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Abstrakt 

Móda jakožto fenomén je spjata s lidskou společností odjakživa. Ve své práci zkoumám, jakou 

roli hraje móda v politice, jak vyjadřuje spjatost s danou kulturou, politickou funkcí nebo 

společenským postavením obecně, přičemž se zaměřuji jen na pánskou módu. 

Na symbolickou roli módy v politice nahlížím prizmatem Hanny F. Pitkin a jejího konceptu 

symbolické reprezentace a také pomocí politického marketingu. Vlastní výzkum probíhal 

pomocí osobních rozhovorů s poslanci a senátory z vybraných politických stran. Tato práce 

nabízí rozbor, jakou roli hraje pánská móda v politickém zastoupení a jak reflektuje ideové 

založení daného politického zástupce. 

Klíčová slova 

Pánská móda, politická reprezentace, politický marketing. 

 

Abstract 

Fashion as a phenomenon was always connected with the human society. In this work I answer 

the role of men’s fashion in politics within the cultural context in the Czech Republic. 

In this part I use the theory of representation from Hanna Pitkin, concretely the part about 

symbolic representation. It also uses theories from political marketing. My own research was 

done through the interviews with politicians from investigated political parties. This paper 

offers an answer which role plays the fashion in politics and how it is connected with the 

ideological background of the individual politician. 
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Men’s fashion, political representation, political marketing. 
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Úvod 
 

Móda a politika. Politika a móda. Jak k sobě jdou tyto pojmy dohromady? Staré lidové přísloví 

říká, že „šaty dělají člověka“. Jinými slovy tedy tím, co má člověk na sobě, určitým způsobem 

působí na své okolí, vysílá vjemy. Tyto signály jsou přijímány, vyhodnocovány a podle toho, 

jak hodnocení dopadne je pak na daného jedince nahlíženo. I bez psychologického přesahu je 

však oblékání jednou z klíčových lidských činností od nepaměti. Narážím zde na to, co Rebecca 

Knight nazývá „prvním dojmem“ (firstimpression)1. Abychom se však vyvarovali příliš 

povrchního a neukotveného hledání spojitostí mezi oděvem a psychologií, můžeme rovněž 

uvést následující statistické údaje – podle Whitney Johnson, ze které čerpá Knight, si člověk 

udělá o druhém člověku vlastní představu během jedné nanosekundy a je velmi těžké tuto 

rámovou představu měnit (Knight, 2016), přičemž styl odívání hraje v celkově posuzované 

vizáži klíčovou úlohu. A zde – se právě dostávám k přesahu, jaký má oblečení v politické sféře. 

Předkládaná práce o politické image pojednává o roli, kterou hraje image v politickém životě 

České republiky (dále jen ČR). Zaměřuje se na předvolební kampaně i na denní fungování 

politiků během výkonu funkce a zkoumá, zda a nakolik to reflektuje jejich styl odívání. 

Důkazem, že image hraje v naší politice významnou úlohu, je fakt, že jak v rámci předvolební 

kampaně, tak i během výkonu mandátu se v tomto prostředí lidé pohybují ve formálním oděvu. 

Mou ambicí je prozkoumat reflexi politických zástupců ve vztahu ke svému zevnějšku, jak se 

sami hodnotí a jak tím vědomě či nevědomě chtějí působit na (potenciální) voliče. Aktivní 

vnímání a sebereflexe z pohledu politika může přispět k jeho úspěchu ve volbách. Pasivní 

pozorování jeho okolí mu má jeho názor potvrdit, příp. vyvrátit. Pasivními pozorovateli zde 

mám na mysli především politikovi nejbližší spolupracovníky, rodinu a spolustraníky, 

zastávající volené funkce v Parlamentu ČR. Tato práce nezkoumá pohled voličů na politiky a 

ani ženské zástupce z řad poslankyň a senátorek. Pohled mužů a žen na zevnějšek je většinou 

značně odlišný a v rámci výzkumu by komplikoval objektivní srovnání. Výsledná komparace 

se tedy bude týkat jen mužské části Parlamentu ČR jejich vlastníma očima. 

Pro realizaci těchto výše zmíněných cílů bude na samém začátku práce také nutné nejprve 

terminologicky vyjasnit základní pojmy jako móda, oblékání či image i způsob, jak je lze chápat 

 
1 Efekt primarity, resp. prvního dojmu – podle W. Johnson je první setkání dvou neznámých lidí umocněno 
aktuálními emocemi, kde hrají roli i vžité stereotypy a předsudky. Na základě prvního setkání si pak lidé 
většinou spíše hledají racionální důvody, aby si svůj první dojem udrželi (Johnson, 2016). 
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v rámci této práce (viz I. kapitola). Výzkum je veden pomocí kvalitativní metody, a sice formou 

osobních rozhovorů s jednotlivými politickými zástupci. Respondenti jsou poslanci a senátoři, 

zvolení v parlamentních volbách v roce 2017, příp. náhradníci, kteří nastoupili na místa 

původně zvolených poslanců. 

