěvku větší počet fotek (Zeman až 4, Drahoš až 7 fotografií). 
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 Videa v příspěvcích nejvíce využíval Jiří Drahoš, především tedy klipy obsahující 

podporu voličů a osobností. Naopak nejméně videa používal Miloš Zeman a šlo ve většině 

případů o záznam jeho televizního rozhovoru. Američtí kandidáti se zásadně odlišovali od 

českých způsobem využívání živých vysílání. Na jejich účtech byly pravidelně přenášeny 

v reálném čase jejich předvolební mítinky v různých státech Unie. Audiovizuální obsah 

(tedy video nebo obrázek) však tvořil v obou zemích většinu příspěvků. (viz Tabulka č. 2) 

Donald Trump Hillary Clintonová Miloš Zeman Jiří Drahoš 

73 % 68 % 87 % 76 % 

Tabulka 2: Podíl audiovizuálního obsahu v předvolební komunikaci. 

 Co odkazů týče – nejvíce jich využívali Hillary Clintonová a Jiří Drahoš. Důvodem 

je, že oba zvolili stejnou taktiku. Clintonová i Drahoš aktivně vytvářeli obsah na svých 

osobních webových stránkách, na které následně velmi často odkazovali ve svých 

facebookových příspěvcích. Donald Trump odkazů využíval též v hojné míře, avšak 

uživatel byl přesměrován nejčastěji na některý ze zpravodajských webů, na ty odkazoval 

i Miloš Zeman. 

Témata 

V obou zemích měly příspěvky kandidátů ve zkoumaném období jako hlavní téma volby. 

Přestože jedním z hlavních témat české prezidentské volby roku 2018 byla imigrace, ve 

zkoumaném období se tato tématika na sociálních sítích Drahoše ani Zemana neobjevila. 

Ve starších příspěvcích je možné tuto tématiku najít, ne však v takové míře jako v USA.  

 Ačkoliv všichni kandidáti věnovali několik příspěvků rodině, způsob se lišil. 

Trump zmiňoval především svou vlastní rodinu. U Clintonové byl pouze ve dvou 

příspěvcích zmíněn její manžel Bill Clinton, ve zbývajících šlo o rodinu jakožto 

společenskou instituci a rodinné hodnoty. V českém kontextu je rodina zmiňována 

prezidentskými kandidáty především první zmíněné rovině, tedy příbuzenské. Zeman 

i Drahoš zveřejnili fotografie svých manželek, Drahoš například i odkaz na mediální 

rozhovor, který jeho žena poskytla. 

 Clintonovou podpořilo mnoho osobností z řad herců či zpěváků. Masivní podporu 

však měla především ze strany končícího prezidenta Baracka Obamy a jeho manželky 

Michelle, kteří se aktivně zapojili do kampaně. V případě Donalda Trumpa nebylo mezi 
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celebritami tolik zájemců o vyjádření veřejné podpory jako u Clintonové. V českém 

prostředí se podpora osobností stala jednou z dominant Jiřího Drahoše. Na jeho 

facebookové stránce se doporučující slova od významných tváří vyskytovala v 36,5 % 

příspěvků. U Miloše Zemana se vzhledem k nevedení kampaně neobjevila podpora 

osobností a voličů jako u jediného vůbec.  

Kritika oponenta 

Pakliže jsme v teoretické části zmiňovali dva termíny – permanentní kampaň a negativní 

kampaň, dá se v tomto kontextu snažení Donalda Trumpa a Hillary Clintonové na 

sociálních sítích označit s určitou mírou nadsázky za permanentně negativní kampaň. 

Vyznačovala se především velkou mírou vzájemných útoků (Trump – v 24,5 % všech 

příspěvků, Clintonová v 30,3 % všech příspěvků). V České republice se vzájemné útoky 

projevovaly také, ale především prostřednictvím tradičních médií. Na sociálních sítích Jiří 

Drahoš vedl ve velké míře pozitivní kampaň a kritiku Miloše Zemana u něj obsahovalo jen 

4,3 % příspěvků, v některých případech to bylo jen zjevnou narážkou na Zemanovu osobu, 

nikoliv jeho přímým jmenováním. Zeman se svého slibu neútočit na oponenty na 

Facebooku držel a za poslední tři týdny před volbou nepřidal jediný takový příspěvek. 

