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Anotace  

Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci politických stran k nejmladší skupině voličů 

mezi 18 až 24 lety. Tento segment voličů je nejméně aktivní, co se týče účasti u voleb, proto 

autorka textu zkoumala, co si o mladých voličích zástupci politických stran myslí a jak s nimi 

v rámci předvolebních kampaní komunikují. Výzkum se věnuje volebním kampaním českých 

politických stran a hnutí před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. V teoretické 

části je stručně představena politická komunikace, politický marketing a volební kampaně. Dále 

se práce věnuje specifikům evropských voleb, jakožto voleb druhého řádu a jediných přímých 

voleb do mnohonárodnostního parlamentu. Teoreticky je také zkoumána politická aktivita 

mladých voličů a jejich účast u voleb. Praktická část práce je založena na rozhovorech se 

zástupci českých politických stran, které byly ve volbách do Evropského parlamentu v roce 

2019 úspěšné. Na základě jejich výpovědí se autorka snaží představit vztah a komunikaci 

politických stran k nejméně disciplinované skupině voličů. 

 

Annotation 

This bachelor thesis is focused on the communication of political parties towards the youngest 

group of voters in age of 18 to 24 years. This segment of voters is the least active in terms of 

participation in elections. The author of the text aims to examine the view of the representatives 

of political parties on young voters and how they communicate with them during their election 

campaigns. The research focuses on the election campaigns of Czech political parties and 

movements prior to the elections to the European Parliament held in 2019. In the theoretical 

part of the thesis the issue of political communication, political marketing and election 

campaigns is briefly introduced. Furthermore, the thesis examines the specifics of European 

elections, as second-order elections and the only direct elections to a multinational parliament. 

The political activity of young voters and their participation in elections is also researched in 

theory. The practical part of the work is based on interviews with representatives of Czech 

political parties, which were successful in the elections to the European Parliament of 2019. 

Based on their statements, the author tries to present the relationship of political parties to the 

least disciplined group of voters and their communication with them. 
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Úvod 

Evropské volby jsou fenomén zkoumaný už od prvních přímých voleb do Evropského 

parlamentu v roce 1979, kdy vykázaly značné odlišnosti od voleb do národních parlamentů. 

Rozdílná specifika těchto voleb přilákala vědce z oblasti sociálních věd a byla vytvořena teorie 

voleb druhého řádu, která poukazuje především na nižší volební účast, ale i na další odlišnosti 

oproti „hlavním“ národním volbám. Paradoxem evropských voleb jsou vzrůstající pravomoce 

Evropského parlamentu a stále nižší volební účast, jež se od roku 1979 poprvé zvedla až v roce 

2019.  

Zvýšená volební účast oproti posledním evropským volbám je přisuzována vyššímu 

zájmu nejmladší skupiny voličů (18-24 let), která tradičně vykazuje nejnižší volební účast. 

I přes zvýšení volební účasti u této skupiny o 50 % je stále pod celoevropským průměrem. Na 

základě těchto informací se autorka pokusila zjistit, co mohou být důvody menšího zájmu 

nejmladších voličů o politické vyjádření, a jak k tomuto segmentu voličů přistupují politické 

strany.  

Výzkum probíhal na základě dat získaných z rozhovorů se zástupci sedmi českých 

politických stran a hnutí, která byla ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 úspěšná. 

Jednalo se o polostrukturované rozhovory, jejichž výstupy byly následně zpracovány 

kvalitativní analýzou dat. Metodou sběru dat se autorka práce vychýlila od teze bakalářské 

práce, jelikož považuje informace získané přímo od zástupců politických stran za relevantnější 

pro daný výzkum.  

Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základními pojmy politické komunikace 

a politického marketingu, jakožto nástroje politických stran k efektivní komunikaci 

s veřejností. Věnuje se také volebním kampaním a jejich vývoji od konce 19. století. Následuje 

teoretické vymezení voleb do Evropského parlamentu a voleb druhého řádu. Posední kapitola 

této části je věnována mladým voličům a mobilizační kampani Evropského parlamentu.  

V praktické části se autorka za pomoci metody kódování dat snaží najít odpovědi na 

výzkumné otázky. Je v ní zkoumán vztah politických stran k mladým voličům a názory 

respondentů na politické postoje mladých lidí. Dále se věnuje přímo předvolebním kampaním 

do Evropského parlamentu se zaměřením na mladé voliče. Cílem této práce je zjistit, jak 

politické strany přistupují k mladým voličům a jakým způsobem s nimi komunikovaly ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. 
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1. Teoretická část  

1.1. Politická komunikace 

Pojem politická komunikace je značně propojen s masovými médii, tedy masovou 

komunikací, jelikož právě média jsou spojovacím komunikačním článkem mezi politiky 

a veřejností. Tato vazba je natolik významná, že se podle nakládání s médii mnohdy posuzuje 

kvalita politického života v dané společnosti. I přes to, že má politická komunikace 

interdisciplinární charakter, a je proto těžké ji definovat, mnoho teoretiků se o vymezení pojmu 

pokusilo. V české publikaci od Jiráka a Říchové (2000) k pojmu nalezneme například, že 

„politická komunikace je přednostně spojena s mezilidskou, verbální a masovou komunikací. 

Podstatné rovněž je, že výměna zpráv musí mít vliv na vztah k politickému systému.“ Tato 

komunikace probíhá v rámci tzv. makropolitických systémů a nejedná se tedy o komunikaci na 

úrovni rodinných a obdobných vztahů. Nedá se ovšem přímo určit, v jakém momentě se 

z komunikačního aktu stane akt politický a neexistuje jasný bod, od kterého by měla 

komunikace politický význam. Je však možné konstatovat, že všechny politické akce lze vnímat 

v kontextu politické komunikace (Jirák a Říchová, 2000 s. 5-8).  

V odborné literatuře se dále objevuje definice od britsko-americké politoložky Pippy 

Norris (2002), která vymezuje politickou komunikaci jako „interaktivní, mnohovrstevný 

proces, v němž dochází k přenosu informací mezi politiky, zpravodajskými médii a veřejností“ 

(Bradová, 2005 s. 16). Jedná se tedy o proces komunikace mezi politickými aktéry a občany 

s cílem doručit informace veřejnosti. Ta může zpětně vyjádřit svůj politický názor například 

hlasem v demokratických volbách. Pro tuto práci je zásadní proces komunikace politických 

aktérů k občanům v rámci volební kampaně, proto se bude soustředit na oblast politického 

marketingu, jakožto strategického nástroje politické komunikace. 
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1.2. Politický marketing 

Politický marketing je z hlediska charakteristiky, stejně jako politická komunikace, 

těžko uchopitelný, jelikož se na něj dá nahlížet více způsoby, například z pohledu 

ekonomického, politologického, sociologického či psychologického (Matušková, 2012 s. 15). 

Velmi zjednodušeně lze říct, že se jedná o nástroj umožňující vedení politických kampaní na 

profesionální úrovni, přičemž politické subjekty využívají marketingových praktik k tomu, aby 

dosáhli svých vymezených cílů. Mezi politické subjekty patří politici, kandidáti, politické 

strany, vlády či neziskové organizace a jiné zájmové skupiny (Jabłoński, 2006 s. 13); (Lees-

Marshment, 2014 s. 2). 

1.2.1. Politické cíle  

Může se zdát, že definice politického cíle je naprosto zjevná a politickým subjektům jde 

jednoduše o získání co největšího počtu hlasů a úspěch ve volbách. Politické cíle jsou ale 

mnohem rozmanitější a při tvorbě strategií je třeba zohlednit i dlouhodobé fungování 

politického subjektu. Dalšími politickými cíli mohou být rovněž udržení voličské podpory, 

vyřešení určitého společenského problému (např. boj s klimatickými změnami), získání moci 

ve vládě, prosazení určitého zákona a podobně (Lees-Marshment, 2014 s. 2). 

1.2.2. Marketingové nástroje 

Marketingové nástroje se musí přizpůsobit politickému trhu, jelikož na politiku se 

nevztahují stejná pravidla jako na běžné ekonomické produkty (Matušková, 2012 s. 13); 

(Jabłoński, 2006 s. 13-14). Politický produkt je velmi komplexní a zahrnuje kompletní soubor 

chování a hodnot, které politik či politická strana představuje (Lees-Marshment, 2014 s. 4). 

Správně zvolené marketingové nástroje pak pomáhají k co největší efektivitě kampaně. Mezi 

nejvýznamnější nástroje využívané ve volebních kampaních patří segmentace (rozdělování 

voličů do homogenních skupin), targeting (zacílení), positioning (umístění) a výzkumy trhu 

(Králíková, 2012 s. 108). 
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1.3. Politická kampaň 

Politickou kampaň lze definovat jako organizovanou snahu voliče informovat, 

přesvědčovat a v konečném důsledku mobilizovat. Političtí aktéři se za pomoci politických 

kampaní snaží ovlivnit výsledky rozhodovacího procesu působením na veřejné mínění, díky 

čemuž mohou získat vliv na proces a výsledky vládnutí. Politické kampaně se dají rozdělit na 

čtyři typy: volební kampaně, kampaně spojené s referendy, informační kampaně a kampaně 

zájmových skupin (Farrell a Schmitt-Beck, 2002 s. 3); (Bradová, 2005 s. 18-20). Tato práce se 

zabývá výhradně volebními kampaněmi, a proto zde ostatním typům politických kampaní 

nebude věnována větší pozornost.  

