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Anotace
Bakalářská práce „Marketing političek: ženy v kampaních do PSP 2017“ se věnuje
vystupování ženských kandidátek v předvolebních kampaních, a to na příkladu kampaní stran
před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. V teoretické části tato
práce nastiňuje hlavní bariéry vyrovnaného zastoupení mužů a žen na volených politických
postech. Seznamuje se stavem zastoupení žen v české porevoluční vysoké politice obecně,
následně pak popisuje vývoj zastoupení žen přímo v dolní komoře Parlamentu od roku 1996
až do současnosti. Dále práce popisuje genderové stereotypy, kterým političky čelí nejčastěji,
jako je přisuzování zvláštních kompetencí či nekompetencí na základě jejich pohlaví,
zdůrazňování jejich rodinné a mateřské role na úkor jejich profesních schopností či kladení
důrazu na vzhled a oblečení kandidátek. Část práce mající praktický charakter analyzuje
předvolební kampaně nejsilnějších stran při volbách do Poslanecké sněmovny Paramentu
v roce 2017, a to z hlediska přítomnosti, tedy četnosti, a způsobu zobrazování jejich ženských
kandidátek v nich. Analýza se týká vybraných prostředků kampaně, kterých využívaly
všechny zmiňované strany, tedy volebních materiálů, volebních spotů a televizních debat
kandidátů. Úkolem práce je odpovědět na otázku, zda jsou ženské kandidátky stále
i v českých volbách z důvodu genderových stereotypů zobrazovány v kampaních méně anebo
jiným způsobem než mužští politici.

Annotation
The Bachelor thesis „Female political candidates marketing: Women in general
election's campaigns 2017“ deals with the appearance of female candidates in the election
campaigns on the example of the campaigns of the parties before the elections to the Chamber
of Deputies of the Czech Parliament in the year of 2017. In the theoretical part, this thesis
outlines the main barriers to a balanced representation of men and women in the politics.
It introduces the state of representation of women in the Czech post-revolutionary politics in
general, then describes the development of women's representation in the lower chamber of
parliament from 1996 to the present. Furthermore, the thesis describes the gender stereotypes
that politicians face the most often, such as attributing special competences or incompetences
on the basis of their gender, highlighting their family or maternal roles at the expense of their
professional abilities or imposing emphasis on the appearance and clothing of the candidates.
Part of the work that has a practical character analyses the election campaigns of the strongest

parties in the elections to the Chamber of Deputies in 2017, in terms of presence, meaning the
frequency, and the method of displaying their female candidates in them. The analysis relates
to selected campaign mediums, which were used by all the aforementioned parties, i.e.
electoral materials, election spots and television debates of candidates. The task of the thesis
is to answer the question whether female candidates in the Czech election campaigns are,
because of the gender stereotypes, displayed less or differently than male politicians.
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ÚVOD
Tato bakalářská práce se zabývá postavením ženských kandidátek v předvolebních
kampaních do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2017.
Aktivní i pasivní volební právo bylo Češkám oficiálně přiznáno v Ústavě z roku 1920
(Ústavní zákon č. 121/1920 Sb)1. Přesto ani dnes, téměř po sto letech, zastoupení žen
v politice nepřesahuje v žádném zastupitelském orgánu v České republice 30 % (Fórum 50 %,
2019). Tato nerovnost je výsledkem mnoha navzájem provázaných faktorů a není ambicí této
práce popsat je všechny.
Cílem této bakalářské práce je analýza rozdílů marketingové komunikace žen oproti
mužům, na příkladu kampaní před volbami do PSP v roce v 2017. Stěžejními otázkami je, zda
jsou ženské kandidátky v kampaních stále i u nás zobrazovány méně než mužští kandidáti,
anebo jsou z důvodu pohlaví komunikovány rozdílným způsobem. Již nerovnost
v předvolebních kampaních a znatelnost genderových stereotypů v nich by totiž mohla být
obrovským faktorem bránícím vyrovnanému zastoupení žen a mužů v politických funkcích.
Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická, se zabývá jednak samotným
zastoupením žen v české politice, a to jak zastoupením ve vysoké politice od roku 1989, tak
v samotném Parlamentu, jednak genderovými stereotypy, které mají vliv na marketingovou
komunikaci ženských kandidátek a nejčastějšími oblastmi, v nichž se liší postavění ženské
kandidátky od postavení kandidáta – muže. Těmi jsou dle mého oblast kompetencí či
typických vlastností přisuzovaných ženám, otázka rodinného života a mateřství, a nakonec
vzhled ženské kandidátky.
V druhé, praktické části, práce analyzuje stranické volební kampaně do PSP České
republiky v roce 2017 z hlediska ženských kandidátek a jejich vystupování či nevystupování
v rámci prostředků kampaně. Praktická část se při tom věnuje výhradně stranám, které ve
volbách 2017 překročily volební klauzuli a podařilo se jim tak získat mandáty ve sněmovně.
Závěr práce je věnován zhodnocení kampaní z hlediska prezentace ženských kandidátek
stran.

1

Jako delegátky politických stran usedly na nevolených postech v "Revolučním Národním shromáždění" v roce
1918
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Zastoupení žen v politice a jeho bariéry
Zastoupení žen v české politice, a tím spíš ve vysokých pozicích politiky, je dlouhodobě
nevyrovnané. Při tom platí premisa, že o čím vyšší úrovní politiky hovoříme, tím nižší je
zastoupení žen v ní (Šprincová, Adamusová, 2013, s. 4)
Politologové připisují procentuální zastoupení žen ve vrcholné (myšleno celostátní)
politice zejména třem faktorům: (1) politická kultura, (2) institucionální rámec a (3) sociálněekonomické předpoklady (Rakušanová, 2006). Z těchto faktorů pak vyvěrají tři základní
bariéry pro vstup žen do vrcholné politiky, tedy (1) společenské či kulturní bariéry, založené
na tradičním rozdělení genderových rolí ve společnosti, odlišné výchově a odlišných
hodnotách učených dívky a chlapce; (2) institucionální bariéry, které pramení z mechanismů,
jakým fungují politické strany a politické struktury a souvisí s (ne)existencí pozitivních
opatření, jakými jsou kvóty a nakonec (3) individuální bariéry, tedy odlišným sebepojetím
ženy a jejího vztahu k moci či její roli v rodině.
Tyto faktory, jež jsou v rámci teorie v souvislosti s nevyrovnaným zastoupením v politice
vždy zmiňovány, demonstrují komplexnost a nesnadnost řešení problému nízkého počtu žen –
političek.

1.1.

Zastoupení žen v české politice od roku 1989

Pro zhodnocení současné situace zastoupení žen v české politice je relevantní především
období svobodných voleb v České republice, tedy éru po roce 1989. (V dobách minulého
režimu bylo totiž zastoupení žen v české politice zajišťováno kvótami, bylo by tedy
samoúčelné se tímto obdobím zabývat (Jachanová Doležalová a kol., 2009, s. 54-73).)
Tehdy transformující se společnost začala obnovovat veřejný diskurz hodný občanské
společnosti demokratických zemí a dala tak prostor různorodým politickým tématům, mezi
nimi i progresivním tématům jako byl feminismus.
První diskuze organizované ženskými skupinami na téma zastoupení žen v politice se
však po vzoru Západních zemí začaly objevovat až o dekádu později (Hašková a kol., 2006).
Po volbách v roce 1992, kdy zastoupení žen v politice ještě nebylo etablovaným tématem,
dokonce kleslo zastoupení žen v PS Parlamentu na pouhých 8,6 %, což byl stav odpovídající
situaci v letech 1946-1948 (Hašková a kol., 2006).
7

Zasloužené pozornosti se genderové problematice dostalo v České republice až
v souvislosti s přípravami na vstup do EU před rokem 2004 (Křížková, 2006, s. 40). Podle
Evropských standardů se totiž diskriminace, jež je pro právní státy, natož pak státy ucházející
se o členství v EU, nežádoucím jevem, nekompromisně týká i rozdílů mezi muži a ženami.
V rámci nutnosti odstranění jakékoliv formy diskriminace tak tlak EU posloužil genderovým
tématům, za které dřív bojovali spíš občanskoprávní aktivisté, a přivedl je na vládní úroveň
(Křížková, 2006, s. 40).
V roce 2001 byl proto založen vládní orgán nazvaný Rada vlády pro rovnost žen a mužů
(Vláda ČR, nedatováno), který systematicky naplňuje závazky plynoucí z mezinárodních
smluv, především pak Evropských Smluv (SEU a SFEU) a Úmluvy OSN o odstranění všech
forem diskriminace žen, a zakládá institucionální rámec pro naplňování politiky rovného
zastoupení mužů žen v politice i vedoucích pozicích.
Díky tomuto alespoň minimálnímu rámci můžeme sledovat stoupající tendenci zastoupení
žen v politice; procentuální zastoupení žen v některém z orgánu je však i dnes nejvýše 27 %, a
to jak v orgánech místní samosprávy, tak ve Vládě ČR (Fórum 50 %, 2019).