Zabarvení 

Ačkoliv kritika oponenta byla v případě Clintonové součástí nejvíce příspěvků ze všech 

čtyř kandidátů (30,3 %), ne všechny tyto příspěvky byly v hodnocení zabarvení označeny 

jako negativní. U Clintonové bylo totiž nezřídka jevem, že příspěvek tvořilo například 

pouze video se sekvencemi záběrů Donalda Trumpa, kterak pronáší různé kontroverzní 

výroky. Připojený popisek neobsahoval žádné pejorativní označení, ani neměl negativní 

význam, například šlo o přímou citaci reálného Trumpova výroku. (viz Obrázek č.  5) 

Stránka Clintonové tedy pouze poskytla reálný materiál a hodnocení ponechala přímo na 

uživateli. Tento typ příspěvků se v tabulce dat zařadil mezi neutrálně zabarvené.  
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Obrázek 5: Neutrálně zabarvený příspěvek obsahující kritiku oponenta. 

(Zdroj: facebooková stránka Hillary Clintonové) 

Do kategorie příspěvků majících zároveň pozitivně i negativně zabarvené aspekty 

spadaly velmi často dlouhá videa, během kterých stihli kandidáti pokrýt obsah z obou dvou 

stran spektra. Příspěvky amerických kandidátů měly ve srovnatelném počtu případů čistě 

pozitivní, nebo čistě negativní zabarvení (vždy něco málo přes 20 %).  Trump i Clintonová 

se totiž shodně vyjadřovali pozitivně v příspěvcích týkajících se jejich kampaně a převážně 

negativně v případě, že zmiňovali jeden druhého navzájem. U Clintonové však celkově 

převažovaly příspěvky neutrální. Naproti tomu v České republice byly výsledky velmi 

nerovnoměrné. Na Zemanově profilu bylo 60 % příspěvků neutrálních, i vzhledem 

k avizované absenci kampaně. Naopak Drahoš se od průměru odchýlil velkým počtem 

pozitivně laděných příspěvků (65 %), což koresponduje s jeho koncepcí slušného 

kandidáta. 

6.1. Vliv na mladší voliče 

V kapitole 2.1 bylo na výsledcích studií ilustrováno, že sociální sítě v největší míře 

využívají lidé z generací Y a Z. Otázkou je, do jaké míry se na nich zaměřili na 
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prezidentské kandidáty. Podle webu Statista.com23 volilo ve Spojených státech amerických 

ve věkové kategorii 18-24 let 56 % voličů Hillary Clintonovou a 35 % Donalda Trumpa. 

Ve věkové kategorii 25-29 let to bylo 53 % pro Clintonovou a 39 % pro Trumpa. Z Grafu 

č. 13 tedy vyplývá, že Trumpa volilo víc starších voličů a Clintonovou naopak spíše mladší 

generace. Užívání sociálních sítí oběma kandidáty přitom vykazovalo v řadě kritérií velmi 

podobné charakteristiky i aktivitu. Trump měl navíc na Facebooku větší odezvu než 

Clintonová a dá se tak označit za úspěšnějšího. Vliv však mají i další faktory. Mimo jiné 

třeba to, že mladí Američané mají tendenci volit spíše kandidáta Demokratů než 

Republikánů. 