1.3.1. Volební kampaň   

Volební kampaň je zákonem vymezená doba1, v jejímž průběhu představuje politická 

strana své kandidáty a program za účelem získání co největšího počtu voličských hlasů. Tento 

proces má nezanedbatelný vliv na rozhodování voličů a samotné volební výsledky. Aby byla 

kampaň úspěšná, měla by být dobře zorganizovaná a voličsky atraktivní, přičemž její úspěšnost 

ukáže právě volební výsledek (Pavlová a Matušková, 2012 s. 159-160); (Bradová, 2005). Vědci 

z oblasti sociálních věd vymezují volební kampaně mnoha způsoby, tato práce se bude nyní 

věnovat historickému dělení volebních kampaní. 

1.3.1.1. Historický vývoj volebních kampaní 

Z hlediska historického vývoje politické komunikace lze volební kampaně rozdělit na 

premoderní (tradiční), moderní a postmoderní. Premoderní kampaň, známá také jako éra novin, 

vyznačuje volební kampaně mezi polovinou 19. století až 50. léty 20. století. V tomto období 

došlo k nástupu masových stran a rozvoji občanských, sociálních a volebních práv. Premoderní 

kampaně byly založené především na komunikaci mezi kandidáty a voliči na lokální úrovni, 

přičemž se jednalo o kampaně krátké a intenzivní, zřizované samotnou politickou stranou. 

Elektorát jednotlivých politických stran byl mnohem více homogenní a voliči bývali svým 

stranám věrní v podstatě celý život. Kandidáti se s voliči často scházeli a chodili také k nim 

domů (door-to-door kampaně), využívali stranický tisk nebo například letáky (Norris, 2004); 

(Halada, 2015 s. 51). 

 

1 V případě voleb do Evropského parlamentu začíná kampaň dnem vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a 

končí při vyhlášení výsledků (Ministerstvo vnitra České republiky, 2019). 
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Volební kampaně mezi 50. a 80. léty 20. století jsou následně označovány jako kampaně 

moderní. Moderní kampaně se dělí na kampaně orientované stranicky (50. léta až polovina 

60. let), kampaně orientované na kandidáta (polovina 60. let až 70. léta) a kampaně orientované 

na voliče (závěr 70. let až závěr 80. let). Elektorát už není v tomto období tolik homogenní a 

stává se pro strany nevyzpytatelný, jelikož voliči často mění své politické postoje. Aby strany 

získaly více voličů, formují catch-all2 strategie a jsou méně ideově ohraničené. Kampaně se za 

pomoci poradců a průzkumů veřejného mínění stávají profesionálnější, personifikovanější a 

také dlouhodobější. Technologický vývoj umožnil stranám komunikaci skrz televizní 

obrazovky a tisk se v této době stává nezávislejším (Norris, 2004); (Halada, 2015 s. 47-48). 

Od konce 80. let registrujeme kampaně postmoderní. Jedná se o kombinaci 

premoderních a moderních kampaní, kdy strany komunikují s voliči nejen na lokální, ale také 

na celostátní úrovni. Volič se stává velmi nepředvídatelným, proto se klade mnohem větší důraz 

na výzkumy veřejného mínění. Strany svou komunikaci směřují hlavně k nerozhodnutým 

a zklamaným voličům. Díky novým médiím ztrácí televize svůj monopol na vysílání zpráv 

a politické strany využívají nové kanály, aby voličům co nejefektivněji předaly svá sdělení, 

která se v postmoderních kampaní výrazně zaměřují na samotné kandidáty místo programu či 

politické strany. Komunikační experti musí rychle reagovat na technický vývoj, budovat 

dlouhodobé strategie a volební kampaň se stává permanentní (Norris, 2004); (Halada, 2015 s. 

50-51).  

 Premoderní kampaň Moderní kampaň Postmoderní kampaň 

Období 
konec 19. st.-50. léta 

20. st. 
50.-80. léta 20. st. od konce 80. let 

Kampaň krátkodobá, intenzivní 
dlouhodobější, 

profesionálnější 

na lokální i celostátní 

úrovni, permanentní 

Média tisk, osobní setkání televize, nezávislý tisk nová média 

Elektorát věrný, homogenní často mění své postoje nepředvídatelný 

Tabulka 1 – zdroj: Norris 2004, zpracováno autorkou 

  

 

2 Strategie univerzální, ideově neohraničené (Halada, 2015 s. 48). 
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1.4. Volby do Evropského parlamentu  

Obyvatelé Evropské unie mají každých pět let možnost si přímo zvolit své zástupce do 

Evropského parlamentu. Již od jejich zavedení v roce 1979 vykazují určité rysy, kterými se 

značně liší od ostatních typů voleb, čímž na sebe přirozeně strhly pozornost vědců z oblasti 

sociálních věd. V roce 1980 vyšel článek Nine Second-Order National Elections. A Conceptual 

Framework for the Analysis of European Election Results od autorů Karlheinze Reifa a 

Hermanna Schmitta, v němž byly na základě poznatků z prvních evropských voleb popsány 

odlišnosti voleb prvního a druhého řádu (Cabada, 2010). Právě volby do Evropského 

parlamentu jsou řazeny do voleb druhého řádu a je jim připisován menší význam než například 

volbám prezidentským nebo do národního parlamentu (Fiala, 2016).  

1.4.1. Teorie voleb druhého řádu  

Volby druhého řádu, v zahraniční literatuře označované jako „Second-Order Elections“ 

(SOE), jsou obecně vnímané jako volby s menším zájmem veřejnosti než volby prvního řádu 

(First-Order Elections; FOE) i přes to, že jsou v mnoha ohledech velmi důležité. Například tam 

vznikají zárodky příštích stranických elit, mohou ovlivnit výsledky voleb prvního řádu a mohou 

se v nich etablovat nové subjekty (Šaradín, 2008 s. 30-31). Kromě evropských voleb patří mezi 

SOE také například různé regionální volby, prezidentské volby3, referenda či volby do horních 

komor parlamentu ve většině států. Na rozdíl od ostatních voleb z této kategorie ovšem 

přesahují hranice jednotlivých států. Strategie politických stran do „druhořadých“ volbách se 

značně odráží z voleb prvního řádu (Reif a Schmitt, 1980).   

Mezi hlavní charakteristiky voleb do Evropského parlamentu, jakožto voleb druhého 

řádu, podle Reifa a Schmitta patří (Reif a Schmitt, 1980); (Šaradín, 2004a s. 12):  

• Nižší volební účast než ve volbách prvního řádu. Voliči nevnímají SOE jako zásadní, 

proto jim nepřijde tolik důležité odevzdat v nich svůj hlasovací lístek.  To je přisuzováno 

menšímu zájmu vrcholných politiků a novinářů a méně intenzivním politickým 

kampaním.  

• Větší prostor pro nové a menší politické subjekty. Velké strany dostanou více hlasů v 

hlavních národních volbách i přes to, že nemusí nutně odrážet voličovi politické 

 

3 Prezidentské volby jsou označovány jako volby druhého řádu, pokud se jedná o neprezidentský politický systém 

(Šaradín, 2008 s. 30).  
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preference. V méně důležitých volbách se pak volič odváží podpořit i nezaběhlé či 

menší strany. 

• Větší míra neplatných volebních hlasů. 

• Vládní strany ztrácejí podporu. Tento faktor je ovšem také ovlivněn fází volebního 

cyklu, který je rozebrán níže.  

• Voliči hlasují méně stranicky, více podporují osobnosti.  

• Volby překračují státní hranice. Tím se volby do Evropského parlamentu liší od 

ostatních voleb druhého řádu4.  

• Volební pravidla se mohou lišit od národní tradice. Čím jsou pravidla odlišnější, tím 

menší je volební účast.   

• Volební kampaň hraje větší roli: politici, média i voliči věnují volbám menší pozornost. 

Volební kampaň pak musí médiích soupeřit o pozornost s jinými (domácími) 

politickými tématy.  

Jelikož byly výše zmíněné body charakterizovány pouze v 1. volbách do Evropského 

parlamentu, Reif tyto hypotézy po dalších evropských volbách ověřoval. Jeho pozorování 

většinu předpokladů potvrdilo, zároveň ovšem ukázalo, že je potřeba také zohlednit fázi 

volebního cyklu národních stranických systémů. Ve vztahu voleb prvního a druhého řádu 

existuje systematický vztah a v tomto vztahu je většinou používána následující kategorizace5 

(Cabada, 2010); (Šaradín, 2004a s. 13):  

1. Líbánky (honeymoon): prvních 12 měsíců po volbách do národního parlamentu. V této 

fázi doznívá volební euforie a strany získávají podobný nebo dokonce i vyšší počet 

hlasů při volbách do Evropského parlamentu.  