Pro potřeby této práce se zaměřím na zástupce pěti politických stran a hnutí, pohybujících se 

v českém politickém prostředí, abych mohl dobře provést srovnání v rámci jejich ideové náplně 

i charakteru jejich zástupců. Zkoumané subjekty pracovně rozděluji na dvě skupiny z pohledu 

dvou rovin – časové a ideologické.  

První skupinu tvoří tradiční strany, které mají na našem území určitou historii (vznik krátce po 

nebo před rokem 1989) a jsou v obecném povědomí vnímány voliči jako relevantní aktéři. 

Jmenovitě se jedná o: 

1) Občanskou demokratickou stranu (dále jen ODS) 

2) Českou stranu sociálně demokratickou (dále jen ČSSD) 

3) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL) 

Druhou skupinou jsou nové strany a hnutí, založená v době max. před deseti lety, tj. v roce 

2009. Do této kategorie v této práce patří: 

1) Česká pirátská strana (dále jen Piráti) 

2) ANO 2011 (dále jen ANO) 

Výběr stran jde schválně napříč ideovým spektrem, aby byla práce, pokud možno vyvážená a 

nacházeli se v ní jak zástupci levice, středu i pravice. Zároveň jsou zde i zástupci nových stran 

a hnutí, které je těžké ideologicky identifikovat a napravo – levou osu jednoznačně zařadit2. 

Výběr byl sestaven tak, aby byl na obou osách (časové i ideologické) vždy jeden zástupce. 

V kontextu budování politické image se jedná spíše o výhodu, neboť má hypotéza předpokládá, 

že nová hnutí se svou kolektivní image, resp. svých kandidátů marketingově cíleně pracují více 

než tradiční politické strany. Tím tak vhodně rozšiřují možnost komparace v rámci této práce. 

S ohledem na celkový rozsah jsem se rozhodl nezařadit další relevantní parlamentní strany 

(KSČM, SPD), které by z pohledu výzkumu jistě měly vědecký přínos. Primárním cílem bylo 

provést pravo-levé srovnání tradičních a nových stran, pro jehož účely byly vybrány výše 

jmenované politické strany, resp. jejich představitelé. 

 
2 Srovnání viz (Kopeček, 2018). 
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Výzkum se zaměřuje čistě na ČR, protože ambicí práce je prozkoumat fenomén politické image 

právě v českém kontextu v mezistranickém srovnání. Výzkum má ukázat jakou roli hraje image 

v předvolební kampani i v denní politice, jak se liší v rámci jednotlivých stran, u jejich 

konkrétních politických zástupců z jejich vlastního pohledu. Cílem je zjistit, zda svou image 

strany prostřednictvím svých politiků vědomě používají více či méně centrálně řídí nebo zda je 

na každém, aby o své zevnějšku rozhodoval sám nezávisle na straně. V tomto bodu je nutné 

zdůraznit, že práce bere v potaz nejen odlišnost stran, ale i charakterové a další vlastnosti 

jednotlivců, s nimiž je rozhovor veden – např. jejich výchova, socio-ekonomické zázemí, 

profesní minulost před politickým působením apod. Vzhledem k povaze výkonu funkce 

poslance/senátora lze předpokládat tenkou bariéru mezi politikovou prací a soukromím. I 

v tomto ohledu mě zajímá změna image, tj. jakému stylu oblékání dává přednost ve svém 

volném čase a nakolik se liší od jeho pracovního oděvu. Můj předpoklad je, že tato část bude 

velmi individuální a stranická příslušnost zde nebude hrát klíčovou roli. 

Výzkum byl uskutečněn pomocí osobních rozhovorů vždy se čtyřmi poslanci a jedním 

senátorem z každé vybrané strany. Celkem se tedy proběhlo 25 rozhovorů. Oslovování 

potenciálních kandidátů k rozhovoru probíhalo hromadně telefonickou a emailovou formou, 

příp. přes jejich asistenty bez předchozího výběru, aby byl výstup co nejobjektivnější. Většina 

oslovených, kteří odepsali, reagovali na výzvu k rozhovoru ochotně a pozitivně. Odmítnutí 

rozhovoru přišlo jen ve třech případech – dva kvůli pracovnímu vytížení a jeden z neuvedených 

důvodů. Oslovena k rozhovoru byla také Eliška Hašková-Coolidge. Narodila se 

v Československu v roce 1941 a po roce 1948 emigrovala s rodiči-diplomaty do Spojených 

států. Téměř 20 let pracovala v Bílém domě jako asistentka v kanceláři prezidenta a následně 

jako šéfka protokolu na ministerstvu zahraničí. Po roce 1989 se vrátila zpět do vlasti a 

v současnosti podniká a vede kurzy etikety. Rozhovor odmítla s odůvodněním, že na něj nemá 

čas a rozhovory zdarma neposkytuje. Kromě výše zmíněných navíc proběhl rozhovor s vedoucí 

Samostatného odboru protokolu v Senátu, paní Valérií Ciprovou na téma „etiketa a dresscode 

v Senátu“. Tento rozhovor tak vhodně rozšířil vnímání politických zástupců z pohledu 

dlouholetého zaměstnance vrcholné státní instituce, jakým Senát je. 