Graf 13: Voliči amerických kandidátů dle věku. (Zdroj: Statista.com) 

V České republice se věnovala tomuto tématu částečně agentura Median 

v rozsáhlém průzkumu k prezidentským volbám pro Českou televizi.24 Z průzkumu mimo 

jiné vyplývá, že Miloše Zemana podporovali hlavně lidé starší 50 let, kteří nemají maturitu 

                                                 

 

23 Election 2016 exit polls: percentage of votes by age. In: Statista [online]. 2019 [cit. 2019-07-23]. 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/631231/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-

elections-by-age/  

24 Prezidentský panel 2018. In: Median [online]. 2018 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 

http://www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/2018/01/MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf  

https://www.statista.com/statistics/631231/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-age/
https://www.statista.com/statistics/631231/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-age/
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2018/01/MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2018/01/MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf
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(volila ho zhruba polovina této demografické skupiny), naopak Drahoš měl větší úspěch 

u lidí mladších 50 let s maturitou. Přímo rolí vyjadřování prezidentských kandidátů na 

sociálních sítích se zabývala další část průzkumu pro Českou televizi (viz Příloha č.  5) 

V tomto průzkumu uvedlo 67,8 % lidí ve věku 18-29 let uvedlo, že pro ně hrálo určitou 

roli vyjadřování kandidátů na sociálních sítích. Z řad voličů Jiřího Drahoše se stejným 

tvrzením souhlasilo celkem 56,6 % z nich a v případě voličů Miloše Zemana to bylo 

38,6 %. Tato data lze shrnout do následujícího poznatku – přestože mladí voliči v USA 

volili převážně Clintonovou, na sociálních sítích měl větší odezvu Trump. V České 

republice se naopak korelace mezi aktivním působením kandidáta na Facebooku a zájmem 

mladých voličů potvrdila. Přestože se sociální sítě staly při prezidentských volbách v USA, 

a v posledních letech i v České republice, významnou součástí předvolební komunikace 

kandidátů, zdá se, že i v případě generace Y a Z jde stále jen o jeden z řady podstatných 

faktorů.  
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Závěr 

Výzkumy a studie posledních let naznačují, že mladí lidé z generací Z a Y čerpají stále 

častěji zpravodajské a informační obsahy z prostředí Webu 2.0 a potažmo ze sociálních 

sítí. Ty za svůj zdroj zpráv v roce 2018 označilo 56 % dotazovaných mladých Čechů 

a dokonce 68 % Američanů. Tohoto vývoje jsou si vědomi také politické subjekty 

a osobnosti, které právě sociální sítě využívají jako prostředek své propagace a způsob, jak 

voliče oslovovat přímo. V prostředí USA je s nejrozsáhlejšími kampaněmi historicky 

spojená volba prezidenta. V České republice se fenomén prezidentských kampaní objevil 

teprve před šesti lety, kdy byla poprvé v dějinách země hlava státu vybrána přímou volbou. 

Nabízí se tedy srovnání – jakým způsobem se sociálními sítěmi pracují prezidentští 

kandidáti v USA a jakým způsobem v ČR? Tato myšlenka tvořila hlavní výzkumné otázky 

této práce. 

 První výzkumná podotázka směřovala na četnost zveřejňovaných příspěvků a jejich 

uživatelskou odezvu. Práce se přitom soustředila pouze na Facebook, neboť ten je 

nejpopulárnější sociální sítí jak českých, tak amerických uživatelů. Už prvotní analýza 

posbíraných dat potvrdila, že využití Facebooku probíhalo v daleko masivnějším měřítku 

v USA. Oba zkoumaní kandidáti – Donald Trump a Hillary Clintonová – zveřejnili 

v posledních třech týdnech před volbami každý přes 230 příspěvků. Naproti tomu aktivita 

českých kandidátů byla o poznání menší. Jiří Drahoš zveřejnil 93 příspěvků a Miloš Zeman 

pouhých 15. To, že byla v americkém prostředí i uživatelská odezva početnější než 

v Česku, není jistě žádným překvapením, vzhledem k třicetinásobně větší populaci USA. 

Po srovnání počtu reakcí nejúspěšnějších příspěvků v USA a ČR s celkovou populací dané 

země se ale ukázalo, že zatímco příspěvek Donalda Trumpa o 557 tisících reakcí mohl 

představovat odezvu maximálně 0,17 % Američanů, příspěvek Jiřího Drahoše s 35 tisíci 

reakcemi mohlo reflektovat skoro 0,33 % Čechů. 