2. Střední období (Mid-term): 13.-16. měsíc po volbách. Politické strany úspěšné ve 

volbách prvního řádu v této fázi výrazně ztrácejí hlasy. Nejvýraznější ztráta probíhá 

uprostřed volebního cyklu.  

3. Pozdní období (later term): od 37. do 48. měsíce po volbách. V této fázi opět roste 

podpora stran úspěšných v prvořadých volbách.  

 

4 Dokonce se jedná o jediný přímo volený mnohonárodnostní parlament na světě (Dočekalová a Tunkrová, 2004 

s. 11). 

5 Tato kategorizace je vztažena k čtyřletému funkčnímu období národních parlamentů, i když v EU existují i státy 

s jinou dobou funkčního období.  
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V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu se dokonce objevily i spekulace, že 

by se měly zařadit do voleb třetího řádu (Third-Order Elections), protože v nich na rozdíl od 

ostatních voleb druhého řádu nevolíme vládní orgán. To je ovšem v rozporu s mnoha voliči, 

kteří je za méně důležité nepovažují. Vidí v nich totiž příležitost vyjádřit své opravdové volební 

preference a chovat se méně takticky než ve volbách národních (Šaradín, 2004a s. 15) 

1.4.1.1. Volby druhého řádu a nízká volební účast  

Jak již bylo zmíněno, volby druhého řádu se vyznačují nízkou volební účastí, která 

volebnímu aktu dodává menší legitimitu, což může poukazovat na určitou apatii, frustraci nebo 

nechuť se ve volbách angažovat. Pippa Norris dokonce označuje volební účast jako jeden ze 

základních ukazatelů zdraví demokracie, jenž nám může pomoci odhalit hlubší problémy ve 

společnosti. Toto tvrzení se ovšem vztahuje především na volby prvního řádu, které rozhodují 

o podobě establishmentu. O volební účasti mohou rozhodovat různé geopolitické, kulturní, 

demografické a socioekonomické faktory. Ve vztahu k SOE je nižší účast voličů spojována 

s nedůležitostí voleb pro nejzásadnější společensko-politické záležitosti, voličskou únavou 

způsobenou četností voleb a nenákladnými politickými kampaněmi, jež snižují mobilizaci 

voličů (Šaradín, 2008 s. 37-38). 

Pro společnost naopak nemusí být ideální ani velmi vysoká volební účast. Ta může 

značit porušování demokratických principů6 nebo manipulaci s volebními výsledky (Šaradín, 

2008 s. 38). Nedá se tedy zobecnit, že by míra účasti u voleb byla vždy přímým měřítkem 

demokracie, ale v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v České republice nám 

může ukázat angažovanost voličů a důležitost volené instituce pro české obyvatele.  

  

 

6 Příkladem může být kontrolovaná volební účast za komunistického režimu, která sice nebyla povinná, ale neúčast 

mohla být problematická. Voliči navíc měli na výběr pouze z jedné politické strany (Kindlová, 2019). 
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1.5. Volby do Evropského parlamentu v České republice   

První volby do Evropského parlamentu se v České republice konaly po novém rozšíření 

Evropské unie, v červnu roku 2004. Tyto volby se rovnou prokázaly jako volby druhého řádu, 

jelikož v nich svůj hlas odevzdala jen necelá třetina oprávněných voličů (Šaradín, 2004b s. 9). 

Od té doby se konaly další troje volby do Evropského parlamentu s tím, že volební účast nikdy 

nepřesáhla 30 %. Nejmenší zájem o volby byl v České republice zaznamenán v roce 2014, kdy 

k volebním urnám nepřišla ani pětina voličů, čímž Česká republika obsadila předposlední místo 

ve volební účasti napříč celou Evropskou unií. Tento nezájem mohla zapříčinit také přesycenost 

volbami, protože se v roce 2013 v České republice konaly prezidentské i sněmovní volby. 

„Bylo to brzy po dvou velice důležitých volbách. Lidé tak už byli saturovaní, naplnili svoji 

potřebu se politicky vyjádřit,“ komentoval k nízké účasti sociolog Daniel Prokop. Pokles 

volební účasti ovšem nebyl zaznamenáván pouze v České republice. Od roku 1979 je tento 

trend možné pozorovat ve všech státech Evropské unie, jak je možno vidět v následujícím 

grafu (Guryčová a Kočí, 2019). 

 

                Graf 1 – zdroj: European Parliament (2018); (2019), zpracováno autorkou 

Je nutno podotknout, že klesající tendence volební účasti je značně ovlivněna 

rozšiřováním Evropské unie o státy s tradičně nižší volební účastí, mezi které patří též Česká 

republika a další postkomunistické státy střední a východní Evropy (Schmitt a kol., 2015 s. 

352); (Šaradín, 2008 s. 41).  

Navzdory výše uvedenému se však v roce 2019 v České republice zvýšila volební účast 

na 28,7 %. Rostoucí trend se objevil v celé Evropské unii a je mimo jiné připisován i zvýšenému 

zájmu nejmladších voličů. "Velmi výrazný nárůst účasti v květnových evropských volbách 

ukazuje, že lidé, zejména však mladší generace, si váží svých demokratických práv a věří, že 
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Evropská unie je silnější, když řeší své problémy jednotně," uvedl předseda Evropského 

parlamentu David Sassoli (Evropský parlament, 2019a). Rozdíl oproti volbám do Parlamentu 

České republiky je ale stále markantní. K posledním volbám v roce 2017 se dostavilo přes 60 % 

oprávněných voličů, což znamená více než dvojnásobný zájem o volby prvního řádu v České 

republice (Český statistický úřad, 2017). 

Mezi faktory, které ovlivnily účast u voleb je dle povolebního průzkumu Eurobarametr7 

možno zařadit také vývoj situace vzniklé v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské 

unie, který alespoň do určité míry ovlivnil rozhodnutí dostavit se k volbám u více než pětiny 

českých voličů. Zvýšilo se i procento obyvatel České republiky, kteří věří, že jejich hlas má 

v Evropské unii váhu, a to o 15 %. Hlavní témata, která motivovala české voliče se dostavit 

k volbám jsou přistěhovalectví, podpora lidských práv a demokracie, budoucnost fungování 

EU a ochrana spotřebitele a potravin (Evropský parlament, 2019a).  

 

7 Průzkum se konal v červnu roku 2019, tedy bezprostředně po květnových volbách. Napříč EU bylo osobně 

dotazováno 28 000 osob (Evropský parlament, 2019b). 
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1.5.1. Výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR v roce 2019 

Do Evropského parlamentu se za Českou republiku v roce 2019 dostalo 7 politických 

stran a hnutí, která si mezi sebou rozdělila celkem 21 mandátů. Těm se bude věnovat praktická 

část této práce. Nejúspěšnější bylo hnutí ANO, v jehož čele stojí aktuální premiér České 

republiky, Andrej Babiš. Získalo přes 21 % všech odevzdaných hlasů a 6 poslaneckých křesel. 

Hnutí ANO následovala Občanská demokratická strana (ODS) se 4 křesly, Česká pirátská 

strana (Piráti) se 3 křesly, Spojenci pro Evropu (koalice STAN, TOP 09 a dalších) těž se 3 

křesly, hnutí Svobody a přímé demokracie (SPD) se 2 křesly, KDU-ČSL taktéž se 2 křesly 

a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) s jedním poslaneckým křeslem (Český 

statistický úřad, 2019).  

 

                    Graf 2 – zdroj: Český statistický úřad 2019, zpracováno autorkou 
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1.6. Mladí lidé a volby do Evropského parlamentu  

Pro účely této práce jsou za „mladé lidi“ považováni lidé ve věku 18 až 24 let. Toto 

věkové ohraničení pochází z průzkumů Evropského parlamentu, Eurobarametrů, které takto 

vymezují nejmladší segment voličů. V Eurobarametrech jsou zahrnuta i data z Řecké republiky, 

kde mohou občané volit od 17 let a Maltské republiky a Rakouské republiky, kde je volební 

hranice 16 let. Jelikož občan České republiky nabývá aktivního volebního práva v osmnácti 

letech, bude se tato práce věnovat hlavně voličům starším této hranice. V této skupině najdeme 

z výrazné části prvovoliče, kterým bylo při volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 do 

22 let (Koschyk a Grün, 2019).  

Nízká volební účast této věkové skupiny u eurovoleb není často probíraným tématem, 

a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že mladí lidé obecně volí méně než starší 

věkové skupiny. Druhým důvodem je, již probíraná, celkově nízká volební účast a druhořadost 

voleb do Evropského parlamentu (Ares, 2019 s 13). Pro spoustu mladých lidí je navíc Evropská 

unie naprostým standardem, do kterého se narodili, proto nemusí mít potřebu se k volbám 

vyjádřit (Koschyk a Grün, 2019). 

Z nejmladší skupiny voličů se k volbám v roce 2014 dostavilo pouze necelých 28 % 

oprávněných voličů, přičemž tato statistika zahrnuje i země, ve kterých je hlasování ve volbách 

povinné8. Toto procento je výrazně nižší než celoevropský průměr. V patnácti členských 

státech byla volební účast nejmladší voličské skupiny dokonce pod čtvrtinou z celkového počtu 

oprávněných voličů. Zdaleka nejmenší účast byla ve Slovenské republice, kde v roce 2014 

přišlo k volbám do Evropského parlamentu méně než 6 % voličů ve věku 18 až 24 let (Ares, 

2019 s. 15). 

