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Abstrakt 

 

Tato práce je komparací politické komunikace dvou politických stran hlásící se k ideologii 

křesťanské demokracie. Komparovanými stranami je česká KDU-ČSL a rakouská ÖVP. 

Politická komunikace je v tomto výzkumu zkoumána na sociální síti Facebook, přičemž 

zkoumaným obdobím je doba 6 měsíců před konáním voleb do dolních komor parlamentů 

České republiky a Rakouska v roce 2017. Práce přináší definici hodnot ideologie křesťanské 

demokracie a zkoumá intenzitu jejich promítání ve volebních programech obou politických 

stran a následně v samotné politické komunikaci na jejich facebookových stránkách. 

V teoretické části shrnuje teoretická východiska vědního oboru politické komunikace. Následně 

se zabývá ideologií křesťanské demokracie, kde vymezuje její charakteristiky a hodnoty, na 

kterých tato ideologie staví. V praktické části již probíhá výzkum promítnutí definovaných 

hodnot ideologie křesťanské demokracie do volebních programů obou stran a do podoby jejich 

politické komunikace na Facebooku. V závěru práce probíhá komparace zjištěných poznatků. 

Pro výzkum byla použita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Práce tak 

přináší nejen poznatky z oblasti politické komunikace specifického politického směru, ale i 

komparaci obsahů sdělení v politické komunikaci obou stran. Tato práce přináší zjištění, že 

KDU-ČSL hodnoty křesťansko-demokratické ideologie ve své kampani na Facebooku 

komunikovala ve větší míře, než ÖVP.  

 

 

Abstract 

 

This work is a comparison of the political communication of two political parties, which belong 

to the ideology of Christian democracy - Czech KDU-ČSL and the Austrian ÖVP. This work 

provides an analysis of the political communication taking place on the social network 

Facebook in the 6 months period before the elections to the lower chambers of parliaments of 

the Czech Republic and Austria in 2017. This work provides a definition of the values of the 

ideology of Christian democracy and examines the intensity of projection of these values in 

election programs of both parties and subsequently in the aspects of their political 

communication. The theoretical part of this work summarizes the theoretical background of the 

political communication as a scientific field. It also follows up the ideology of Christian 



 

 

democracy and defines its characteristics and core values. In the next section, I there is a 

research of the intensity of the projection of defined values into the election programs of both 

parties and into the form of their political communication on Facebook. The final part of this 

work provides a comparison of the findings of the political communication of both parties. A 

combination of qualitative and quantitative methods was used for the research. Thus, this work 

brings not only knowledge about the political communication in a specific political direction, 

but also a comparison of the content of the communication in political communication of both 

parties. This study shows that generally KDU-ČSL was communicating the values of the 

ideology in a broader extent than ÖVP.  
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Úvod 
  

Politická komunikace, ačkoliv má několik podob, se stala důležitou součástí našeho 

každodenního života. Ovlivňuje nás, aniž bychom si to v mnohých případech uvědomovali. To, 

jak politici komunikují mezi sebou navzájem, jak komunikují navenek a jak veřejnost 

komunikuje s nimi, totiž vytváří celospolečenské klima, ve kterém žijeme. Součástí politické 

komunikace jsou také volební kampaně, které mají bezpochyby vliv na výsledky voleb. Správně 

nastavená strategie politické komunikace a to nejen v rámci volební kampaně je zásadní pro 

uspokojivý výsledek politické strany či kandidáta ve volbách a následně i pro utváření 

politických procesů v daném státě. Politická komunikace, její podoby a využití tak vytváří 

společenské prostředí, ve kterém žijeme. 

 

Význam vědního oboru politické komunikace v současné době stále roste. Spolu s ním nabírá 

na důležitosti i samotná praxe politické komunikace a politických kampaní jako takových. 

V předkládané práci se zaměřím na konkrétní příklady politické komunikace ve volebních 

kampaních dvou politických stran ve dvou zemích – v České republice a Rakousku. Volbu 

komparovaných politických stran jsem neprovedla náhodně. Jedná se o strany, které, ač každá 

funguje v jiné zemi, vycházejí ze stejné ideologie a staví na stejných kořenech. Tou první je 

Österreichische Volkspartei1, tou druhou je česká KDU-ČSL2. Tyto politické strany vycházejí 

z ideologie křesťanské demokracie, myšlenky sociálně-tržního hospodářství a dlouhodobě se 

profilují jako strany středu.  

 

Komparaci politické komunikace těchto dvou politických stran jsem navíc zvolila z důvodu 

jejich souběžně probíhajících volebních kampaní. Volby do dolních komor parlamentů obou 

zemí se totiž v roce 2017 konaly krátce po sobě. Volby do rakouské Národní rady proběhly 15. 

října. Volby do Poslanecké sněmovny České republiky se udály o necelý týden později, 20. a 

21. října 2017. Tyto okolnosti mi tak umožnily pozorovat politickou komunikaci obou 

křesťansko-demokratických stran souběžně.  

 

Můj výzkum probíhá necelé dva roky po tom, co obě zkoumané volební kampaně proběhly. 

Sledovat je s odstupem dvou let se může zdát jako nevýhoda, přesto tento dvouletý odstup 

                                                 
1 Rakouská strana lidová 
2 Křesťanská a demokratická unie - Česká strana lidová 
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vnímám pozitivně. V České republice se totiž další volby do Poslanecké sněmovny budou konat 

v roce 2021. Politické strany už se tak s největší pravděpodobností brzy začnou chystat na další 

volební kampaně. Považuji tak za užitečné se za předchozí volební kampaní ohlédnout a 

poukázat na prvky, které byly v kampani každé ze stran stěžejní. V návaznosti na aféru 

předsedy koaliční strany FPÖ, Heinz-Christiana Stracheho, a jeho následnou rezignaci, v 

Rakousku proběhly předčasné volby, které vyústily v koaliční vyjednávání ÖVP a Zelených.3 

Načasování tohoto výzkumu v případě ÖVP tedy nenese tak zásadní přínos, jako pro KDU-

ČSL.  

 

Cílem výzkumu je poukázat na rozdíly politické komunikace obou zmíněných politických stran 

v období 6 měsíců před volbami do dolních komor daných zemí. Praktiky politické komunikace 

obou stran směrem k veřejnosti budu pozorovat prostřednictvím sociální sítě Facebook. Na 

facebookových stránkách obou stran budu detailně analyzovat podobu politické komunikace 

v daném období. Zaměřím se hlavně na obsahy sdělení v jednotlivých příspěvcích, které strany 

na svých na svých stránkách buď vytvořily, nebo sdílely. Budu klást důraz na to, jak obě strany 

ve své politické komunikaci prezentují svůj volební program a která témata komunikují. Vše 

podložím poznatky o historické zkušenosti obou stran s křesťansko-demokratickou ideologií.  

 

V úvodu práce se budu zabývat teorií politické komunikace. Uvedu základní pojmy a koncepty 

oboru, budu se věnovat i aktérům politické komunikace. Následně zasadím tuto teorii do 

kontextu sociálních sítí – budu se věnovat teorii politické komunikace a politických kampaní 

na sociálních sítích. Zároveň uvedu základní koncepty využití nástrojů nových médií pro 

politické kampaně. Součástí teoretické části bude i vhled do problematiky křesťanské 

demokracie – do její historie a jejího významu v evropském kontextu. Neopomenu ani 

metodologii svého výzkumu a odůvodním, proč jsem pro tuto práci zvolila právě daný postup. 

V praktické části nejdříve nastíním kontext voleb a politického prostředí jak v Rakousku, tak 

v České republice. Následně se již budu věnovat samotnému výzkumu. Jelikož mým hlavním 

záměrem je zmapovat obsah sdělení na sociálních sítích v průběhu volebních kampaní, 

zaměřím se z velké části na volební programy obou politických stran a uvedu, jaká konkrétní 

témata v komunikaci na Facebooku u obou stran rezonovala. Komunikaci obou politických 

                                                 
3VERENKOTTE, Clemens. Ende der Koalitionsverhandlungen in Sicht. In: Deutschlandfunk.de. Berlín, 16. 12. 

2019 [cit. 30. 12. 2019] Dostupné: https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-ende-der-

koalitionsverhandlungen-in-sicht.1773.de.html?dram:article_id=465907 

https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-ende-der-koalitionsverhandlungen-in-sicht.1773.de.html?dram:article_id=465907
https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-ende-der-koalitionsverhandlungen-in-sicht.1773.de.html?dram:article_id=465907
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stran na Facebooku tak budu analyzovat po obsahové stránce. Použiji přitom kombinaci 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu.  

S úvodním popisem jednotlivých částí práce považuji za nutné upozornit na mírné odchýlení 

výzkumu od předkládané teze této diplomové práce. Mým původním záměrem byl výzkum 

komunikace křesťansko-demokratických hodnot na sociálních sítích Facebook a Twitter. Mým 

cílem ale není zkoumat míru komunikace hodnot, jelikož se jedná o poměrně abstraktní a těžce 

uchopitelnou proměnnou. Cílem výzkumu je porovnat způsob, jakým dvě politické strany se 

stejným ideologickým základem komunikují svůj volební program na Facebooku. Dalším cílem 

tohoto výzkumu je porovnání povahy komunikace témat, na kterých je křesťansko-

demokratická ideologie postavena. Posledním cílem práce je porovnání volebních programů 

obou stran a analýza promítnutí křesťansko-demokratických témat v nich.  

Další odchýlení od teze přichází v případě analyzovaného prostředí sociálních sítí. Jak jsem 

uvedla výše, mým záměrem bylo komunikaci témat zkoumat v prostředí sociálních sítí 

Facebook a Twitter. Z důvodu snahy o větší konzistentnost výzkumu jsem se rozhodla analýzu 

politické komunikace na sociální síti Twitter vynechat. Dalším faktorem pro toto rozhodnutí je 

fakt, že jak v České republice, tak v Rakousku, je sociální síť Twitter velmi málo rozšířeným 

médiem.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 O nízkém rozšíření Twitteru v České republice i v Rakousku informují statistiky:  

Statcounter.com. Social Media Stats Czech Republic [cit. 30. 12. 2019] Dostupné z:  

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/czech-republic 

Statcounter.com. Social Media Stats Austria  [cit. 30. 12. 2019] Dostupné z: https://gs.statcounter.com/social-

media-stats/all/austria/#monthly-201705-201710 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/czech-republic
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/austria/#monthly-201705-201710
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/austria/#monthly-201705-201710
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1. Teoretická část 
 

 

1.1. Teorie politické komunikace 
 

V následujících podkapitolách shrnu základní body vědního oboru politické komunikace. 

Vymezím definice oboru a jeho pole působnosti. Uvedu aktéry, kteří se politické komunikace 

účastní. V neposlední řadě se budu věnovat vlastnostem obsahu a prostředí politické 

komunikace, na kterou naváži vymezením tří věků politické komunikace.  

 

1.1.1. Definice a aktéři 

 

Politickou komunikaci můžeme definovat mnoha způsoby. Lze ji chápat jako komunikaci, která 

probíhá v politickém prostředí – tedy jako komunikaci probíhající mezi politiky či jako 

komunikaci směřující od politiků k občanům a naopak. Obsah komunikace se v tomto případě 

týká jednání politických aktérů, předávání jejich hodnot veřejnosti a formy jejich reprezentace 

a aktivity ve veřejných institucích. Komunikací, ať už tou politickou či jinou, se aktéři snaží 

dosáhnout určitých cílů. Politická komunikace může vznikat přímo v médiích, například na 

sociálních sítích nebo ve zpravodajství. Stejně tak se může odehrávat v prostředí samotné 

občanské společnosti – v prostředí bez politických reprezentantů, tedy mezi občany nebo 

v rámci nevládních struktur (neziskové organizace, soukromá sféra).5  

Politická komunikace se poprvé jako vědní obor objevila v USA, až postupně se toto vědní 

odvětví přesunulo i do akademické sféry dalších zemí.6 Pokud chceme vědní obor politické 

komunikace hlouběji definovat, je třeba definovat aktéry, kteří ji vytváří. Tito aktéři jsou buď 

kolektivní (politické strany, vlády, parlamenty, veřejnoprávní instituce, …) nebo individuální 

(politik, mluvčí, kandidát, občan, …).7 Michael Schudson vyčlenil čtyři úrovně politické 

komunikace. V každé z těchto úrovní operuje jiný typ aktérů. První z úrovní je úroveň elitní 

komunikace, která probíhá mezi politiky, tedy mezi elitami samotnými. Jedná se například o 

                                                 
5 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: Od res publica po public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-3536-8. s. 7-10 

6 MACKOVÁ, Alena: Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 

978-80-210-8745-3. s. 17   
7 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: Od res publica po public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-3536-8. s. 9-12 
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rozpravy politiků ve státních institucích nebo o jejich debaty v médiích. Další úrovní je 

komunikace petiční, kde občané komunikují směrem k vládnoucí elitě. Příkladem takové 

komunikace může být veřejná demonstrace nebo interakce občanů u příspěvku politika na 

sociální síti. Třetí úrovní politické komunikace je úroveň asociační, kdy probíhá komunikace 

mezi ovládanými. Od jejího názvu už můžeme odvodit, že se jedná o komunikaci, která vzniká 

díky asociacím a sdružování občanů ovládaných politickými elitami. Čtvrtou a poslední úrovní 

politické komunikace je komunikace hegemonní. Zde se myslí komunikace vládnoucích elit 

směřovaná k občanům. Můžeme takto definovat například tisková prohlášení politických stran 

nebo interview s politikem ve zpravodajském médiu.8  

 

1.1.2. Obsah politické komunikace 

 

Jaké principy tedy politickou komunikaci utváří, co je jejím obsahem a jaký má smysl? 

Politická komunikace pro nás představuje především určitý druh diskuze a vyjednávání o 

normách, pravidlech či hodnotách. Tato diskuze může probíhat mezi různými aktéry na různých 

úrovních a v různých prostředích (viz kapitolu výše). Zásadními předměty politické 

komunikace zpravidla bývají hodnoty jako svoboda, odpovědnost, rovnost, právo, solidarita, 

morálka, důstojnost, vlastnictví, bezpečnost a další.9 Tyto hodnoty se vzájemně ovlivňují a 

zpravidla představují základ ideologií politických stran či dalších aktérů politické komunikace. 

Ke snazšímu pochopení funkce těchto hodnot v politické komunikaci nám poslouží schéma 

Daniela C. Hallina, které vyznačuje sféry, ve kterých se pohybují jednotlivé shluky hodnot. 

V jádru tohoto schématu se nachází sféra konsenzu. Tato sféra představuje hodnoty, které jsou 

vzájemně v souladu. Následuje sféra legitimní kontroverze. Zde se nachází hodnoty, které na 

sebe narážejí, avšak stále v legitimní míře. Na okraji schématu se pak nachází sféra deviace, 

tedy sféra, která v sobě shlukuje hodnoty vzájemně se vylučující nebo hodnoty, které nemohou 

vzájemně koexistovat.10  

                                                 
8 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: Od res publica po public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-3536-8. s. 17 - 18  
9 Tamtéž, s. 13 
10 Tamtéž, s. 14  
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Příloha č. 1, schéma Daniela C Hallina – sféry shluků hodnot v politické komunikaci11 

 

Předmětem politického komunikování jsou především hodnoty. Na základě těch jsou 

komunikovány normy a procesy, které ústí v jednání aktérů politické komunikace a které 

ovlivňují politickou situaci a občanskou společnost. Klíčovým faktorem této problematiky je 

míra zájmu a zapojení veřejnosti do politické komunikace jakožto nezbytný prvek každé 

demokratické společnosti.12  

 

1.1.3. Historie a prostředí politické komunikace 

 

Počátky vědního oboru politické komunikace sahají do poloviny 20. století – na konci 2. 

světové války a na počátku studené války se v Evropě stále vyskytují tradiční politické strany. 

U těch byla typická především komunikace dovnitř strany, tedy komunikace směrem ke 

stranické základně a podporotvatelům.13 Dle Pippy Norris se však již od 19. století do období 

                                                 
11 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: Od res publica po public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-3536-8. s. 14   
12 Tamtéž, s. 13 - 16  
13 Tamtéž, s. 80 - 85 
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v 50. letech 20. století objevují tzv. předmoderní kampaně, které zahrnovaly jak stranický tisk, 

tak letáky a plakáty, spolu s přímou komunikací kandidátů / politiků s voliči.14  

Vývoj politické komunikace je tak vyčleněn do etap podle postupných inovací a 

technologického a společenského pokroku. První věk politické komunikace probíhal od konce 

druhé světové války až do 60. let 20. století. Zejména 40. a 50. léta 20. století jsou vnímána 

jako „zlatá éra politických stran“. Tento věk je typický dominancí komunikace politických 

stran, které se snažily komunikovat především taková témata, která souvisela s jejich 

politickými záměry (např. změnami zákonů), která byla zároveň věcná (neobsahovala prázdné 

fráze) a která poukazovala na odlišnost od jejich politických oponentů.15  Pro prostředí, ve 

kterém politická komunikace probíhala, byla typická tištěná masová média. 

Druhý věk politické komunikace začíná od 60. let 20. století. V této fázi politickou komunikaci 

začíná ovlivňovat doposud nepoznané médium – televize. Charakteristickým prostředím 

politické komunikace ve druhém věku je primárně právě televize. Díky jejímu nástupu se 

publikum politického komunikování razantně zvýšilo. Politické strany si v tomto věku musely 

zvykat na médium, které (alespoň v demokratických zemích) nabídlo politické komunikaci 

nestrannou platformu. Role tištěných médií (včetně stranických periodik a letáků) šlo 

v důsledku vzrůstající pozice televize do pozadí. Současně komunikovaný obsah ztrácel na 

věcnosti a stával se více populistickým a obecným.16  

Třetí věk politické komunikace nastává na konci 80. let 20. století. Vyznačuje se především 

zesíleným významem mediálních strategií a profesionalizace.17 V tomto věku dochází ke 

zvýšeným populistickým tendencím politických stran, které se snaží budovat vazby s novináři. 

Strany svojí politickou komunikaci profesionalizují, což znamená další posun k personalizaci a 

užívání populistických taktik. Politickou komunikaci jednotlivých stran už tak neřídí její 

členové nebo lídři, nýbrž stranou najatí profesionálové a poradci.18  

                                                 
14 NORRIS, Pippa: The evolution of election campaigns: Eroding political engagement? Cambridge: Harvard 

University, 2004. s. 15 

15 BLUMLER, Jay G a KAVANAGH Dennis. The Third Age of Political Communication: Influences and 

Features. Political Communication. Vol. 16, No. 3: 209 – 230. Taylor & Francis, 1999. ISSN 1058-4609/99, s. 

211 - 212 
16 Tamtéž, s. 212 - 213 
17 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: Od res publica po public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-3536-8. s. 106 - 111 
18 BLUMLER, Jay G a KAVANAGH Dennis. The Third Age of Political Communication: Influences and 

Features. Political Communication. Vol. 16, No. 3. 209 – 230. Taylor & Francis, 1999. ISSN 1058-4609/99, s. 

214 - 215 
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Objevují se tvrzení, že se v současné době již nacházíme ve čtvrtém věku politické komunikace, 

která je charakteristická především nástupem digitálních médií. Současnou politickou 

komunikaci navíc vystihuje silná fragmentace veřejné sféry či slabá role masových médií. 