1.2.

Zastoupení žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

V žebříčku sestaveném Meziparlamentní unií (Inter-Parliamentary Union, 2018), který
seřazuje státy podle procentuálního zastoupení žen v dolní komoře parlamentu, (v celém
parlamentu v případě států s jednokomorovým parlamentem) se Česká republika ke konci
roku 2018 umístila na 84. místě ze 193 zemí, daleko za tradičně patriarchálními státy jako je
Somálsko či Spojené Arabské Emiráty.
Zásadní vliv na konečný poměr žen a mužů (nejen) v dolní komoře parlamentu mají při
tom politické strany. Stěžejním faktorem úspěšnosti zvolení je totiž podle četných studií
způsob sestavování kandidátních listin stranami (Jachanová Doležalová a kol. 2009).
Politické strany a jejich vnitřní hierarchie podle odborníků (Appeltová, 2009, s. 57-59) tak
plní funkci tzv. gatekeepers, rozhodujících o přijetí, nominaci či pozici kandidáta na
kandidátní listině a de facto i konečném zastoupení ve volených orgánech.
Realitou je, že strany velmi často disponují vysokým procentuálním obsazením žen
v členské základně (Hašková, Křížková, Linková, 2006), průměrně mezi 30-50 % (Jachanová
Doležalová a kol. 2009), což odpovídá situaci v progresivních systémech skandinávských
8

zemí. Toto zastoupení je přesto v hrubém nepoměru s reálným obsazením žen ve volených
pozicích i ve vyšších pozicích v rámci strany. V nejužších vedeních strany je průměrné pouze
10 % žen, což ústí k neschopnost žen ovlivňovat důležitá rozhodnutí ve stranách např.
sestavování kandidátek, přijímání pozitivních opatření, financování ženských frakcí (Fórum
50 %, 2009). Problémem tedy není nedostatek žen v politice jako takové (v členských
základnách politických stran), ale především v jejich nedostatku ve vyšších pozicích stran,
což ovlivňuje možnost jejich dalšího působení.
Dalším faktorem pro zastoupení žen v parlamentu je volební systém a způsob rozdělování
poslaneckých křesel. Současný systém rozdělování mandátů do PSP je založen na rozdělení
podle poměrného zastoupení (Zákon č. 247/1995 Sb.). Počet mandátů pro jednotlivé kraje
není předem znám. Celkový počet odevzdaných hlasů je až ex post vydělen počtem
poslaneckých křesel; výsledné číslo následně představuje tzv. republikové mandátové číslo.
Republikovým mandátovým číslem se dělí platně odevzdané hlasy v jednotlivých volebních
krajích, výsledek činí počet mandátů, které připadají na jednotlivé volební kraje. (Při
nerozdělení všech mandátů jsou pak ty zbývající postupně rozděleny mezi kraje s největším
zbytkovým číslem.) Do skrutinia potupují při tom jen strany, které získaly na celostátní úrovní
víc než 5 %. (Zákon č. 247/1995 Sb.)
Pro zastoupení žen, které (jak je již zmíněno dříve) jsou často umisťovány na spodní
příčky kandidátních listin je stěžejní novela zákona o volbách do poslanecké sněmovny z roku
2006 (Zákon č. 480/2006 Sb.,), která umožnila kandidátovi, který získal alespoň 5 % hlasů
voličů své politické strany, získat přednostně mandát, tj. bez ohledu na jeho pořadí na
kandidátní listině. Tato změna přinesla oslabení uspořádání kandidátní listiny a už v prvních
volbách, ve kterých byl tato novela aplikována, tedy ve volbách v roce 2010, viditelně
napomohla ženám k vyššímu zastoupení, viz graf níže.
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Graf 1Vývoj zastoupení žen mezi jmenovanými a volenými do PSP ČR
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Z grafu je patrné, že rok 2010 byl pro zastoupení žen v dolní komoře parlamentu
průlomový; oproti předchozímu volebnímu období vzrostl počet žen o celých 6,5 % a dosáhl
maxima. 14 žen při tom získalo mandáty právě díky preferenčním hlasům, bez kterých by
ženské zastoupení činilo pouhých 16 % (Šprincová, Adamusová, 2013).
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu konané v roce 2017 nebyly z pohledu
genderové vyváženosti zvolených poslanců průlomové. Ženské kandidátky tvořily 28,6 %
všech kandidujících politiků, což je sice nejvyšší počet ze všech voleb do PSP, oproti
předchozím volbám v roce 2013 však nárůst činí zanedbatelných 1,7 % (ČSÚ, 2017). Oproti
tomu počet zvolených poslankyň odpovídal výsledkům voleb v roce 2010 ̶ s celkovým
počtem 44 poslankyň se tak podařilo navrátit pozitivní stav, kdy nově zvolené poslankyně
tvořily 22 % všech zvolených, což spolu s výsledky v roce 2010 představuje nejvyšší podíl za
posledních dvacet let (ČSÚ, 2017).
Poměr kandidujících a zvolených žen však nekoresponduje ̶ zatímco od prvních
voleb do PSP v roce 1996 sledujeme trvale rostoucí trend žen, které se rozhodnou kandidovat,
trend žen, kterým se podařilo dosáhnout zvolení, není ani zdaleka tak konzistentní, ani
poměrně odpovídající nárůstu kandidátek.
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2. Genderové stereotypy ovlivňující politickou komunikaci političek
Genderová stereo typizace je proces apriorního přisuzování vlastností jedinci na základě
jeho biologického pohlaví (Waylen, 2013). Je to předpoklad, že všichni příslušníci daného
pohlaví sdílí charakteristiky, které byly v průběhu dějin určité kultury tomuto pohlaví
přisouzeny na základě tzv. genderového kontraktu, tedy tiché společenské smlouvy určující
pravidla chování rozdílné pro ženy či muže (Schrupp, Patu 2017, Hašková 2000).
Závažnost problematiky stereo typizace vyjadřuje například Oxfordská učebnice genderu:
„Po celém světě pohlaví ovlivňuje, kdo hladoví a kdo naopak dostane dostatek potravin či
vody, kdo volí, uchází se o politický post, vstupuje do manželství či má právo na děti, kdo je
brán s autoritou a respektem a kdo naopak zostuzovaný a opomíjený, a kdo je nejvíce
ohrožený násilím a zneužíváním ve vlastním domově a partnerských vztazích.“ (Waylen,
2013).
Obdobně závažné důsledky mají genderové stereotypy i na zastoupení žen v politice a zdá
se, že také na předvolební marketingovou komunikaci žen.