Evropské volby v roce 2019 ovšem ukázaly výraznou změnu tohoto trendu, a právě 

mladí voliči byli ti, kdo zvýšili celkovou účast u voleb. Největší přírůstek hlasů byl u nejmladší 

skupiny voličů, mezi kterými narostla účast o polovinu, což znamenalo nárůst z 28 % na 42 %. 

Následovala je věková skupina 25-39 let, kterých přišlo k volbám o 12 % více než v roce 2014. 

Předseda Evropského parlamentu uvedl, že tyto volby přinesly vyšší účast mladší, proevropsky 

angažované skupiny voličů, což se promítlo do celkově větší legitimity této instituce (Evropský 

parlament, 2019a). 

 

8 Belgie, Bulharsko, Kypr, Řecko a Lucembursko (Evropský parlament, 2019a). 
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Mladí Evropané byli vidět už před volbami, kdy několikrát ukázali svou nespokojenost 

s různými politickými a ekologickými tématy. Výrazné byly hlavně protesty proti změně 

klimatu (Fridays for Future), ale demonstrovali také za svá digitální práva a ve Velké Británii 

se několikrát vymezili proti odchodu z Evropské unie. Kvůli zmíněným demonstracím a nízké 

účasti u voleb v minulosti se předpokládalo, že mladí lidé půjdou pravděpodobněji vyjádřit svůj 

názor do ulic než k volebním urnám. Výrazný nárůst volební účasti ovšem ukázal možnost 

mobilizace i u této věkové skupiny. To mělo vliv zejména v zemích, kde se politické postoje 

liší mezi generacemi, mezi tyto země patří též Česká republika. Zde je možné zmínit například 

Českou pirátskou stranu, jež je oblíbená hlavně u mladších voličů a od minulých eurovoleb jí 

přibylo 9,17 % hlasů a tři poslanecké mandáty, přičemž v roce 2014 se do Evropského 

parlamentu vůbec nedostala (Koschyk a Grün, 2019). 

1.6.1. Mobilizační kampaň 

Kvůli klesajícímu zájmu o volby do Evropského parlamentu proběhla v roce 2019 

napříč Evropou předvolební motivační kampaň s názvem „This time I am voting“, neboli 

„Tentokrát budu volit“. U nás se na ní podílela Kancelář Evropského parlamentu v České 

republice a cílila na všechny voliče napříč politickým spektrem, přičemž se zaměřila hlavně na 

skupinu mladých lidí, jejichž volební účast byla v Česku v roce 2014 pouze 16,4 %. Důležitost 

těchto voleb pro tuto generaci je navíc zdůrazněna tím, že to bude ona, která bude nejvíce 

ovlivněna budoucím směřováním Evropy. „Je extrémně důležité, abychom dostali mladé lidi 

k volbám, protože to oni představují budoucnost a jejich rozhodnutí, zda půjdou nebo nepůjdou 

k volbám, výrazným způsobem ovlivní jejich budoucnost,“ uvedl mluvčí Evropského 

parlamentu Jaume Duch Guillot (Durčák, 2019). 

Hlavní myšlenkou kampaně bylo, že se do ní může zapojit naprosto kdokoliv 

a komunikace tak nebude vycházet z Evropského parlamentu, coby instituce, ale občané budou 

mluvit o volbách mezi sebou. Kampaň byla apolitická, což znamená, že jejím cílem nebylo 

Evropanům říkat, koho mají volit, šlo pouze o snahu elektorát mobilizovat (Kancelář 

Evropského parlamentu v Česku, 2018). V rámci kampaně proběhly napříč Evropou stovky 

akcí a desítky tisíc lidí se zaregistrovaly k dobrovolnictví. Značná aktivita byla zaznamenána 

také na sociálních sítích pod spojujícím hashtagem #thistimeiamvoting (Durčák, 2019). 

  



 23 

2. Metodologická část  

2.1. Cíl výzkumu  

Tato práce se zabývá komunikací politických stran k nejmladší voličské skupině 

v České republice ve věku mezi 18 až 24 lety. Cílem praktické části práce je zjistit, jak politické 

strany a hnutí vnímají nejmladší voličskou skupinu a zda se ji ve svých kampaních snaží oslovit 

a mobilizovat. To bude zkoumáno na jejich komunikaci a volebních kampaních před volbami 

do Evropského parlamentu v roce 2019, a to především kvůli jejich aktuálnosti v době psaní 

této práce.  

Cílem výzkumu je tedy najít odpověď na následující otázky:  

1. Jak vnímají politické strany nejmladší voličskou skupinu od 18 do 24 let? 

2. Cílily na tuto skupinu ve volebních kampaních do Evropského parlamentu v roce 2019?  

Pokud ano, tak jak? Jakými kanály? Snažily se ji ve svých kampaních 

mobilizovat? Měly pro ni připravený speciální program?  

2.2. Metodologie výzkumu  

K zodpovězení výzkumných otázek bude použita kvalitativní metoda zpracování dat 

získaných z polostrukturovaných rozhovorů. Kvalitativní přístup k výzkumu je proces 

zkoumání jevů s cílem získat komplexní obraz založený na hlubokých datech. Na rozdíl od 

kvantitativního přístupu se u kvalitativního výzkumu nedosahuje výsledků pomocí statistických 

procedur či jiných způsobů kvantifikace. Metoda zkoumá hodnoty, postoje či vzájemné vztahy 

a spíše než k měření, vede k získání detailních informací studovaného jevu a k jeho porozumění 

(Švaříček a Šeďová, 2007 s. 13-17); (Halada, 2015 s. 107).  

Sběr dat probíhal prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, přičemž ve většině 

případů došlo k osobnímu setkání s respondentem. Jeden z rozhovorů nemohl být uskutečněn 

osobně kvůli propuknutí celosvětové pandemie infekční nemoci COVID-19 v roce 2020, proto 

respondent vyplnil odpovědi na otázky online. Rozhovory autorce umožnily nahlédnout do 

interních procesů politických stran, což by vnější analýzou volebních kampaní nebylo možné.  

K polostrukturovanému rozhovoru má tazatel typicky předpřipraven soubor otázek, 

není ovšem striktně stanoveno jejich pořadí. Tazatel může formulaci pokládaných otázek 

částečně upravovat a pokládat doplňující dotazy. Tento kompromis mezi nestrukturovaným a 

strukturovaným rozhovorem umožňuje, aby tazatel a respondent mohli volněji a přirozeněji 
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komunikovat, zároveň ovšem umožňuje následné porovnávání a zobecňování získaných dat 

(Reichel, 2011).  

Autorka práce sestavila otázky k rozhovorům tak, aby se na začátku objevily spíše 

obecné otázky k volbám do Evropského parlamentu, přes které navázala na vnímání mladých 

voličů danou politickou stranou. V úvodu byl zkoumán vztah zastupované politické strany 

k volbám do Evropského parlamentu, jakým tématům se ve volbách strana věnovala a kdo je 

jejím typickým voličem. Následovaly otázky jako „Věnovali jste se v kampani do Evropského 

parlamentu 2019 mladým voličům? Vidíte v nich své potenciální voliče?“ nebo „Co si myslíte 

o mladých voličích, jejich informovanosti a zájmu o politiku?“. Tyto otázky jsou zásadní pro 

zodpovězení výzkumných otázek praktické části této práce. Každý rozhovor byl částečně 

odlišný, jelikož dotazy byly přizpůsobeny jednotlivým respondentům. Aby mohla být data 

z rozhovorů následně analyzována, byla převedena u hlasové nahrávky do psané formy.  

2.3. Respondenti  

Respondenti byli vybráni tak, aby každá politická strana či hnutí, které bylo úspěšné ve 

volbách do Evropského parlamentu 2019, měla ve výzkumu své zastoupení. Tento výběr 

považuje autorka textu za logický, jelikož úspěšnost politických stran v eurovolbách dala 

výzkumnému vzorku jasné ohraničení. Respondenti byli informováni o využití sesbíraných dat 

pro tuto bakalářskou práci.  

Rozhovory byly vedeny s následujícími respondenty:  

• Marek Prchal – Digital Director, hnutí ANO   

Osobní schůzka proběhla v pondělí 22. července 2019. Kvůli citlivosti interních 

informací respondent nesouhlasil s nahráváním rozhovoru a po setkání vyplnil odpovědi 

v online dokumentu. Respondent souhlasil s citováním v této práci, nesouhlasil ovšem se 

zveřejněním dokumentu jako přílohy.  

• Jaroslav Cerman – hlavní kreativec, agentura Ydeal, ODS 

Rozhovor proběhl 21. července 2019. Jaroslav Cerman zastupoval externí agenturu 

Ydeal (tehdy HiFive), která měla na starosti kampaň Občanské demokratické strany a jejích 

kandidátů. Přepis rozhovoru – příloha č. 1. 