Dalšími charakteristikami čtvrté éry politické komunikace je silná míra profesionalizace či 

rozšíření různorodých digitálních médií s širokým polem působnosti a schopností oslovit různá 

spektra veřejnosti.19 Politická komunikace tak s vývojem jejího čtvrtého věku probíhá primárně 

v prostředí digitálních médií.  

 

1.2.  Politický marketing 
 

Politický marketing je součástí nebo spíše jedním z typů politické komunikace. V této kapitole 

shrnu pouze jeho několik základních prvků a budu se věnovat jeho aktérům a významu 

v politické komunikaci. Přiblížím podobu politického trhu a praktiky, se kterými na něm jeho 

aktéři operují. Následně se budu věnovat samotnému politickému produktu, nástrojům jeho 

propagace a zavedení na politický trh.  

Aktéry politického marketingu nemusí být pouze kandidáti, politické strany nebo političtí 

marketéři. Mohou jimi být i vlády, neziskové organizace nebo zájmové skupiny. Ti všichni 

operují na politickém trhu a usilují o politické cíle, k jejichž dosažení jim slouží právě praktiky 

politického marketingu.20 Politickým cílem nemusí být vždy jen zisk ve volbách. Může se 

jednat například o zvýšení atraktivity určité ideologie nebo volebního programu, změnu 

chování společnosti, jakýkoliv politický převrat, redukci korupce, či zvýšení zastoupení minorit 

ve veřejných funkcích. 21  

Zároveň je třeba definovat politický trh, na kterém aktéři operují. Nemyslí se jím pouze 

nerozhodnutí voliči v období krátce před volbami. Jde o celkový prostor, ve kterém politické 

strany vymezují své pole působnosti na základě tvorby vztahu s veřejností, institucemi, 

zájmovými skupinami a soukromým sektorem. Pro politický marketing jsou tak zásadní 

stakeholdeři – různé skupiny zainteresovaných aktérů. Spektrum stakeholderů v politickém 

marketingu je široké, jedná se nejen o voliče, ale i o média, donátory, kandidáty, lobbisty, 

                                                 
19 AAGARD, Peter: The fourth age of political communication: Democratic decay or the rise of phronetic 

political communication? Nordicum-Mediterraneum. Vol. 11, No. 3, 2016, ISSN 1670-6242. s. 4 
20 LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: Principles and applications. 1. vyd. New York: 

Routledge, 2009 ISBN 978-0-415-43129-3. s. 2 
21 Tamtéž  
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veřejnou správu, experty nebo think tanky.22 Provázanost a povaha jejich vztahů utváří 

prostředí, které můžeme nazvat politickým trhem. Jeho výstižnou definici uvádí polský 

politolog Wojciech Wrzosek:  

Politický trh představuje část společenského prostoru, v němž se uzavírají politické transakce: 

kupují se, prodávají se a vyměňují politické produkty mezi aktéry politického života – mezi 

prodejci a kupujícími.23  

W. Wrzosek zde výstižně aplikuje prvky marketingu na politické prostředí. Za zásadní považuji 

pojmenování prvků politického trhu, jakými jsou politické produkty, prodejce a kupující. Je 

z něj patrné, že prvky politického marketingu vycházejí ze zásad marketingu jako takového, ve 

kterém je (dle marketingového mixu) vymezení prvků jako produkt, propagace, cena a 

umístění, stěžejní. Na základě těchto prvků jsou definovány další proměnné. Produkt je 

definován potřebami kupujícího (v politickém marketingu potřebami voličů a dalších 

stakeholderů). Podobně propagace je definována formou a efektivitou komunikace 

prodávajícího ke kupujícímu.  

Pokud mluvíme o politickém produktu, vyvstanou nám na mysli především politické sliby 

v předvolebních kampaních. Politický produkt však může mít mnohem širší význam. Jsou jím 

postoje vlády či celkové chování politických stran a politiků. Vlastnosti produktu ovlivňuje 

spousta faktorů – například schopnosti a zkušenosti kandidáta, jeho charakter, image, vztah 

s médii a podobně. Pro politickou stranu může být stejně významným faktorem volební 

program nebo image strany (jméno, vizuál, logo). Další formou politického produktu mohou 

být vládou předkládané návrhy zákonů nebo aktivity politiků.24  

Při propagaci politického produktu je zapotřebí využití nástrojů, kterými politický marketing 

disponuje. Tyto nástroje můžeme rozčlenit do tří základních skupin. Jsou jimi výzkum, strategie 

a organizace. První skupinou nástrojů politického marketingu je výzkum. Ten je potřebnou 

součástí uvedení jakéhokoliv politického produktu na politický trh. Zkoumána je poptávka po 

nově vznikajícím produktu, možnosti zacílení produktu a podobně. Konkrétními formami 

výzkumu na politickém trhu mohou být různě velké focus groups, předvolební průzkumy či 

průzkumy opozice. Strategie představují druhou skupinu nástrojů politických kampaní nebo 

                                                 
22 LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: Principles and applications. 1. vyd. New York: 

Routledge, 2009 ISBN 978-0-415-43129-3. s. 3 
23 JABLONSKI W. Andrzej a kol. Politický marketing: Úvod do teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Barrister & 

Principal, 2006. ISBN 8073640112. s. 49 
24 LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: Principles and applications. 1. vyd. New York: 

Routledge, 2009 ISBN 978-0-415-43129-3. s. 4 - 5 
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uvedení politického produktu na politický trh. Mezi strategické procesy politického marketingu 

se řadí positioning produktu (ideologické a názorové vyhranění, vymezení se vůči produktům 

s protichůdnými cíli), zacílení produktu (definice cílové skupiny) či branding (vytvoření značky 

a image produktu). Poslední skupinou nástrojů politického marketingu je organizace. Tyto 

nástroje představují v podstatě veškerý management týkající se politického marketingu daného 

aktéra (politické strany, vlády). Jedná se například o management dobrovolníků při volební 

kampani, management financí, fundraising, aktivity spjaté s public relations či managementem 

sociálních sítí a podobně.25 Samozřejmě existuje řada dalších nástrojů, které mohou být 

v politickém marketingu použity. Pokusila jsem se uvést ty nejzásadnější.  

 

1.2.1. Politické kampaně a jejich vývoj 

 

Výzkum politických kampaní je samozřejmou součástí výzkumu politického marketingu a 

politické komunikace. Tato práce zkoumá dvě konkrétní politické kampaně v 21. století. 

Považuji proto za přínosné popsat vývoj, kterým politické kampaně jako takové procházely po 

desetiletí. Tento vývoj reflektuje změny jak v politických stranách a médiích, tak ve společnosti 

a elektorátu. Důležitou proměnnou v této oblasti je vztah veřejnosti k politickým stranám (a 

politikům) a míra profesionalizace politických kampaní.26 Politoložka Pippa Norris shrnuje tři 

etapy vývoje politických kampaní dle adaptace politické komunikace na technologický vývoj a 

historické události.  

První érou vývoje politických kampaní je éra předmoderních kampaní, datující se od poloviny 

19. století po 50. léta 20. století, přičemž v každé zemi je počátek této éry vázán na rozšíření 

všeobecného volebního práva. V tomto období jsou politické strany fixovány na své lokální 

buňky a politická kampaň probíhá zpravidla na lokální úrovni, za pomoci kontaktní kampaně, 

kdy dochází k osobnímu kontaktu politiků s voliči. Současně zde velkou roli hrají konfliktní 

linie, které rozřazují elektorát do sociálních skupin dle třídní příslušnosti, náboženství, bydliště 

a podobně. Typický je zde i stranický tisk a silná vazba politických stran na svá vlastní tištěná 

média.27  

                                                 
25 LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: Principles and applications. 1. vyd. New York: 

Routledge, 2009 ISBN 978-0-415-43129-3. s. 5 - 6 
26 NORRIS, Pippa: The evolution of election campaigns: Eroding political engagement? Cambridge: Harvard 

University, 2004. s. 2 
27 Tamtéž,. s. 4 - 5 
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Druhou fází vývoje je éra moderních kampaní, která začíná v 50. letech 20. století a trvá 

přibližně do poloviny 80. let 20. století. Lokální kampaně zde vystřídaly celostátně 

koordinované kampaně s vypracovanou strategií. Stejně tak je již kladen mnohem menší důraz 

na zapojení dobrovolníků, zatímco roste význam placených odborníků a konzultantů. 

Konfliktní linie již taktéž nehrají zásadní roli, jelikož se politické strany zaměřují na čím dál 

širší spektrum voličů a rozšiřují své ideologie tak, aby byly přijatelné pro co nejširší skupinu 

lidí. Velký význam ve vývoji politických kampaní má také nové médium – televize (viz 

kapitolu o historii politické komunikace), která je od svého vzniku stále častěji využívána 

k propagaci politických aktérů.28 

Poslední, třetí érou vývoje politických kampaní, je éra post-moderních kampaní. Post-moderní 

kampaně reflektují nové technologické změny a adaptaci žurnalistiky na digitální a nová média. 

Hlavním faktorem, který určuje podobu politické kampaně a stylu propagace volebního 

programu a ve výsledku i samotný obsah volebního programu v kampani, je volič sám, nikoliv 

politická strana či politik. V této éře se politický marketing dostává do fáze, kdy kupující, tedy 

volič, je postaven na první místo. Nikoliv podle ideologie nebo volebního programu strany, ale 

podle tužeb a potřeb voliče je formována politická kampaň. 29 

Současné výzkumy uvádí, že se v dnešní době dostáváme do nové éry politických kampaní. Pro 

tuto éru je typický proces mediace neboli zprostředkování politického obsahu skrze média za 

pomocí technologií. Díky rozšíření nových technologií tak dochází k tomu, že se stakeholdeři, 

jakožto aktéři politického marketingu, podřizují potřebám a výzvám nových médií. Německý 

politolog Thomas Meyer proto často ve svých publikacích pracuje s termínem mediokracie. 30 

 

1.3. Politická komunikace v prostředí sociálních médií 
 

1.3.1. Definice sociálních médií  

 

                                                 
28 NORRIS, Pippa: The evolution of election campaigns: Eroding political engagement? Cambridge: Harvard 

University, 2004. s. 4 - 5 
29 Tamtéž s. 7 
30 MACKOVÁ, Alena: Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 

978-80-210-8745-3. s. 23 



14 

 

Sociální média jsou „softwarové aplikace, které umožňují jednotlivcům a komunitám se 

sdružovat, komunikovat, sdílet a v některých případech spolupracovat.“31 Jedná se o soubor 

nástrojů, procesů a ideologií, které se objevily se vznikem internetu.32 Označení sociální média 

shrnuje internetové aplikace, servery nebo služby, jejichž uživatelé mezi sebou mohou sdílet 

různorodé obsahy.33 Patří mezi ně sítě jako Facebook, Twitter, Youtube, Instagram a další. Tyto 

všechny služby pak společně s dalšími odvětvími digitálních internetových aplikací a služeb 

můžeme označit za nová média.34 

 

1.3.2. Využití sociálních médií v politické komunikaci 

 

Význam sociálních médií pro politickou komunikaci již v dnešní době nelze opomíjet. Od 

tradičních médií se nová média liší především možností interakce a diskuze. Jejich uživatelé 

tak mohou přímo interagovat s politickými reprezentanty. Pro můj výzkum jsou zásadní sociální 

média / sociální sítě. Následující odstavce budu proto směřovat na tento typ nových médií. 

Sociální média slouží jako nástroj, který spojuje veřejnost s politiky. Jak široká veřejnost, tak 

politici mají možnost vzájemné online komunikace. Nová média tedy slouží nejen veřejnosti, 

ale i politickým stranám. Ty je využívají především k volebním kampaním.35 Sociální média 

navíc slouží k propojení politiků s novináři, kteří na sociálních sítích mohou čerpat informace 

pro svou práci. Politikům je na zase díky sociálním sítím umožněno zvýšit svoji popularitu a 

vytvořit si libovolnou image. Obsah na jejich sociálních sítích je totiž dostupný novinářům, 

kteří jej mohou libovolně použít jako zdroj pro svoji publikační činnost. Všechna tato využití 

sociálních médií se navíc navzájem ovlivňují a doplňují.  

Politické strany z nových médií ve volebních kampaních nepochybně velmi těží. Na sociálních 

sítích získávají data potřebná ke tvorbě strategií a definování svých cílových skupin. Nová 

média umožňují také jednoduchý přístup k informacím a snadnější možnost mobilizace voličů 

                                                 
31 ŠVELCH, Jaroslav a Lenka VOCHOCOVÁ. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické 

participace. Sociologický časopis. Vol. 51, No. 1: 65-87. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. ISSN 0038-

0288. s. 68 
32 BOYD danah. Social Media: A Phenomenon to be Analyzed. Social Media + Society. Vol. 1, No. 1: 1-2. 

London: SAGE Publications, 2015. ISSN 20563051. s. 1 
33 ŠVELCH, Jaroslav a Lenka VOCHOCOVÁ. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické 

participace. Sociologický časopis. Vol. 51, No. 1: 65-87. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. ISSN 0038-

0288. s. 68 
34 Tamtéž 
35 MACKOVÁ, Alena: Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 

978-80-210-8745-3. s. 35 – 37  
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právě skrze aktivitu na sociálních sítích. Uživatelé sociálních sítí mají navíc možnost selekce 

zpráv, které se k nim dostanou. Nemusí tak být přímo konfrontováni s informacemi, které 

nejsou v souladu s jejich hodnotami a názory.36 

Výhodou využívání sociálních sítí pro účely politiků je možnost vytvoření vlastní image, která 

se politikovi zamlouvá. Nová média přinášejí politikovi snadnější a rychlejší cestu k 

sebeprezentaci a ukázání sebe sama veřejnosti (nejen jako politika, ale i jako například otce, 

dědečka či manžela) než jiná média (televize, tisk a podobně). Interakce s potenciálními voliči 

se tak nemusí týkat pouze politických témat. Politik se může svěřovat se svými běžnými 

problémy nebo úspěchy, ukazovat své zájmy nebo sdílet zážitky. To vše mu pomáhá 

k vytvoření bližšího vztahu s jeho fanoušky nebo sledujícími.37  

Ke komunikaci na sociálních sítích mohou političtí aktéři využívat různorodé formáty 

příspěvků – od obrázků či videí, přes zadávání lokalit až po hashtagy. Mohou ve svých 

příspěvcích označovat další uživatele nebo stránky – to vše zvýší jejich viditelnost a dosah 

jejich sdělení. Neméně důležitou součástí aktivity politických aktérů na sociálních sítích (v 

tomto případě na Facebooku) je možnost vytváření veřejných událostí a současně možnost 

pozvání vybraného okruhu uživatelů na tyto akce.38 Organizací veřejných událostí, které může 

díky sociálním sítím propagovat, kolem sebe politik / politická strana vytváří komunitu a 

funguje tak na sociální síti jako společenský tmelič. Díky všem výše zmíněným aktivitám, které 

politik na sociálních sítích provádí, může snadněji docílit mobilizace potenciálních voličů.  

 

1.3.3. Facebook  

 

Pro můj výzkum je zásadní sociální síť Facebook (viz úvodní kapitolu nebo kapitolu 

Metodologie níže), jakožto nejrozšířenější sociální síť v České republice, Rakousku a obecně 

v globálním měřítku.39 Facebook v současné době využívá přes 2,4 miliardy uživatelů40 a jeho 

popularita stále roste. V současnosti využívá tuto sociální síť v Rakousku necelé 4 miliony 

                                                 
36 MACKOVÁ, Alena: Nová média v politické komunikaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 

978-80-210-8745-3. s. 30 - 33 
37 Tamtéž, s. 100 
38 Tamtéž, s. 65 - 71 
39 Statcounter.com. Social Media Stats Czech Republic [cit. 30. 12. 2019] Dostupné z:  

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/czech-republic 

Statcounter.com. Social Media Stats Austria  [cit. 30. 12. 2019] Dostupné z: https://gs.statcounter.com/social-

media-stats/all/austria/#monthly-201705-201710 
40 CLEMENT, J. Statista Ltd. Statista.com. New York. 2019, ed. 2019 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné:  

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/czech-republic
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/austria/#monthly-201705-201710
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/austria/#monthly-201705-201710
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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uživatelů. V roce 2018 jich bylo konkrétně 3 883 000.41 V České republice Facebook 

v současné době používá přes 5 milionů uživatelů.42 Pro obě země se jedná o nejrozšířenější 

sociální síť. 

Facebook slouží především ke sdílení informací o jeho uživatelích (ať už informací osobních 

či neosobních), které zvěřejňují  na svém profilu či stránkách. Informace mohou mít formu 

statusů, obrázků, videí a dalších. Uživatelé Facebooku mohou prostřednictvím sítě kontaktovat 

své přátele nebo reagovat na jejich profilu například komentářem. Facebook také slouží jako 

nástroj k socializaci, vznikají zde různorodé fanouškovské skupiny nebo stránky, které vytváří 

platformy pro sdružování a online diskuzi uživatelů.43  

 

2. Křesťanská demokracie 
 

2.1.  Křesťansko-demokratická ideologie a křesťanská sociální nauka 
 

Myšlenky křesťansko-demokratické ideologie se zakládají na katolickém sociálním učení. 

První a stěžejní publikací, na které křesťanská demokracie staví a která měla vliv na vznik 

prvních křesťanských politických spolků, je encyklika papeže Lva XIII. Rerum Novarum, 

publikovaná v roce  1891. Tento spis je vůbec prvním počinem katolické církve, který 

komentuje mezinárodní politické dění či do něj přímo zasahuje. Encyklika reaguje na 

průmyslovou revoluci, urguje řešení dělnické otázky a odmítá komunismus a myšlenku třídního 

boje. Vedle sociálního akcentu dílo uvádí nutnost spoluodpovědnosti jedinců za hospodářský 

proces.44  

Další ze spisů, na který křesťansko-demokratický proud navazuje, je encyklika papeže Pia XI. 

Quadragesimo Anno z roku 1931, která představuje další milník ve vývoji sociální nauky 

církve. Encyklika definuje pojem subsidiarity a vymezuje oblast vlivu státu na rodinný život. 

Ve spisu je také poukázáno na důležitost odborů. Celkově se encyklika snaží o navržení nového 

                                                 
41 NapoleonCat. NapoleonCat.com: Facebook users in Austria. Varšava. 2018 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné: 

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-austria/2018/12 
42 MediaGuru. MediaGuru: Facebook má v Česku 5.1 milionu uživatelů. Praha. 19. 9. 2018 [cit. 10. 11. 2019] 

Dostupné: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/09/facebook-ma-v-cesku-5-1-milionu-uzivatelu/ 
43 HUGHES, J: David a kol. A Tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social 

media usage. Computers in Human Behaviour. Vol. 28, No. 2: 561-569, 2012. Elsevier. ISSN 0747-5632. s. 561 

- 562 
44 LEV XIII. Encyklika Rerum novarum o dělnické otázce. Praha: ZVON České katolické nakladatelství, 1996, 

ISBN 80-7113-154-7 

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-austria/2018/12
https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/09/facebook-ma-v-cesku-5-1-milionu-uzivatelu/
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společenského řádu s důrazem na sociální ohleduplnost a na právo na soukromé vlastnictví 

sloužící všeobecnému blahu. Mimo to je encyklika varováním před šířícími se totalitními 

ideologiemi, jejichž působení se však v Evropě nepodařilo zabránit.45   

V současné době můžeme mezi další významné encykliky, určující směr křesťanské 

demokracie, zařadit encykliku papeže Františka Laudatto si, apelující na důležitost vztahu 

člověka k přírodě. Encyklika vznikla v návaznosti na stále se prohlubující klimatickou krizi. 