Vzhledem k tomu, že práce pojednává o českém politickém prostředí, jeden z hlavních zdrojů 

mi byly psané práce Ladislava Špačka, dlouholetého mluvčího prezidenta Václava Havla 

(1992-2003) a mediálně známého propagátora etikety. Rozhovor s ním neproběhl s ohledem na 

množství jeho vydaných spisů, které byly dostatečným zdrojem informací pro účely této práce. 
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Pochopitelně bychom mohli vycházet i z dalších autorů jako např. Cyrila Svobody3 nebo Jiřího 

Gutha-Jarkovského, prvorepublikového ceremoniáře prezidenta T. G. Masaryka. Důvod, proč 

primárním zdrojem byly Špačkovy knihy, je jeho aktuálnost, a hlavně nesmírně široký záběr 

jeho práce, popisujících denní realitu v soukromé i státní sféře, kterou díky své letité zkušenosti 

dobře zná. Názorně je to ilustrováno v podkapitole o sociální normě, ve které provedu malé 

kontextuální srovnání vývoje v chování, vystupování a odívání z doby Gutha-Jarkovského a 

naší současnosti, jak ji popisuje L. Špaček. 

Jako teoretické schéma, zabývající se reprezentací použiji práci Hanny F. Pitkin, pojednávající 

o problematice reprezentativnosti a její definovatelnosti. Nebudu se zde hlouběji zaobírat 

paradoxem reprezentativnosti – zmíněná teorie Pitkin bude v práci užita jen do té míry, v jaké 

souvisí s celkovým uchopením zkoumané problematiky. V rámci samotné teorie budu 

ponejvíce vycházet z jí definované symbolické reprezentace. 

Zahraniční zdroje jsem vyhledával primárně z oblasti politického marketingu, volebních 

kampaní a role image v nich, příp. o image jako takové. Jako základní literatura pro marketing 

mi pomohly práce P. Kotlera, K. Kellera a D. Wringa, dále různí autoři, přispívající do 

odborných amerických časopisů (mj. American Behavioral Scientist, Harvad Business Review, 

American Psychologist). Z marketingových zdrojů mi také velmi pomohly práce autorek A. 

Matuškové-Shavit a M. Voženílkové, předních českých autorek v oblasti voleb, personalizace 

voleb a politického marketingu. V oblasti utváření image, módy a stylu jsem čerpal primárně 

z práce italského kritika umění G. Dorflese a A. W. Asserateho. Jako definici sociální normy a 

celospolečenských hodnot jsem použil teorie od autorů M. Webera a A. Giddense.  

Výzkumná otázka projektu je, co převažuje v rámci reflexe image poslanců a senátorů – zda 

stranická příslušnost nebo osobní přesvědčení. Výstupní informací celé práce by mělo být, 

jakou roli v rámci formování kolektivní image mají jednotlivci a jejich postoje. Zda převažuje 

kolektivní identita strany jakožto sociologického celku nebo zda dává průchod individualismu 

svých zástupců a čím se řídí oni sami. A také zda skrze prvky vnější reprezentace vyjadřují 

svoje životní názory a postoje, příp. jen ztělesňují ideový obsah své strany nebo jen z nutnosti 

svého povolání plní sociální normu. Práce tedy nebude odrážet očekávání voličů, ale představy 

politiků o vlastní image a jak s ní pracují. Moje hypotéza je, že respondenti budou ovlivňováni 

primárně pracovním prostředím, ve kterém se pohybovali před politickou kariérou, dále vlivem 

z rodiny a v neposlední řadě také stranickou linií. Domnívám se, že strany udržují určitý typ 

 
3 bývalý ministr zahraničních věcí a zakladatel soukromé školy jménem „Diplomatická akademie“, kde vyučuje 
etiketu, rétoriku a veřejné vystupování (Pro uchazeče: Diplomatická akademie, nedatováno). 
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image s ohledem na svou ideovou příslušnost. Otázkou je, zda o tom rozhodují kolektivně 

vnitrostranicky nebo si to každý zástupce řeší sám či zda tam figuruje soukromý poradce? Na 

tomto místě je nutné zdůraznit, že moje práce bude reflektovat pouze aktuální situaci, tj. z let 

2019-2020 a její normativní pohledy na pánskou módu v politice. Odráží tedy současné 

fenomény – např. méně časté nošení kravaty, nošení roušek v souvislosti s pandemií COVID-

19 apod. Jak bude řečeno v 1. kapitole, je pánská móda přes svou relativní stálost také neustále 

v procesu proměny, stejně jako politika.  
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1. Teorie módy v politickém kontextu 