Srovnávací studie citovaná

Sociologickým ústavem AV ČR (Vohlídalová, Maříková, 2017, s. 26-57) dokládá, že
společenská kultura je klíčová pro výši podílu žen v parlamentech a tradiční genderové
stereotypy jsou zásadní bariérou pro vyrovnané zastoupení žen ve vrcholové politice.
Politoložka Kelly Dittmar (2015) zmiňuje, že jsou to jednoznačně jak vnější rysy, (tedy
vzhled) tak projevované vlastnosti, na které je u ženských kandidátek kladen větší důraz.
Stejně tak je podle ní u kandidátek nahlíženo rozdílně na typy sdělení a témat (ve kterých je
jedno z pohlaví považováno za kompetentnější než jiné) a způsob jejich komunikace směrem
k veřejnosti.
Genderové stereotypy při tom v rámci marketingové komunikace žen ovlivňují jednak (1)
samotnou přítomnost či nepřítomnost kandidátek v prostředcích kampaně stran, jednak (2)
způsob, jakým jsou v kampaních zobrazovány.
Co se přítomnosti kandidátek v kampaních stran týče (1), hlavním problémem se zdá být
nepřítomnost žen na vyšších pozicích. Vzpomeneme-li přitom poměrně vysokou poptávku
veřejnosti po zvýšení zastoupení žen v politice a spojíme ji s modelem tržně orientovaných
stran Jennifer Lees-Marshementové (Matušková, 2012, s. 12), tedy modelem, podle nějž
strany permanentně využívají průzkumů veřejného mínění a upravují produkt, který nabízejí
voličům tak, aby uspokojily jejich potřeby (Gregor, 2012, s. 56), lze teoreticky anticipovat, že
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strany by měly být ochotnější veřejnosti vyhovět a ženy nominovat do vyšších pozic i
umisťovat je na volitelná místa do čela kandidátek. Je otázkou, zda se tak opravdu děje.
Pokud se podíváme na způsob, jakým jsou kandidátky zobrazovány (2), jsou to často
strany samotné, ale především média, kdo rozlišuje sdělení podle toho, o kterém pohlaví se
zmiňují. Setkáváme se s tzv. konceptem medializace politiky, tedy realitou, kde “politik ztrácí
svou autonomii a ve svých hlavních funkcích se (politika) stává na médiích vskutku závislou
(Jirák, Říchová, 2000).“ Podle Haškové a spol. (Hašková, Křížková, Linková, 2006) tak
„média stále zůstávají takřka jediným hřištěm, na němž se hraje o legitimizaci politické
reprezentace žen a ve zbytnělé roli zprostředkovatele, na niž nicméně společnost spoléhá,
mohou proto formování diskurzu do značné míry pozitivně a negativně ovlivňovat.“ Jsou to
při tom média, kdo často vytváří genderově nekorektní kauzy dotazováním na mateřství a
organizaci v rodině či upozorňováním na vnější vzhled či výběr šatů. Bez viny nejsou však
ani samotní původci marketingového sdělení.
V marketingové komunikaci můžeme obecně narazit na druhy neetické reklamy či
komunikace, jak je popisuje například nevládní organizace NESEHNUTÍ (2017), tedy
komunikace, která obsahuje nevhodné dvojsmysly, reprezentuje ženy a muže ponižujícím
způsobem, zobrazuje násilné chování, ukazuje ženy a muže jako sexuální či jiné objekty
anebo užívá jazykovou pornografii, i když nemá přímý vztah k předmětu reklamy. Právě
organizace NESEHNUTÍ začala poukazovat na sexistické projevy v reklamě, mezi ní
samozřejmě i v politické komunikaci. V rámci soutěže Sexistické prasátečko pořádané
organizací si svými komunikáty v minulosti „vysloužily“ vítězství například TOP 09 nebo
ČSSD.

Obrázek 1 Sexistický volební plakát TOP 09

Zdroj: NESEHNUTÍ, 2017
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Konkrétně v politické komunikaci pak kromě výše zmíněných a na první pohled
rozeznatelných neetických rysů komunikace najdeme méně nápadné projevy genderové
nerovnosti, která spočívá v (Dittmar, 2015):
a) přisuzování kandidátkám typicky ženských vlastnosti či kompetencí,
b) (s tím souvisejícím) kladením důrazu na mateřství či rodinnou roli kandidátky,
c) zaměření se na vzhled kandidátky.
Právě tyto projevy genderové stereotypizace se zdají být v průběhu kampaní nejčastější,
proto se jim důkladněji věnuji v následujících podkapitolách.

2.1.

Typicky ženské vlastnosti a kompetence

V průběhu dějin nebyla politika považována za obor, v němž by ženy byly kompetentní
(Nagl-Docekal, Klinger, 2000).
Samotná politická filozofie se často staví a po celá léta stavěla k ženám, jakožto
samostatné politické skupině, dosti opomíjivě (Nagl-Docekal, Klinger, 2000). (Příkladem
může být fakt, že uzákonění aktivního volebního práva pro všechny muže je dodnes nazýváno
zavedením všeobecného volebního práva.)
Přesto, že je dnes pasivní i aktivní volební právo zaručené všem bez ohledu na pohlaví,
politické prostředí zůstává silně maskulinním prostředím a ani dnes se v politických
strukturách a rovností pohlaví nesetkáme. Muži, kteří už zaujímají vysoké posty, ženy
málokdy „zvou“ do svých středů. Političky tak musí pracovat tvrději, a být kompetentnější, co
dokládají jak samotné političky, tak veřejnost (Vohlídalová a kol., 2016).
Dokonce i z analýzy Úřadu vlády ČR (Hrbková, 2017) vyplývá, že jsou „kampaně vysoce
genderově determinované politické instituce především co do vlastností, které jsou
připisovány mužům a ženám, a co do témat, ve kterých jsou obě pohlaví považována za
kompetentní“. Podle analýzy jsou to právě stereotypy o typických vlastnostech žen či mužů,
které ovlivňují, jakým způsobem je veřejností ale i ostatními politiky nahlíženo na kandidáta.
U ženských kandidátek například na rozdíl od mužů voliči kladou důraz spíše na schopnost
péče a soucitu než na „tvrdé“ kompetence (Hrbková 2017, Dolan 2014). V evropské
společnosti totiž stále dominuje představa ženy, jejíž místo je v soukromé sféře, která je
zaměřená na vztahy, empatii a rodinné zázemí. Naproti tomu muž je obecně spojován se
symbolem zajišťovatele rodiny, pracujícího a nezávislého jedince, který vystupuje z pozice
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moci. Pojmy jako rodina, péče, emoce jsou považována za femininní, naopak síla, moc,
politika nebo nezávislost je přičítána maskulinním vlastnostem (Hašková, 2000).
Očekávání tradičně femininního chování vycházející z genderové smlouvy, tedy
citlivost, péče a je jedním z ukazatelů rozdílných očekávání od mužů a žen, kteří chtějí
aktivně vystupovat v politice. Podle tvrzení autorek publikací Sociologického ústavu AV ČR
jsou tato očekávání navíc tím silnější, o čím vyšší post se jedná (Hašková, Křížková, Linková,
2006). S vlastnostmi očekávanými od političek se však pojí i ženám připisovaná
emocionálnost, tedy snazší ovlivnění chování političky tím, co zrovna cítí. Vysoká náklonnost
k emocím bývá jedním z nejčastějších argumentů, proč by ženy vůbec neměly do politiky
vstupovat (Vohlídalová a kol., 2016). Tuto obavu dokazují i výsledky průzkumu projektu
Ženy a muži v rovnováze, ve kterém 12 % dotazovaných uvedlo jako negativum zastávání
politických funkcí ženami jejich náladovost a emocionálnost (Vohlídalová a kol., 2016). Ve
společnosti tak dochází k paradoxnímu jevu. Na jedné straně je od kandidátek očekáván
přínos do politiky v podobě „ženských vlastností“, na druhé straně jsou za tyto vlastnosti
apriori penalizovány.
Podíváme-li se na rozdělení témat v rámci politiky a s nimi související resorty,
rozlišujeme tzv. vyšší a nižší resorty (Hašková, Křížková, Linková, 2006).
Za vyšší resorty bývají považovány ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra,
ministerstvo financí apod.; nominace žen do ministerských postů těchto resortů bývá tradičně
omezená. (Výjimku najdeme například právě v obsazení postu ministryně obrany Karlou
Šlechtovou po volbách v roce 2017 (Ministerstvo obrany ČR, 2017)).
Naopak ženské političky jsou považovány za kompetentnější v tzv. ženské politické
agendě, tedy resortech nižších. Ženy tak (v případě, že se jim podaří dostat do čela resortů)
obsazují takříkajíc nižší, „ženské“ resorty, jako jsou ministerstvo práce a sociálních věcí či
ministerstvo kultury. Důvodem je již zmíněné převládající přesvědčení, že ženy, které se do
pozice (politické) moci prosadí, mohou být přínosem v „ženských tématech“, jelikož jsou
díky rozdílné sociální zkušenosti kompetentnější v měkkých vědách a „femininních“
oblastech, jako je kultura, péče, sociální zabezpečení apod. (Hašková, Křížková, Linková,
2006).
I když je tedy poptávka veřejnosti po vyšším zastoupení žen v politice poměrně
vysoká, je založena především na poptávce o doplnění „mužské politiky“ o tradičně ženské
vlastnosti. Ženská agenda tedy představuje jakoby „věno, které ženy musí do politiky přinést
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jako jakýsi specificky ženský přínos“ (Jachanová Doležalová a kol. 2009). Ženy tedy musí
„přihodit na váhu cosi ‚navíc‘, co by jako skutečně rovnocenné bytosti vlastně nemusely“
(Jachanová Doležalová a kol. 2009). I slavný citát Václava Havla, který je považovaný za
jednoho z nevětších demokratů a podporovatelů žen v politice, dokládá rozdílné chápání muže
politika a ženy političky: „Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke
konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku. (Havel, nedatováno).“ S tímto přístupem však
nedochází k podpoře rovnosti pohlaví, ale k jevu, kdy „ti, kdo podporují politickou
reprezentaci žen, de facto požadují uplatnění tradičních (pečovatelských a kultivačních)
ženských vlastností, pouze mimo domácí sféru (Hašková, Křížková, Linková, 2006, s. 37).“
Nejde tedy o ochranu principů demokracie a základních lidských práv žen, ale o čistě
kulturní diskuzi a pouhé posouvání mantinelů vytvořených patriarchální společností.