Křesťansko-demokratické strany tak v rámci svých volebních programů začaly klást velký 

důraz na environmentální politiku a ekologii.  

Křesťanská demokracie se ideologicky nachází ve středu politického spektra. Hlásá myšlenky 

sociální spravedlnosti, práva na soukromé vlastnictví, volného trhu a evropské spolupráce. 

Staví na demokratických principech a odporuje komunismu i neomezenému kapitalismu. Silně 

propagovanou hodnotou je pro křesťanskou demokracii rodina. Ochrana tradiční rodiny a 

manželství se pojí s celkovou snahou o zachování tradičních konzervativních hodnot (například 

zamezení intervenci státu do výchovy dětí a podobně) Všechny tyto myšlenky se křesťansko-

demokratické politické strany snaží propagovat a aplikovat i v rámci evropské spolupráce.46   

 

 

2.2.  Křesťansko-demokratické strany v Evropě 
 

Typologie křesťansko-demokratických stran v dnešní Evropě je poměrně problematická. 

V Evropě v současnosti funguje nespočet politických stran, které se řadí ke křesťansko-

demokratickému proudu, avšak z hlediska ideologických předpokladů do tohoto politického 

tábora nespadají. Mezi tradiční evropské křesťansko-demokratické strany řadíme zejména 

německou CDU/CSU, rakouskou ÖVP, nizozemskou CDA, švýcarskou CVP a další. 47 Tyto 

strany staví své politické postoje na ideách křesťanské sociální nauky (viz předchozí kapitolu) 

                                                 
45 PIUS XI. Encyklika Quaragessimo Anno: o uspořádání společnosti, obnově společenského řádu a jeho 

dokonalení podle zásad evangelia ke 40. výročí vydání Rerum novarum. Praha: ZVON České katolické 

nakladatelství, 1996, ISBN 80-7113-154-7 

46 ADAMS, Ian. Political ideology today. 1. vyd. Manchester: Manchester University Press, 2001. ISBN 0-7190-

6020-6. s. 61-62 

47 FIALA, Petr. Křesťanské politické strany v západní Evropě. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní 

politologický ústav, 1996. ISSN 1805-9503. s. 31  
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a tvoří silné jádro Evropské lidové strany (frakce křesťansko-demokratických stran 

v Evropském parlamentu).  

Název „křesťanská“ demokracie evokuje spojitost politické strany s katolickou církví, nicméně 

ne vždy se může strana, která odkazuje na katolickou církev, považovat za součást křesťansko-

demokratického politického tábora.  Jedním z hlavních faktorů tohoto předpokladu je vztah 

k evropské integraci a k demokracii samotné. Jako příklad můžeme uvést současný spor 

maďarské vládní strany Fidesz, premiéra Viktora Orbána. Tato strana byla dlouhodobě součástí 

Evropské lidové strany. V důsledku sílících autoritářských praktik Viktora Orbána bylo 

v březnu 2019 na plénu Evropské lidové strany rozhodnuto o vyloučení Fideszu z této frakce.48 

Ačkoliv se strana stále považuje za křesťansko-demokratickou, její zařazení do tohoto 

politického spektra je z výše uvedeného důvodu problematické. Problém se zařazením politické 

strany do křesťansko-demokratického spektra (ať už z jakéhokoliv důvodu) můžeme pozorovat 

v dalších evropských zemích.  

Jak je vidět, problematika zařazení politické strany ke křesťansko-demokratickému politickému 

proudu je nejen v souvislosti s vývojem politických událostí v Evropě velmi aktuální. 

V následujících dvou podkapitolách se proto pokusím objasnit, proč do křesťansko-

demokratického politického spektra můžeme řadit právě rakouskou ÖVP a českou KDU-ČSL 

a kde se hodnoty a zásady těchto stran protínají.  

 

2.2.1. Hodnoty KDU-ČSL 

 

Ačkoliv se KDU-ČSL vyznačuje silnou vazbou na křesťanské hodnoty (už díky názvu 

„křesťansko-demokratická unie“), zdůrazňuje, že nezastupuje žádnou církev a není církevním 

spolkem.49 Její politické záměry charakterizují konzervativní hodnoty jako je ochrana rodiny a 

jejích prvků (ochrana institutu manželství, vícegenerační rodiny či nesouhlas s potraty). Na tyto 

hodnoty navazuje silný sociální akcent, zdůrazňující lidskou důstojnost a ochranu sociálně 

slabých. Na druhé straně zde vidíme i pravicové prvky – ochranu volného trhu a podporu 

domácích výrobků. Současně s podporou podnikání je zde silně zastoupen prvek zemědělství a 

                                                 
48 European People´s Party. Epp.eu. Fidesz membership suspended after EPP Political Assembly.  Brussels, 20th 

March 2019 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: https://www.epp.eu/press-releases/fidesz-membership-suspended-

after-epp-political-assembly/ 
49 KDU-ČSL. Kdu.cz. Odkud a kam lidovci jdou. Praha. [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: https://kdu.cz/o-nas/kdo-

jsme 

 

https://www.epp.eu/press-releases/fidesz-membership-suspended-after-epp-political-assembly/
https://www.epp.eu/press-releases/fidesz-membership-suspended-after-epp-political-assembly/
https://kdu.cz/o-nas/kdo-jsme
https://kdu.cz/o-nas/kdo-jsme
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spolupráce s venkovem. Díky tomu, že KDU-ČSL částečně zasahuje jak do levicového, tak do 

pravicového politického spektra, se právem považuje za stranu středu. V České republice se 

lidovci řadí mezi jedny z největších podporovatelů evropské integrace a aktivní participace 

české vlády na dění v evropských strukturách.50 V poslední době můžeme u KDU-ČSL navíc 

pozorovat silný nárůst environmentálních a ekologických myšlenek. 

 

2.2.2. Hodnoty ÖVP 

 

Rakouští lidovci se taktéž považují za křesťansko-demokratickou stranu, což odůvodňují silnou 

konexí na křesťanskou sociální nauku. Mezi základními postoji a hodnotami ÖVP silně 

rezonuje konzervatismus i liberalismus. ÖVP hájí nutnost parlamentní a liberální demokracie a 

evropské integrace, současně však vyzdvihuje důležitost ochrany rakouských národních 

hodnot. Mezi základními hodnotami ÖVP také rezonuje subsidiarita, ekologie a sociálně tržní 

hospodářství. Pravicový aspekt politiky zde můžeme vnímat u důrazu na zodpovědnost každého 

jednotlivce a na podporu podnikání a volného trhu. Levicový aspekt zajišťuje již zmíněná 

návaznost na křesťanskou sociální nauku.51 Strana také podporuje rodinu, přičemž ale zmiňuje, 

že je třeba zachovat respekt vůči rozdílným formám soužití – strana výslovně uvádí respekt 

stejnopohlavním párům či rodičům samoživitelům.52  

 

2.2.3. Průniky hodnot KDU-ČSL a ÖVP  

 

Pokud se podíváme na hodnoty, které KDU-ČSL a ÖVP vyznačují a na kterých staví své 

politické cíle, najdeme spoustu prvků, v nichž se zásady těchto stran protínají. V první řadě je 

to přilnutí ke konzervatismu a s ním spjaté křesťanské sociální nauce (strany vycházejí z apelů 

encyklik Rerum Novarum a Quadragessimo Anno), která vyzývá k politické reprezentaci 

hodnot, jako jsou sociální ohleduplnost, lidská důstojnost, spoluodpovědnost za hospodářský 

proces, právo na soukromé vlastnictví, volný trh, subsidiarita a rodinný život. Vedle těchto 

hodnot v současné době přibývá akcentu na ochranu životního prostředí. Postoje obou stran se 

                                                 
50 KDU-ČSL. Kdu.cz. Odkud a kam lidovci jdou. Praha. [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: https://kdu.cz/o-nas/kdo-

jsme 
51 Die neue Volkspartei. Dieneuevolkspartei.at. Die Geschichte der Volkspartei. Vienna: 2018 [cit. 10. 11. 2019] 

Dostupné z: https://www.dieneuevolkspartei.at/Die-Geschichte.html 
52 Die neue Volkspartei. Grundsatzprogramm 2015 der Österreichischen Volkspartei. Vienna: 2015. s. 15 

https://kdu.cz/o-nas/kdo-jsme
https://kdu.cz/o-nas/kdo-jsme
https://www.dieneuevolkspartei.at/Die-Geschichte.html
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shodují na nutnosti liberálně demokratického prostředí a na důležitosti evropské integrace a 

spolupráce.  

Tématem, kde naopak mezi stranami nepanuje úplná shoda, je rodinný život. Rozdíl zde není v 

samotných postojích stran k této otázce, ale v intenzitě komunikace této hodnoty. KDU-ČSL 

dlouhodobě zřetelně propaguje ideje tradiční rodiny. ÖVP s ochranou tradiční rodiny sice 

souhlasí, nicméně na toto téma neklade tak signifikantní důraz a ve svém programu se tomuto 

tématu věnuje pouze velmi okrajově.53 

 

3. Metodologie 
 

Jak bylo již v úvodní části práce zmíněno, v mém výzkumu bude sledovaným obdobím 

posledních 6 měsíců před konáním voleb v obou zemích. Politickou komunikaci obou stran 

začnu analyzovat v květnu 2017 do termínu konání voleb, které se v obou zemích konaly v říjnu 

2017. Prostředím, ve kterém budu politickou komunikaci obou stran sledovat, je sociální síť 

Facebook. 

V úvodní části práce jsem také uvedla, že budu využívat kombinaci kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu. Nejdříve definuji základní prvky a témata křesťansko-demokratické 

ideologie. Potom provedu analýzu obsahu volebních programů obou stran a následně je budu 

komparovat. Na základě předem definovaných témat křesťansko-demokratické ideologie 

porovnám, jak se tato témata promítla do obou volebních programů. Zde půjde o kvalitativní 

část výzkumu. 

Provedu obsahovou analýzu příspěvků, které obě strany na svých facebookových stránkách 

sdílely ve sledovaném období 6 měsíců před konáním voleb. Jednotlivé příspěvky rozdělím do 

tematických okruhů podle toho, o jakém tématu daný příspěvek pojednával. V této části 

výzkumu se bude opět jednat o část s kvalitativním výzkumem. 

Na základě kvalitativní selekce příspěvků do jednotlivých tematických okruhů se přesunu ke 

kvantitativnímu výzkumu. Kvantitativně budu analyzovat míru výskytu jednotlivých 

tematických okruhů v komunikaci obou stran. Tato kvantitativní obsahová analýza mi poslouží 

                                                 
53 Die neue Volkspartei. Das Wahlprogramm Teil 1. Vídeň: Die neue Volkspartei. 4. 9. 2017, [cit. 26. 11. 2019] 

s. 2 - 4 
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jako podklad pro další část výzkumu, kde budu zkoumat míru promítnutí témat křesťansko-

demokratické ideologie do komunikace obou stran. Tato část výzkumu bude opět kvantitativní.  

Výše popsaným postupem se budu snažit odpovědět na tyto výzkumné otázky: 

Jak se ve volebních programech KDU-ČSL a ÖVP pro volby v roce 2017 promítá křesťansko-

demokratický ideologický základ a jak se od sebe programy obou stran liší? 

Jak se od sebe liší obsahy sdělení KDU-ČSL a ÖVP na Facebooku ve sledovaném období? 

Do jaké míry se do politické komunikace obou stran na Facebooku promítá křesťansko-

demokratický ideologický základ? 

V těchto otázkách jsou shrnuty hlavní záměry mého výzkumu: promítnutí témat křesťansko-

demokratické ideologie do volebních programů a do politické komunikace obou stran na jejich 

facebookových stránkách a celkové porovnání komunikace jednotlivých témat oběma 

politickými stranami na Facebooku.  

 

4. Praktická část 
 

4.1.  Kontext voleb  
 

V úvodu praktické části svého výzkumu chci přiblížit, jaké události utvářely prostředí pro 

politickou komunikaci ve volebních kampaních obou politických stran. V následujících 

odstavcích proto budu věnovat pozornost vývoji událostí v České republice a v Rakousku a 

pokusím se tak co nejlépe nastínit politickou situaci, na kterou volební kampaně obou 

politických stran navázaly a v níž politická komunikace oboru stran probíhala. Za sledované 

období jsem zde opět zvolila období šesti měsíců před konáním voleb.  

 

4.1.1. Politická situace v České republice 

 

Pokud se zaměříme na politický vývoj v České republice od května do října 2017, začneme 

shlukem velmi ojedinělých událostí. V tomto období byl českým premiérem Bohuslav Sobotka, 

v té době předseda ČSSD. Vládu tehdy tvořila koalice politických stran ČSSD, ANO a KDU-

ČSL.  
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Na začátku května 2017 vyvrcholila vládní krize, zapříčiněná aférou ministra financí a předsedy 

hnutí ANO Andreje Babiše, týkající se nejasných okolností nákupu korunových dluhopisů jeho 

společnosti Agrofert. Ve stejné době byly na twitterovém účtu Julius Šuman zveřejněny 

nahrávky, na kterých je zachyceno Babišovo vyjednávání s tehdejším novinářem Mladé Fronty 

Dnes, Markem Přibilem o mediálním obsahu tohoto periodika. V důsledku těchto událostí došlo 

k odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí.54   

Celková situace před sněmovními volbami byla z hlediska výše popsaných okolností napjatá. 

Předvolební průzkumy měsíc před volbami slibovaly největší volební úspěchy právě Babišově 

hnutí ANO. Sociální demokraté pár měsíců před volbami obměnili své vedení, kde z postu 

předsedy strany po sedmi letech odešel tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Jeho pozice 

z důvodu koaliční rozepře slábla, s čímž slábla i role a vliv samotné ČSSD.  

Politický trh byl v České republice před volbami silně fragmentovaný. Vedle doposud vládních 

stran ANO a ČSSD zde byla silně levicová KSČM na jedné straně a pravicová ODS na straně 

druhé. Ta díky roli silné opozice s lídrem Petrem Fialou představovala volbu velké části ryze 

pravicově a mírně anti-evropsky smýšlejících voličů. Krajní pravici zastupovala anti-evropská 

SPD. Oproti tomu TOP09  představovala variantu pro liberálně, pravicově a proevropsky 

smýšlející voliče. Liberálové měli alternativu volby u strany Pirátů, která doposud nebyla 

parlamentní stranou. Poslední strany, které ve výčtu alternativ českých voličů ve volbách 2017 

zmíním, jsou právě lidovci a hnutí Starostů a nezávislých.55 KDU-ČSL představovala volbu pro 

konzervativní a pro-evropskou část voličů, zčásti levicově, zčásti pravicově smýšlejících. Co 

se týče předpovídané volební podpory KDU-ČSL a hnutí STAN, statistiky se pohybovaly na 

hranici 5 %, která je minimem pro vstup do Poslanecké sněmovny. Lidovcům průzkumy 

překročení pětiprocentní hranice slibovaly, Starostům už nikoliv.56 

 

4.1.2. Pozice KDU-ČSL před volbami 

 

                                                 
 54 MENŠÍK, Jan. Vládní krize den po dni. Před měsíce Sobotka oznámil demisi a rozpoutal válku s Babišem i 

Hradem. In: Aktuálně.cz. Praha: Economia, 2. 6. 2017 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z:  

https://zpravy.aktualne.cz/vladni-krize-den-po-dni-pro-nekoho-nejvetsi-stret-v-

novodobe/r~c05e0a7e415111e7a83b0025900fea04/ 
55 Dále jen hnutí STAN 
56 MEDIAN. Sněmovní volební model MEDIAN. Praha: Median, září 2017 [cit. 10. 11. 2019]  

Centrum pro Centrum pro výzkum veřejného mínění. Naše společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 25. 9. 

2017 [cit. 10. 11. 2019] 
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KDU-ČSL byla po celou dobu těchto kauz (a po dobu předchozích 4 let) vládní stranou. 

V rámci vlády byla však stranou s nejnižším volebním výsledkem a jako taková ve vládě získala 

pouze tři mandáty. Připadl jí resort zemědělství, kultury a vědy a výzkumu. Pozice KDU-ČSL 

v tehdejší vládě byla poměrně nevýrazná. Alespoň částečné popularitě v médiích se přesto 

v průběhu jejího vládního angažmá dostalo například díky tehdejšímu ministrovi kultury 

Danielu Hermannovi. Ten se na podzim 2016 na půdě ministerstva kultury osobně setkal s 

Dalajlámou. Událost zapříčinila velký rozkol jak u české veřejnosti, tak ve strukturách 

politických elit, jelikož oficiální politikou prezidenta Zemana a ministerstva zahraničí v té době 

bylo uznání územní celistvosti Číny i s územím Tibetu, jehož je Dalajláma reprezentantem a za 

jehož nezávislost veřejně bojuje.57 Dalším mediálně známým počinem Daniela Hermana byl 

výkup vepřína v Letech vládou, který se ministerstvu kultury pod vedením Hermana podařilo 

vyjednat.58 Celkově ale působení KDU-ČSL ve vládě nepřineslo žádné větší zvraty ve volební 

podpoře. Průzkumy naopak ukazují, že si od předchozího volebního výsledku strana ještě mírně 

pohoršila.59 

V květnu 2017 navíc proběhl sjezd KDU-ČSL, na kterém strana zvolila nové vedení. Pozici 

předsedy strany obhájil Pavel Bělobrádek. Další dva ministři, Marian Jurečka a Daniel Herman, 

se stali členy nově zvoleného předsednictva strany.60  

Další důležitou událostí, která měla vliv na pozici KDU-ČSL a na její vnímání voliči před 

sněmovními volbami, byl pokus o volební koalici s hnutím STAN. Smlouvu o spolupráci obě 

politická uskupení podepsala v dubnu 2017. Do té doby se hnutí STAN angažovalo jako 

podporovatel strany TOP 09.61 V roce 2017 už ale hnutí ucítilo potřebu většího osamostatnění. 

Zvolilo proto cestu užší spolupráce s KDU-ČSL, jakožto jednou z jemu ideologicky nejbližších 

                                                 
57 KAMARYT, Michal. Dalajlamu přivítala na Hradčanech asi tisícovka lidí. Čeká ho i setkání s ministry. In: 

ČT24. Praha: Česká televize. 17. 10. 2016 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1937712-dalajlamu-privitala-na-hradcanech-asi-tisicovka-lidi-ceka-ho-i-

setkani-s-ministry 
58 V místě nyní již bývalého vepřína v Letech na Písecku fungoval v časech druhé světové války koncentrační 

tábor, kterým prošly stovky osob, z velké části Romů.  

JOSEK, Petr David: Majitel vepřína v Letech přijal vládní nabídku na odkoupení. In: ČT24. Praha: Česká 

televize. 7. 8. 2017 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2216758-vlada-schvalila-

odkup-veprina-v-letech-kde-staval-koncentracni-tabor 
59 MEDIAN. Sněmovní volební model MEDIAN. Praha: Median, září 2017 [cit. 10. 11. 2019]  

Centrum pro výzkum veřejného mínění. Naše společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 25. 9. 2017 [cit. 10. 