• Jan Vrobel – Manažer sociálních sítí, Piráti 

Rozhovor proběhl 16. července 2019. Přepis rozhovoru – příloha č. 2.  
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• Miriam Faltová – Volební manažerka, TOP 09  

Osobní setkání proběhlo 19. srpna 2019. Miriam Faltová je volební manažerka TOP09, 

v mé práci zastupuje koalici Spojenci pro Evropu, která byla složena také ze Starostů 

a nezávislých, Strany zelených a Liberálně ekologické strany. Přepis rozhovoru – příloha č. 3. 

• Jaroslav Novák – poradce Tomia Okamury, předsedy hnutí SPD 

Rozhovor proběhl 20. srpna 2020. Jaroslav Novák (přezdívaný Večerníček) sice není 

zástupce komunikačního či marketingového oddělení strany, jedná se ovšem o jednoho 

z nejbližších spolupracovníků předsedy strany, proto této práci přinesl relevantní informace. 

Přepis rozhovoru – příloha č. 4. 

• Martin Machů – volební manažer, KDU-ČSL 

Rozhovor proběhl 3. března 2020. Respondent souhlasil s citováním v této práci, 

nesouhlasil ovšem se zveřejněním dokumentu jako přílohy. 

• Filip Zachariaš – vedoucí kanceláře poslankyně Evropského parlamentu a 

místopředsedkyně ÚV, KSČM 

Filip Zachariáš souhlasil s rozhovorem, kvůli pandemii infekční nemoci COVID-19 na 

jaře roku 2020 bohužel nemohlo dojít k osobnímu setkáni a data musela být vyplněna pomocí 

online dokumentu. Osobní setkání by sice autorce umožnilo pokládat navazující otázky, 

respondent se ovšem postaral o dostatečné pokrytí informací i touto formou výpovědi.  

2.4. Metoda analýzy dat  

Po sesbírání dat z rozhovorů je třeba tato data uspořádat a najít v nich relevantní 

informace k tématu výzkumu, aby bylo možné najít odpověď na výzkumnou otázku. K analýze 

dat zvolila autorka způsob kódování, tedy „systematického prohledávání dat s cílem nalézt 

pravidelnosti a klasifikovat jejich jednotlivé části“ (Hendl, 2016 s. 226). Potom je možné data 

interpretovat jako celek.  Pomocí kódování je možné data popsat, přičemž kód je symbol, který 

klasifikuje či kategorizuje určitý úsek dat a je relevantní k výzkumné otázce. Nejdříve je kód 

přiřazen k úseku textu (řádek, věta či odstavec) a následně se kódy shlukují do skupin podle 

témat. Ve chvíli, kdy jsou data uspořádána a zanalyzována, je možné je interpretovat a splnit 

tak cíl výzkumu (Hendl, 2016 s. 211-232).  

 



 26 

3. Praktická část 

V této kapitole rozebere autorka textu několik témat souvisejících s předvolebními 

kampaněmi do Evropského parlamentu v České republice v roce 2019, které za pomoci 

výpovědí respondentů povedou k zodpovězení výzkumných otázek. 

3.1. Jak vnímají politické strany nejmladší voličskou skupinu ve věku 

od 18 do 24 let? 

První výzkumná otázka rozebere vztah politických stran k uvedené skupině voličů. 

Tento vztah bude zkoumán z toho důvodu, že názor politických stran na mladé voliče značně 

ovlivňuje komunikaci směrem k nim a snahu je před volbami aktivizovat. 

3.1.1. Mladí voliči jako potenciální elektorát 

Jedna z prvních otázek v rozhovorech mířená na mladé lidi byla, zda je politické strany 

vnímají jako své potenciální voliče. V tom se odpovědi jednotlivých stran značně lišily, jelikož 

svými odlišnými programy cílí na různé segmenty obyvatel. Některé strany tuto skupinu vůbec 

nevnímají jako potenciální voliče, a to buď kvůli jejich nedisciplinovanosti (která bude dále 

rozebrána v této kapitole), nebo jednoduše nepovažují svůj program za atraktivní pro mladé 

voliče. Marek Prchal z hnutí ANO na otázku odpověděl: „Jako potenciální voliče asi ne, 

protože nechodí volit. Pouze ti přesvědčení, ale těch je málo.“ (Prchal, 2019) Podobný postoj 

najdeme u ODS „Upřímně, větší pozornost jsme věnovali už i lidem, kteří jsou ze zahraničí, ale 

žijí tady. Nikdo z nás si nemyslí, že ODS by byla strana, která by svým konzervativním a 

pravicovým programem mohla v současnosti lákat hodně mladých lidí.“ (Cerman, 2019) 

Pro některé strany jsou mladí voliči naopak naprosto zásadní. Mezi ně patří například 

Piráti, jejichž typičtí voliči jsou „muži a ženy ve věku osmnáct až pětatřicet let, zhruba“ (Vrobel, 

2019) nebo TOP 09 „Právě jsme byli překvapení, že ti mladí voliči jsou prostě buď my, nebo 

Piráti… že to pro ně byla první nebo druhá volba. Takže i tím pádem jsme na to nějak tu svou 

kampaň přizpůsobovali potom.“ (Faltová, 2019) Stejně tak SPD „žil jsem v tom domnění, že 

naše voličská skupina jsou ti starší, a ti důchodci, a z venkova, naopak to jsou často mladí lidé.“ 

(Novák, 2019) 

Jako důležitou skupinu je vnímá i KSČM, kteří se jim věnovali více než obvykle „a to 

právě kvůli specifiku evropských voleb. Tradiční levicoví voliči (a zvláště voliči KSČM) totiž 

nepřikládají tomuto typu voleb velkou důležitost, a tak je nutné hledat podporu i mimo obvyklé 

voličské segmenty.“ (Zachariaš, 2020) Také u KDU-ČSL hrají mladí voliči určitou roli, podle 
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volebního manažera Martina Machů se ovšem nedá říct, že by měli homogenní elektorát „Je to 

napříč tím spektrem voličů, není to tak, že máme typického voliče, jako mají někteří třeba 

důchodce. Takhle to není.“ (Machů, 2020) 

Z těchto odpovědí vyplývá, že mladí voliči hrají pro většinu politických stran velmi 

důležitou roli. Není tomu tak u všech stran, lze ovšem zobecnit, že se jedná o skupinu, která se 

v předvolebních kampaních nedá jednoznačně vyčlenit.  

3.1.2. Nižší volební účast u mladých voličů  

V této části budou zkoumány příčiny, proč je volební účast u nejmladší voličské skupiny 

menší, než je celorepublikový průměr. V souvislosti s touto problematikou bývá často 

zmiňována například nedisciplinovanost mladých voličů.  

„… jsou volatilní a pokud byste na ně vsadila, tak ta investice může být enormní a stejně 

nic moc neuhrajete“ (Prchal, 2019) 

„… ať už budou dělat cokoliv Piráti, a ty jejich kampaně budou sebevíc aktivizační, tak 

budou zápasit s tou ležérností, a to nemyslím vůbec zle, těch mladých voličů, kteří k těm volbám 

prostě z nějakýho důvodu nechoděj. Učí se jednoduchá poučka, že peníze investovaný do 

kampaně pro prvovoliče jsou vyhozený. Oni nepřijdou.“ (Cerman, 2019)  

„Hele, nám z průzkumů vychází, že prostě jsou méně disciplinovaní, pokud jde o volby.“ 

(Vrobel, 2019) 

„… což je úplně jedno, jestli jsou evropské nebo poslanecké volby, tak mladý volič je 

ten nejméně stabilní volič. Prostě mladé je strašně těžké dostat k volbám.“ (Faltová, 2019) 

Podle respondentů dále mladí voliči nemají motivaci chodit k volbám, jelikož necítí, že 

by svým hlasem něco změnili, nebo by to zásadním způsobem ovlivnilo jejich život.  

„Proč by měli? Copak nějak zásadně ovlivňují jejich každodenní život? Vůbec ne. A že 

se mají zajímat o svět kolem sebe? Podle mě se zajímají, po svém, v rozsahu svých zájmů.“ 

(Prchal, 2019)  

„Já to přisuzuju tomu, že člověk na začátku toho dospělýho života, toho zodpovědnýho 

života, ještě nemá pocit, že by skutečně měl tu odpovědnost mít ve svých rukou, tak jako ho k 

tomu třeba mohou okolnosti donutit pozdějc.“ (Vrobel, 2019) 

„Tak ten problém je jednoznačnej v tom, že nevidí jediný význam, co by tím ovlivnili.“ 

(Novák, 2019) 
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„To obecně souvisí s vnímáním politiky jako takové. Dále pak s pocitem, že ČR sama o 

sobě nemůže v EU nic změnit. Dokonce zaznívaly i názory od mladší generace, že politika je 

nezajímá a k životu ji nepotřebují.“ (Zachariaš, 2020) 

V teoretické části této práce byl zmíněn paradox, že mladí lidé jsou aktivní (jako 

například protesty za klima) a zajímají se o politické dění, ale často se nakonec u voleb 

nevyjádří. Tento názor sdíleli i někteří respondenti. 