 Druhá výzkumná otázka směřovala na typ obsahů zveřejněných příspěvků. Tím 

nejčastějším byl text, američtí kandidáti většinou zveřejňovali spíše kratší texty než čeští 

kandidáti. Podle výsledků analýzy u všech čtyř kandidátů kromě textu převažoval také 

audiovizuální obsah (tedy video, nebo fotografie), který tvořil přes polovinu příspěvků. 

V Spojených státech amerických bylo v daleko větším množství využíváno živých 

vysílání, zejména k přenosu předvolebních mítinků. Přestože Jiří Drahoš této možnosti 
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párkrát také využil, většinou se ale soustředil videa ve formě kratších klipů o stopáži okolo 

jedné minuty. Poměrně často se objevovaly také příspěvky s odkazy. Ovšem zatímco 

Trump a Zeman odkazovali především na různé informační servery, Clintonová a Drahoš 

připojovali odkaz na osobní webové stránky s jejich vlastním původním obsahem. 

 Třetí výzkumná otázka mířila na nejčastější témata kandidátů na sociálních sítích. 

Společným nejfrekventovanějším tématem byly volby, kdy kandidáti často vybízeli voliče, 

aby skutečně šli volit, zvali na předvolební setkání nebo mítinky, či sdíleli výsledky 

volebních průzkumů. Druhým nejčastějším tématem příspěvků byla kritika oponenta, která 

však v USA nabyla úplně jiných rozměrů než v českém prostředí. Americká kampaň se 

nesla v duchu neskrývaných osobních útoků, ostrých slov a silných prohlášení. V České 

republice byla alespoň v rámci sociálních sítí kritika oponenta v porovnání s USA spíše 

zaobalená. U Hillary Clintonové a Jiřího Drahoše bylo možno najít další podobnost – 

vzkazy podpory od voličů i známých osobností. Oba kandidáti jich užívali v hojném 

množství. Hillary Clintonová po celou dobu kampaně těžila mimo jiné z podpory 

někdejšího prezidenta Baracka Obamy i jeho ženy Michelle. V ČR byl v souvislosti se 

státními výročími zmiňována kultura a historie, v USA imigrace nebo zdravotnictví. 

 Čtvrtá výzkumná otázka se ptala po přítomnosti pozitivního či negativního 

zabarvení příspěvků. V USA byl podíl pozitivních a negativních příspěvků obou kandidátů 

obdobný, v případě Clintonové pak ještě převažoval počet příspěvků neutrálních. Naproti 

tomu předvolební komunikace Jiřího Drahoše byla na Facebooku nejjednoznačnější, a to 

pozitivním směrem. Negativních příspěvků Drahoš zveřejňoval minimum. U Zemana byl 

ze všech kandidátů největší podíl neutrálních příspěvků. 

 Co se týče trendů, které lze z analýzy vyvodit, nárůst příspěvků byl v USA patrný 

po odvysílání poslední televizní debaty kandidátů, odezva uživatelů narůstala především 

v posledních dnech před volbami. Jiří Drahoš v závěru kampaně přidával více příspěvků, 

ovšem počet komentářů a sdílení na jeho profilu často nedosahoval hodnotám 

odpovídajícím vysokému počtu reakcí. Účet Miloše Zemana se vyznačoval 

nesystematičností a skutečně malou aktivitou. Společnými jmenovateli obou předvolebních 

období jsou dezinformace či fake-news, které se o kandidátech v obou zemích 

prostřednictvím internetu a sociálních sítí šířily.  