11. 2019] 
60 KDU-ČSL. Tisková zpráva: Celostátní sjezd KDU-ČSL zvolil předsedou strany Pavla Bělobrádka. Praha: 

KDU-ČSL. 27. 5. 2017 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: https://www.kdu.cz/akce/sjezd-

2017/aktuality/clanky/celostatni-sjezd-kdu-csl-zvolil-predsedou-strany-p 
61 Starostové a nezávislí. Starostové a nezávislí: About. Praha: Starostové a nezávislí. 2019 [cit. 10. 11. 2019] 

Dostupné z: https://www.starostove-nezavisli.cz/about 
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politických stran. KDU-ČSL a hnutí STAN pro sněmovní volby 2017 sestavili společnou 

kandidátku, jejímž lídrem se stal tehdejší předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Jelikož se jednalo 

o volební spojenectví dvou samostatných politických subjektů, bylo zapotřebí ve volbách získat 

minimálně 10% podporu k tomu, aby se obě strany v tomto uskupení dostaly do sněmovny.62 

Po počátečním optimismu však projekt přeci jen skončil nezdarem. Vyjednávání, která se 

odehrála ve vrcholných patrech obou politických stran, nakonec v červenci 2017 za nepříliš 

šťastných okolností rozhodla o ukončení volební koalice a o zrušení společné kandidátky.  

„Nakonec u nás zvítězila síla zodpovědnosti. My jsme byli se Starosty domluveni na tom, že 

v případě, že by průzkumy vycházely špatně, tak že zatáhneme za ruční brzdu. Což jsme udělali. 

Řeči o tom, že jsme udělali nějaký podraz nebo že jsme se něčeho lekli, to není pravda,“ uvedl 

k nastalé situaci tehdejší předseda KDU-ČSL, Pavel Bělobrádek.63 Zda se ukončení spolupráce 

nakonec opravdu vyplatilo, dnes můžeme jen stěží hodnotit. Předvolební průzkumy totiž 

v červnu 2017, před vypovězením spolupráce, počítaly se společnou kandidátkou, zatímco 

průzkumy ze září 2017 již hodnotí volební podporu KDU-ČSL a STANu zvlášť.  

KDU-ČSL tak před volbami prošla zajímavým vývojem a mnohými změnami. Členská 

základna, která je právě u této strany poměrně stabilní, se ukázala být silným faktorem při 

rozhodování o společné kandidátce s hnutím STAN. KDU-ČSL tak do sněmovních voleb v roce 

2017 vstupovala jako tradiční strana středu s funkčním vedením a stabilní členskou základnou. 

Současně za dobu svého působení ve vládě (2013–2017) strana nebyla konfrontována s žádným 

mediálním skandálem nebo korupční aférou. 

 

4.1.3. Politická situace v Rakousku 

 

Rakousko je republikou s dvěma parlamentními komorami – Spolkovou radou (horní komora) 

a Národní radou (dolní komora). Zatímco Spolková rada představuje federativní uspořádání 

státu a reprezentuje zástupce z jednotlivých spolkových zemí, Národní rada prezentuje 

celistvost Rakouska jako jednoho státu. Volební systém do rakouské Národní rady je poměrný, 

                                                 
62 ČT24. Lidovci a Starostové podepsali koaliční smlouvu, za premiéra chtějí Bělobrádka. In: ČT 24. 12. 4. 2017 
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kde každá spolková země představuje jeden volební okrsek. Pro vstup do Národní rady je třeba 

dosáhnout čtyřprocentní hranice. Volební období trvá 5 let.64  

Zatímco v České republice se podařilo vládu udržet až do konce volebního období, v Rakousku 

došlo v roce 2017 k předčasným volbám. Předchozí volby do Národní rady se konaly v roce 

2013. Tyto volby vytvořily složení Národní rady, kam se v roce 2013 dostala sociálně-

demokratická SPÖ, křesťansko-demokratická ÖVP, krajně pravicová FPÖ, Zelení, liberální 

NEOS a populistická strana rakousko-kanadského podnikatele Franka Stronacha, Das Team 

Stronach.65 Povolební koaliční vyjednávání vyústilo v širokou koalici SPÖ a ÖVP a rakouským 

kancléřem se stal sociální demokrat Werner Faymann. Ačkoliv měli sociální demokraté 

v Národní radě většinu, lidovci ve vládě získali poměrně důležité resorty – jedním z nich byl 

resort ministra zahraničí, který převzal Sebastian Kurz. 

Takto vytvořené politické klima se zdálo být konzistentní až do doby, kdy Faymann v květnu 

2016 rezignoval na funkci kancléře. Tento zvrat do politického prostředí pochopitelně vnesl 

vlnu nestability.66 Jeho nástupce, sociální demokrat Christian Kern stál včele vlády široké 

koalice do prosince 2016. Další události rakouské politické scény na sebe dlouho nenechaly 

čekat. V květnu 2017 z funkce vicekancléře a zároveň funkce předsedy ÖVP odstoupil 

Reinhold Mitterlehner. Funkci vicekancléře po něm měl převzít stávající ministr zahraničí 

Sebastian Kurz, ale odmítl. 

V červenci 2017 se konal celostátní sjezd strany ÖVP, na kterém byl s 98,7% hlasů novým 

předsedou strany zvolen dosavadní ministr zahraničí Sebastian Kurz.67 Na základě těchto změn, 

kdy Kurz získal podporu své strany, přičemž se navíc odmítl stát nastupujícím vicekancléřem 

ve stávající vládě, došlo k vyvolání předčasných voleb. Souběžně s těmito událostmi nově 
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zvolený předseda ÖVP Kurz oznámil vypovězení koaliční smlouvy. Rakousko se tak začalo 

připravovat na nové volby, které byly naplánovány na neděli 15. října 2017.  

Je třeba poukázat na vztah tehdejších koaličních politických stran ÖVP a SPÖ. ÖVP zastupuje 

středopravé, konzervativní voličské spektrum, kdežto SPÖ se pohybuje na levé straně tohoto 

spektra. Strany tak mají přirozenou tendenci alternovat a v případě vyrovnaných sil vytvořit 

širokou koalici, což je z historického pohledu (například i v Německu) zcela běžným postupem. 

Stávající situaci v Rakousku však pomohl vyhrotit fakt sílící podpory nacionalisticky laděné 

pravicové strany FPÖ (Freie Österreichische Partei). Její vzestup můžeme mimo jiné přisuzovat 

celoevropským obavám z migrační krize. Výzkum organizace AUTNES (Austrian National 

Election Study), který byl na toto téma proveden dva roky po vzniku vlády široké koalice v roce 

2013, ukázal občanskou nespokojenost s její dosavadní prací a fungováním. I tento faktor byl 

zásadním pro sílící podporu opoziční FPÖ na konci roku 2015 a pro politické změny, které 

v Rakousku následovaly.68  

Volební preference rakouských politických stran dle předvolebních průzkumů, které proběhly 

měsíc před volbami, předpovídaly vedoucí pozici právě lidovcům, a to se ziskem 34 %. SPÖ se 

v průzkumech standardně umisťovala na druhém místě se ziskem kolem 27 %, jen o několik 

procentních bodů méně průzkumy předpovídaly krajně pravicové FPÖ. Na hranici 4 % (hranice 

pro vstup do Národní rady) se v průzkumech pohybovali Zelení, liberální NEOS a nově vzniklá 

levicově populistická strana PILZ.69 Je pozoruhodné, že ÖVP a SPÖ dokázaly slábnoucí pozici 

z konce roku 2015 během dvou následujících let posílit a ve volebních průzkumech své dva 

hlavní konkurenty - FPÖ a Zelené (alespoň mírně) porazit. 

 

4.1.4. Pozice ÖVP před volbami 

 

Pokud se vrátíme k situaci uvnitř strany ÖVP před konáním voleb, můžeme pozorovat jasný 

posun od zdánlivé nejistoty ke stabilitě. Když ÖVP vstupovala v roce 2013 do vlády široké 

koalice, byla její pozice poměrně ukotvená a jako druhá nejsilnější strana v zemi (po SPÖ) byla 

silným koaličním partnerem. S útlumem volebních preferencí obou koaličních stran (hlavně od 
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konce roku 2015) šla do popředí popularita krajně pravicové FPÖ a Zelených.70 Ohrožení pozic 

koaličních stran přineslo náhlé změny ve vládě, které otřásly i s vnitřní strukturou ÖVP. Poté, 

co v důsledku vládních změn a útlumu volebních preferencí Reinhold Mitterlehner odstoupil 

z funkce vicekancléře a předsedy strany, ÖVP čelila nestabilitě. K vyřešení nastalé situace se 

nabízelo několik východisek a strana sázela na silnou pozici a charisma dosavadního ministra 

zahraničí, Sebastiana Kurze. Nebylo tak překvapením, že na sjezdu strany získal téměř 

stoprocentní podporu svých spolustraníků na převzetí funkce předsedy strany. Kurzovi už tak 

nic nebránilo k vypovězení koaliční smlouvy a tím pádem i k vyvolání předčasných voleb.  

Na sjezdu strany celé nově zvolené vedení strany získalo více než 90% podporu k výkonu nové 

funkce. Sjezd přinesl straně novou stabilitu a ukotvil její sebevědomý přístup k řešení 

celostátních politických výzev. Kromě toho sjezd představoval milník pro start volební 

kampaně a představení obnovené identity strany. Několik týdnů po jeho konání byl například 

představen nový grafický manuál,71 který změnil barvu strany z černé na tyrkysovou. Stejně tak 

se pro tyto volby začalo používat nové označení strany. Místo označení Österreichische 

Volkspartei strana začala používat označení Die Neue Volkspartei.  

 

4.1.5. Srovnání pozic KDU-ČSL a ÖVP před volbami 

 

Na základě předchozích odstavců můžeme srovnat pozice českých a rakouských lidovců před 

volbami roce 2017. Obě strany byly součástí tehdejších vlád, nicméně pozice ÖVP byla 

v Rakousku o poznání silnější, než pozice KDU-ČSL v České republice. ÖVP ve vládě Wernera 

Faymanna (a následně Christiana Kerna) řídila důležitá ministerstva (zahraničí, finance, vnitro, 

justice nebo životní prostředí). Byla jednou z nejsilnějších stran v zemi a díky tomu mohla 

rozhodovat o budoucí politické situaci. ÖVP je navíc stranou, která má v Rakousku silnou 

historický základ, na který může navázat. Také navazuje na tradici křesťanské demokracie 

v západoevropských zemích, kde se strany křesťansko-demokratické ideologie řadí mezi ty 

nejsilnější (např. německá CDU/CSU).    

Česká KDU-ČSL oproti tomu, ačkoliv byla také součástí tehdejší vlády, neměla tak silné 

postavení jako ÖVP v Rakousku. Ministerská křesla získala pouze tři, přičemž se jednalo o 

                                                 
70 Wahlumfragen. In: Neuwahl. Vídeň: Neuwahl, [cit. 17. 11. 2019] Dostupné  z: 

https://neuwal.com/wahlumfragen/ 
71 Die neue Volkspartei. Die neue Volkspartei: Design Styleguide. Vídeň: Die neue Volkspartei, 28. 6. 2017. 

Dostupné z: http://www.dietiwag.at/mat/Design_Styleguide.pdf 

https://neuwal.com/wahlumfragen/
http://www.dietiwag.at/mat/Design_Styleguide.pdf
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rozdílné resorty, než jaké vedla v Rakousku ÖVP (věda a výzkum, zemědělství a kultura). 

Ačkoliv má KDU-ČSL v České republice také silnou tradici, nemůže se její historický vývoj 

srovnávat s vývojem rakouské ÖVP. Na rozdíl od ÖVP se totiž česká křesťanská demokracie 

musela vypořádat se 40 letým obdobím vlády komunistické strany, která brojila proti 

ideologiím a aktivitám s jakýmkoliv náboženským podtextem. Současně měl socialismus 

neopomenutelný vliv na morálku a náboženskou angažovanost veřejnosti. S cílenou a 

postupnou ztrátou náboženských hodnot v zemi také výrazně upadla podpora křesťanské 

demokracie jako takové. To je také jedním z důvodů, proč jsou čeští lidovci stále tak slabou 

politickou silou v zemi.  

Dalším rozdílem mezi politickým klimatem v obou zemích byla míra politických skandálů. 

Zatímco v Rakousku došlo k politickým změnám bez velkých korupčních zvratů, v České 

republice se skandály v průběhu volebního období objevovaly opakovaně a to především 

v souvislosti se střetem zájmů předsedy hnutí ANO, Andreje Babiše. Ačkoliv v nich KDU-ČSL 

nehrála prokazatelnou roli, dopad na její popularitu aféry měly. Byla členem vlády a jako taková 

nesla spoluodpovědnost za politické prostředí v zemi. 

 

4.2.  Volební programy  
 

Jednou z dalších nezbytných částí této práce je analýza volebních programů obou politických 

stran. V následujících odstavcích se zaměřím na hlavní body volebních programů KDU-ČSL a 

ÖVP. Uvedu také, jak se strany svými volebními programy snažily reagovat na stávající 

politickou situaci a na problémy, kterým obě země čelily.  

 

4.2.1. Volební program KDU-ČSL  

 

Volební program KDU-ČSL pro volební období 2017 – 2021, jak již v jeho úvodu zmiňuje 

tehdejší stranický předseda a lídr voleb Pavel Bělobrádek, se zakládal na hlavních hodnotách 

křesťanské demokracie. Tyto hodnoty jsou pilíři křesťansko-demokratické ideologie a 

korespondují se středovou pozicí KDU-ČSL na politickém trhu. Jsou jimi zodpovědnost za sebe 

a svoji rodinu, solidarita nebo úcta k domovu.72 Zodpovědnost v tomto případě odkazuje na 

                                                 
72 KDU-ČSL. Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. Praha: KDU-ČSL, 2017 [cit. 25. 

11. 2019]. s. 2 
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pravicové směřování strany, na rozdíl od toho hodnota solidarity klade důraz na sociální, tedy 

více levicové prvky politického programu. Hodnota úcty k domovu pak už jen v programu 

doplňuje prvek vlastenectví a národní hrdosti.  

Lídr kandidátky Pavel Bělobrádek se dále pozastavuje nad nutností demokracie, zachování 

kulturních kořenů, důrazu na nedotknutelnost lidské důstojnosti a subsidiaritu, která jde ruku 

v ruce s principy demokracie. Za hlavní priority programu považuje rodinu, školství, vědu, výši 

mezd, zlepšení pracovních podmínek pro handicapované, důchody, zdravotnictví, bezpečnost 

a spravedlnost. Zdůrazňuje, že se strana pohybuje na středu politického spektra. Také zmínil 

proevropské směřování strany jako jednu z jejích charakteristických vlastností.73  

Tento volební program při analýze rozčlením do jednotlivých podkategorií podle politických 

témat, respektive, podle jednotlivých politik, kterým se program věnuje. Nebudu se však 

věnovat všem tématům, která jsou v programu obsažena, ale vyberu pouze ty zásadní. U 

každého z nich uvedu hlavní body, které mi následně pomohou v komparaci programů obou 

stran i v komparaci jejich politické komunikace v před volbami 2017. 

Stěžejními oblastmi volebního programu KDU-ČSL jsou rodinná politika, sociální oblast a 

zdravotnictví, stejně jako oblast zemědělství a venkova. Lidovci ve svém volebním programu 

také kladou důraz na prozápadní orientaci a zakotvení České republiky ve strukturách Evropské 

unie. Na tyto oblasti je v programu KDU-ČSL pro volby v roce 2017 brán největší důraz. 

 

4.2.2. Volební program ÖVP 

 

Volební program ÖVP z roku 2017 strana rozdělila na 3 části, z nichž každá se zabývá jinou 

oblastí života občanů a fungování státu. První z nich nese název „Nová spravedlnost a 

zodpovědnost“ a zabývá se daňovou politikou, ekonomikou, zdravotnictvím a sociální 

politikou. Lídr kandidátky Sebastian Kurz v úvodu této části programu zmiňuje důležitost 

ochrany sociálního systému před imigrací nebo plán na daňové bonusy pro rodiny s dětmi.  

Druhá část programu se zaměřuje na oblast vzdělávání nebo životního prostředí. V poslední 

části volebního programu se ÖVP zabývá zastavením ilegální migrace do Rakouska. Na to 

navazuje pasáž, která se věnuje bezpečnostní politice. V této části programu se ÖVP věnuje i 

                                                 
73 KDU-ČSL. Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. Praha: KDU-ČSL, 2017 [cit. 25. 

11. 2019]. s. 2 
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zahraniční politice, kde jasně vyjadřuje svoji proevropskou orientaci, ale zároveň předkládá 

drobné návrhy na reformu způsobu fungování některých evropských institucí.74  

Stěžejními body volebního programu ÖVP jsou v první řadě bezpečnostní politika a téma 

migrace. S ní se pojí i zahraniční politika, ke které měla navíc ÖVP v předvolební kampani 

velmi blízko už i z toho důvodu, že lídr její kandidátky vykonával funkci rakouského ministra 

zahraničí. Rakouští lidovci se ve svém programu také často zabývají řešeními nedostatečné 

infrastruktury na venkově v porovnání s městy. Dalším zvučným tématem volebního programu 

ÖVP je politika sociální spravedlnosti a téma zdravotnictví.  

V následujících odstavcích se pokusím shrnout základní cíle strany ve volebním programu 

z roku 2017. Shrnutí provedu stejným způsobem jako u volebního programu KDU-ČSL. 

Jednotlivé pasáže volebního programu budu seskupovat pod specifické oblasti politiky dle 

jejich relevance k dané problematice.  

 

4.2.3. Komparace volebních programů KDU-ČSL a ÖVP  

 

Prošli jsme volební programy obou politických stran. Je zřejmé, že díky totožné ideologii, ke 

které se obě strany hlásí, jsou si programy v lecčem podobné a ačkoliv je každý z nich vytvořen 

pro mírně odlišnou cílovou skupinu voličů žijících v odlišných zemích a podmínkách, můžeme 

sledovat společné prvky či poukázat na témata, která se v obou programech objevují.  

První shodu v programech můžeme vidět hned v oblasti rodinné politiky. Obě strany zde slibují 

slevu na dani za dítě nebo zmírnění problému nedostupného bydlení. Čeští lidovci jdou v této 

oblasti mnohem víc do hloubky než jejich rakouští kolegové. Slibují totiž navíc adekvátní 

důchody pro rodiče dle toho, kolik dětí vychovali nebo slučitelnost studia a mateřské dovolené. 

Další shodu najdeme v oblasti podpory podnikání, kde se strany zavazují k odstranění 

byrokratických překážek a nastavení přívětivého prostředí na rozvoj soukromých 

podnikatelských záměrů. ÖVP se zde navíc dotýká i oblasti dluhů a daní. KDU-ČSL zde pro 

změnu upřednostňuje zefektivnění čerpání evropských dotací, o kterých se ÖVP nijak 

nevyjadřuje. V oblasti školství se sliby obou stran poněkud liší – KDU-ČSL chce v první řadě 

navýšit mzdy učitelům. ÖVP pro změnu primárně slibuje rozšíření zařízení s péčí o děti. Co se 

týče sociální politiky, tam se obě strany alespoň v základech shodují. Obě razí frázi o „pomoci 

                                                 
74 Die neue Volkspartei. Das Wahlprogramm Teil 1. Vídeň: Die neue Volkspartei. 4. 9. 2017, [cit. 26. 11. 2019] 

s. 2  



31 

 

těm, kteří si sami pomoci nemohou“. Silná shoda je v této oblasti v podpoře myšlenky výstavby 

hospiců a center paliativní péče.  