1.1. Móda jako pojem 

Co je vlastně móda a jak ji lze chápat? Už od starověku sloužilo k zahalení těla a jeho ochraně 

před chladem a obecně před nepřízní počasí. Bude stačit, představíme-li si pravěkého lovce 

mamutů, kterak se halí do své kožešiny nebo naopak nomáda na poušti, jak si rouškou kryje 

obličej před nenadálými nánosy písku. Tato epocha je již dávno za námi a velmi záhy oděv 

získal i svou společenskou funkci (Kybalová, 1998). Oděv nedefinuje jen danou kulturu a 

společnost, ale jeho estetická funkce zpravidla vychází z původní pragmatické funkce a je jen 

přizpůsobená dobovým nárokům a aktuální vkusu, fenoménu doby (Dorfles, 2014). Dá se říci, 

že v současném světě již oděv plní více funkci sociálního atributu než čistě pragmatickou. I 

vzhledem k současným technologickým vymoženostem není nutné nahlížet na oblečení (vyjma 

oděvu sportovního) z čistě funkční roviny. 

V této kapitole ukážu, že módu není jen povrchním pojmem a také vyjasním, jak pojem módy 

chápat v kontextu této práce. Vycházím přitom z děl odborníků, zabývajících se problematikou 

módy a jejího propojení se společností – nejen v estetické, ale i obecně sociálně-politické 

rovině. Vzhledem k zaměření této práce se budu zabývat jen pánským formálním oděvem 

(oblekem) a jeho doplňky. 

Gillo Dorfles, italský estetik a esejista a jeden z výzkumníků úlohy módy ve společnosti, 

z jehož teorií vycházím v této kapitole především, píše, že jedna z nejbanálnějších, i když stále 

aktuálních otázek zní: čím by byl člověk (samozřejmě muž i žena) bez šatů, které nosí? Byl by 

opravdu ničím: dlouhavým bělavým (nebo černým či nažloutlým) červem, který místo toho, 

aby se plazil po zemi, kráčí hrdě ve vzpřímené poloze. Jeho vzhled, pokud jej zbavíme aureoly 

zajímavě navržených šatů, je ve skutečnosti dost ubohý. A dnes už skutečně není možné 

považovat módu za frivolní příležitost obléci své tělo: rozšíření fenoménu módy na kulturu, na 

umění a samozřejmě na ekonomiku a masovou komunikaci způsobilo, že mnozí teoretici (…) 

věnují pozornost tomuto jevu, který sice existoval i v jiných dobách, ale v naší současnosti 

nabývá mnohem širšího a stále častěji rozhodujícího symbolického významu. Dorfles píše, že 

oblečení již dávno není jen příležitost vzít si něco na sebe pro praktické potřeby, ale zároveň 

čím dál tím více získává i symbolickou hodnotu. Od nepaměti jsou oděv a doplňky k němu 

určené, považovány za symbol společenského postavení a jako takové jsou chápány i 

v (politické) kultuře.  Lhostejno zda se jednalo o „péra a tetování kmenového náčelníka, nebo 

uniformy s ozdobami a chocholy středověkého nebo i novověkého generála“ (Dorfles, 2014, 
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stránky 15, 40). Symboly provázejí lidskou kulturu odjakživa stejně jako oblečení a 

v evropském kontextu mají opravdu dlouhou a hlubokou tradici. Kupříkladu dva velké 

hospodářské skoky západní Evropy – průmyslová revoluce a konzumní společnost vyšly 

v obrovské míře z oblečení. Nejprve se jeho výroba zefektivnila a následně začala být daleko 

odvážnější a vyzývavější ve svých nápadech a střizích (Ferguson, 2014, str. 236). 

Na rozdíl od minulosti je však v současném světě věnována daleko větší pozornost jednotlivým 

typům oděvu, které lidé nosí. V dřívějších dobách se k oblečení přistupovalo automaticky v tom 

smyslu, že nebylo moc možností volby. Člověk měl buď civilní nebo vojenské šaty, slavnostní 

nebo denní. Mezi těmito jednotlivými možnostmi nebylo zdaleka tolik volného manévrovacího 

prostoru, jako je tomu dnes. S nárůstem masovosti ve všech směrech se tento fenomén nevyhnul 

ani oblečení. Zvýšený zájem je podle Dorflese – vyvolán, stejně jako u mnoha jiných aktuálních 

fenoménů, setkáním „estetických a ekonomických aspektů. Celkem vzato, jedná se o negativní 

zjištění, protože se do popředí dostávají utilitární důvody, a nikoliv důvody duchovní, kulturní 

či morální“ (Dorfles, 2014, str. 12). Na tomto příkladu můžeme vidět, že kdysi plně funkční 

podstata oděvu se v podstatě oklikou vrátila s rozmachem racionalizace, teorií užitku a obecnou 

explicitně vzrůstající oblibou utilitárního myšlení. 