 Problematickým aspektem této práce je v porovnání s ostatními kandidáty velmi 

malý vzorek příspěvků Miloše Zemana, který omezuje relevantnost závěrů učiněných na 
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základě analýzy k jeho předvolební komunikaci. Při sestavování tezí bakalářské práce 

v květnu 2017 byl předpoklad větší Zemanovy aktivity, a tudíž bohatějšího zkoumaného 

vzorku. I Zemanova výsledná relativní nečinnost je však vypovídající skutečností. Aniž by 

Miloš Zeman vedl aktivní kampaň na internetu a sociálních sítích, podařilo se mu přesto 

mandát obhájit. Tento fakt reflektuje poslední podkapitola této práce věnovaná volebním 

preferencím zástupců generace Y a Z. Po srovnání volebních průzkumů a statistik v USA 

a ČR se ukazuje, že přestože byl Donald Trump na sociálních sítích o něco málo aktivnější 

a měl větší odezvu, více mladých voličů dalo přesto přednost Hillary Clintonové. Naopak 

v České republice volilo na sociálních sítích aktivního Drahoše více mladých lidí. Zemana, 

který na sociální sítě do velké míry rezignoval, naopak volila velká část voličů staršího 

ročníku bez maturity, kteří se v takové míře na sociálních sítích nepohybují. 

Kromě malého počtu příspěvků na stránce Miloše, může být problematický také 

nedokonalý výčet kategorií témat v tabulce, jež byly zvoleny po prvotní analýze všech 

příspěvků jakožto témata, která se opakovala nejfrekventovaněji. Dále zařazení příspěvků 

do pozitivní, neutrální a negativní kategorie podléhalo autorčině úsudku, tedy i to, zda 

měly jednotlivé příspěvky objektivně pozitivní, či objektivně negativní význam. I to může 

být potencionální slabinou práce. Příhodná je pro to úvaha Barbory Osvaldové 

(2011, s. 11), která v souvislosti s objektivitou tvrdí, že: „...každý popis světa je vlastně i 

jeho hodnocením.“ 

Podnětem pro další rozšíření této práce by mohlo být zkoumání předvolební komunikace 

u dalších kandidátů volby prezidenta z roku 2018, na které se v této práci nedostalo, neboť 

zkoumaný vzorek současných čtyř kandidátů čítal 578 příspěvků, jež musely být jeden po 

druhém posouzeny a zpracovány. Zajímavé by jistě bylo sledovat, jak si na sociálních 

sítích počínal například kandidát Pavel Fischer, kterému se i přes pozdní vstup do kampaně 

podařilo na Facebooku zmobilizovat několik desítek tisíc lidí, nebo Michal Horáček, 

kterého v den prvního kola voleb sledovalo 87 tisíc lidí. Případně by bylo efektivní provést 

místo kvantitativní analýzy hloubkové rozhovory, které by téma pomohly více objasnit 

a rozšířit. 

Summary 

 Studies from the last few years imply that young people from Generation Z and Y 

get most of their information from the environment of Web 2.0 in general, and from social 
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platforms in particular. Being aware of this fact, politicians and their teams tend to use 

social platforms as a means for propagation and for direct communication with the 

electorate. Historically, in the United States political campaigning is most often associated 

with presidential races. In Czechia, however, this is a new phenomenon as direct 

presidential elections were introduced merely six years ago. The goal of this thesis is to 

compare the campaign communications of presidential candidates in both environments. 

This research has confirmed that American presidential candidates have by far 

surpassed their Czech counterparts in number of Facebook posts. Donald Trump and 

Hillary Clinton both posted over two hundred times during their campaigns. The activity of 

Czech presidential candidates was far lower. Jiří Drahoš posted less than one hundred 

times and Miloš Zeman had only 15 attributed posts by election day. However, the most 

successful Jiří Drahoš post had greater reach, than any of Donald Trump’s posts. The posts 

of American candidates were also generally shorter than those of Czech candidates. This 

study also shows that each of the candidates preferred posting audio visual content. In the 

United States live broadcasts were much more popular. Hypertext links were also very 

popular. Trump and Zeman referred to news servers, while Clinton and Drahoš more often 

linked to their own personal websites. The candidates most frequently spoke about their 

campaigns. Another subject was criticism of their opponent. In the US direct critique was 

employed while Czech candidates relied on hidden critique and implications. Clinton and 

Drahoš both posted examples of praise and support from voters and various celebrities. 