2.2.

Mateřství a péče o rodinu

S otázkou „ženských kompetencí“ souvisí samozřejmě i otázka mateřství a role ženy
v rodině. Nejen, že jsou ženy považovány za pečující a laskavé, tyto vlastnosti jsou od nich
automaticky očekávány i v soukromé sféře, jako by jakkoliv souvisela s jejich povoláním
političky.
Je pravdou, že soukromý život politiků je medializován nehledě na jeho pohlaví.
„Soukromý život (politiků) se stal pevnou složkou politické, mediální i veřejné komunikace
(Hejlová, 2012).“ Situace žen – političek je však o to těžší, že k jejich soukromému životu
stále podle tradičních měřítek patří mateřství, pečovatelská úloha v rodině a upřednostnění
soukromého života před tím profesním. Proto je politické působení ženy, tím spíše ve
vysokých pozicích, považováno za neslučitelné s mateřstvím či rodinným životem.
Problémem je, že samotné političky si svou očekávanou úlohu v rodinném životě často
uvědomují a podřizují se ji, jak dokazují slova místopředsedkyně senátu Miluše Horské:
„Považuji za svůj největší úspěch v politice to, že se mi nerozpadla rodina a mateřství. (…)
Věděla jsem, že jsou hranice, a byla sem rozhodnuta, že ve chvíli, kdy by se to jakkoli
negativně odráželo na mé rodině, půjdu z politiky (Vohlídalová a kol., 2016).“ Jen málo
političek má odvahu se z těchto stereotypů vymanit. Pozitivním příkladem je například NovoZélandská premiérka Jacinda Ardern, která šokovala svět především svým feministickým
přístupem, včetně toho, že zastávala svou vysokou funkci jak v průběhu svého těhotenství, tak
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s novorozeným dítětem, prohlásila o tomto dotazování médií jediné: „Je naprosto nepřípustné
tyto otázky (týkající se mateřství) dostávat i v roce 2017 (Eggert, 2017).“
Tato očekávání však neustále prohlubují média i veřejnost, kteří na kandidáty pohlížejí
stále stigmatizovaným genderovým dvojím metrem. Ať už jde o otázku, kdo hlídá děti, když
je kandidátka zaneprázdněna kampaní či prací, anebo o otázku, proč politička děti vůbec
nemá nebo kdy je plánuje – média tyto otázky běžně političkám pokládají, politikům však
nikoliv. Týdeník Sunday Times například zveřejnil výběr „bezdětných političek“. Je nutné se
ptát, proč nikdy nezveřejnil obdobný seznam jejich mužských kolegů.

Obrázek 2 Tweet ženské neziskové organizace kritizující seznam bezdětných političek v Sunday Times

Zdroj: MamaMia.com.au, 2016

Neetickým otázkám médií a očekáváním veřejnosti čelí při tom bezdětné političky
stejně tak, jako političky s dětmi. Obecným předpokladem totiž je, že pokud je žena úspěšná,
musela pro to obětovat svou rodinu. Voliči navíc přiznávají, že pokud nemá politička děti,
nedůvěřují jejím schopnostem porozumět problémům rodin a jejich politickým potřebám.
U mužů politiků podobnou obavu nesdílejí (Eggert, 2017).
Političky mají z důvodu výše zmíněného těžší postavení než politici, a to nejen
v průběhu výkonu funkce ale už v době předvolebních kampaní. Spíše než na přínos a
politickou agendu kandidátky se totiž většina voličů zaměřuje na její schopnosti coby matky
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nebo na otázku péče o děti v případě jejího zvolení. Více méně tak apriori odpírají právo na
zvolení (či na politickou kariéru obecně).

2.3.

Vzhled

O tom, jak je kandidát vnímán, rozhoduje mnoho faktorů od barvy hlasu přes obsah
sdělení až k jeho vzhledu. První dojem při tom tvoří až z 50 % právě vzhled, zatímco sdělení
pouhých 7 % (Matušková, Eibl, Krčmář, 2009).
Lidé, kteří jsou považování za krásné, bývají podle výzkumů úspěšnější. To samé
samozřejmě platí u politiků a političek (Poutvaara, 2017). U žen je situace o to
komplikovanější, že ženy obecně postihují předsudky týkající se vzhledu mnohem více než
muže a „krása“, jak ji vidí společnost, je jedním ze základních atributů ženství.
Média proto mnohem častěji komentují vzhled političek, výběr jejich oblečení či střih
vlasů. Šetření americké neziskové organizace Women's Media Center navíc dokázalo, že se
politička v očích voličů stane vždy méně oblíbenou, zmiňují-li média její vzhled, a je jedno,
zda v pozitivním, neutrálním či negativním kontextu (Franke-Ruta, 2013). Důvodem je
především oslabení pocitu kompetence a politické moci kandidátky, který volič pociťuje.
Jinak řečeno – média upozorňováním na image političky oslabují pozornost, která by jinak
byla věnována jejím kompetencím coby političky.
Jakby taky ne, když je vzhled kandidátek navíc pravidelně komentován se sexistickým
podtextem. Z českého prostředí můžeme zmínit například nedávný případ, kdy Jaromír
Soukup v jednom ze svých pořadů vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
k hodnocení svých politických kolegyň slovy: „Jako galantní slušný muž se vás samozřejmě
nebudu ptát, zda se vám daná politička líbí, nebo nelíbí. Budu se ptát, jestli je pro vás sexy“
(Aktualne.cz, 2017) Tento příklad však bohužel nepředstavuje žádný mediální exces.
To, že si jsou političky vědomy tohohle dvojího metru a jejich objektifikace dokazují
četné zahraniční rozhovory, ve kterých tuto problematiku zmiňují. “Jsme naprosto
odsuzovány podle toho, jak vypadáme. Pokaždé, když se připravuju nebo oblékám myslím na
jedno – budu kritizována. Musíme se s tím smířit, zatímco pánové nemusejí.“ – zmiňuje
nadějná New Yorská politička Melissa Mark-Viverito (North, 2018). „Pokud chci, aby nějaký
skandál zmizel z titulků novin, stačí, že si změním účes.“ – vtipkuje pro magazín Politico
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Hillary Clinton (Karni, 2015). To samé samozřejmě platí i pro české političky. Jen málo
z nich však proti tomu veřejně vystoupilo.
V průběhu politické komunikace je tedy vzhled a image faktorem, se kterým je vždy
nutné počítat. Vzpomeneme-li však výše zmíněný výzkum, mají kandidátky jen minimální
pole působnosti, ve kterém mohou ze svého vzhledu těžit. Ve většině případů totiž vzhled
převáží před politickými kompetencemi a sdělením, které by ve světě bez genderových
stereotypů byly pro zvolení politika stěžejní.

PRAKTICKÁ ČÁST
3. Kampaně při volbách do PSP 2017
Předvolební kampaně v roce 2017 nepřinesly v oblasti zobrazování žen na první
pohled znatelné excesy či kontroverze v zastoupení žen či jejich zobrazování (Hrbková,
2018). Podle Hrbkové se politický marketing stěžejních českých stran překračujících
profesionalizuje, reaguje na vývoj politické komunikace v západních zemích a „učí se s voliči
komunikovat bez sexistických apelů“ (Hrbková, 2018, s. 3).
V následující části práce představuji vybrané prvky volebních kampaní, v nich je
potenciální nejzřetelnější, především se pak zaměřuji na kandidátní listiny a s nimi související
prostředky komunikace mající největší dosah, tedy volební materiály, jakými byly nejčastěji
billboardy, plakáty a letáky, volební spoty a volební debaty pořádané veřejnoprávní televizí.
Prostředím sociálních sítí se v práci záměrně nevěnuji – přesto že je nesporné, že v současné
politické komunikaci mají obrovský význam (Macková, 2012, s. 19) a velká část kampaně se
odehrává právě v jejich prostoru, působení kandidátů na sociálních sítích považuji do jisté
míry autonomní, necentralizované a pro hodnocení genderové rovnosti především
nepřehledné. Do voleb do PSP v roce 2017 bylo přihlášených celkem 31 politických subjektů
(ČSÚ, 2017), v analýze se věnuji pouze stranám, které překročily volební klauzuli 5 %, tedy
devíti stranám: ANO 2011, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

3.1.