„Z nějakých průzkumů a analýz vyházelo, když já jsem byl ještě byl na škole, to už je 

pár let zpátky teda, že těch mladých lidí chodí k volbám strašně málo. Což je paradox vzhledem 

k tomu, jak jsou politicky aktivní. Jak se to úplně rozchází, jo. Jak vytváří spolky, dělaj různý 

akce, chodí do stávek, chodí na demonstrace studentů…“ (Cerman, 2019) 

„Já si myslím, že se mladí voliči o politiku zajímají, není jim to jedno. Ne pokaždé jsou 

ochotní dojít k volební urně a volit. Myslím si, že kdyby byly volby online, byla by účast výrazně 

vyšší, protože jsou zvyklí komunikovat jinými prostředky. Myslím si ovšem, že je to pro ně 

důležité.“ (Machů, 2020) 

Dle výpovědí respondentů je možné vysvětlit nižší účast u voleb i tím, že politika lidi 

začne reálně ovlivňovat až ve chvíli, kdy se osamostatní a musí se postarat o vlastní 

zabezpečení.  

„Teprve když se člověk postaví na vlastní nohy, tak začíná chápat, že může a měl by 

něco ovlivnit.“ (Prchal, 2019)  

„Jasně, oni cílej na lidi, kteří už vydělávají peníze, protože ty už maj na politice reálnej 

zájem. Tím to nemyslím vůbec proti studentům nijak, naopak, studenti jsou skvělý. Ona se jich 

totiž ta politika nedotkne tolik.“ (Cerman, 2019)  

Na základě odpovědí respondentů, jakožto expertů z politické sféry, se dá usoudit, že 

právě toto mohou být důvody, proč je u nejmladší věkové skupiny nižší volební účast než 

celoevropský průměr. Jelikož toto není průzkum mezi cílovou skupinou ve věku 18 až 24 let 

v České republice, jedná se pouze o hypotézy, jejichž pravdivost by musela být dále zkoumána. 

Jelikož se tato práce soustředí na politické strany a hnutí, jejich vztah a komunikaci k mladým 

voličům, lze jejich názory na disciplinovanost mladých voličů a důvody k neúčasti u voleb 

považovat postačující.  
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3.1.3. Témata, která mladé voliče zajímají 

Dále bude zkoumáno, jaká jsou podle respondentů důležitá témata pro mladé voliče, co 

je v souvislosti s politikou zajímá a co vedlo ke zvýšení jejich volební účasti v roce 2019.  

 „Tak určitě je zajímá jejich vlastní svoboda a prosperita, určitě je zajímá budoucnost 

této země a budoucnost této planety. Myslím si, že výrazně víc než generaci předtím. To je asi 

tak signifikantní věc, kde bych našel nějakej zlom.“ (Vrobel, 2019) 

„Pro ně je důležité, aby zůstala Evropa otevřená a aby mohli cestovat a studovat v 

zahraničí. Všechny tyhle věci, které dneska bereme jako samozřejmost, ale není to tak, a já to 

pamatuji. Jak jsem již zmínil… výjezdní doložky, ostnatý dráty, střílení na hranicích a podobně. 

To není asi věc, ke které bychom se chtěli vracet, takže jsem rád, že ti mladí si to uvědomují 

a možná teď i se zkušeností s Brexitem vidí, co vlastně může nastat, když to tak není a nebude.“ 

(Machů, 2020) 

„Jsou hodně hodnotově založení. Jako hodně. Pro ně je důležitý, podle mě, která strana 

podpoří svatby gayů a stejnopohlavních párů. Pro ně je důležitý, jak se ta strana staví k 

imigrantský politice… “ (Cerman, 2019) 

Respondenti také odpovídali, proč si myslí, že se takovým zásadním způsobem zvýšila 

volební účast občanů Evropské unie ve věku 18 až 24 let.  

„Přijde mi, že v tom hraje určitou roli i například Fridays for Future… že jim není 

lhostejná ta budoucnost.“ (Machů, 2020) 

„Celá řada faktorů. Podle mého soudu zejména související s regionálními specifiky 

(jako např. obrovská nezaměstnanost mladých ve Španělsku).“ (Zachariaš, 2020) 

„Můj čistě osobní odhad, i když se třeba mýlím, je klima. Neumím si představit něco, co 

by mladý lidi zajímalo víc. Protože oni lidi nejsou vůbec hloupý a podle mě správně tuší, že je 

to průšvih jak vrata, je to katastrofa, dá se říct. Nefalšovaná katastrofa. To je slabý slovo. A že 

jediný způsob, jak to řešit, je přes evropskou úroveň, pokud ne globální, tak aspoň přes 

evropskou.“ (Cerman, 2019) 

Respondenti se nejvíce shodují na tom, že se mladí lidé zajímají o svobodu, cestování a 

budoucnost sebe a této planety. Jejich účast u voleb byla na základě výpovědí značně ovlivněna 

ekologickými tématy, kterým se ve své kampani zaměřené na mladé voliče výrazně věnovala 

například TOP 09.   
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3.1.4. Shrnutí výzkumné otázky  

I přes to, že nejmladší voliči chodí ze všech demografických skupin k volbám nejméně, 

výpovědi respondentů ukázaly, že to pro ně rozhodně není zanedbatelná skupina, což je pro 

tuto práci velice cenná informace, jelikož v práci může být rozebráno, jak se na nejmladší voliče 

politické strany a hnutí snažily zapůsobit. Je jisté, že existuje mnoho individuálních důvodů, 

proč je právě u této skupiny menší volební účast než u ostatních demografických skupin. Na 

základě názorů expertů politického marketingu se autorka snažila představit alespoň několik 

příčin, které se zdají být nejčastějšími. Mezi ně patří špatná disciplinovanost a menší zájem o 

politiku, což může být způsobené tím, že velká část lidí v této fázi života studuje a není natolik 

ovlivněna politickým děním, jak tomu může být ve chvíli, kdy se tito lidé osamostatní a začnou 

se starat o vlastní rodinu. Respondenti také předpokládají, že mladí lidé jsou velmi hodnotově 

založení a zajímají se o budoucnost nejen sebe, ale i životního prostředí. Autorka si uvědomuje, 

že tato data nelze generalizovat a vztáhnout na všechny obyvatele České republiky ve věku 18 

až 24 let, snaží se pouze pochopit, jak je vnímají samotné politické strany.  
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3.2. Cílily politické strany a hnutí na mladé voliče ve své volební 

kampani do Evropského parlamentu v roce 2019?  

V rámci této výzkumné otázky se autorka snažila naplnit cíl této práce, tedy zjistit, zda 

politické strany v těchto konkrétních volbách cílily na voliče ve věku mezi 18 a 24 lety. Zároveň 

bude zkoumáno, jak a jakými kanály s touto skupinou komunikují, a zda pro ně měly 

v předvolebních kampaních připravený nějaký speciální program či kampaň.  

3.2.1. Komunikace politických stran k mladým voličům 

V předchozí otázce bylo rozebráno, zda politické strany berou mladé lidi jako 

potenciální voliče. Zde se autorka zaměřila na odpovědi jednotlivých respondentů na otázku, 

zda se ve svých kampaních věnovali této skupině voličů.  

Jak již bylo opakovaně zmíněno, ODS nebere nejmladší voliče jako potenciální 

elektorát, proto jim v kampani nevěnovala větší pozornost. „Já asi můžu říct, že jsme o tom 

nikdy nijak neuvažovali, že to se jako špitlo nějak na začátku. Že jako třeba pro zahraniční 

studenty jsme udělali nějakej příspěvek myslím, jako v angličtině, že mohou volit i tady, ale jako 

brali jsme to tak, že pokud něco mladý lidi přiláká, tak to bude to vysychání Česka a tohle. 

Myslím si, že na boj proti euru je nenalákáme, zjevně z mnoha důvodů. A tím pádem to nemá 

smysl. Až když mají jako starost vysychání, tak je to trefí ta reklama, ale jako že bychom vedli 

vyloženě kampaň na mladý lidi, to v žádným případě.“ (Cerman, 2019) 

Spíše na starší voliče se soustředilo také hnutí ANO „Podle toho, co vím, tak začíná být 

volič zajímavý, když si koupí byt na hypotéku. Pak má schránku se svým jménem a tam mu 

dojdou lístky. Voličské průkazy? Nepoužitelný systém. K rodičům nikdo nejezdí, když jsou 

volby.“ (Prchal, 2019)  

Zástupce SPD odpověděl, že nedělají marketing na základě segmentace obyvatelstva, 

ale snaží se nalákat voliče na jejich volební program. „My se setkáváme se všema. My neděláme 

cílenej marketing tak, že bysme si řekli “tak, naše cílovka je XY tohle, teď pro ně připravíme 

tohle tohle a půjdeme za nima tam a tam je nalákáme” dále pokračoval „Chodíme na akce buď 

obecnýho druhu, nebo jsme si sami pořádali teďka nějakou demonstraci, akci, prostě pro 

všechny. Ale že bysme udělali jednu demonstraci nebo manifestaci pro důchodce, druhou pro 

mladý, to ne… nebo že bychom vyloženě začali objíždět domovy důchodců, to taky ne. Je to 

možná chyba, ale snažíme se zasahovat plošně, spíš na základě témat.“ (Novák, 2019)  
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Piráti, jakožto populární strana mezi mladými lidmi, se sice obecně zaměřují na mladší 

voliče, ale jejich cílová skupina je širší než autorkou zkoumaný vzorek. „My máme obecně 

nastavený kampaně spíše na mladší voliče. My jsme dosud nedělali žádnou sofistikovanou 

segmentaci cílových skupin.“ (Vrobel, 2019) Proto se podle Jana Vrobela nedá říct, že by se 

strana nějak zásadně snažila aktivizovat nejmladší voliče.  