V 19. století bylo vzezření považováno za neodmyslitelnou součást sociální identity – určovalo 

příslušnost ke společenské třídě a tím i do značné míry deklarovalo životní způsob daného 

jedince. Dnes se již s tak striktním hodnocením nesetkáváme, neboť lidé si pro různé příležitosti 

oblékají různé druhy oblečení – jak podle společenské vhodnosti, tak podle úrovně pohodlnosti 

a praktičnosti. Jiný oděv si člověk oblékne, když jde na jednání do poslanecké sněmovny a jiné 

když se rozhodne jít do přírody sportovat. Oblečení jako takové lze tedy v širším společenském 

kontextu dozajista chápat jako identifikační znak i v současném světě. Za symbolický obrat 

rozmachu tzv. masové módy, tj. unifikace jednotlivých kusů oblečení a hromadné výroby 

můžeme považovat období 2. světové války, kdy byla potřeba vyrobit mnoha milionové 

množství kusů během krátké doby. Po skončení války se jako většina armádních věcí přesunula 

do civilního sektoru, a ne jinak tomu bylo i v případě oblečení. Před válkou se většina šatů 

v Evropě šila na zakázku. Naopak po válce na trh vstoupil nový typ oblečení, které mělo 

standardizované velikosti, vytvořené na základě národních průzkumů o tělesných proporcích. 

Prodávalo se tedy již hotové čili konfekční (Ferguson, 2014, str. 221). 
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To, čemu se dnes říká statusový symbol4existovalo vlastně vždy. Detaily oděvu, sloužily (spíše 

dříve než nyní) k rozlišení a určení příslušnosti jednotlivce (ať už to byl muž nebo žena) 

k různým společenským třídám, povoláním, uměním a řemeslům. To částečně vymizelo s tím, 

jak se rozdíly ve společnosti vyrovnávaly, se zrušením určitých kastovních privilegií, spojených 

s narozením, majetkem nebo náboženským vyznáním. Stále však platí, že i v naší době není 

móda jen frivolním, efemérním, salónním jevem. Zůstává stále „zrcadlem způsobu života, 

psychologického postoje jednotlivce, jeho profese, politického zaměření, vkusu“ (Dorfles, 

2014, str. 40). 

 

1.2. Móda versus styl 

Módu tedy netřeba chápat jen jako oblečení. Je nutno na ni nahlížet jako na konkrétní dobový 

jev, jenž reflektuje aktuální vkus, náladu ve společnosti a je kombinací kulturních a politických 

vlivů, jež dalece přesahuje hranice států – v globálním světě obzvlášť. Impuls ke změně 

zpravidla vychází zvenčí, z jevů, jež na sebe strhávají pozornost veřejnosti a vstupují do 

povědomí těch, kdo jsou povoláni k tvorbě nové módy. Pro doplnění cyklu – konkrétní nápad 

je nejprve realizován světovými návrháři a od nich posléze převzat i levnějšími konfekčními 

řetězci, čímž opět dochází k masovosti a od nápadu je upuštěno a pozvolna se přejde k něčemu 

novému. 

Móda je organický jev, který se neustále vyvíjí i mění (v klasické pánské módě se jedná 

zpravidla jen o detaily) – „mnohé politické, ekonomické a kulturní události mají přímý i 

nepřímý vliv na módu a mravy a samy se mohou stát módními“ (Dorfles, 2014, str. 43). Z výše 

uvedených důvodů můžeme na módu nahlížet na hlubší sociální jev, jenž má výrazný 

symbolický význam, stejně jako identifikační. V tomto kontextu lze konstatovat, že pánská se 

chápe daleko účelověji než móda dámská a pro hodně mužů slouží jako „faktor uvědomění si 

vlastní role“. Móda má tedy zároveň i sémantický aspekt, který pokud je využíván správně, 

vysílá (resp. měl by) do svého okolí daný informační signál o svém nositeli. V mnohém tak 

usnadňuje lidskou komunikaci a při prvním setkání mezi dvěma lidmi částečně předestírá, co 

lze od druhé strany očekávat. Netvrdím však, že toto pravidlo platí absolutně – záleží na 

konkrétních jednotlivcích, jak se ke svému zevnějšku staví a v jakém prostředí se pohybují, 

jaké mají finanční možnosti apod. 

 
4 odkazuje k určitému stylu života daného jedince, jeho vzdělání, zaměstnanecké prestiži nebo se může také 
jednat o prestiž vzniklou dědičně (Weber, 1978, stránky 305-306) 
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Styl se dá terminologicky chápat jako stálejší trvanlivější než móda – ať už ve smyslu způsobu 

vedení života, stabilních politických názorů nebo typu oblečení, ve kterém je k vidění nejčastěji. 

V současnosti můžeme také pozorovat trend odlehčení a zavrhování hojných formálností, 

majících historicky rituální význam ve prospěch efektivity, šetření času a ve spojitosti s vyššími 

společenskými kruhy i v jakémsi přiblížení se lidu – srovnání viz (Křešnička, 2017). 