V otázce bezpečnosti se obě strany zavazují ke zvýšení financování domácí armády. Rakouští 

lidovci v rámci tohoto tématu slibují i ochranu hranic před imigranty. Jejich čeští kolegové se 

na rozdíl od nich ochraně hranic před imigranty dotýkají pouze okrajově, a to navíc v rámci 

jiného tématu – migrační politiky. Zatímco čeští lidovci hledají řešení migrační krize ve 

společném postupu v rámci Evropské unie, rakouští lidovci v programu napřímo slibují, že 

udělají vše pro zastavení ilegální migrace, o kooperaci členských zemí Evropské unie již ale 

nemluví. ÖVP zde navíc uvádí požadavek razantního odmítnutí politického Islámu. 

Strany se shodují i v otázce zahraniční politiky – obě jsou silně proevropské a hlásí se k tradici 

křesťanské Evropy. Zde je důkazem i negativní postoj obou stran k přístupovým rozhovorům 

s Tureckem a to právě kvůli rozdílnému náboženskému základu. Obě strany také odmítají 

spolupráci se státy, kde vládne totalitní režim (například s Čínou). Ačkoliv se zdá, že jsou tyto 

strany v oblasti zahraniční politiky stejného ražení, najdeme i rozdíly. Zatímco KDU-ČSL plně 

hájí systém, podle kterého fungují instituce Evropské unie, ÖVP v jejích aparátech navrhuje 

několik reforem, a to ne zcela zanedbatelných. Další třecí plochou programů těchto stran je 

téma rozvojové politiky a plnění rozvojových cílů tisíciletí. Na rozdíl od ÖVP se KDU-ČSL 

této oblasti ve svém volebním programu vůbec nevěnuje.  

V oblasti zemědělství u obou stran také panuje shoda. Malý rozdíl ale můžeme zaznamenat 

v tom, že čeští lidovci se v této oblasti věnují tématu lesnictví (o kterém v programu ÖVP není 

ani zmínka). Současně zde KDU-ČSL přichází s návrhy možných řešení dopadů klimatické 

krize (například boji proti půdní erozi). Obecně se strany shodují v tom, že je třeba podpořit 

produkci regionálních (a případně i rodinných) farem a obecně mazat rozdíly úrovně života a 

atraktivity mezi městy a venkovem. 

Zdravotnictví představuje obsáhlou část programů obou politických stran. Kromě důrazu na 

zvýšení kvality zdravotnických a sociálních služeb (které jdou ruku v ruce s adekvátním 

finančním ohodnocením pracovníků v tomto odvětví), obě strany podporují také rozšíření sítě 

kamenných hospiců a center paliativní péče. Čeští lidovci zde navíc explicitně hájí důležitost 

ochrany lidského života od početí až po přirozenou smrt. Právě takto přímý důraz na ochranu 

důstojnosti člověka a ochrany života v programu ÖVP nenajdeme.  

Otázka životního prostředí a ekologie v obou programech hrála nepochybně velkou roli. Čeští 

i rakouští lidovci se shodují na nutnosti pružné reakce na klimatickou změnu. Souběžně 
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navrhují i řešení, která by klimatickou krizi pomohla zmírnit. ÖVP se proto zavazuje k redukci 

CO2 emisí nebo snížení emisí o 10 % do roku 2020. KDU-ČSL pro změnu navrhuje efektivní 

využití komunálního odpadu na přeměnu v biomasu a zdroj energie. Obě strany si tedy 

uvědomují zodpovědnost za budoucí stav ekologie a přírody. Otázkou je, do jaké míry jsou tyto 

závazky reakcí na poptávku veřejnosti a do jaké míry jsou výrazem jejich zodpovědného 

přístupu k planetě. 

Tím se dostávám k faktoru, na kterém komparaci obou volebních programů obou stran rovněž 

zakládám. Tím faktorem je míra populismu. Jeho prvky jsou vidět především u ÖVP v oblasti 

migrační, zahraniční nebo bezpečnostní politiky. Strana se k přílivu imigrantů do Rakouska 

staví velmi negativně. Proto také několikrát ve svém programu zmiňuje záměr lepší ochrany 

hranic. V tomto ohledu však ještě o čirý populismus nemusí jít. Populistické prvky však 

můžeme vidět i v jiných pasážích programu. Tou další je pasáž o požadovaných reformách 

evropských institucí, konkrétně Evropské komise, kde ÖVP požaduje přímou volbu jejího 

předsedy a redukci pravomocí této instituce. Posledním místem v programu rakouských 

lidovců, ze kterého jde možný populismus cítit, je oblast věnující se návrhům na státní reformy. 

Je zde záměr na zavedení prvků přímé demokracie, konkrétně referend a plebiscitů. Ani jeden 

z těchto předvolebních slibů ÖVP – ať už ochrana hranic, reforma jakékoliv instituce Evropské 

unie nebo zavedení prvků přímé demokracie – se v programu KDU-ČSL ani náznakem 

nevyskytuje.  

Pokud programy zhodnotím z hlediska celkového dojmu a objemu témat, kterým se v nich 

strany věnují, musíme uznat, že volební program rakouských lidovců je zpracovaný mnohem 

detailněji, než volební program jejich českých kolegů. Na druhou stranu program KDU-ČSL 

mnohem efektivněji selektuje jednotlivá témata pod politiky/oblasti, díky kterým se volič 

v programu snadněji zorientuje. 

 

4.3.  Křesťansko-demokratická ideologie ve volebních programech KDU-

ČSL a ÖVP 

 

V metodologické části této práce jsem vytyčila hlavní otázky mého výzkumu. První z nich se 

zabývá samotnými volebními programy a mírou promítnutí křesťansko-demokratické ideologie 

v nich. Definicí křesťansko-demokratické ideologie jsem se zabývala v teoretické části této 

práce. V této kapitole budu zkoumat, jak se tato ideologie promítá do volebních programů obou 
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stran. Pojďme si tedy nejprve pojmenovat základní hodnoty, na kterých křesťanská demokracie 

staví. Jsou to především hodnoty kladoucí důraz na sociální spravedlnost, ochranu dělníků, 

odpovědnost za růst hospodářství, právo na soukromé vlastnictví, volný trh, subsidiaritu, 

rodinu, ekologii, svobodu a demokratické principy a v neposlední řadě i spolupráci na evropské 

úrovni. Poslední ze zmíněných hodnot sice není zakotvena v žádné z výše citovaných encyklik, 

nicméně fakt, že základy Evropské unie stojí na lidech, kteří byli v 50. letech 20. století 

předními představiteli evropské křesťanské demokracie (Němec Konrad Adenauer, Francouz 

Robert Schuman a Ital Alcide De Gasperi), poskytuje legitimitu pro zařazení silně 

akcentovaného evropanství do skupiny hodnot, které jsou pro křesťanskou demokracii zásadní 

(alespoň v rámci evropských křesťansko-demokratických stran).   

Výzkum míry promítnutí křesťansko-demokratické ideologie jsem provedla na základě analýzy 

volebních programů obou stran, kterou jsem se zabývala v předchozí kapitole. U každé strany 

jsem se zaměřila na výskyt výše uvedených hodnot v jednotlivých politikách, kterým se v této 

práci věnuji. Konkrétně jde o tato témata: rodinná politika, hospodářská politika, školství, 

sociální politika, migrační politika, bezpečnostní politika, zahraniční politika, zemědělství, 

zdravotnictví a životní prostředí.  

Tyto hodnoty ve volebních programech obou politických stran konstantně rezonují. První 

z nich, hodnota rodiny, zaujímá v programu KDU-ČSL hned první místo před ostatními tématy. 

Navíc vyčlenění rodinné politiky jako samostatné kapitoly lidoveckého volebního programu je 

toho důkazem. U ÖVP je hodnota komunikována podobně jako u KDU-ČSL, a to návrhem na 

slevy na dani za každé dítě nebo slibem řešení problému nedostupného bydlení. 

U KDU-ČSL je kromě už zmíněné části věnující se rodinné politice kladen důraz také na 

sociálně-tržní hospodářství, nesoucí v sobě levicové i pravicové prvky. Levicově laděná 

hodnota sociální spravedlnosti je dále obsažená také ve slibu daňového zvýhodnění rodičů 

s více dětmi, snížení hypoteční sazby dle počtu dětí, zvýšení průměrné mzdy nebo slibu 

výstavby center paliativní a hospicové péče. K poslednímu ze jmenovaných slibů se zavazuje i 

ÖVP, která se dále hodnotě sociální spravedlnosti také věnuje – chce například zrovnoprávnit 

dostupnost sociálních služeb pro všechny občany bez rozdílu věku či bydliště. 

Hodnoty odpovědnosti za růst hospodářství, volného trhu nebo práva na soukromé vlastnictví 

směřují naopak doprava. V této souvislosti KDU-ČSL slibuje nadále podporu podnikatelů 

(například i soukromého školství) a to i formou omezení již zavedeného EET nebo směřováním 

zahraničních investic do malých a středních podniků. ÖVP se ve svém programu těmto 
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hodnotám věnuje závazkem obecné podpory podnikání, snížením daní a byrokratické zátěže 

nebo zvýšením exportu.  

Hodnoty svobody a demokracie jsou oběma stranami brány za samozřejmý předpoklad, tudíž 

nepovažuji za nutné je více vysvětlovat. Důkazem tohoto tvrzení může být závazek obou stran 

k odmítnutí spolupráce s totalitními státy.   

Hodnoty evropanství jsou oběma stranami v programech rovněž často komunikovány. KDU-

ČSL se jich dotýká slibem přijetí eura, záměrem k jednotnému postupu zemí EU v řešení 

migrační krize nebo celkovému nastavení české zahraniční politiky. ÖVP je v komunikaci této 

hodnoty poněkud zdrženlivější a to i přesto, že v programu podporuje projekt Erasmus a ke 

spolupráci na evropské úrovni přistupuje pozitivně. Tato hodnota je však mírně podkopávána 

kritikou institucí Evropské unie, na základě které ve svém programu ÖVP například zmiňuje 

záměr reformy fungování Evropské komise.   

Hodnota ekologie je u obou politických stran vnímána jako další nezbytná součást programu. 

U ÖVP možná o trochu více, jelikož KDU-ČSL ji zařadila na poslední místo, až po všech 

dalších tématech. Na obhajobu se jí však KDU-ČSL dotýká i v pasáži věnující se zemědělství, 

kde podporuje hospodaření na menších pozemcích, které má zabránit půdním erozím. 

K ekologii se KDU-ČSL obsáhleji vyjadřuje například návrhem alternativní a udržitelné výroby 

energie. ÖVP v této oblasti pro změnu navrhuje například snížení emisí. Obě strany tak tuto 

hodnotu do svých volebních programů promítají. 

 

4.4.  Obsahová analýza 
 

V následující části práce se budu zabývat obsahovou analýzou politické komunikace ÖVP a 

KDU-ČSL. Analýze podrobím facebookové stránky obou politických stran v časovém 

horizontu 6 měsíců před konáním voleb, tedy od května do října 2017. Pokusím se tak 

odpovědět na následující výzkumné otázky:  

Jak se od sebe liší obsahy sdělení KDU-ČSL a ÖVP na Facebooku? 

Do jaké míry je v politické komunikaci obou stran na Facebooku promítán křesťansko-

demokratický ideologický základ? 

 



35 

 

V rámci sledovaného období posledních 6 měsíců před volbami jsem vybrala za každý jeden 

měsíc 45 facebookových příspěvků, které strany publikovaly. Jedná se o příspěvky s nejvyšším 

počtem interakcí. Konkrétní počet 45 příspěvků je dán funkcionalitou sociální sítě Facebook.75 

Pro zodpovězení obou výzkumných otázek je třeba zařadit jednotlivé facebookové příspěvky 

do rozdílných tematických okruhů. Každý tematický okruh definuje oblast, které se daný 

příspěvek věnuje. V jednotlivých měsících můžeme pozorovat, že míra výskytu okruhů je velmi 

proměnlivá. Pro můj výzkum jsem definovala následující tematické okruhy:  

 

 Program 

Do tohoto okruhu jsem zařadila všechny příspěvky, které jakkoliv pojednávají o volebním 

programu či ideologii politické strany. Patří sem ta sdělení, která ukazují postoj politické strany 

k určitým tématům. Jsou to příspěvky, jejichž prostřednictvím strana informuje voliče o 

hlavních (i méně důležitých) bodech jejího programu. Jedná se o citace z projevů politiků 

v dolních komorách Parlamentů, sdílení samotného volebního programu, nebo příspěvek 

pojednávající o hodnotách strany.  

 

 Kampaň 

Do okruhu kampaň jsem zařadila všechny příspěvky, které informují o kampani politické 

strany. Jedná se o komunikování aktivit spjatých s volební kampaní, jakými je například její 

zahájení nebo cesty politiků do regionů, kde se setkávají s voliči. Do tohoto tematického okruhu 

jsem také zařadila sdělení, která nenesou výraznější informaci o programu, přesto jsou pro 

politickou komunikaci strany důležitá. Jsou jimi například některé bezobsažné předvolební 

fráze, které podporují image strany, ale v zásadě neinformují o žádné významné aktivitě nebo 

programu strany. Do tohoto okruhu jsem zařadila také příspěvky, které informují o aktivitách 

týmů dobrovolníků, zapojených v kampani nebo představují nové kandidáty. Stejně tak jsem 

do tohoto tematického okruhu zařadila i příspěvky poukazující na propagační materiály strany, 

jako jsou například nové vizuály strany (například billboardy). 

 

 Médium 

                                                 
75 Při vyhledávání konkrétních příspěvků za specifický časový úsek se uživateli zobrazí výběr 45 příspěvků 

s nejvyšším počtem interakcí.  
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Součástí tohoto okruhu jsou příspěvky, které pojednávají o mediálních výstupech strany a jejich 

politiků. V tomto tematickém okruhu jsou obsaženy příspěvky, které sdílí obsah z médií. Do 

tohoto okruhu patří například rozhovory (v televizi, rádiu nebo periodicích), duely nebo 

panelové diskuze v televizním či rozhlasovém vysílání nebo v tištěných periodicích. Navíc 

jsem zde zařadila i příspěvky vyzývající ke sledování daného média v čase, kdy v něm politik 

nebo jiný politický aktér bude vystupovat.  

 

 Živě + tiskové konference 

V tomto tematickém okruhu jsou obsaženy příspěvky, které zvou, upozorňují nebo přenáší živý 

mediální výstup s politiky. Většinou do tohoto okruhu spadají přímé přenosy rozhovorů 

s politiky, které si natáčí strana sama. Zařadila jsem zde také tiskové konference politické 

strany. Obě tyto formy mediální komunikace jsem sloučila do jednoho tematického okruhu, 

jelikož se u nich jedná o mediální výstupy, které si strana zajišťuje sama a iniciativa jejich 

mediálního rozšíření vychází od ní samotné, nikoliv od média.  

 

 Osobnosti 

Tematický okruh osobnosti sdružuje příspěvky, ve kterých veřejně známá osobnost vyjadřuje 

podporu politické straně nebo konkrétnímu politikovi. Zejména na facebookové stránce KDU-

ČSL se se sílící intenzitou kampaně začaly objevovat příspěvky zveřejňující podporu strany od 

významných osobností. Na rozdíl od KDU-ČSL se ÖVP myšlenkou sdílení podpory od celebrit 

nevydala v tak velké míře.  

 

 Dění ve straně 

Do tohoto tematického okruhu jsem sdružila příspěvky týkající se jakékoliv aktivity, která se 

konala uvnitř strany. Příkladem může být průběh celostátního sjezdu strany, informace o 

předsednictvu nebo představení nových kandidátů či jinak významných osobností ve straně. 

Tento tematický okruh byl v některých měsících typický zejména pro komunikaci ÖVP, která 

často sdílela příspěvky o generální sekretářce Elisabeth Köstinger.  
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 Významné dny  

Definice tohoto tematického okruhu vyplynula z častého výskytu příspěvků odkazujících na 

významné události na facebookové stránce KDU-ČSL. Strana těmito příspěvky svým 

fanouškům a sledujícím připomínala důležité milníky z českých a evropských dějin, české 

státní svátky nebo celosvětově významná výročí. Na druhou stranu ÖVP sdílela příspěvky 

s poukázáním na významné dny z historie v daleko menší míře. V určitém období je však tento 

tematický okruh typickým i pro ÖVP, jelikož si strana v průběhu kampaně připomínala úmrtí a 

život jejího významného bývalého předsedy Aloise Mocka. Z důvodu, že se jedná o opakované 

upozornění na úmrtí této významné osobnosti, jsem se rozhodla příspěvky odkazující na jeho 

úmrtí zařadit do tohoto tematického okruhu.  

 

 Dění v zemi 

V důsledku častého výskytu příspěvků týkajících se politické situace v České republice, na 

kterou odkazovala KDU-ČSL v časech ústavní krize (květen a červen 2017), jsem definovala 

tento tematický okruh, který pojednává o dění v zemi. Okruh sdružuje všechny příspěvky, které 

se týkají postojů KDU-ČSL a ÖVP v oblasti řešení aktuálních politických záležitostí v jejich 

zemi. Jak jsem již uvedla, tento okruh byl specifický zejména pro KDU-ČSL, a to v souvislosti 

s častým odkazováním strany na korupční skandály premiéra Andreje Babiše a s ním spjatou 

ústavní krizi, která v České republice vypukla na jaře 2017.  

 

 Zahraničí 

Do tohoto tematického okruhu jsem zařadila příspěvky týkající se zahraničních aktivit obou 

politických stran a jejich politiků. Jedná se o aktivity v rámci Evropské lidové strany nebo 

jakékoliv výjezdy stranických politiků do zahraničí. ÖVP takto například v květnu a červnu 

2017 sdílela příspěvky o aktivitách Sebastiana Kurze, které byly spjaté s jeho výkonem funkce 

rakouského ministra zahraničí. 

  

 Ostatní 

Posledním tematickým okruhem je okruh Ostatní, který sdružuje příspěvky, které nesplňovaly 

charakteristiky ani jednoho z předchozích tematických okruhů. Tyto příspěvky se týkaly 
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například osobních aktivit politiků, sdílení informací spřátelených organizací (u KDU-ČSL 

například think tank IKDP) nebo změna vizuálů strany (změna úvodní fotky facebookové 

stránky).  

 

Na základě kategorizace příspěvků do výše definovaných tematických okruhů vyhodnotím 

intenzitu komunikace jednotlivých okruhů na facebookových stránkách obou politických stran. 

U jednotlivých příspěvků budu dbát primárně na popisek příspěvku, tedy na jeho textovou část. 

Například pokud bude příspěvek splňovat kritéria pro zařazení do dvou odlišných tematických 

okruhů (například program a médium), upřednostním ten tematický okruh, o kterém bude 

pojednávat popisek příspěvku.  