KDU-ČSL se i za pomoci mladých kandidátů snažila oslovit právě mladé voliče. 

„Určitě ano. Snažili jsme se už tím, že jsme měli na předních místech mladé kandidáty, viz třeba 

František Talíř. Zapojili se i mladí lidovci, kteří nám pomáhali. Rozhodně jsme se snažili 

oslovovat mladé… “ (Machů, 2020) Na mladé kandidáty se soustředili i v KSČM „K jejich 

názorovým preferencím přistoupila KSČM v eurovolbách s velkou úctou, o čemž svědčí i 

skladba kandidátky, která měla velmi nízký průměrný věk kandidátů – jeden z nejnižších v 

rámci relevantních kandidujících politických subjektů.“ Filip Zachariaš však doplnil, že žádná 

samostatná kampaň směřující na nejmladší generaci vytvořena nebyla. (Zachariáš, 2020) 

Jediná strana, jež se soustředila přímo na nejmladší segment voličů je TOP 09, která 

cílila dokonce na část obyvatel, kteří ještě nemají volební právo. „My jsme měli třeba zajímavou 

kampaň vedenou na Instagramu, kde jsme cílili fakt na ty mladé, že to bylo od patnácti výš, jako 

ani ne nad tu volební hranici těch 18. Tak jsme si najali influencery, kteří se věnovali životnímu 

prostředí, týrání zvířat, nebo respektive boji proti týrání zvířat, prostě tomuhle lifestylu, který 

teďka mladé zajímá. Na to jsme měli velmi zajímavé ohlasy právě od téhle mladé generace.“ 

(Faltová, 2019) 

Výše zmíněné citace respondentů by se daly shrnout tak, že většina stran se snaží 

nějakým způsobem komunikovat i s mladšími voliči, ale nesoustředí se vyloženě na skupinu 

prvovoličů a nejmladších voličů. K tomu má nejblíže TOP 09, jejichž kampaň cílila i na lidi 

mladší osmnácti let. Některé strany vsadily na mladší obsazení kandidátní listiny, jelikož se 

podle volebního manažera KDU-ČSL, Martina Machů, tito kandidáti nejlépe oslovují vlastní 

generaci.  

3.2.2. Kanály, kterými politické strany komunikovaly s mladými voliči  

Vzhledem k technologickému vývoji posledních dekád se dá předpokládat, že na různé 

generace budou působit odlišné komunikační kanály. Z propojenosti mladé generace s online 

světem a odpovědí respondentů vyplývá, že nejjednodušeji se dá na mladé voliče zacílit na 

internetu a sociálních sítích. V této části bude zkoumáno, jakými kanály komunikují politické 

strany k mladým voličům.  
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Miriam Faltová jasně odpověděla „No, hodně online.“ (Faltová, 2019) Na online média 

se soustředili i Piráti „Já jsem řešil online, jo. Tam ve skutečnosti šla většina našeho budgetu 

pro tyhlety volby.“ Doplnil také, kde přesně komunikují. „Přes sociální sítě, naše weby, to jsou 

pirátský listy, piráti pracují, piráti.cz. Tam přes sociální sítě, tak dostáváme leady, že jo, tam 

dostáváme ty lidi, abychom jim ukázali nějakej obsah. Primárně komunikujeme nejvíc asi na 

Facebooku, s mediálně angažovanou veřejností komunikujeme hodně na Twitteru.“ (Vrobel, 

2019) Dále se k sociálním sítím vyjádřila i KDU-ČSL „Tak samozřejmě sociální sítě řešit 

musíme, to není jenom pro mladé, ale jak by dneska řekli ti nejmladší, tak i pro staré.“ (Machů, 

2020)  

KSČM v těchto volbách zaznamenala vývoj v online médiích „V porovnání s jinými 

volbami ovšem v rámci online kanálů měla KSČM progres, což souviselo i s věkem většiny 

kandidátů, pro něž je online prostředí a online komunikace běžnou součástí života.“ Dále 

doplnil „…mladší generace upřednostňuje krátká a jasná sdělení – KSČM použila např. 

komiksové sdělení, dále byly vytvořeny memy nebo přelepky profilových fotek na Facebooku, 

související s heslem KSČM v eurovolbách 2019 („Nenechme to tak!“).“  (Zachariaš, 2020) 

I přes to, že pro hnutí ANO nejsou mladí voliči hlavní cílová skupina, na sociálních 

sítích je také nevynechávají. „Na sítích nás sledují převážně mladí lidi, už podle věkové skladby 

uživatelů FB, proto je část té disciplíny udělat to tak, aby jim to nepřišlo trapné. I pokud volit 

nepůjdou. Je to o vnímání té věci, ne o tom, že pak udělají nějakou akci. Proto investujeme 

hodně, a nejen budget, ale i úsilí a snažíme se jim porozumět a pochopit trendy a co je zajímá. 

Ale to se netýká jen mladých lidí, zkoumáme takhle i další skupiny.“ (Prchal, 2019)   

Mladší generace se oproti těm starším častěji vyskytují na Instagramu (Aust, 2019), 

proto autorku zajímalo, jak se k této platformě staví politické strany. V souvislosti 

s Instagramem již byla zmíněna kampaň TOP 09, ale také se k němu vyjádřil Jan Vrobel (2019): 

„Staráme se trošku o Instagram, ale tam není zatím žádná velká rozumná strategie, která by 

ještě nějak segmentovaně pracovala s mladými voliči, který tam zejména jsou, ale fungujou jako 

servis pro lidi, který nechtěj používat Facebook, nebo používaj jenom Messenger.“ 

Ostatní politické strany se ovšem stále věnují více pozornosti jiným sociálním sítím, 

jako je Facebook či Twitter „Na Instagram jsme se vykašlali a myslím si, že politické strany na 

něj ještě dlouho kašlat budou. Protože mladý lidi nejsou skupina, která smysl pro ně oslovit, 

tak kašlou na ty platformy, kde jsou.“ (Cerman, 2019) 
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Dále se respondenti vyjádřili i k offline médiím. „My jsme udělali zase pirátský listy, to 

je dlouhodobě věc, která nám funguje. Ta cílí právě na lidi určitě napříč věkovými segmenty, 

rozhodně i na starší. Rozhodně to je způsob, jak se potkat s pirátskými kandidáty a s Piráty v 

ulicích. My samozřejmě ty lidi sami vyhledáváme a spíš, než abychom jim házeli něco do 

schránek, tak jim to rozdáváme v ulicích a na náměstích po celé republice. To je, co se týče 

offlinu. Naopak neinvestujeme do žádných billboardů, rozhodně ne v žádný větší míře. Snažíme 

se cíleně vyhýbat vizuálnímu smogu.“ (Vrobel, 2019)  

TOP 09 se offline médiím výrazně nevěnovala „Nevím, rozhodně jsem to vědomě nijak 

neřešila. Jako jo, dělali se nějaký meetingy, dělali jsme třeba pub quizy, na pivo…“, ale i přesto 

uspořádali v Praze večerní akci pro mladé „No, to jsme dělali jako velkou akci, což bylo přesně 

jako pro mladé, že jo, s Dominikem Ferim.“. Dále dělali mladí ambasadoři z Top týmu 

edukativní přenášky na středních školách. (Faltová, 2019)  

I KDU-ČSL se ve své kampani snažili setkávat s voliči „… snažíme se, aby naši 

kandidáti hodně jezdili do terénu a komunikovali s voličemi napřímo. Myslím si, že je to nejlepší 

způsob komunikace. Ta online komunikace je sice velice zajímavá, ale myslím si, že nejlepší je, 

když se voliči s kandidáty mohou potkat a přímo se s nimi pobavit, zeptat se a přímo vidět 

odpověď i reakci. To je to, co je nejdůležitější.“ Například kandidáti Tomáš Zdechovský, nebo 

František Talíř se výrazně zaměřovali na mladé.  (Machů, 2019)  

Na základě výpovědí na osobní setkání spoléhaly i ostatní politické strany, i když jejich 

cílem nebyli nutně mladí lidé, ale všechny věkové segmenty. Osobní kontakt s potenciálními 

voliči je pro ně důležitý, jelikož jim mohou přímo naslouchat a reagovat na jejich podněty.  

3.2.3. Snaha o zvýšení volební účasti  

Poslední část analýzy výpovědí respondentů se věnovuje otázce, zda si zástupci 

politických stran myslí, jestli by se dala nízká volební účast voličů ve věku mezi 18 a 24 lety 

změnit. 