Asfa-Wossen Asserate, potomek posledního etiopského císaře, který valnou část svého života 

prožil v Německu a získal zde nejen občanství, ale hlavně tradiční aristokratické 

vzdělání v evropském kulturním duchu ve svém díle Dobré mravy terminologicky rozlišuje 

módu a dobový styl. O druhém zmiňovaném pojmu píše, že pro oděv mužů začíná dobový styl 

asi tak kolem roku 1850, kdy se prosadil oblek z krátkého saka a dlouhých kalhot, ušitý 

z šedého a černého sukna. Pomineme-li tisíce se vzrušením zaznamenávaných rozdílů ve 

střizích, barvách a doplňcích, vládne tato silueta dodnes. Toto rozlišení je pro naši práci klíčové 

s ohledem na ideovou příslušnost konkrétního politika a jeho osobnost. 

Asserate chápe dobový styl jako tvář dějin. Dobovému stylu nikdo neunikne, všichni jsme do 

dobového stylu „namočeni až po uši. Nikdo si nemůže připisovat zásluhu, že dobový styl 

vytvořil on, ačkoliv o tom samozřejmě kolují různé anekdoty… novou interpretaci toho, co je 

muž, nemůže nikdy vytvořit jednotlivec. Všechny filosofické, náboženské, ekonomické a 

estetické představy, které kolují v určité epoše a vytvářejí celkovou náladu věku – která se vždy 

viditelně vyjeví, teprve když se věk definitivně stal minulostí - se slévají v dobovém stylu, podle 

nějž muži a ženy utvářejí svůj zevnějšek. Pochopení dobového stylu je jedním z kulturních 

determinantů, jak lze na danou epochu celkově nahlížet a jak ji později vykládat. Oproti tomu 

móda je jev velice rychle proměnný a v obecném měřítku přechodný je podle Asserateho „ve 

vězení dobového stylu s neproniknutelnými zdmi se zmítá a bručí a bzučí a soustavně naráží 

do zdí móda, která se svým nárokem na něco v každé sezóně zcela nového ultimativně 

‚krásného‘, nakonec musí samozřejmě ztroskotat“ (Asserate, 2012, stránky 111-113). Čím 

pevněji je vymezen rámec – a nad rámec dobového stylu není pevnějšího, tím větší je výzva 

získat na něm maximální překvapení, stále znovu ho interpretovat a pokoušet se ho přelstít. Zde 

autor zcela očividně naráží na snahu módních návrhářů vymyslet nový model pro každou 

sezónu, přičemž prolongace mezi jednotlivými sezonami se radikálně zkracuje a dochází tak 

k častějšímu střídání trendů. 

Jozef Ftorek, český odborník na PR a volební marketing k tomu dodává, že to, co si na sebe 

člověk oblékne mimo domov, není čistě jeho věc, ale záležitost kolektivního vkusu, 

momentálního diktátu módy. Konstatuje, že pánský oblek, kravata a sako je zavedený symbol 



10 
 

euroatlantické kulturní hegemonie5. V některých částech světa mimo Evropu a USA jde dost 

možná i o pozůstatek kolonizace. Podotýká, že kromě arabských ropných šejků, několika 

afrických a asijských diktátorů oblek používá valná většina mužů od ministrů po nejnižší 

úředníky. Národní kulturní tradice nebo klima nehraje roli. Uvádí výjimku, na příkladu 

bolivijského prezidenta Evo Moralese, který nosí jen kalhoty, košili a svetr z lamí vlny (lokální 

bolivijský produkt), čímž dává světu najevo, co si myslí a jaké hodnoty reprezentuje (Ftorek, 

2012, str. 40). 

 

1.3. Sociální normy a hodnoty 

Oděv jako takový řadíme mezi znaky vnější reprezentace, podobně jako mluvu, chování a 

vystupování obecně. Co je však určující pro to, co je vhodné si na sebe vezmeme na konkrétní 

příležitost? Zcela zásadní jsou v tomto smyslu sociální normy a etiketa. Je to soubor psaných i 

nepsaných pravidel, které jsou částečně přebrány z minulosti dané společnosti, ale zároveň se 

neustále vyvíjejí a přizpůsobují současnosti, byť pozvolna. Kromě etikety tento proces můžeme 

nazvat procesem tvorby sociálních norem. Jsou to právě ony normy, které mnohdy nevědomky 

nastavují pravidla, která pak lidé reflektují při různých společenských událostech. Sociální 

normy jsou „ideje, které regulují společenské vztahy tím, že na základě sociálních hodnot 

preskripují určité způsoby chování společenských subjektů v různých sociálních útvarech“ 

(Výrost, 2008, stránky 28-29). 