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky, týkající se provázanosti komunikovaného obsahu 

stran na jejich facebookových stránkách s křesťansko-demokratickou ideologií, budu detailněji 

analyzovat tematický okruh věnující se volebnímu programu. Vytyčím základní hodnoty 

křesťansko-demokratické ideologie a vyhodnotím, v jaké míře se promítly do komunikace 

volebního programu obou stran na jejich facebookových stránkách.  

 

4.4.1. Obsahová analýza politické komunikace KDU-ČSL  

 

Na začátku sledovaného období, v květnu 2017, strana na svém Facebooku nejvíce 

komunikovala obsah o ústavní krizi, která byla v té době v Česku rezonujícím politickým 

tématem. Nejvíce se jednalo o sdělení, kterými KDU-ČSL podporovala postoje a počiny 

tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky nebo obhajovala svoji bezúhonnost.76 Z grafu č. 1 je 

patrné, že právě v květnu 2017 bylo nejsilnějším tematickým okruhem dění v zemi. Vysokou 

četnost má v květnu také okruh dění ve straně a to proto, že právě v tomto měsíci se konal 

celostátní sjezd KDU-ČSL, o kterém strana často na svých sociálních sítích informovala a na 

kterém strana zvolila nové předsednictvo a ukotvila svoje směřování ve volební koalici 

s hnutím Starostů a nezávislých.77 Dalšími často komunikovanými okruhy byly živé přenosy, 

                                                 
76 KDU-ČSL. ["Krok premiéra Bohuslava Sobotky chápu...] In: Facebook [online]. 5. května 2017 [cit. 2020-01-

01]. Dostupné z: https://www.facebook.com/search/top/?q=krok%20premi%C3%A9ra%20sobotky&epa  

KDU-ČSL. [Marian Jurečka: "KDU-ČSL byla v této vládě stabilní koaliční stranou...] In: Facebook [online]. 3. 

května 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2ZL4miR 
77 KDU-ČSL. [Vyhlášení výsledku voleb předsedy KDU-ČSL…] In: Facebook [online]. 27. května 2017 [cit. 

2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2FfcPlb 

https://www.facebook.com/search/top/?q=krok%20premi%C3%A9ra%20sobotky&epa
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tiskové konference a významné dny (v květnu strana přispívala obsahem například o 1. Máji, 

Dni matek nebo Dni roztroušené sklerózy).  

V červnu KDU-ČSL výrazně zvýšila komunikaci o své volební kampani, což je vidět v grafu 

č. 1. Fakt, že v červnu se komunikace lidovců na Facebooku v rámci tematického okruhu 

kampaně zhustila, je zapříčiněn finalizací knihy Pavla Bělobrádka Na Život! Vydání knihy 

doprovázelo velké množství akcí, na kterých si účastníci knihu mohli zakoupit a nechat si od 

jejího autora, Pavla Bělobrádka, pořídit autogram. Začlenění příspěvků referujících o této 

události do tematického okruhu kampaně zdůvodňuji tím, že se jedná o happening spjatý 

s propagací strany. V červnu byla na Facebooku KDU-ČSL kromě tematického okruhu kampaň 

silně koncentrována komunikace významných dnů. Česko si v tomto měsíci připomínalo 

vyhlazení obce Ležáky, památku Milady Horákové nebo výročí operace Anthropoid.78 Co se 

týče tematického okruhu program, věnuje se mu KDU-ČSL v červnu o dost více než 

v předchozím měsíci.  

I když je v červenci nejsilněji komunikovaným tematickým okruhem na Facebooku KDU-ČSL 

kampaň, strana častěji také sdílí výstupy z médií. Příkladem mohou být interview na ČT24 nebo 

komentáře odborníků týkající se volební koalice KDU-ČSL a hnutí STAN (např. komentář 

politologa Tomáše Lebedy).79 Zároveň zde také vidíme vzestup sdílení živých přenosů a 

přenosů z tiskových konferencí. V tomto měsíci navíc KDU-ČSL začala se sdílením vyjádření 

podpory veřejně známých osobností. Na Facebooku KDU-ČSL se tak v červenci objevily tváře 

vědce Marka Váchy nebo socioložky Jiřiny Šiklové. Ta navíc vyjádřily konkrétní podporu 

tehdejšímu ministru kultury Danielu Hermanovi.80  

V srpnu lidovci výrazně posílili komunikaci volebního programu (viz graf č. 1). V rámci tohoto 

tematického okruhu se z části jednalo o příspěvky týkající se české historie, konkrétně řešení 

památky koncentračního tábora v Letech, kterému se v tomto období intenzivně věnoval Daniel 

                                                 
78 KDU-ČSL. [Nezapomeneme] In: Facebook [online]. 24. června 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: 

https://bit.ly/2rK2336   

KDU-ČSL. [Dnes si připomínáme boj sedmi československých výsadkářů…] In: Facebook  [online] 18. června. 

2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2SM5vpg 

KDU-ČSL. [Dnes si připomínáme památku Milady Horákové…] In: Facebook  [online] 27. května. 2017 [cit. 

2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/36iUMqe  
79 KDU-ČSL. [Politolog Tomáš Lebeda…] In: Facebook  [online] 21. června. 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné 

z: https://bit.ly/2MM5bme  
80 KDU-ČSL. [Současného ministra kultury Daniela Hermana jsem poznala osobně…] In: Facebook  [online] 

31. června. 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2MPvqIO  

KDU-ČSL. [KDU-ČSL je strana, která hájí hodnoty…] In: Facebook  [online] 28. června. 2017 [cit. 2020-01-

01]. Dostupné z: https://www.facebook.com/search/top/?q=h%C3%A1j%C3%AD%20hodnoty&epa  

https://bit.ly/2rK2336
https://bit.ly/36iUMqe
https://bit.ly/2MM5bme
https://bit.ly/2MPvqIO
https://www.facebook.com/search/top/?q=h%C3%A1j%C3%AD%20hodnoty&epa
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Herman.81 Stále častěji v tomto měsíci lidovci také sdíleli vyjádření podpory veřejně známých 

osobností. KDU-ČSL také často připomínala památky významných dnů z české historie. 

Připomínala například invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.82 Na druhou stranu byl 

v tomto měsíci viditelný velký pokles příspěvků odkazujících na mediální výstupy strany.  

S ubývajícím časem do konání voleb KDU-ČSL stále intenzivněji sdílela příspěvky o svém 

volebním programu a o průběhu volební kampaně. V rámci tematického okruhu volebních 

kampaní se jedná o příspěvky, které odkazují na cesty politiků do regionů nebo na happening 

zahajující ostrou část volební kampaně.83 V září se také četně objevují příspěvky referující o 

významných dnech, podpoře známých osobností nebo sdílení výstupů v médiích. Naopak 

nejméně lidovci v tomto měsíci sdíleli příspěvky s živými přenosy nebo tiskovými 

konferencemi.  

Nejsilněji komunikovaným tematickým okruhem v říjnu byl na facebookové stránce KDU-ČSL 

program. Míra jeho výskytu na Facebooku strany byla téměř totožná jako v září.  V posledním 

měsíci volební kampaně čeští lidovci výrazně posílili komunikaci příspěvků o průběhu volební 

kampaně nebo o podpoře strany známými osobnostmi. Do tematického okruhu kampaně jsem 

zařadila i ty příspěvky, které vyzývají uživatele k účasti ve volbách. Na Facebooku KDU-ČSL 

se navíc objevují i humorné příspěvky, kterými strana vtipným způsobem reagovala na 

negativní a hanlivé komentáře svých sledujících na sociálních sítích.84 Příspěvky tohoto typu 

jsem přiřadila k tematickému okruhu ostatní.  

Celkový přehled komunikace KDU-ČSL můžeme vidět na grafu č. 1, který znázorňuje, jak se 

komunikace jednotlivých tematických okruhů v průběhu daných 6 měsíců dynamicky měnila. 

Je zřejmé, že nejvíce stoupala míra sdílení příspěvků souvisejících s volebním programem. 

Stoupala také míra příspěvků souvisejících s volební kampaní. Na rozdíl od toho jsme mohli 

zaznamenat střídavý vzestup a pokles příspěvků poukazujících na mediální výstupy. Tematické 

okruhy jako živě + tiskové konference, dění ve straně nebo dění v zemi v průběhu volební 

kampaně slábly na intenzitě. Tematický okruh zahraničí se v tomto případě držel na velmi nízké 

úrovni.  

                                                 
81 KDU-ČSL. [Jsem rád, že je po 20 letech nevyřešený dluh…] In: Facebook  [online] 25. srpna 2017 [cit. 2020-

01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2QBhvXU  
82  KDU-ČSL. [Noc z 20. na 21. srpna 1968…] In: Facebook  [online] 21. srpna 2017 [cit. 2020-01-01]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/search/top/?q=noc%20z%2020.%20na%2021.%20&epa  
83  KDU-ČSL. [Žlutý piknik začíná, dorazte…] In: Facebook  [online] 5. září 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné 

z: https://bit.ly/36hOiaS  
84 KDU-ČSL. [Předseda je zootechnik…] In: Facebook  [online] 6. října 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=p%C5%99edseda%20je%20zootechnik&epa  

https://bit.ly/2QBhvXU
https://www.facebook.com/search/top/?q=noc%20z%2020.%20na%2021.%20&epa
https://bit.ly/36hOiaS
https://www.facebook.com/search/top/?q=p%C5%99edseda%20je%20zootechnik&epa
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Pro politickou komunikaci KDU-ČSL na Facebooku je ve sledovaném období charakteristická 

vysoká míra sdílení volebního programu a informací o průběhu kampaně. Příspěvky týkající se 

volebního programu jsou přitom mnohem četnější. Značnou měrou se na obsahu podílí i 

připomínky významných dnů nebo příspěvky odkazující se na podporu politické strany veřejně 

známou osobností. 

 

Graf č. 1, vývoj komunikace tematických okruhů KDU-ČSL 

 

4.4.2. Obsahová analýza politické komunikace ÖVP 

 

Na začátku sledovaného období, v květnu 2017, ÖVP nejvíce sdílela příspěvky sdružené pod 

tematickým okruhem kampaň. Tyto příspěvky z velké části obsahovaly volební hesla a fráze, v 

mnohem menší míře pak informovaly o průběhu volební kampaně a aktivitách zapojených 

dobrovolníků.85 Silné zastoupení mají v komunikaci ÖVP na Facebooku příspěvky týkající se 

                                                 
85 Volkspartei. [Wenn man in der politik erfolgreich sein will…] In: Facebook  [online] 24. května 2017 [cit. 

2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2rHJ0X8  
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cest stranických politiků do zahraničí (především díky tomu, že lídr strany Sebastian Kurz v té 

době vykonával funkci rakouského ministra zahraničí). Strana také často komunikovala 

informace o aktuálním dění ve straně, především o personálních změnách. Sebastian Kurz byl 

v květnu zvolen stranickým předsedou, stejně tak Elisabeth Köstinger se stala generální 

sekretářkou strany.86 Na obě tyto významné události komunikace ÖVP na svém Facebooku 

reaguje. Velmi slabě byl v květnu komunikován volební program nebo mediální výstupy strany. 

Všechny tyto údaje a jejich vývoj můžeme pozorovat na grafu č. 2. 

V červnu mají na Facebooku ÖVP nejvyšší zastoupení příspěvky týkající se volebního 

programu a volebních kampaní, které jsou v tomto měsíci téměř na stejné úrovni. ÖVP také 

často sdílí výstupy svých politiků v médiích. Silné zastoupení mají v tomto měsíci na 

Facebooku ÖVP i příspěvky, které referují o smrti, pohřbu a památce dřívějšího předsedy ÖVP, 

Aloise Mocka. Tyto příspěvky jsem zařadila do tematického okruhu významné dny, jelikož 

připomínají významnou událost, ačkoliv smuteční.  

V červenci na Facebooku ÖVP dominovaly hlavně výstupy z médií. Velkou mírou se na obsahu 

podílí i příspěvky spadající pod tematický okruh program nebo kampaň. Četné příspěvky 

v tomto měsíci navíc referují o dění ve straně. V tomto měsíci totiž proběhl v Rakousku den 

ÖVP, o kterém strana na svých sociálních sítích často informovala.87 V červenci se také začínají 

objevovat příspěvky s podporou slavných osobností. V tomto případě se jedná o sportovkyni 

Kiru Grunberg, která se do předvolební kampaně ÖVP navíc aktivně zapojovala a často 

vystupovala na stranických mítincích.88  

V srpnu již začínáme registrovat úbytek příspěvků odkazujících se na volební program ve 

prospěch příspěvků, které se týkající volební kampaně.  V tematickém okruhu volební kampaň 

jsou zařazeny jak výjezdy politiků do regionů, tak jejich účast na veřejné akci nebo aktivita 

mládežnické organizace strany. V neposlední řadě jsem do tohoto okruhu zařadila i příspěvky 

obsahující volební slogany, které ve volební kampani strany taktéž hrály důležitou roli. 

V září se u ÖVP potvrzuje stoupající trend sdílení příspěvků týkajících se volební kampaně, 

druhou nejčetnější skupinou příspěvků jsou výstupy z médií (upozornění na večerní vysílání, 

                                                 
 
86 Volkspartei. [Unsere neue Generalsekretärin Elisabeth Köstinger…] In: Facebook  [online] 24. května 2017 

[cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2F9hZ20  
87 Volkspartei. [Heute findet der 38. Bundesparteitag…] In: Facebook  [online] 1. července 2017 [cit. 2020-01-

01]. Dostupné z: https://bit.ly/2QeQOsN  
88 Volkspartei. [Kira Grünberg, Landeshauptmann Günther Platter…] In: Facebook  [online] 28. července 2017 

[cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2ZNvpu3  

https://bit.ly/2F9hZ20
https://bit.ly/2QeQOsN
https://bit.ly/2ZNvpu3
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rozhovory v televizi, články v periodicích a podobně).89 ÖVP v tomto měsíci také často vysílá 

živé přenosy nebo sdílí příspěvky se záznamy tiskových konferencí. Také se zde vyskytují 

příspěvky z oblasti zahraničí - ÖVP v tomto měsíci například posílá gratulaci kolegům 

z německé CDU/CSU nebo sdílí vyjádření podpory bavorskému politikovi, členovi CSU, 

Manfredu Weberovi.90  

V říjnu byl v komunikaci ÖVP na Facebooku kladen největší důraz na příspěvky týkající se 

volební kampaně, převládal zde tak tematický okruh kampaň. Drtivá většina těchto příspěvků 

pojednávala o průběhu kampaně, výjezdech do regionů nebo obsahovala některé z 

předvolebních frází strany. Velká část těchto příspěvků byla koncentrována v závěru celé 

kampaně, aby posílila vědomí důležitosti správné volby a motivovala voliče k podpoře ÖVP.91 

Zvýšený počet příspěvků referujících o volební kampani se ale projevil na úbytku příspěvků 

týkajících se volebního programu.  

Celkovou míru komunikace jednotlivých tematických okruhů ÖVP můžeme vidět na grafu č. 

2. Nejvýraznějším údajem je postupný růst příspěvků sdružených v tematickém okruhu 

kampaně. Tento okruh byl nejslabší v červnu (přičemž jeho míra výskytu byla v tomto měsíci 

stále jedna z nejvyšších), nicméně od července četnost tohoto okruhu nejdříve mírně a posléze 

prudce roste. Opačnou tendenci mají příspěvky týkající se volebního programu, jejichž četnost 

od června postupně klesala (s výjimkou října, kde četnost příspěvků tohoto okruhu opět mírně 

vzrostla). Silné zastoupení a dynamický vývoj mají také příspěvky, ve kterých strana sdílela 

své výstupy v médiích (nejčastějšími výstupy byly rozhovory na televizi ORF).92 

U politické komunikace ÖVP na Facebooku je charakteristický důraz na kampaň a image 

strany. V mnoha případech strana komunikuje prostřednictvím předvolebních hesel, která nijak 

neodkazují na reálný obsah volebního programu nebo na aktivity stranických politiků. ÖVP se 

také často odkazuje na své mediální výstupy, což také dokládají údaje z grafu č. 2 níže.  

 

                                                 
89 Volkspartei. [Unsere Generalsekretärin Elisabeth Köstinger beim gestringen Autritt…] In: Facebook  [online] 

20. září 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/36ckqwC  
90 Volkspartei. [Gratulation an die CDU/CSU…] In: Facebook  [online] 24. září 2017 [cit. 2020-01-01]. 

Dostupné z: https://bit.ly/2ZNvTjR  
91 Volkspartei. [Österreich steht heute vor einer Richtungentscheidung…] In: Facebook  [online] 15. října 2017 

[cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2QdYVGi  
92 Volkspartei. [Unsere Generalsekretärin Elisabeth Köstinger beim gestringen Autritt…] In: Facebook  [online] 

20. září 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://bit.ly/36ckqwC 

https://bit.ly/36ckqwC
https://bit.ly/2ZNvTjR
https://bit.ly/2QdYVGi
https://bit.ly/36ckqwC
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Graf č. 2, vývoj komunikace tematických okruhů ÖVP 

 

4.4.3. Komparace obsahových analýz politické komunikace KDU-ČSL a ÖVP na 

Facebooku 

 

Pro komparaci obsahových analýz politické komunikace na facebookových stránkách obou 

politických stran jsem do grafu promítla hodnoty, které ukazují vývoj intenzity komunikace 

jednotlivých tematických okruhů obou stran. V následujících odstavcích budu detailněji 

analyzovat, jak se u obou stran navzájem liší intenzita komunikace jednotlivých tematických 

okruhů. Pro každý z těchto tematických okruhů představím graf s hodnotami (číselný sloupec 

na levé straně), které ukazují počet příspěvků daného tematického okruhu v jednotlivých 

měsících. 

Už z předchozí podkapitoly je patrné, že jedním z nejvíce komunikovaných tematických 

okruhů obou stran je volební program. U KDU-ČSL se však tato snaha projevovala mnohem 
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intenzivněji než u ÖVP. Graf č. 3 navíc ukazuje, že tendence komunikovat volební program u 

KDU-ČSL se postupně zvyšovala, zatímco u ÖVP po většinu zkoumaného období klesala. 

V září dokonce vidíme útlum komunikace příspěvků tohoto tematického okruhu. Tento útlum 

byl souběžný se sílící tendencí komunikace volební kampaně strany, kterou můžeme vidět 

na grafu č. 4.  

 

Graf č. 3, komparace komunikace tematického okruhu program 

Míra komunikace příspěvků referujících o volební kampani měla u obou politických stran 

proměnlivý vývoj. Zatímco u ÖVP se výskyt příspěvků pojednávajících o volební kampani od 

června do září pouze zvyšoval, u KDU-ČSL vývoj komunikace příspěvků tohoto tematického 

okruhu od června naopak oslaboval. Zlom nastal až v září a říjnu, kdy čeští lidovci intenzitu 

komunikace tohoto okruhu opět zvyšovali. Naopak ÖVP v říjnu, jak je vidět na grafu č. 4, 

komunikaci tohoto tematického okruhu spíše utlumila.  
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Graf č. 4, komparace komunikace tematického okruhu kampaň 

 

Komunikace příspěvků sdružených pod tematickým okruhem dění ve straně mají má v průběhu 

pozorovaných 6 měsíců velký úpadek a to u obou politických stran, přičemž u každé z nich 

tento úpadek začal v odlišném měsíci. Nejintenzivněji bylo stranou KDU-ČSL dění ve straně 

komunikováno v květnu, kdy se konal stranický sjezd. U ÖVP byla tendence vývoje sdílení 

příspěvků tohoto tematického okruhu odlišná. Nejvyšší hodnotu měla míra těchto příspěvků u 

ÖVP opakovaně v květnu a v červenci.  