S tím, že by se změnit dala, souhlasí Miriam Faltová (2019): „Jde to změnit, aspoň jako 

říkat “hele jsou nějaký volby”. Protože ono jako když studujete, lístky vám chodí domu, bydlíte 

prostě někde 300 kilometrů od domu, tak se vám nechce jezdit z Olomouce, prostě volit v nějaký 

Dobrušce, protože prostě nebudete těch 300 kilometrů sedět v tom vlaku, že jo.“  

Objevují se ale i opačné názory „Osobně si myslím, že popularizace něčeho jako EP 

nefunguje, protože nemůže. Je to pro mladé lidi totálně indiferentní svět a že tam jede někdo, 
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kdo má velký Instagram a pak řekne, že to bylo fajn, to je něco, co nikoho nezaujme. Co to pro 

mě může udělat? No, zlevnilo ti to roaming. Fajn, ale pořád to není důvod k akci. Důvod k akci 

jsou politické kontexty mého každodenního života.“ (Prchal, 2019)  

I přes to, že měli Piráti připravené video spoty, jejichž cílem bylo i mobilizovat voliče, 

připouští, že to není jednoduchá disciplína „Takže prostě myslím si, že je to hodně o osobní 

odpovědnosti, a to nemyslím si, že je snadný, aby to člověka nějaký reklamní spot nebo sebelepší 

kampaň jen tak naučil.“ (Vrobel, 2019)  

3.2.4. Shrnutí výzkumné otázky  

Výpovědi respondentů potvrdily, že většina politických stran se nejmladší skupině 

voličů ve volbách do Evropského parlamentu věnovala. Na nejmladší segment voličů nejvíce 

cílila TOP 09, která se věnovala i lidem pod volební hranicí osmnácti let. Zástupci ostatních 

politických stran si povětšinou nebyli vědomi aktivit mířených na nejmladší voliče a 

prvovoliče, ale ani tuto věkovou skupinu ve svých kampaních nevyčlenili. Na mladé voliče 

cílily politické strany například mladší skladbou kandidátní listiny, komunikací na sociálních 

sítích nebo osobními setkáními. Nejmenší pozornost mladým voličům věnovala Občanská 

demokratická strana a hnutí ANO, u kterých zazněly názory, že investice do této skupiny se 

nevyplácí, jelikož jejich životy nejsou ještě přímo ovlivněny politickým děním, a proto se tyto 

politické strany věnovaly spíše starším voličům. S menší mírou pozornosti ze strany politických 

subjektů souvisí i údajná nedisciplinovanost a chybějící motivace mladých lidí u voleb, na které 

se shodla většina respondentů.  
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3.3. Diskuze  

Na základě dat z rozhovorů představila autorka textu vztah a komunikaci politických 

stran s mladými voliči ve věku 18 až 24 let. Výzkum ukázal, že se politické strany převážně 

zajímají o mladé voliče a některé strany je zohlednily i ve svých předvolebních kampaních. Je 

ovšem nutno podotknout, že většina stran nemá natolik segmentované skupiny voličů, a tak pro 

ně pojem „mladý volič“ neznamenal přímo toto věkové ohraničení.  

Závěry z práce se dají těžko vztáhnout na všechny politické strany, jelikož rozdílnost 

jejich programů často vedla k odlišným postojům. Zároveň se objevilo několik aspektů, na 

kterých se zástupci jednotlivých stran shodli. Mezi ně patří například špatná disciplinovanost 

nebo malá motivace mladých voličů k volebnímu aktu. Respondenti se také vyjádřili ke změně 

volebních preferencí a volební aktivity v momentě, kdy člověk dospěje a musí se o sebe sám 

postarat.  

Vzhledem k politickému charakteru práce a citlivosti interních informací se zástupci 

politických stran nechtěli vždy vyjádřit ke všem otázkám, nebo požadovali jinou metodu sběru 

dat než nahrávání rozhovoru a jeho následný přepis. To znemožnilo zajištění rovných podmínek 

pro všechny respondenty a přístup ke všem relevantním informacím. Každý z respondentů 

navíc nabízel jiný úhel pohledu na kampaň dané politické strany, jelikož zastávají různá 

postavení v politických stranách – jiné odpovědi najdeme u manažera sociálních sítí, poradce 

předsedy strany či volebního manažera.  

Aby byl tento výzkum kompletní, bylo by nutné udělat také průzkum mezi cílovou 

skupinou ve věku 18 až 24 let, který by potvrdil či vyvrátil hypotézy zástupců politických stran. 

V takovém průzkumu by byly zkoumány zájmy, volební preference a motivace k volební účasti 

mezi nejmladší skupinou voličů.  
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Závěr 

V této bakalářské práci se autorka věnovala komunikaci českých politických stran 

s mladými voliči ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019.  

První část práce se věnovala teoretickému vymezení základních pojmů politické 

komunikace a politického marketingu. Mimo volební kampaně a jejich historii zde byla 

představena teorie voleb druhého řádu v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Dále 

se práce zabývala evropskými volbami v České republice, které se už od prvních voleb v roce 

2004 ukázaly jako druhořadé a volební účast nikdy nepřesáhla 30 %. Mladí lidé v České 

republice i v celé Evropské unii jsou navíc voliči s nejnižší volební účastí a snižují tak 

celoevropský průměr. Především na ně proto byla cílena kampaň „This time I am voting“, která 

se je snažila mobilizovat a byla také rozebrána v teoretické části této práce.  

Výzkum založený na rozhovorech se zástupci českých politických stran a hnutí 

prezentoval postoj politických stran k politické aktivitě a názorům mladých voličů. Tento 

segment voličů sice není pro většinu stran zásadní, ale ve svých kampaních se jim alespoň 

z určité části věnovaly. Nejmenší zájem o ně v kampaních projevila Občanská demokratická 

strana a hnutí ANO, zásadní roli naopak hrály pro TOP 09, Piráty a SPD. Jaroslav Novák z SPD 

ovšem uvedl, že jejich program je zaměřený na všechny voliče napříč celým spektrem a neměli 

tak pro mladé voliče připravený žádný speciální program, podobně se k předvolební kampani 

KDU-ČSL vyjádřil i Martin Machů. KSČM se v těchto volbách zaměřila na mladé voliče více 

než obvykle, čemuž přizpůsobily skladbu kandidátní listiny a zvýšila svou aktivitu na sociálních 

sítích. Právě na sociálních sítích cílí politické strany na mladé voliče nejvíce, zmínili však 

i různá setkání či edukativní přednášky. 

Důležitým aspektem výzkumu je fakt, že politické strany nemají segmentované voliče 

do takto úzkých kategorií a mladý volič pro ně znamená širší pojem, než je autorkou zkoumaný 

vzorek. Výzkum tedy nemohl přinést přesná data pro tuto cílovou skupinu, ale i přesto 

představil vztah politických stran k mladým voličům v obecnějším slova smyslu, což jsou 

vzhledem k častému opomíjení daného tématu data ojedinělá.   
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Summary 

In this bachelor's thesis, the author focused on the communication of Czech political 

parties towards young voters in the elections to the European Parliament held in 2019. 

In the first part of this thesis the author presented theoretical definition of the basic 

concepts of political communication and political marketing. In addition to the definition of 

election campaigns and their history, the theory of second-order elections in connection with 

elections to the European Parliament has also been presented. Furthermore, the author analyzed 

elections to the European Parliament in the Czech Republic, which ever since the first elections 

in 2004 proved to fulfill the characteristics of the secondary elections hence its turnout never 

exceeded 30%. Young people in the Czech Republic, mutatis mutandis, young voters across 

the European Union in general are voters with the lowest turnout and thus they reduce the 

European turnout average. That is why the campaign "This time I am voting" was also discussed 

in the theoretical part of this thesis as this campaign was aimed at young voters and its purpose 

was to mobilize them to vote. 

The research, based on interviews with several representatives of Czech political parties 

and movements, presented the attitude the parties towards political activity and opinions of 

young voters. Although this segment of voters is not considered to be essential for most of the 

political parties, they have at least partially addressed them in their campaigns. Občanská 

demokratická strana and ANO political movement showed the least interest in in this group of 

voters in their campaigns. On the contrary, this cohort played an essential role for TOP 09, 

Piráti political party and SPD. Nonetheless, Jaroslav Novák from SPD stated that their program 

aimed at all voters across the spectrum and therefore they did not have any special program 

prepared for young voters. Machů commented similarly on the KDU-ČSL election campaign. 

In these elections, KSČM focused on young voters more than usual, so it adapted the 

composition of its list of candidates and increased its activity on social networks. It is on social 

networks that political parties target young voters the most, but the respondents have also 

mentioned various meetings and educational lectures which they held for young people. 

As it turned out, an important aspect of this research had been the fact that political 

parties do not have their voters segmented into such narrow categories, and they perceive the 

concept of a young voter in broader sense than the author, ergo the sample that was examined. 

Even though, the research could not provide accurate data for this target group, it still introduces 

a precise depiction of the relationship of Czech political parties and movements towards young 
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voters in a more general sense, such data could be considered unique, due to the frequent neglect 

of this topic. 
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