Není zde tedy jedna konkrétní osoba nebo skupina osob, která by měla monopolní právo 

určovat, co se smí a co ne. Jedná se o stále trvající celospolečenský proces, kterého se účastní 

všichni, kteří „chodí do společnosti“. Samozřejmě existuje řada školitelů, kteří se etiketou a 

společenskými pravidly zabývají6 a pomáhají je, jak nastavovat, tak i udržovat. Normy 

vycházejí ze systému hodnot, ve kterém jsou integrovány mj. též společné cíle a který skupinu 

spojuje. Jelikož se žádná ze skupin nevyskytuje v kulturně-sociálním vakuu, korespondují 

skupinové hodnoty a normy, ať už souhlasně, nebo nesouhlasně, s hodnotovými a normativními 

systémy platnými v okolním společenství, jehož je daná skupina součástí (Reichel, 2004, str. 

126). 

 
5 tomuto vlivu se např. Číňané bránili v druhé pol. 20 století nošením tzv. tradičních mandarínských límců, 
k nimž nelze nosit kravatu (https://kirrinfinch.com/blogs/news/what-is-a-mandarin-collar) 
6 V českém prostředí je pravděpodobně nejznámější Ladislav Špaček. 
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Normy velmi úzce souvisí s hodnotami, které společnost, potažmo jedinec v ní vyznává. Jsou 

neodmyslitelnou součástí kulturních vzorců. Britský sociolog Anthony Giddens definuje 

hodnoty jako „představy jedinců nebo skupin o tom, co je žádoucí, správné, dobré či špatné“, a 

podotýká, že „hodnoty jedince jsou výrazně ovlivněny konkrétní kulturou, v níž žije“ (Giddens, 

1999, str. 549).  Zatímco hodnoty považuje Giddens za abstraktní ideály, jsou normy již 

konkrétními příkazy a zákazy společenského života, tedy principy a zásadami, u nichž se 

očekává, že se jimi budou lidé řídit. Společenská pravidla a normy jsou nám vštěpovány od 

rané fázesocializace a velmi často si jejich uplatňování při sociálních interakcích ani 

neuvědomujeme. Na rozdíl od těchto norem, jimž jsme působením procesu socializace uvykli, 

existují také normy, které dodržujeme vědomě z vlastního rozhodnutí, neboť je považujeme za 

správné nebo alespoň za opodstatnitelné. Každá skupina lidí se řídí konkrétními normami, 

jejichž nedílnou součást představují sankce, o něž se normy opírají. Jakákoliv reakce ostatních 

na chování jednotlivce nebo skupiny, které si kladou za cíl zajistit dodržování dané normy, je 

možno považovat za sankce. Ať už se jedná o odměnu za konformní chování, tedy sankci 

pozitivní, či trest za chování nonkonformní – sankci negativní, či z hlediska formálnosti sankci 

neformální, spontánnější a méně organizovanou, nebo sankci formální, vyskytující se tam, kde 

za dodržování určitých norem odpovídá pevně stanovená skupina lidí nebo organizace, sankce 

vždy podporují konformitu a chrání před nekonformním jednáním (Giddens, 1999, str. 187). 

Společnost a vše v ní se neustále vyvíjí, proto i sociální normy mají svou vlastní dynamiku. 

Společenským proměnám se pravidla etikety přizpůsobují, stejně jako jazyk, právo nebo přístup 

k rozličným tématům (homosexualita, postavení žen ve společnosti apod.). Dle Ladislava 

Špačka: „jsme svědky zjednodušování pravidel etikety tak, aby byla přístupna všem, protože 

společenským životem dnes žijí doslova všichni“. Vše se zjednodušuje, zrychluje a 

přizpůsobuje současnému životnímu stylu. Typickým rysem chování dnešního člověka je větší 

neformálnost než dříve. Lidé se seznamují méně obřadně, rychleji si začnou tykat, komunikace 

probíhá pružněji (např. přes sociální sítě, kde máte zároveň možnost více nahlédnout do života 

toho druhého (Špaček, 2013, stránky 16, 165). To vše vede k většímu a snazšímu sbližování 

různých lidí a kultur a k snadnějšímu překování formálních a dalších bariér. Kritickým bodem, 

kde se názory odborníků i veřejnosti rozcházejí, je přílišné rozvolňování sociálních norem. 

Autoři knih o etiketě před tímto fenoménem varují, neboť mají strach kam, až to může zajít, a 

naopak někteří muži si mnou ruce, protože to pro ně znamená méně stresu se zvládáním 

společenských pravidel. Dle Špačka mentoři etikety nevytvářejí přímo samotnou normu, ta 

existuje ve společnosti samo o sobě, oni ji jen zaznamenávají v knihách a ve svých školících 
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materiálech, aby se více zafixoval dobový vývojový stupeň pravidel a tím se přibrzdilo jejich 

další rozvolňování. Etiketa a z ní plynoucí sociální normy odráží většinový vkus společnosti, 

stupeň jejího rozvoje a její celkovou úroveň. 

V tomto místě se nabízí srovnání etikety a vývoje společenských hodnot současnosti 

s meziválečným obdobím v éře První republiky. Hradní etiketu měl za doby prezidentování 

Masaryka na starost Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, již tehdy známý jako autor knih o 

společenském chování, vystupování a odívání. Své zkušenosti načerpal mimo jiné v rámci 

svého působení v mezinárodním olympijském výboru. Ideově čerpal především z anglického a 

francouzského prostředí, na přání prezidenta Masaryka pak také z prostředí amerického. 