Among frequently mentioned topics were immigration and healthcare in the US and, in the 

Czech Republic, culture and history. Semantic analysis of the posts shows that the 

American candidates were critical and positive in equal measure, while Drahoš was more 

positive and Zeman more neutral. In The US, there was an apparent rise in the frequency of 

posting after each presidential debates. Conversely, the feedback of Facebook users rose 

during the last days of the campaign. In the closing days of campaigning in Czechia, 

Drahoš increased the frequency of his posting as well. But the amount of comments and 

shares on his account did not correspond with the amount of likes and reactions his posts 

received. Zeman’s account was characterized by a low frequency of posts and seemingly 

randomly timed posting. The common denominator among both presidential campaigns 

was the existence of disinformation and fake news, as both of these were targeted against 

the candidates on social platforms and on the internet as a whole.  



 

 

56 

Použitá literatura 

Tištěné publikace 

BAUMAN, Zygmunt a David LYON. Tekutý dohled. Olomouc: Broken Books, 2013. 

ISBN 978-80-905309-1-1. 

BOYD, Danah M. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, 13(1), 210-230. 

Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x  

BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: From Production to 

Produsage. New York: Peter Lang, c2008. ISBN 978-0-8204-8866-0. 

DAHLGREN, Peter. The Political Web: Media, Participation and Alternative Democracy. 

New York: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-137-32637-9. 

DINUCCI, Darcy. Fragmented Future. Print Magazine. 1999. 3. Dostupné také z: 

http://darcyd.com/fragmented_future.pdf 

GORDON, Eric a Paul MIHAILIDIS. Civic Media: Technology, Design, Practice. 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. ISBN 9780262034272. 

HEJLOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v 

médiích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. Politika a 

společnost. ISBN 978-80-7325-294-6. 

JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století: hledání nových modelů. I. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8449-0. 

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 

2013. ISBN 978-80-87500-38-5. 

JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. [New ed.]. 

New York: New York University Press, 2008. ISBN 9780814742952. 

JUST, Petr a kol. Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018. Praha: Togga, 2018. 

ISBN 978-80-87956-76-2. 

http://doi.wiley.com/
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
http://darcyd.com/fragmented_future.pdf


 

 

57 

KRÁLOVÁ, Alžběta a Karel KOMÍNEK, ed. Americké volby: Nejdražší show světa. 2. 

vydání. Praha: Institut politického marketingu. 2017. ISBN 978-80-270-1455-2. Dostupné 

také z: http://nejdrazsishowsveta.cz/ 

LARSSON, O. Andres. Pandering, protesting, engaging. Norwegian party leaders on 

Facebook during the 2013 „Short campaign“. Information, Communication & Society. 

2015. 18(4), 459-473. 

LEBEDOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické 

komunikace a volebních kampaní. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3800-4. 

LEBEDOVÁ, Eva. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. V Olomouci: 

Periplum, 2008. Studie a analýzy (Periplum). ISBN 978-80-86624-44-0. 

LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 

978-80-7419-231-9. 

MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci: politici, občané a online sociální 

sítě. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický 

ústav, 2017. ISBN 978-80-210-8745-3. 

MACKOVÁ, Alena. Czech Politicians Go Online: Is this e-Democracy or Just a 

Campaign Move? In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F. Living in the 

digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. 1. vyd. 

Brno: MUNI Press, 2015. s. 164-180, 17 s. ISBN 978-80-210-7810-9.  

MEIKLE, Graham a Sherman YOUNG. Media Convergence: Networked Digital Media in 

Everyday Life. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0230228948. 

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 

Praha: Karolinum, 2006. Mediální studia. ISBN 80-246-0905-3. 

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. 

Praha: Academia, 2016. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2572-2. 

NORRIS, Pippa. Digital Divide: civic engagement, information poverty, and the Internet 

worldwide. New York: Cambridge University Press, 2001. Communication, society, and 

politics. ISBN 0-521-00223-0. 

http://nejdrazsishowsveta.cz/


 

 

58 

NORRIS, Pippa. A virtuous circle: political communications in postindustrial societies. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Communication, society, and politics. ISBN 0-

521-79364-5. 