V květnu se tyto příspěvky týkaly obměn ve vedení strany. Novým předsedou se stal Sebastian 

Kurz, ve stejném měsíci přebrala funkci generální tajemnice strany Elisabeth Köstinger. 

V červenci se konal sjezd ÖVP, který strana na svém Facebooku také intenzivně komunikovala. 

Vývoj komunikace příspěvků tohoto tematického okruhu však v posledních dvou měsících 

volební kampaně obou stran zcela utichl. 
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Graf č. 5, komparace komunikace tematického okruhu dění ve straně 

 

Co se týče tematického okruhu dění v zemi, byla jeho komunikace intenzivní především u 

KDU-ČSL a to v květnu, kdy strana komunikovala tehdy probíhající ústavní krizi a sdílela své 

postoje ke korupčním skandálům tehdejšího ministra financí Andreje Babiše. Na rozdíl od 

KDU-ČSL byl tento tematický okruh u ÖVP téměř v útlumu, což je také patrné z grafu č. 6.  

 

Graf č. 6, komparace komunikace tematického okruhu dění v zemi 
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Sdílení příspěvků, které odkazovaly na výstupy z médií, mělo u obou politických stran na 

začátku sledovaného období mírně stoupající tendenci. Zlom nastal v červenci, odkdy KDU-

ČSL výstupy z médií přestala na svém Facebooku publikovat. U ÖVP výskyt příspěvků tohoto 

tematického okruhu také v srpnu poklesl, nicméně v září dosáhla míra komunikace příspěvků 

sdílících mediální výstupy své nejvyšší hodnoty. V posledním měsíci volební kampaně však 

míra komunikace tohoto tematického okruhu opět klesla. Celkově tyto příspěvky v mnohem 

větší míře komunikovala ÖVP než KDU-ČSL. 

 

Graf č. 7, komparace komunikace tematického okruhu médium 

 

Příspěvky, které přenášely živé přenosy nebo záznamy z tiskových konferencí, měly u obou 

stran poměrně proměnlivý vývoj. V první polovině volební kampaně tento typ příspěvků více 

využívala KDU-ČSL, avšak v průběhu června a srpna se míra komunikace tohoto tematického 

okruhu u obou stran změnila. KDU-ČSL sdílení těchto příspěvků utlumila, ÖVP je naopak 

posílila. Z grafu č. 8 navíc můžeme vidět, že poslední dva měsíce volební kampaně u KDU-

ČSL komunikace živých přenosů a tiskových konferencí neprobíhá, zatímco u ÖVP ano. 
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Graf č. 8, komparace komunikace tematického okruhu živě + tiskové konference 

 

Příspěvky, které na facebookových stránkách obou stran komunikovaly připomínky jakkoliv 

významných dnů, nabraly u obou politických stran na největší intenzitě v červnu. Podstatně 

více tento typ příspěvků při své komunikaci na Facebooku využívala KDU-ČSL. Touto formou 

se strana snažila upozorňovat nejenom na některé celosvětově významné dny, ale i na historické 

události z českých dějin. Od srpna již však měla intenzita komunikace těchto příspěvků u obou 

stran slábnoucí tendenci, což můžeme vidět na grafu č. 9.  

 

Graf č. 9, komparace komunikace tematického okruhu významné dny 

Tematický okruh zahraničí se týká především ÖVP, která ve svých facebookových příspěvcích 

zahraniční záležitosti zmiňovala hlavně v květnu nebo červnu, kdy byl ministrem zahraničí 
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Sebastian Kurz. Na rozdíl od ÖVP se zahraniční příspěvky KDU-ČSL týkaly pouze 

zahraničních návštěv stranických politiků v rámci Evropské lidové strany.  

 

Graf č. 10, komparace komunikace tematického okruhu zahraničí 

 

Tematický okruh sdružující příspěvky, které se týkají vyjádření podpory významných osobností 

dané politické straně, se v mnohem větší míře objevují u KDU-ČSL, což můžeme vidět na grafu 

č. 11. Příspěvky vyjadřující podporu veřejně známých osobností KDU-ČSL začíná na svém 

Facebooku komunikovat v červenci. Nejvyšších hodnot potom komunikace příspěvků tohoto 

tematického okruhu u KDU-ČSL dosahuje v srpnu, v září následně upadá a v říjnu opět nabírá 

na síle. Zajímavým úkazem je souběžný vzestup a pokles komunikace tohoto typu příspěvků u 

obou stran.  

 

Graf č. 11, komparace komunikace tematického okruhu osobnosti 
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V některých časových úsecích můžeme vidět výrazný rozdíl v tom, jaký obsah obě strany 

v rámci jejich politické komunikace na Facebooku komunikovaly. KDU-ČSL se zaměřila na 

poměrně různorodou škálu příspěvků – od prezentování volebního programu, živé přenosy, 

informací o kampani, po sdílení podpory významných osobností nebo připomínky památných 

dnů. Na rozdíl od ní se ÖVP do obsahu, který upozorňoval na významné dny z rakouské 

historie, vůbec nepouštěl. ÖVP celkově v mnohem větší míře než KDU-ČSL komunikovala 

informace o volební kampani, dění ve straně, zahraničních aktivitách nebo sdílela výstupy 

v médiích. KDU-ČSL se na rozdíl od ÖVP pro změnu více zaměřila na komunikaci volebního 

programu, významných dnů, podpory veřejné známých osobností nebo informací o aktuálním 

dění v České republice.  

 

 

4.5.  Komparace komunikace politických témat v politické komunikaci 

KDU-ČSL a ÖVP 

 

Vzhledem k tomu, že se v této části výzkumu zabývám tematickými okruhy a hodnotami, které 

obě strany na svých facebookových stránkách komunikovaly, považuji za vhodné přidat 

podkapitolu o výskytu jednotlivých politických témat v politické komunikaci obou stran na 

Facebooku. Určila jsem proto konkrétní politická témata, která se v příspěvcích komunikujících 

volební program, ve velké míře objevovala. Jsou jimi bezpečnost, zahraniční politika, migrace, 

Evropská unie, ekologie, školství, zdravotnictví, sociální politika, venkov a zemědělství, 

hospodářství a ekonomika, rodina, historie a lidská práva. Tato témata jsem určila na základě 

jejich častého výskytu v komunikaci obou stran na Facebooku. Míru jejich výskytu jsem 

vyhodnotila pouze u příspěvků, které se týkají tematického okruhu volební program. 

K jednotlivým příspěvkům jsem přiřadila konkrétní politická témata a na základě míry jejich 

výskytu jsem provedla následnou komparaci, znázorněnou na grafu č. 12.   

Z grafu můžeme také vyčíst, jaký je rozdíl v intenzitě komunikace jednotlivých politických 

témat u obou politických stran. ÖVP nejvíce komunikovala témata jako migrace, ekologie nebo 

hospodářská politika. Na rozdíl od ní se KDU-ČSL primárně zaměřila na komunikaci témat, 

jako je rodina, sociální politika nebo zemědělství a venkov. U obou stran se navíc objevují 

ojedinělá témata, která druhá politická strana ve své komunikaci nepoužívá. Pro ÖVP je 
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takovým tématem migrace, pro KDU-ČSL jsou těmito tématy bezpečnost, zahraniční politika, 

zdravotnictví, venkov a zemědělství, lidská práva nebo téma historie dané země.  

Vzhledem k tomu, že KDU-ČSL svůj volební program na Facebooku komunikovala ve větší 

míře než ÖVP, jsou také její data v grafu četnější. Ve výsledku nebylo ani jedno z daných témat 

oběma stranami komunikováno ve stejné míře, nejvíce se tomu však přibližuje téma ekologie, 

které bylo o trochu více komunikováno stranou ÖVP. Navíc se ukázalo, že se KDU-ČSL 

zaměřila na komunikaci daleko širšího spektra témat, než na jaké se zaměřila ÖVP.  

Graf č. 12, komparace komunikace politických témat  

 

 

4.6.  Komparace míry promítnutí křesťansko-demokratické ideologie do 

politické komunikace ÖVP a KDU-ČSL  

 

Abychom mohli odpovědět na výzkumnou otázku, do jaké míry je v politické komunikaci obou 

stran na Facebooku promítán křesťansko-demokratický ideologický základ, potřebujeme 

nejprve vytyčit hlavní charakteristiky a témata křesťansko-demokratické ideologie. Tyto 

charakteristiky, potažmo její hlavní hodnoty, jsem se definovala v podkapitole Křesťansko-
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demokratická ideologie ve volebních programech KDU-ČSL a ÖVP. Těmi zásadními jsou 

sociální spravedlnost, odpovědnost za růst hospodářství, volný trh, rodina, ekologie nebo 

evropanství a demokracie. Sociální spravedlnost poukazuje na levicové prvky křesťansko-

demokratické ideologie, na druhou stranu odpovědnost za růst hospodářství a volný trh odkazují 

na prvky pravicové. Témata rodiny a ekologie v sobě zahrnují akcent na tradiční formu soužití 

a uvědomění potřeby péče o planetu a životní prostředí. Hodnota evropanství určuje směr 

zahraniční politiky, kterou se evropské křesťansko-demokratické strany vydávají. Hodnota 

demokracie definuje potřebu soužití jedinců ve svobodném a rovnoprávném prostředí, kde 

panuje svoboda slova, názoru či vyznání.  

Pro výzkum výskytu hodnot v komunikaci obou stran jsem detailněji definovala výše vytyčené 

hodnoty křesťanské demokracie. Definice hodnoty sociální spravedlnosti, rodiny, demokracie, 

ekologie a evropanství zůstaly beze změny. Hodnotu odpovědnosti za růst hospodářství a 

volného trhu jsem pro výzkum definovala jako právo na soukromé vlastnictví.  

Komparaci promítnutí křesťansko-demokratických hodnot do komunikace obou stran na 

Facebooku jsem provedla pouze u příspěvků spadajících do tematického okruhu volební 

program, a to z toho důvodu, že právě tento typ příspěvků reflektuje témata a hodnoty, které 

politické strany komunikují. U příspěvků obou stran jsem nejdříve provedla selekci na ty 

příspěvky, do kterých se výše definované hodnoty promítly a na ty, do kterých dané hodnoty 

promítnuty nejsou. To, zda se výše vytyčené křesťansko-demokratické hodnoty vůbec promítly 

do jednotlivých příspěvků, či ne, můžeme vidět na grafu č. 13.  

 

Graf č. 12, komparace komunikace politických témat 
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Komparaci promítnutí hodnot do komunikace obou stran jsem provedla tak, že jsem u 

jednotlivých příspěvků definovala, zda se v nich jedna z výše vytyčených křesťansko-

demokratických hodnot objevila. Z grafu č. 12 můžeme vidět, že do příspěvků, které na svém 

Facebooku v rámci tematického okruhu volební program sdílela KDU-ČSL, se výše definované 

hodnoty promítly v daleko větší míře než u ÖVP. U ÖVP na druhou stranu vidíme, že 

příspěvky, kterými strana komunikovala svůj volební program, většinově křesťansko-

demokratické hodnoty nekomunikují. Zatímco KDU-ČSL tyto hodnoty komunikuje ve více než 

40 příspěvcích, ÖVP je reflektuje pouze v 11 příspěvcích.  

Dále jsem provedla komparaci komunikace jednotlivých hodnot ve vybraných příspěvcích. 

Tyto příspěvky jsem kategorizovala na základě toho, jakou z definovaných hodnot komunikují 

a to na základě kritérií, které definuji níže.   

 

Kritéria promítnutí hodnoty sociální spravedlnosti 

Hodnota sociální spravedlnosti se do daných příspěvků promítla pouze za podmínek, že daný 

příspěvek pozitivně reflektoval témata jako péče o blízké, přičemž v nich strana prosazovala 

témata jako příspěvky na mobilitu, dřívější odchod do důchodu pro matky, dostupné bydlení, 

zpřístupnění zdravotnických pomůcek pro handicapované, vyplácení sociálních dávek nebo 

ošetřovatelské volno.  

 

Kritéria promítnutí hodnoty práva na soukromé vlastnictví 

Hodnota práva na soukromé vlastnictví se do daných příspěvků promítla pouze, pokud v nich 

strany prosazovaly rozvoj podnikání a zaměstnanosti, šířily myšlenku podpory drobných 

podnikatelů, digitalizace, turismu, inovací a konkurenceschopnosti. Stejně tak se tato hodnota 

promítá do příspěvků, které pozitivně reflektují dějiny průmyslu v dané zemi, podporují 

zahraniční obchod, snížení daní pro firmy nebo odstranění nadbytečné byrokracie.  

 

Kritéria promítnutí hodnoty rodiny 

Příspěvky, do kterých se promítla hodnota rodiny, obsahovaly například podporu zkrácených 

úvazků pro sladění péče o rodinu a kariéry, prosazovaly myšlenku dostupného bydlení, 
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společného zdanění manželů, podpory pracujících rodičů nebo slevy na daních na každé dítě. 

Stejně tak tyto příspěvky hlásaly myšlenku rodiny jako stabilizátoru společnosti. 

 

Kritéria promítnutí hodnoty demokracie 

V příspěvcích, do kterých se promítá hodnota demokracie, je patrný důraz na dodržování 

lidských práv nebo odpor k totalitním režimům. Stejně se tyto příspěvky z velké části týkají 

podpory demokratických principů, jako je podpora nezávislých a veřejnoprávních médií nebo 

podpora transparentnosti.  

 

Kritéria promítnutí hodnoty ekologie 

Hodnota ekologie se promítá do komunikace stran díky těm příspěvkům, které propagují aktivní 

řešení problémů spjatých s klimatickou změnou. Těmito problémy jsou například sucho, špatná 

situace globálního odpadového hospodářství nebo vysoká míra spotřeby fosilních paliv. 

Promítnutí hodnoty ekologie se splňuje také, pokud daný příspěvek propaguje myšlenku 

pozitivního vztahu člověka k přírodě a ke zvířatům. 

 

Kritéria promítnutí hodnoty evropanství 

Poslední z definovaných hodnot, hodnota evropanství, je promítána do politické komunikace 

stran na Facebooku za splnění podmínek, kterými je pozitivní reflektování vztahu dané země 

s evropskými institucemi a důrazem na aktivní a zodpovědné členství země v Evropské unii.   

 

Každá z definovaných hodnot má výše stanovené podmínky a předpoklady, za kterých se daná 

hodnota do komunikace (nebo lépe řečeno do jednotlivých příspěvků) promítá. Tyto podmínky 

bylo třeba stanovit z toho důvodu, aby bylo jasně definováno, zda a v jaké míře se dané hodnoty 

do komunikace stran promítají. Na základě takto definovaných podmínek pro promítnutí 

hodnot do jednotlivých příspěvků je možné kvantitativně zhodnotit výskyt hodnot křesťansko-

demokratické ideologie v komunikaci obou politických stran. Míru výskytu hodnot 

v příspěvcích na Facebooku a jejich komparaci mezi KDU-ČSL a ÖVP můžeme vidět na grafu 

č. 13.  
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Graf č. 13, Komparace míry promítnutí hodnot křesťansko-demokratické ideologie v komunikaci KDU-

ČSL a ÖVP na Facebooku.  

 

Celkově se hodnoty křesťansko-demokratické ideologie projevují v mnohem větší míře 

v komunikaci KDU-ČSL než v komunikaci ÖVP. Nejvíce projevenou hodnotou je 

v komunikaci KDU-ČSL hodnota rodiny, která se promítla do 16 příspěvků. Dalšími četně 

projevenými hodnotami jsou hodnota demokracie (promítnuta v 10 příspěvcích) a sociální 

spravedlnosti (promítnuta v 9 příspěvcích). Tři poslední hodnoty, které KDU-ČSL ve své 

komunikaci na Facebooku promítá, jsou hodnota práva na soukromé vlastnictví, hodnota 

evropanství a hodnota ekologie. Hodnota evropanství je přitom ojedinělá v tom, že se projevuje 

pouze u politické komunikace KDU-ČSL. ÖVP ji do své komunikace na rozdíl od KDU-ČSL 

vůbec nezahrnuje. V podkapitole výše, která se věnuje komparaci komunikace politických 

témat, je sice patrné, že se v komunikaci ÖVP příspěvky o Evropské unii vyskytovaly, tyto 

příspěvky nicméně nesplňovaly podmínky pro promítnutí této hodnoty do komunikace dané 

strany. 

V komparaci promítnutí definovaných hodnot do komunikace obou stran musíme brát v úvahu 

fakt, že u ÖVP není vzorek komparovaných příspěvků tak velký, jelikož celkový počet 

příspěvků tematického okruhu volební program byl u ÖVP v porovnání s KDU-ČSL nižší. 
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Přesto je zde hodnota, která se v komunikaci ÖVP projevuje ve větší míře, než u KDU-ČSL. 

Touto hodnotou je ekologie, která je v komunikaci ÖVP promítnuta do 5 příspěvků, zatímco u 

KDU-ČSL do 4. Tento rozdíl jednoho příspěvku není tak významný, přesto je tato hodnota 

ojedinělá tím, že zatímco u KDU-ČSL se jedná o nejméně promítnutou hodnotu, u ÖVP jde o 

hodnotu, která se do komunikovaných příspěvků promítala nejvíce. Druhou nejčastěji 

projevenou hodnotou křesťansko-demokratické ideologie v komunikaci ÖVP na Facebooku je 

hodnota práva na soukromé vlastnictví, která se promítla do 3 příspěvků. Projevení dalších 

hodnot – sociální spravedlnosti, rodiny a demokracie se ukázalo pouze u jednoho příspěvku na 

každou hodnotu.  

Celkově tedy můžeme konstatovat, že hodnoty ideologie křesťanské demokracie se na 

facebookových stránkách obou stran promítly do komunikace KDU-ČSL v daleko větší míře, 

než do komunikace ÖVP. Fakt, že ÖVP do této konkrétní komparace vstupovala s nižším 

počtem komparovatelných příspěvků, jen potvrzuje zjištění výzkumu, že se křesťanko-

demokratická ideologie více projevuje v komunikaci volebního programu KDU-ČSL než 

volebního programu ÖVP.  

 

4.7.  Výsledky výzkumu  
 

V podkapitole metodologie jsem vytyčila tři výzkumné otázky, na které jsem v tomto výzkumu 

hledala odpovědi. V následujících odstavcích se pokusím postupně odpovědět na jednotlivé 

výzkumné otázky. 

 

Jak se ve volebních programech KDU-ČSL a ÖVP pro volby v roce 2017 

projevuje křesťansko-demokratická ideologie a jak se od sebe programy obou 

stran liší? 

 

První výzkumná otázka se týká volebních programů obou stran a projevení křesťansko-

demokratické ideologie v nich. Volební programy obou stran se shodují v tom, jaká témata 

reflektují, liší se však intenzitou pozornosti k jednotlivým tématům. Například tématu rodiny 

je ve volebním programu KDU-ČSL věnováno značně více pozornosti, než ve volebním 
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programu ÖVP. Celkově se ÖVP ve svém volebním programu jednotlivým tématům věnuje 

mnohem detailněji a reflektuje širší spektrum politických témat než KDU-ČSL.  