Kandidátní listiny

Převážná část kampaní před volbami do Poslanecké sněmovny se soustředí na přední
kandidáty na kandidátní listině, ne-li na samotné volební lídry stran. Struktura uvnitř stran,
která ústí v minimální počet žen v rozhodovacích pozicích ve straně, tedy ovlivňuje jejich
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další šance prosadit se ve volbách či obstát na již zvolených postech. Problémem je zde
všeobecná nevole stran umisťovat ženy na vyšší příčky kandidátních listin. Přesto, že se na
kandidátkách ženy pravidelně objevují, obsazují nejčastěji nízké, tedy nevolitelné pozice.
Před samotným výskytem kandidátek v kampaních je proto potřeba zjistit, zda se vůbec
v roce 2017 objevovaly na kandidátních listinách stran a na jakých místech; tj. zda vůbec
měly šanci pro výskyt v celostátní či krajské kampani.
Průměrně za celou ČR, tj. volební obvod, ženy zaujímaly mezi kandidáty 28 %
(iROZHLAS, 2017a). Následující tabulka zobrazuje procentuální podíl žen na krajských
kandidátních listinách politických subjektů.

Tabulka 1 Počet žen na kandidátních listinách podle stran a krajů

Podíl žen podle Podíl žen podle strany
kraje

ANO

ODS Piráti SPD

KSČM ČSSD KDU-

2011

TOP

ČSL

09

STAN

Královehradecký

35 %

15 % 30 % 35 % 30 %

55 %

20 %

15 %

25 %

Jihočeský

14 %

36 % 23 % 14 % 27 %

41 %

23 %

9%

27 %

Jihomoravský

12 %

24 % 14 % 32 % 35 %

47 %

21 %

21 %

18 %

Karlovarský

64 %

14 % 29 % 21 % 36 %

43 %

29 %

29 %

29 %

Liberecký

24 %

12 % 18 % 35 % 29 %

41 %

12 %

6%

18 %

Olomoucký

22 %

35 % 17 % 26 % 22 %

48 %

17 %

35 %

13 %

Moravskoslezský

14 %

25 % 22 % 17 % 31 %

39 %

22 %

17 %

36 %

Pardubický

21 %

21 % 26 % 26 % 16 %

42 %

21 %

21 %

17 %

Praha

33 %

19 % 28 % 36 % 22 %

39 %

28 %

22 %

28 %

Plzeňský

25 %

20 % 10 % 35 % 25 %

40 %

20 %

25 %

11 %

Středočeský

26 %

12 % 18 % 26 % 24 %

44 %

32 %

21 %

21 %

Ústecký

27 %

31 % 27 % 31 % 35 %

38 %

46 %

23 %

17 %

Vysočina

20 %

25 % 20 % 30 % 25 %

50 %

15 %

15 %

20 %
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Zlínský

18 %

18 % 18 % 18 % 36 %

45 %

23 %

9%

23 %

Celkem

25 %

22 % 21 % 27 % 28 %

44 %

24 %

19 %

22 %

Zdroj: iROZHLAS, 2017, vlastní zpracování

Nejvíce kandidátek vyslala do voleb ČSSD, jejíž celostátní průměr činil 44 % žen na
kandidátních listinách. Bez větších excesů se podíl žen pohyboval mezi 38 % a 55 %, což
odpovídá jejímu levicovému směřování a cílení na střední třídu i volebnímu heslu „na každém
z nás záleží“.
Naopak překvapivě nejmenší podíl žen měly kandidátní listiny TOP 09, a to v průměru
19 %. Strana se při tom dlouhodobě profiluje jako progresivní strana podporující lepší
podmínky žen. Jako druhý bod programu strana apelovala na flexibilnější pracovní podmínky,
které by pomohly právě především ženám, tj. možnost zkrácených úvazků, práce z domova
a další opatření podporující skloubení rodinného a pracovního života (TOP 09, 2017a). Cílení
strany TOP 09 na ženy bylo zřejmé i z předvolebních spotů před volbami v roce 2017 (viz
kapitola 3.1.) či dlouhodobému vystupování Markéty Pekarové Adamové, která patří
k předním zástupcům strany a až do voleb v roce 2017 byla velkou zastánkyní slaďování
pracovního a rodinného života.
Ostatní politické subjekty se s průměrným obsazením kandidátních listin ženami
pohybovaly mezi 21 % a 28 %, což více méně odpovídá poměrnému zastoupení žen na
volených politických postech.
Druhou stránkou věci je již zmíněné pořadí na kandidátních listinách. Zástupci na
předních příčkách listin se objevovali na volebních plakátech a billboardech, ve volebních
spotech či v debatách pořádaných Českou televizí.
Nejvíce žen umístili na první příčku krajských kandidátních listin STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ. Ze 14 krajů bylo lídryněmi listin celkem pět žen: Jana Krutáková
(Jihomoravský kraj), Ludmila Bubeníková (Moravskoslezský kraj), Michaela Matoušková
(Pardubický kraj), Michaela Opltová (Plzeňský kraj) a Zdeňka Marková (Kraj Vysočina)
(ČSÚ, 2017).
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Kandidátní listiny ANO 2011 vedly ženy čtyři: Klára Dostálová (Královéhradecký kraj),
Radka Maxová (Jihočeský kraj), Taťána Malá (Jihomoravský kraj) a Karla Šlechtová
(Plzeňský kraj) (ČSÚ, 2017).
SPD mělo ve volbách 2017 na listinách celkem 3 lídryně, ODS, KSČM, ČSSD a KDUČSL dvě (ČSÚ, 2017). TOP 09 vyslalo na prvním místě pouze jednu kandidátku, Piráti
dokonce žádnou.
Tabulka 2 Počet žen v čele kandidátních listin

ANO 2011 ODS Piráti SPD KSČM ČSSD KDU-ČSL TOP 09 STAN
4

2

0

3

2

2

2

1

5

Zdroj: ČSÚ, 2017, vlastní zpracování

Obsazení kandidátních listin ženami před volbami v roce 2017 odpovídalo jejich
zastoupení ve volených pozicích. Výrazně více žen kandidovalo za ČSSD, nejméně pak za
TOP 09. Žádná ze stran neobsadila první místa svých kandidátních listin ženami z více než
36 %, nejčastěji kandidátky zaujímaly první příčky ve 14 % případů (tj. 2 ze 14 kandidátních
listin).

3.2.

Volební materiály

Profesionalizace předvolební komunikace se projevila především na volebních
materiálech, tj. na volebních letácích, plakátech či billboardech, které na rozdíl od minulých
let neužívaly neetické zobrazování svých kandidátek ani sexuálních apelů či dvojsmyslů.
Problémem byla spíše nízká četnost kandidátek vystupujících v materiálech, důvodem byl
fakt, že se na ně tradičně dostali pouze přední zástupci stran na kandidátních listinách
v krajích. Zastoupení žen v těchto pozicích, které analyzuji v předchozí kapitole, proto bylo
zásadní.
ANO 2011 se svým jednotným stylem volebních plakátů zobrazovalo všechny kandidáty
bez ohledu na jejich pohlaví stejně. Krajští lídři byli zobrazeni po boku celostranického
předsedy Andreje Babiše, nejčastěji spolu s univerzálním volebním heslem „Nenecháme se
zastavit, změnu dotáhneme“. K vidění byly i totožné plakáty s personalizovaným volebním
sdělením. Spíše však než individuální přednosti a programové body kandidátů byla
zdůrazněna jejich jednota a soudržnost jak s předsedou strany, tak se stranou samotnou.
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Obrázek 3 Variace volebních plakátů ANO 2011

Zdroj: ANO 2011, 2017

Stejně tak ODS zvolila univerzální formát propagačních materiálů, na kterých
zobrazuje převážně lídry svých kandidátních listin spolu s jejich či obecným stranickým
volebním heslem. V čele krajských kandidátních listin stály pouze dvě ženy, v některých
krajích byly přesto zobrazeny i kandidátky, které přední příčku neobsadily, a to spolu s lídrem
listiny. Například v Olomouckém kraji se spolu s předním zástupcem kandidátní listiny
objevila kandidátka, která zaujímala v pořadí třetí místo na listině a to přesto, že cílem nebyla
komunikace témat cílených na ženský elektorát. Ústředním motivem billboardů a letáků byla
silná a stabilní pravicová politika strany, voliče se ODS snažila nalákat na krátká a úderná
hesla.
Obrázek 4 Volební billboardy ODS

Zdroj: Facebook, 2017

22

Obrázek 5 Volební billboard ODS v Olomouckém kraji

Zdroj: Facebook, 2017

Česká pirátská strana nejčastěji představovala kandidáty samostatně, na letáky a
plakáty se dostali nejen kandidáti na prvním místě na listinách, ale i ostatní kandidáti
z předních příček. Přesto, že ani jednu kandidátní listinu nevedla žena, na prvních třech
místech na listinách se ženy objevovaly často – často se tudíž objevovaly i na propagačních
materiálech.