O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0.. Sebastopol: O’Reilly Media, 2005. Dostupné také z: 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 

OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 

ISBN 978-80-246-1899-9. 

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-

80-245-1742-1. 

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 

2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 

ŠKODOVÁ, Markéta a kol. Mediální smrt konsenzu. Praha: Togga, 2016. ISBN 978-80-

7476-113-3. 

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politika a politický marketing. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-448-3. 

ŠTĚTKA V. a Lenka VOCHOCOVÁ. A Dialogue of the Deaf or Communities of Debate? 

The Use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections Campaign. Teorija in 

Praksa, 2014, 51(6), 1361-1380. 

TOFFLER, Alvin. The Third Wave. New York: William Morrow and Company, 1980. 

ISBN 0-688-03597-3. 

VAN DIJK, Jan a Kenneth HACKER. The Digital Divide as a Complex and Dynamic 

Phenomenon. The Information Society [online]. 2003, 19(4), 315-326 [cit. 2019-07-08]. 

DOI: 10.1080/01972240309487. ISSN 0197-2243. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01972240309487 

Elektronické zdroje 

Election 2016 exit polls: percentage of votes by age. In: Statista [online]. 2019 [cit. 2019-

07-23]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/631231/voter-turnout-of-the-exit-

polls-of-the-2016-elections-by-age/  

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01972240309487
https://www.statista.com/statistics/631231/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-age/
https://www.statista.com/statistics/631231/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-age/


 

 

59 

Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information 

technology sectors, and the implications for Regulation - Towards an information society 

approach. [online]. 1997 [cit. 2019-06-29] Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=7419  

Global digital population as of April 2019. In: Statista [online]. 2019 [cit. 2019-06-29]. 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 

How Millennials use and control social media. American Press Institute [online]. 2015 [cit. 

2019-07-13]. Dostupné z: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/ 

survey-research/millennials-social-media/  

Internet Growth Statistics. In: Internet World Stats [online]. 2019 [cit. 2019-06-29]. 

Dostupné z: https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm  

News Use Across Social Media Platforms 2018. In: Pew Research Center [online]. 2018 

[cit. 2019-07-12]. Dostupné z: https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-

social-media-platforms-2018/ 

Reuters Institute Digital News Report 2018. In: Reuters Institute [online]. 2018 [cit. 2019-

07-13]. Dostupné z: http://media.digitalnewsreport.org/wp-

content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf  

Reuters Institute Digital News Report 2019. In: Reuters Institute [online]. 2019 [cit. 2019-

07-13]. Dostupné z: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-

06/DNR_2019_FINAL_1.pdf 

Younger Americans and Those Who Prefer Social Media for News Feel Less Concern 

About the Issue of Made-up News. In: Pew Research Center [online]. [cit. 2019-07-12]. 

Dostupné z: https://www.journalism.org/2019/06/05/younger-americans-and-those-who-

prefer-social-media-for-news-feel- less-concern-about-the- issue-of-made-up-news/ 

Prezidentský panel 2018. In: Median [online]. 2018 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 

http://www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/2018/01/MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf   

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=7419
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/sur
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/sur
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/millennials-social-media/
https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/
https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/
http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf
http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf
https://www.journalism.org/2019/06/05/younger-americans-and-those-who-prefer-social-media-for-news-feel-less-concern-about-the-issue-of-made-up-news/
https://www.journalism.org/2019/06/05/younger-americans-and-those-who-prefer-social-media-for-news-feel-less-concern-about-the-issue-of-made-up-news/
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2018/01/MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2018/01/MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf


 

 

60 

 



 

 

61 

 

  



 

 

62 

 

 



 

 

63 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Data z předvolební komunikace Donalda Trumpa (tabulka) 

Příloha č. 2: Data z předvolební komunikace Hillary Clintonové (tabulka) 

Příloha č. 3: Data z předvolební komunikace Miloše Zemana (tabulka) 

Příloha č. 4: Data z předvolební komunikace Jiřího Drahoše (tabulka) 

Příloha č. 5: Předvolební průzkum pro Českou televizi (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 