Pro zhodnocení projevení křesťansko-demokratické ideologie do obou programů je zapotřebí 

stanovit, jaké hodnoty křesťansko-demokratickou ideologii definují. Tyto hodnoty jsem 

vytyčila v podkapitole Křesťanská demokracie. Pokud tyto hodnoty promítneme do programů 

obou politických stran, zjistíme, že obě strany do svých volebních programů hodnoty a principy 

křesťansko-demokratické ideologie promítají. Rozdíl je zde opět v míře zahrnutí těchto hodnot 

a principů do volebních programů a také v některých slibech nebo v řešeních, která strany 

navrhují. Opět zde stojí za zmínku hodnota rodiny, která je do volebního programu KDU-ČSL 

promítána mnohem více, než tomu tak je u volebního programu ÖVP. Rozdílnost volebních 

programů můžeme také vnímat u promítnutí hodnoty evropanství, kdy ačkoliv toto téma obě 

strany četně reflektují, ÖVP k otázce členství v Evropské unii zastává ve svém volebním 

programu poměrně zdrženlivý postoj, zatímco KDU-ČSL ve svém volebním programu 

prosazuje co nejužší politickou spolupráci v rámci evropských struktur. Dalším rozdílem ve 

volebních programech může být promítnutí hodnoty ekologie, která je ve volebním programu 

KDU-ČSL obsažená až jako poslední z politických témat, zatímco ÖVP se k ní vyjadřuje 

v daleko větší míře a klade na ni vyšší důraz. 

  

Jak se od sebe liší obsah politické komunikace KDU-ČSL a ÖVP na 

Facebooku ve sledovaném období? 

 

Druhá výzkumná otázka se týká obsahu facebookových stránek obou stran ve sledovaném 

období a povahy sdělení, která strany na svém Facebooku během sledovaného období sdílí. Pro 

zodpovězení této výzkumné otázky jsem definovala 10 tematických okruhů (program, kampaň, 

médium, živě + tiskové konference, dění ve straně, dění v zemi, významné dny, zahraničí, 

osobnosti a ostatní). Každý z těchto tematických okruhů sdružuje určitý typ obsahu příspěvků.   

Obsah politické komunikace obou stran na Facebooku se ve sledovaném období liší především 

mírou výskytu jednotlivých tematických okruhů. Hlavním rozdílem mezi obsahy sdělení obou 

stran na Facebooku v rámci jejich politické komunikace je nepoměr míry komunikace 

tematických okruhů program a kampaň. Zatímco KDU-ČSL svoji komunikaci na Facebooku 
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zaměřila z velké části právě na prezentaci svého volebního programu, ÖVP se v takto velké 

míře věnovalo primárně komunikaci své volební kampaně.  

Stejně tak vidíme rozdíl v komunikaci určitých tematických okruhů jednotlivými stranami, jako 

je například okruh významné dny, dění v zemi nebo osobnosti. KDU-ČSL ve své komunikaci 

v mnohem větší míře využívala příspěvky, které ukazují podporu veřejně známé osobnosti 

straně nebo příspěvky, které připomínají významné dny z historie České republiky. Tento typ 

příspěvků u ÖVP nenabyl v rámci politické komunikace na Facebooku na takové intenzitě, jako 

právě u KDU-ČSL.  

 

Do jaké míry se do politické komunikace obou stran na Facebooku promítá 

křesťansko-demokratický ideologický základ? 

 

Poslední z výzkumných otázek se týká prvků křesťanko-demokratické ideologie a jejich 

projevení v politické komunikaci obou stran na Facebooku. Křesťansko-demokratický 

ideologický základ definují hodnoty, které křesťansko-demokratickou ideologii tvoří a na 

kterých tato ideologie staví. Ukázalo se, že ne ve všech příspěvcích, které reflektovaly volební 

program strany, se hodnota křesťanské demokracie promítla. U ÖVP byl tento trend vidět 

mnohem častěji, než u KDU-ČSL. U ÖVP se totiž u více příspěvků promítnutí křesťansko-

demokratického ideologického základu nepotvrdilo, než potvrdilo. U KDU-ČSL je však počet 

příspěvků, ve kterých byl křesťansko-demokratický ideologický základ promítnut, dvojnásobně 

vyšší než počet těch příspěvků, ve kterých se křesťansko-demokratické hodnoty nepromítly. 

Soudě podle komunikace na Facebooku v posledních 6 měsících před volbami, promítala KDU-

ČSL do své komunikace hodnoty křesťansko-demokratické ideologie mnohem více, než 

rakouská ÖVP.  

Co se týče jednotlivých křesťansko-demokratických hodnot, nejvíce se do komunikace KDU-

ČSL promítla hodnota rodiny, následně hodnota demokracie, hodnota sociální spravedlnosti, 

práva na soukromé vlastnictví, evropanství a nakonec hodnota ekologie. V komunikaci ÖVP se 

nejvíce projevovala hodnota ekologie, následně hodnota práva na soukromé vlastnictví a ve 

stejné míře hodnoty sociální spravedlnosti, rodiny a demokracie.  
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Hodnota evropanství byla přitom promítnuta pouze v komunikaci KDU-ČSL, nikoliv 

v komunikaci ÖVP. Na druhou stranu se hodnota ekologie více projevovala v příspěvcích ÖVP 

než v příspěvcích KDU-ČSL. U všech ostatních hodnot byla míra promítnutí hodnot opačná a 

převažovala u komunikace KDU-ČSL. 

 

Závěr 
 

V úvodní části práce jsem definovala cíle mého výzkumu, kterým bylo analyzovat prostředí 

politické komunikace na facebookových stránkách politických stran KDU-ČSL a ÖVP 

v období 6 měsíců před volbami do české Poslanecké sněmovny a rakouské Národní Rady 

v roce 2017. Mým cílem bylo ukázat, jak obě strany na svých facebookových stránkách 

komunikují. Přesněji, jaké typy příspěvků sdílí, jaká témata reflektují a jaký má jejich 

komunikace vývoj a proměnlivost v průběhu daných 6 měsíců před volbami. Současně bylo 

mým cílem definovat hodnoty, na kterých stojí křesťansko-demokratická ideologie, jakožto 

ideologie, ke které se obě politické strany hlásí. Po definování hodnot křesťansko-demokratické 

ideologie bylo mým cílem zjistit, jak se tyto hodnoty promítají do politické komunikace obou 

stran na Facebooku, potažmo, jak se tyto hodnoty projevují v příspěvcích na facebookových 

stránkách obou stran. Proto bylo nezbytné analyzovat i volební programy obou stran a zjistit, 

zda se tento ideologický základ promítá i do jejich volebních programů.  

Celkově bylo cílem výzkumu zjistit, zda to, že se obě politické strany hlásí k ideologii 

křesťanské demokracie, je založeno na cílech a hodnotách, které strany prosazují ve svých 

volebních programech a v obsahu sdělení, které strany komunikují.  

Zjištění o povaze komunikace KDU-ČSL a ÖVP jsem chtěla komparovat z toho důvodu, aby 

bylo zřetelné, která ze stran je křesťanské ideologii obsahem své komunikace bližší. Z výzkumu 

jasně vyplývá, že v rámci stanovených kritérií je touto stranou KDU-ČSL, jelikož se v její 

komunikaci na Facebooku v mnohem větší míře (v porovnání s ÖVP) projevují definované 

hodnoty křesťansko-demokratické ideologie.  

Pokud se podíváme na výsledky voleb z roku 2017 a na to, jak v těchto volbách komparované 

strany uspěly, potvrdí se nám výrazná odlišnost obou politických stran. Zatímco KDU-ČSL 

skončila s volebním výsledkem 5,8%,93 což byl jeden z nejhorších výsledků napříč dalšími 

                                                 
93 ČSÚ. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 

[online]. In: ČSÚ, říjen 2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://www.volby.cz/pls/ps2017nss/ps2?xjazyk=CZ  

https://www.volby.cz/pls/ps2017nss/ps2?xjazyk=CZ
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politickými stranami v České republice, ÖVP volby v Rakousku s přehledem vyhrála, a to 

s výsledkem 31,5%.94 Mým cílem již není hodnotit, zda měla povaha komunikace té či oné 

strany na tento výsledek voleb vliv (k tomu bych navíc potřebovala zcela jinou výzkumnou 

metodologii a postupy). Jelikož se můj výzkum zabývá politickou komunikací dvou politických 

stran z různých zemí, považuji za vhodné uvést i jejich výsledek ve volbách, před kterými 

zkoumaná politická komunikace probíhala.  

Je navíc zřetelné, že komparace a hodnocení volebních úspěchů na základě povahy politické 

komunikace obou zkoumaných politických stran by v tomto případě bylo nerovnoměrné. 

Ačkoliv mají obě politické strany podobný historický základ, vývoj jejich volební podpory se 

liší zejména tím, že Rakouská občanská společnost nezakusila 40 let socialismu a vlády jedné 

strany. Nebyla tak konfrontována se snahou vládních elit o vymýcení křesťanských a 

demokratických hodnot. Fakt, že česká společnost s tímto jevem konfrontována byla, vytvořil 

stav, ve kterém je křesťanská demokracie blízká především starším ročníkům. KDU-ČSL se tak 

v současné době bohužel příliš nedaří oslovit mladší vrstvy voličů, pro které jsou hodnoty 

křesťanské demokracie neatraktivní.  

Budoucnost křesťanské demokracie je v tuto chvíli obtížné hodnotit. V tomto ohledu záleží 

především na tom, zda dané strany (ať už výše zkoumané nebo další, které se do evropského 

tábora křesťansko-demokratických stran řadí) budou nadále propagovat hodnoty, které této 

ideologii vytváří. Kvůli stále sílícím tendencím rozkročení politik těchto stran a jejich následné 

přetvoření na takzvané catch-all strany95 může dojít k postupnému zániku ryze křesťansko-

demokratických stran, ideologicky založených na hodnotách, které jsou vytyčeny křesťanskou 

sociální naukou a které jsem v této práci definovala výše. Tím, že se politiky daných stran 

budou nadále rozkročovat, aby se strany staly atraktivnějšími pro co nejširší spektrum voličů, s 

sebou na druhou stranu ponese vedlejší účinky. Jedním z nich může být i to, že ojediněle typické 

hodnoty křesťansko-demokratické ideologie se z programů těchto stran budou postupně 

vytrácet, protože postupem času ztratí na atraktivitě. U některých stran může být vývoj opačný. 

Pokud si strany zachovají hodnoty a přístupy, které tvoří základ křesťansko-demokratické 

ideologie a nebudou podléhat snahám o rozkročení jejich politik pro co zisk podpory co 

                                                 
94 Bundesministerium für Inneres. Nationalratswahl 2017 [online]. In: Bundesministerium für Inneres, říjen 

2017 [cit. 2020-01-01]. Dostupné z: https://wahl17.bmi.gv.at/  
95 Termín catch-all strana poprvé použil německo-americký politolog Otto Kirchheimer. Tento termín definuje 

typ politické strany. Konkrétně se jedná o takovou politickou stranu, která se svým změřením snaží zaujmout co 

nejširší spektrum voličů.  

KROUWEL, Andre. Otto Kirchheimer and the Catch-All Party. In: West European Politics. Vol. 26 No. 2.: 23–

40. 2003. ISSN 0140-2382. 

https://wahl17.bmi.gv.at/
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nejširšího voličského spektra na úkor jejich původního politického zaměření, mohou také 

snadno o svoji voličskou základnu přijít. Pokud totiž nebudou reagovat na aktuální problémy a 

společenský pokrok, mohou čelit kritice za zakrnělost a jejich voličské jádro může oslabovat. 

V tomto ohledu také záleží na tom, jak na nové technologické a společenské inovace bude 

reagovat katolická církev, respektive papež, který z tradice ideologii křesťanské demokracie 

v rámci svých encyklik vytváří.   

Budoucí vývoj tohoto politického směru se silnou historickou tradicí je tak velmi obtížné 

předvídat. A právě v době, kdy je příští podoba tohoto politického směru z výše zmíněných 

důvodů nejasná, vznikl můj výzkum. Reflexe současného stavu promítání hodnot tohoto 

ideologického směru v politické komunikaci na sociálních sítích a její komparace mezi 

stranami, které si v daných politických prostředích vedou naprosto odlišně a mají zcela rozdílné 

volební výsledky, může donutit čtenáře této práce k zamyšlení. A to zamyšlení nad tím, zda 

jsou hodnoty, na kterých křesťansko-demokratická ideologie staví, stále aktuální a 

aplikovatelné na dnešní společenskou situaci. Stejně tak zda jsou tyto hodnoty oběma stranami 

aktuálně v dostatečné míře komunikovány a konečně, zda je původně západoevropský fenomén 

křesťanské demokracie v dnešní době přežitkem nebo inspirací.  

 

Summary 

 

The aim of this diploma thesis was to determine which of the two political parties are communicating 

the values of their ideology (Christian democracy) in a broader extent. In the introductory part of this 

work, I defined the goals of my research, which was to analyze the environment of the political 

communication on the Facebook pages of political parties KDU-ČSL and ÖVP in the period of 6 

months before the elections to the Czech lower chamber of the Parliament and of the Austrian National 

Council in 2017. My goal was to show how both parties communicate on their Facebook pages.  

 

Especially, what types of posts they share, what topics they reflect and how has their communication 

developed and varied over the 6 months prior to the elections. At the same time, my aim was to define 

the values on which the Christian Democratic ideology is based on. Since both mentioned parties 

belong to the Christian-democratic political camp, the definition of these values is an important part of 

this work. 
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After defining the values of Christian-democratic ideology, my goal was to find out how these values 

projects in the political communication of both parties on Facebook, or how are these values reflected 

in the posts on the Facebook pages of both parties. It was, therefore, necessary to determine whether 

this ideological basis was also reflected in their electoral programs and mainly, in their political 

communication on their Facebook pages.  

 

Overall, the aim of the research was to determine whether the fact that both political parties endorse 

the ideology of Christian democracy is based on the goals and values that the parties promote in their 

election programs and their communication on Facebook. The findings of the research make it clear, 

which one of the two parties is closer to the Christian ideology in terms of its political communication. 
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zmíněných soc. sítích a prezentaci  těchto témat voličům, tedy uživatelům těchto sítí. 
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stran na zmíněných sociálních sítích a přostřednictvím analýzy jejich komunikace 
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základní přístupy, které nabízí teoretický podklad pro můj výzkum.  

  

2.   Politické strany na sociálních sítích 
 

V této části práce zmíním stávající výzkum na komunikaci politických stran na 

sociálních sítích. Zmíním některé důležité prvky, typické pro politickou komunikaci na 

internetu a následně je budu aplikovat pro obě zkoumané politické strany. 
 

3. Komunikace KDU-ČSL na Facebooku 
 

4. Komunikace KDU-ČSL na Twitteru 
 

5. Komunikace ÖVP na Facebooku 
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V těchto částech práce (3. - 6.) se již budu zabývat samotnou komunikací jednotlivých 

politických stran na sociálních sítích. Nejdřív se budu zabývat analýzou komunikace 

KDU-ČSL, budu analyzovat, jak strana voličům předkládá prostřednictvím sociálncíh 

sítí svůj volební program, zda je interakce sledujících spíše pozitivní, či negativní - tedy, 

zda je politická strana na sociálních sítích vnímána kladně, či záporně. Pozorovat budu 

primárně oficiální profily KDU-ČSL a ÖVP, případně pak i profily jejich předsedů 
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7. Analýza komunikace KDU-ČSL  
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kterou následně využiji pro komparaci komunikace obou politických stran v následující 

kapitole. 
 

9. Komparace komunikace KDU-ČSL a ÖVP na sociálních sítích 
 

V této části již provedu samotnou komparaci politické komunikace oboru stran. Uvedu 

prvky, které se v jejich komunikaci s voliči shodují a na druhou stranu i prvky, které 

v jejich prezentaci na soc. sítích podmiňují jejich rozdílnost. Předpokládám, že v této 

části se projeví i některé prvky, které jsou typické buďto pouze pro českou politickou 

kulturu (nebo český internet) nebo na druhé straně rakouskou politickou kulturu.  
 

 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

 

V první části práce bude mým materiálem stávající literatura, která se problematicke 

politické komunikace a politického marketingu na sociálních sítích věnuje. Vycházet 

budu z odborných materiálů, které uvádí teoretické koncepty politické komunikace a 

jejich strategiím na sociálních médiích. Stěžejním materiálem pak pro mě budou profily 

politických stran KDU-ČSL a ÖVP na soicálních sítích Facebook a Twitter. Případně 

použiji i facebookové a twittrové účty předsedů obou politických stran: Sebastiana 

Kurze a Pavla Bělobrádka.    

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

Při zpracování práce budu používat metodu komparativní studie, přičemž se budu 

zaměřovat na kvalitativní výzkum. Budu zkoumat jednotlivé příspěvky na 

facebookových a twitterových účtech obou politických stran a jejich předsedů. Získaná 

data budu kategorizovat dle míry prezentace volebního programu, důrazu na 

křesťansko demokratické hodnoty a míru a úspěšnost interakcí sledujících a fanoušků 

na jednotlivé příspěvky.  

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u 

všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

KŘEČEK, Jan: Politická komunikace. Od res publica po public relations. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2013. 176 s. ISBN 978-80-247-8702-2 
 

Kniha se věnuje konceptu politické komunikace. Zaměřuje se na definici termínu 

"politická komunikace", kdy uvádí čtenáře do hloubky této problematiky volebních 

kampaní v médiích a popisuje samotné prostředí a systémy politické komunikace.  
 

PATRUT, Bogdan, Monica PATRUT a Nyarwi AHMAD. Social media in politics: case 

studies on the political power or social media.  2014. ISBN 9783319046655. 
 

Kniha se zaměřuje na vybrané případy zemí, kde sleduje politické kampaně a s nimi i 

politickou komunikaci jednotlivých politických stran na sociálních médiích. 

Prostřednictvím předkládaných případových studií kniha nabízí čtenáři snazší 

pochopemí kontextu politické komunikace a komunikačních strategií jednotlivých 

politických stran na sociálních médiích.  
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HARVEY, Kerric, Jim BRACE-THOMPSON a Bryan FISHMAN. Encyclopedia of 

social media and politics.  1. ed. 2014. ISBN 9781452244716. 
 

Autoři tohoto díla se věnují tématu politické komunikace s přihlédnutím na 

technologický vývoj společnosti a na inovace stávajících metod politického marketingu 
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spojenou s globalizací a globálními výzvami, které se dotýkají i společenské 

odpovědnosti v rámci politiky. Autoři věnují značnou část knihy politické komunikace 

a zaměřují se v ní právě na její vývoj, při kterém hrají sociální média nezanedbatelnou 

roli.  
 

JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ: Politická komunikace a média. Praha: 2000, 

Karolinum, ISBN  

80-246-0182-6 
 

Dílo je naučnou literaturou o současných trendech a teoretických konceptech politické 

komunikace v médiích. Autoři si kladou za cíl čtenáře seznámit s teorií politické 

komunikace a její aplikace v politických kampaních a prezentaci komunikace politiků 

a politických stran v médiích.   
 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 
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fakultách či vysokých školách za posledních pět let): 
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sítích. Praha, 2016. 62 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
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volbách do Poslanecké sněmovny 2013 – Využívání nástrojů politického marketingu. 

Praha, 2017. 59 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Anna Shavit, Ph.D.  
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