Obrázek 6 Volební plakát Pirátů

Zdroj: FerVolby, 2017
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Ústředním tématem materiálů byla nová politická energie a vymezení se vůči
tradičním politikům heslem „Pusťte nás na ně!“. Kandidátky zde proklamovaly stěžejní body
programu strany, nesoustředily se pouze na „ženská témata“.
SPD Tomia Okamury na volebních materiálech propagovalo pouze Tomia Okamuru.
Na rozdíl od jiných voleb, ve kterých jsou hnutím představování političtí kandidáti napříč
listinami, zvolilo SPD při poslaneckých volbách cestu propagace pouze předního
představitele.

Obrázek 7 Volební plakáty a billboardy SPD Tomia Okamury

Zdroj: Hlídač státu, 2017

Forma marketingových materiálů KSČM působila značně nejednotně, až na některé
prvky jako je například logo nebo barevnost se kraj od kraje lišily. Obecně strana zvolila
designem materiálů i stylingem svých kandidátů konzervativní způsob propagace: zatímco
všichni mužští kandidáti byli v obleku, ženské kandidátky na sobě nejčastěji měly sukňový
kostýmek, nikoliv kalhoty. Na billboardech a venkovních plakátech převládaly skupinové
fotografie kandidátů. Ženy byly přítomny na všech mnou dohledaných skupinových
materiálech, vedoucí kandidátky byly stavěny do popředí, jejich vedoucí pozice na
kandidátních listinách však nebyla nijak zdůrazňována. Kandidáti měli i vlastní propagační
materiály, ty se však ve veřejném prostoru příliš nevyskytovaly (FerVolby, 2017).
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Obrázek 8 Volební plakáty a billboardy KSČM

Zdroj: FerVolby, 2017, KSČM Most, 2017

Volební materiály ČSSD měly jednotnou formu, většina velkoplošných plakátů či
billboardů představovala lídra krajské kandidátky, včetně dvou ženských kandidátek.
Kandidátky z předních pozic se objevily i na skupinových plakátech či billboardech.

Obrázek 9 Volební billboardy ČSSD

Zdroj: FerVolby, 2017

Volební materiály KDU-ČSL byly pojaty stejně konzervativně jako materiály většiny
jiných stran – fotografii kandidátů doplňoval slogan či bod programu. Vzhledem k tomu, že se
ženské kandidátky neobjevovaly nejen na prvních příčkách kandidátních listin, ale ani na
jejich předních místech, většina materiálů zobrazoval pouze mužské kandidáty.
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Obrázek 10 Volební billboardy KDU-ČSL

Zdroj: KDU-ČSL, 2017, FerVolby, 2017

TOP 09 vytvořilo volební materiály jak pro kandidáty tak pro kandidátky. Převládaly
plakáty a billboardy představující celostátní leadery a nejznáámější tváře strany, mezi nimi i
Markéru Pekarovou Adamovou. Ta dokonce stála za volebním heslem „Žena má právo na
rodinu i kariéru“. (Sama Pekarová však toto heslo hned po volbách zpochybnila svým
odmítnutím postu předsdkyně TOP 09 s tvrzením, že tak činí, protože by se v blízké době
chtěla stát matkou (Hospodářské noviny, 2017).) Místně byly k vidění i materiály prezentující
kandidátky, které nezaujímaly přední příšky na kandidátních listinách. Z pohledu zastoupení
žen a prosazování žensých zájmů na volebních materiálech tedy TOP 09 představovala mezi
ostatními stranami jednoznačně pozitivní změnu.

Obrázek 11 Volební materiály TOP 09

Zdroj: TOP 09, 2017b
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U starostů a nezávislých dostali nejvíc prostoru celostátní leadeři stran, jimiž byli samí
muži. Volební letáky či materiály ve formě pohlednic prezentovaly právě pouze tyto muže.
V krajích byly k vidění billboardy s kandidátkami, které stály v čele kandidátní listiny.

Obrázek 12 Volební materiály STAN

Zdroj: FerVolby, 2017, STAN 2017

Ženy i muži byli na volebních materiálech před volbami 2017 zobrazováni bez větších
rozdílů, jedinou odlišností byl u tradičních stran oděv kandidátů, tj. ženy měly sukni, muži
oblek s kalhotami. Strany neužívaly genderových stereotypů ani nesnižovaly roli svých
kandidátek. TOP 09 jako jediná strana představovala i materiály s hesly prosazující zájmy
ženských voliček. Diametrální nerovnost v zastoupení žen ve vedoucích pozicích stran však
bylo důvodem k absenci ženských kandidátek na velké části propagačních materiálů stran.

3.3.

Volební spoty

Dalším prostředkem předvolební komunikace jsou volební spoty, tedy krátká videa
představující jednak kandidáty, jednak stěžejní body programu stran. Přestože volebním
spotům v televizi nevěnuje pozornost mnoho diváků (podle Šímy a Králíkové (2014, s. 120)
sleduje televizní spoty méně než 1 % obyvatel), v online prostředí mají potenciál oslovit velké
množství voličů, a to především díky jejích šíření prostřednictvím sociálních sítí.
Česká televize je jako veřejnoprávní médium povinna vysílat volební spoty všech stran
(zákon č. 247/1995 Sb.). Před volbami v roce 2017 tak konala od 4. října prostřednictvím 28
bloků po 31 minutách, ve kterých běžely spoty za sebou (Česká televize, 2017).
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Politické spoty dávají stranám velký prostor pro komunikaci své agendy prostřednictvím
kandidáta, který danou problematiku reprezentuje nejlépe. Dle výzkumů je totiž nositel
sdělení neméně důležitý, než sdělení samotné (Holman, Schneider a Pondel 2015).
Komunikuje-li strana téma určené konkrétní cílové skupině, příjemci na toto sdělení reagují
lépe, dokáží-li se s původcem sdělení ztotožnit. Tento způsob cílení, založený na identitě
(angl. identity based targeting) se nabízí právě při snaze přesvědčit ženy, jakožto polovinu
elektorátu, a to prostřednictvím ženských kandidátek.
Před volbami 2017 nicméně strany ve volebních spotech prostor svým ženským
kandidátkám a ani „ženským tématům“ příliš nedaly.
Výjimkou byla TOP 09, která vytvořila čtyři krátké spoty reprezentující čtyři své
kandidáty a jejich politiky. Stěžejním prvkem videí byl Petr Čtvrtníček, který s vtipem
prezentoval dané téma, načež mu politik odvětil serióznějším záměrem TOP 09 (TOP 09,
2017c). Ve spotech vystupovali Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg, Marek Ženíšek, či
právě ženská kandidátka Markéta Pekarová Adamová. Ta ve spotu prosazuje obecně lepší
podmínky pro ženy (ke konkrétním krokům se spot nevyjadřuje), jako jediná žena –
kandidátka tak dostává v předvolebních spotech aktivní roli. Na druhou stranu však strana
v klipu s Miroslavem Kalouskem, který vyzývá občany, aby šli volit, využívá stereotypního
zobrazení ženy, která v pozadí žehlí, zatímco se muži baví o politice. I přes ironický tón a
známý typ humoru Petra Čtvrtníčka tak podporuje zažité genderové stereotypy.
Předvolební spoty ANO 2011 reagovaly na nespokojenost voličů s tradičními politiky a
vymezovaly se vůči nim. Videa vyobrazovaly lídra strany Andreje Babiše a postavu muže,
zkarikaturovaného politika, s emotikonem místo obličeje (iDNES.cz, 2017).
V hlavním videu ODS hovořil předseda strany Petr Fiala; postupně vyjmenovává hlavní
body programu strany, žádný z nich přímo necílí na ženskou část voličů. V dalších spotech se
různými způsoby vymezoval především proti hnutí ANO 2011, ani jeden spot nevyobrazuje
ženy v aktivní roli (ODS, 2017).
I Česká pirátská strana využívala ve svém spotu odkazovala na nepoctivost i konkrétní
kauzy jiných politiků; celý spot má formu písně, jejíž hlavním představitelem je Ivan Bartoš,
doprovázen ostatními členy strany. Ženy v klipu vystupují jako součást skupiny, mají stejné
postavení jako mužští kandidáti a podporují společné sdělení strany (Piráti, 2017).
Politický spot SPD měl dvě verze, v obou byla stěžejním tématem imigrace, zmíněná byla
i nekompetentnost a zkorumpovanost jiných politických subjektů. Ženy zde vystupují jednak
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v několika ilustračních záběrech, a to výhradně jako členky rodin, jednak jako kandidátky
v pozadí podporující předsedu strany Tomia Okamuru (Katedra politologie FSS MU, 2017a).
KSČM se ve volbách v roce 2017 rozhodla pro nízkonákladový spot, aby, jak sama
v klipu zmiňuje, darovala nevyužité prostředky na dobročinné účely. V klipu tak vidíme
pouze hesla tvořené nevýraznými ikonkami zřejmě představující členy strany (KSČM).
Klip ČSSD je koncipován z části jako vzpomínání Lubomíra Zaorálka na svého otce a
moudra, která mu předal, z části druhé jako ilustrativní záběry lidí napříč všemi generacemi i
životními situacemi, které doplňují volební heslo „Na každém z nás záleží“. Jako ve většině
ostatních spotů hovoří pouze volební leader, ženy jsou zde přítomny jen jako němé postavy
maminky či lékařky (iDNES.cz, 2017).
KDU-ČSL ve spotu představuje nejdůležitější body svého programu, doplněné
tematickými záběry. Videem provádí předseda strany Pavel Bělobrádek, objevuje se zde i Jan
Čižinský. Ženské kandidátky přítomny nejsou, ženy v klipu vystupují pouze v doplňujících
němých záběrech (Katedra politologie FSS MU, 2017b).
A nakonec vrcholní členové Starostů a Nezávislých ve svém předvolebním spotu
představují své body programu. V klipu vystupují Jan Farský, Petr Gazdík a Vít Rakušan.
Ženy jsou zde přítomny pouze v pozadí, spolu se skupinou poslouchají vysvětlení
programových bodů zástupci strany (Katedra politologie FSS MU, 2017c).
Až na Markétu Pekarovou Adamovou se tedy ve volebních spotech v roce 2017
nepředstavila žádná kandidátka. Ženy byly v klipech zobrazovány nejčastěji jako členky
rodin, především matky, v ilustračních záběrech. Nepřítomnost ženských kandidátek
souvisela s jejich absencí ve vedoucích pozicích politických stran.

3.4.

Předvolební debaty

Součástí volebních kampaní do PSP bývají televizní debaty. Zástupci stran zde mají
prostor ve srovnatelném postavení představit názory a stanoviska svých stran. Kromě kýžené
nestrannosti a rovného postavení v debatách je jejich význam především v jejich obrovském
dosahu. Jen finální debatu vysílanou Českou televizí sledovalo 822 tis. Diváků starších
patnácti let (MediaGuru, 2017). Samotné debaty se navíc po odvysílání stávají součástí
následných rozborů a diskuzí, jejichž prostřednictvím pronikají i k veřejnosti, která vysílání
nesledovala (Hrbková, 2018, s. 9).
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Tato podkapitola zahrnuje debaty odvysílané Českou televizí, tj. 14 tematických debat,
které tématy více méně kopírovaly rozložení vládních resortů, a jedna tzv. superdebata
odvysílaná těsně před konáním voleb (Česká televize, 2017a).
Předmětem zkoumání podkapitoly je přítomnost ženských kandidátek jako zástupkyň
stran v debatách.
Na rozdíl od debat vysílaných jinými kanály byly tyto debaty postavené na principu
odbornosti, ke každému tématu se tak vyjadřoval expert nebo přímo leader některé
z krajských kandidátek, kterého strana považovala na v dané oblasti nekompetentnějšího,
šanci proto měly i ženské kandidátky, které v jiných debatách, prezentujících především
celostranické leadery, příliš často nevídáme. Ani v debatách České televize však nedošlo
k rovnému zastoupení zástupců stran a o některých tématech diskutovali výhradně muži.
Klíčem pro výběr stran, které byly v debatách České televize zastoupeny, byl volební
potenciál vyplývající z předvolebních průzkumů Kantar TNS a Medián (Česká televize,
2017b), zmiňuji proto i Stranu zelených, která svůj potenciál nenaplnila, nepřekročila volební
klauzuli a v ostatních kapitolách se ji tudíž nevěnuji.
Následující tabulka představuje zastoupení žen v jednotlivých debatách a jejich podíl na
celkovém potu debatujících.

Tabulka 3: Zastoupení žen v předvolebních debatách České televize

Datum

Téma

Počet

odvysílání

debaty

žen

15.9.

Obrana a bezpečnost

1

18.9.

Doprava

a

Počet mužů

Podíl žen na celkovém
počtu diskutujících

9

10 %

10

0%

2

8

20 %

a 7

3

70 %

dopravní 0

infrastruktura
20.9.

Společnost a kvalita života

22.9.

Sociální

politika

zaměstnanost
25.9.

Školství, sport, věda a mládež

1

9

10 %

27.9.

Průmysl a obchod

0

10

0%

30

29.9.

Kultura

4

6

40 %

2.10.

Státní finance

0

10

0%

4.10.

Zahraniční politika

0

10

0%

6.10.

Zemědělství a životní prostředí

2

8

20 %

9.10.

Spravedlnost a stav justice

2

8

20 %

11.10.

Místní rozvoj a dotace z EU

2

8

20 %

13.10.

Zdravotnictví

0

10

0%

16.10.

Stav demokracie v ČR

0

10

0%

19. 10.

Superdebata: Poslední slovo

0

10

0%

21

129

14 %

CELKEM
Zdroj: Česká televize, 2017b, vlastní zpracování

Jedinou debatou, kde ženy představovaly většinu účinkujících, byla debata na téma
sociální politiky a zaměstnanosti. Na téma debatovalo sedm žen, konkrétně Anna Aulická
Jírovcová (KSČM), Michaela Marksová Tominová (ČSSD), Michaela Matoušková (STAN),
Monika Horáková (SZ), Tereza Hyťhová (SPD), Radka Maxová (ANO 2011) a Kristýna
Zelienková (TOP09). Ostatní strany byly zastoupeny muži, tedy Janem Skopečkem (ODS),
Janem Bartoškem (KDU-ČSL) a Martinem Jirákem (Piráti).
Druhou debatou, kde ženy zaujímaly výraznější podíl, tedy 40 %, byla debata na téma
kultury. Z ženských kandidátek zde vystoupily Milena Bartlová (SZ), Eva Valjentová
(KSČM), Markéta Wernerová (ČSSD) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL).
Všechny ostatní debaty přinesly z pohledu účinkujících výraznou nerovnost mezi
zastoupením žen a mužů. Dvě kandidátky se představily v debatách na téma společnost a
kvalita života, zemědělství a životní prostředí, spravedlnost a stav justice a místní rozvoj a
dotace z EU. Jednou ženskou kandidátkou byly strany zastoupeny v debatách k obraně a
bezpečnosti a školství, sportu, vědě a mládeži.
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Čistě mužské panely debatovaly na témata dopravy a dopravní infrastruktury, průmyslu a
obchodu, státních financí, zahraničí politiky, zdravotnictví a stavu demokracie v ČR. Jelikož
žádná ze stran nemá ve svém čele ženu, ani v hlavní předvolební „superdebatě“ lídrů stran
nebyla zastoupena ani jedna ženská politička.
Debaty, kde bylo zastoupeno více žen, tedy na téma sociální politiky a zaměstnanosti či
kultury jsou přitom témata a vládní resorty považované za „ženské“ či nižší, jak již bylo
zmíněno v teoretické části. Naopak nulové zastoupení u témat jako jsou finance, průmysl
nebo zahraniční politika odpovídá představě, podle níž jsou tato témata spíše mužskou
specializací.
Pokud bychom měli zastoupení ženských kandidátek posuzovat podle strany, která je
vyslala, na první příčce by se umístila Strana Zelených s pěti debatujícími kandidátkami.
Naproti tomu Česká pirátská strana nevyslal do debat ani jednu kandidátku. Důvodem je
způsob, jakým Piráti nominovali své debatující, tj. do debat vyslali jen lídry svých krajských
kandidátek, z nichž žádná nebyla žena (Hrbková, 2018). Ostatní strany do debat vyslaly jednu
až tři kandidátky, jak zobrazuje tabulka níže.

Tabulka 4 Zastoupení žen v debatách podle stran

Strana

Počet debatujících žen

ANO 2011

2

ODS

3

Piráti

0

SPD

2

KSČM

2

ČSSD

3

KDU-ČSL

1

TOP09

1

STAN

2

SZ

5

Zdroj: Česká televize, 2017b, vlastní zpracování
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Mluvíme-li o zastoupení žen v předvolebních debatách, je nutné připomenout
i kvalitativní stránku věci, tedy nejen, zda ženy byly v debatách zastoupeny či nikoliv, ale i to,
jak byly v debatách zastoupeny, tedy míru jejich participace.
Cílem České televize byla nestranná a vyrovnaná debata, moderátoři tedy dávali všem
zástupcům stran více méně stejný prostor k vyjádření. Stopáž nejdéle hovořícího kandidáta,
Zbyňka Stanjury z ODS v debatě o státních financích, byla 15, 6 minut, naproti tomu nejkratší
dobu hovořil Mikuláš Peksa za Piráty, a to 4, 3 minuty čistého času (Hrbková, 2018, s. 12).
Co se týče žen, nejdéle hovořila Karla Šlechtová za ANO v debatě o místním rozvoji,
nejméně pak Jana Krutáková za STAN, která byla v debatě na téma zemědělství jedinou
ženskou kandidátkou (Hrbková, 2018, s. 12). Průměrně hovořili mužští kandidáti 8, 8 minut
čistého času, ženské kandidátky v průměru hovořili celých 9 minut (Hrbková, 2018, s. 13).
Předvolební televizní debaty vysílané Českou televizí můžeme zhodnotit z hlediska
zastoupení jako silně nevyrovnané. Důvodem je především absence žen v čele většiny
kandidátních listin. Rovnému zastoupení nepomohla ani snaha České televize o povolání
největších expertů stran na danou problematiku, bez ohledu na postavení kandidáta ve straně.
Kvalitativně významnou však byla dramaturgie debat, která dávala všem kandidátům více
méně stejný prostor k vyjádření.

ZÁVĚR
Hlavním cílem této bakalářské práce byla analýza rozdílů marketingové komunikace žen
oproti mužům, a to v kampaních před volbami do PSP v roce 2017. Pokud by ženy byly
v kampaních zobrazovány méně než jejich mužští spolukandidáti, anebo by jako kandidátky
byly komunikovány rozdílně, mohl by tento jev přispívat k nerovnému zastoupení žen a mužů
ve volených politických postech. Zvolení či nezvolení kandidáta ovlivňuje mnoho faktorů a
nebylo ambicí této práce popsat je všechny, proto se zaměřuje pouze na úzkou výseč
problematiky v podobě předvolební komunikace.
Teoretická část práce popsala vývoj zastoupení žen v české politice a naznačila její bariéry
i stav po volbách 2017, který nebyl ničím průlomový. Dále se zabývala nejčastějšími
stereotypy ovlivňujícími (ne)přítomnost žen v kampaních či způsob, jakým jsou v rámci nich
prezentovány.
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Praktická část se zabývala konkrétními aspekty kampaně nejsilnějších stran. Ani ty nebyly
z pohledu genderu nijak excesivní či neetické. Naopak sledujeme trend profesionalizace
kampaní, se kterým souvisí i korektní zobrazování žen v kampaních.
Až na nepatrné rozdílnosti byli kandidáti i kandidátky zobrazovány v kampaních obdobně,
přičemž rozdílnosti spočívaly především v způsobu oblékání ženských kandidátek. V kampani
TOP 09 nechyběl humor spočívající na stereotypním zobrazení ženy, šlo však mezi ostatními
kampaněmi o výjimku. Častým jevem bylo, především ve volebních spotech, zobrazování
ženy v pozici matky, zatímco muži byli častěji zobrazování jako lékaři či jiní profesionálové.
Co se týká předpokládaných ženských kompetencí, v kampaních se neobjevily narážky,
které by je potvrdily. Stereotypní chápání oblastí či resortů, ve kterých by měly být ženy méně
kompetentní než muži či naopak se neprojevilo ani v rozdělení ministerských postů po
volbách v roce 2017, ba naopak. Do resortů, které jsou tradičně považovány za mužské, jako
jsou ministerstvo obrany či financí, byly jmenovány ženy: Karla Šlechotvá jako ministryně
obrany, Alena Schilllerová jako ministryně financí (IROZHLAS, 2017b). (Kromě toho byly
premiérem Andrejem Babišem jmenovány Klára Dostálová do čela ministerstva pro místní
rozvoj a Jaroslava Němcová jako ministryně práce a sociálních věcí.)
Ani otázka mateřství a péče o rodinu nebyla pro kandidátky do sněmovny diskvalifikační
– narozdíl od voleb, kde se kandidátky prezentují samy za sebe, jsou volby do PSP zaměřené
především na strany (případně lídry kandidátních listin), kandidatura žen v rámci strany proto
nebyla z důvodu rodinných povinností zpochybňována ani rozporována.
Vzhled či oděv kandidátek byl v kampaních často mírně přizpůsobován genderových
stereotypům – na rozdíl od mužských spolukandidátů ženy vystupovaly nejčastěji v sukňovém
kostýmku, na rozdíl od mužů často oblékaly světlé či výrazné barvy.
Největším problémem, který se ve vztahu k zobrazování žen v kampaních projevil, byla
jejich nepřítomnost ve vyšších pozicích v rámci strany, a tedy jejich následná nepřítomnost na
většině propagačních předmětů, v televizních spotech či jako odbornic v předvolebních
debatách. V kampaních se tedy většina ženských kandidátek neměla prostor prosadit či
představit potenciálním voličům, tak, jako jejich mužští spolukandidáti ve vedoucích pozicích
stran.
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SUMMARY
The main objective of this bachelor thesis was the analysis of differences in the
marketing communication of women versus men, in campaigns before the elections to the
PSP in the year 2017. If women were shown less in their campaigns than their male cocandidates, or if they were communicated differently as candidates, this phenomenon could
contribute to unequal representation of women and men in elected political positions. The
successful election of a candidate is affected by many factors and it was not the ambition of
this work to describe them all, it therefore focuses only on the narrow sector of the issue in the
form of election communication.
The theoretical part of the thesis described the development of the representation of
women in Czech politics and indicated its barriers and the condition after the elections of
2017, which was not a breakthrough. It also dealt with the most common stereotypes affecting
the (non) presence of women in campaigns or the way they are presented within them.
The practical part dealt with the specific aspects of the most powerful party's
campaigns. They didn't seem neither excessive nor unethical from the point of view of the
gender. On the contrary – we follow the trend of professionalising campaigns, which also
relates to fair portrayal of women in campaigns.
Except for the slight differences, candidates and candidates were displayed similarly in
campaigns, with differences mainly in the way women's candidates were dressed. In the TOP
09 campaign, there was a humor resting on the stereotypical portraining of a woman, but it
was an exception among other campaigns. A common phenomenon, especially in election
spots, was the portrayed of a woman in the position of a mother, while men were more often
portrayed as doctors or other professionals.
As for the anticipated female competencies, there were no hints in the campaigns that
would confirm them. Stereotypical understanding of areas or resorts in which women should
be less competent than men or vice versa did not manifest themselves in the division of
ministerial posts after the elections in 2017 neither. Even to the resorts, which are traditionally
considered male, such as the Ministry of Defence or Finance, were named women candidates:
Karla Šlechtová as Minister of Defence, Alena Schilllerová as Minister of Finance
(IROZHLAS, 2017b). (In addition, Klára Dostalová was appointed Minister of the Ministry of
Regional Development and Jaroslava Němcová as Minister of Labour and Social Affairs.)
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Even the question of maternity and family care was not a disqualification for the
candidates – unlike the election, where the candidates present themselves, the PSP elections
are aimed primarily at the parties (or, where appropriate, the list of candidates), the candidacy
of women in the parties were not challenged or contradated by reason of family obligations.
The appearance or garment of the nominees was often slightly adapted to the gender
stereotypes in the campaigns – unlike the male co-candidates, the women often performed in a
skirt costume, unlike men, they frequently wore bright or expressive colors.
The biggest problem that has emerged in relation to the portraying of women
candidates in the campaigns was their absence in senior positions within the party, and
therefore their absence on most promotional items, in television spots or as experts in election
debates. Due to this issue, most female candidates were not able to assert or present
themselves to potential voters in the campaigns, as were their male co-candidates in
leadership positions.
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