Jarkovský vytvořil první oficiální hradní protokol, neboť věděl, že „bez ceremonií se 

neobejdeme ani my v republice, byť sebe více demokratické“ (Guth-Jarkovský, 1929, str. 

75).Ceremoniář bylo slovo úzce spjaté spojované s bývalým rakouským císařským režimem a 

dvorním protokolem. Prezidentské kanceláři nevyhovoval ani označení šéf protokolu, což bylo 

nejblíže západnímu pojetí chápání ceremoniáře, a tak se stal obřadníkem, ale nikoliv s tím 

titulem. Přesto měl Guth-Jarkovský zásadní vliv na utváření poválečných společenských norem 

a hodnot v Československu. Jedním z jeho úspěchů bylo zavedení společenské výchovy na 

středních školách v roce 1922. Meziválečné Československo se inspirovalo Británií, Francií a 

Spojenými státy nejen v rovině ideově politické, ale i v oblasti etikety, módy a životního stylu 

(Uchalová, 1996). 

Nezapomínejme, že velká většina společenských pravidel má vedle svého „etického základu 

také základ estetický. A uniformita – neříkám uniforma – působí vždycky zálibně“ (Guth-

Jarkovský, 2005, str. 60). S určitou nadsázkou se dá říct, že sladěnost oděvů ve společenském 

životě je spíš příjemná nežli nepříjemná – politická reprezentace je toho živoucím důkazem. 

Pokud se někdo odlišuje, tak jen v náznacích, detailech, ale formální, obecně přijatelnou linii 

norem a odívání držela většina tehdejších politických představitelů. Jarkovský poukazuje na to, 

že oděv má zpravidla symbolickou hodnotu ve světě veřejného života, ale nemusí to tak vždy 

být. 

K společenským předpisům přistupuje Jarkovský v principu jako k efektivnímu prostředku, jak 

zjednodušit a zpříjemnit jakýkoliv společenský kontakt. V tom se shodují s L. Špačkem7 – 

stejný typ oděvu a znalost pravidel chování ve společnosti má zjednodušovat společenský styk. 

Značně neaktuální z pohledu dnešní doby je Jarkovského lpění na přísných pravidlech odívání 

 
7 zajímavý je rovněž fakt, že jak Guth-Jarkovský tak Špaček jsou původním povoláním učitelé. 
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pro různé příležitosti. Současným trendem je spíše zjednodušování, což vede ke snaze mužů 

mít jeden oblek na co největší množství rozličných příležitostí.  

Sociální norma je tedy platná pro každého, kdo je ochoten ji dodržovat v návaznosti na to, čeho 

chce jejím dodržováním dosáhnout nebo deklarovat. Tato práce se sestává primárně z dat, 

získaných z rozhovorů s poslanci a senátory ČR. Zajímavé je, že Parlament České republiky 

nemá ve svém provozním ani jednacím řádu ani zmínku o tom, jak mají být političtí 

reprezentanti oblečeni, příp. jaký postih jim hrozí, když nebudou. Tvůrci předpisů očividně 

předem počítali s tím, že všichni nově zvolení politici vědí, co se na půdu parlamentu hodí a co 

nikoliv. Přestože tedy není explicitně vydaný pokyn, jak se na jednání poslanců a senátorů 

chodí, několikrát se již vzbudilo pohoršení nevhodné oblečení účastníků. Kupříkladu po 

parlamentních volbách v roce 2017 na ustanovujícím shromáždění v Poslanecké sněmovně 

seděl v poslanecké lavici muž v maskáčových kalhotách a mikině8. Byl identifikován jako 

Marian Bojka, poslanec za SPD, což strana rezolutně popřela. Přestože není určeno, jak mají 

chodit poslanci a senátoři oblečení, pokud by se stalo, že by někdo přišel nevhodně oblečen tak 

by mu bylo dle vyjádření Romana Jocha, ředitele tiskového odboru Poslanecké sněmovny, 

domluveno, aby se šel přelétnout. To však neplatí pro návštěvníky a novináře. Interní předpis 

prý hlavně v létě stanovuje, že osoby v krátkých kalhotách, sandálech a tričkách bez rukávů 

budí v Parlamentu pohoršení a nemusejí být vpuštěny do budovy (Cápová, 2017). S ohledem 

na to, že politici neprocházejí žádným hromadným vstupním školením, kde by byli poučeni o 

protokolu, etiketě a správném odívání v Parlamentu ČR, lze pak vyčítat, že někdo přijde 

nespolečensky oděn? 

V rozhovoru s paní Valérií Ciprovou, ředitelku odboru protokolu Senátu ČR jsem se ptal, co 

by se stalo, když by senátor přišel nevhodně oblečen na půdu Parlamentu nebo např. na jednání 

se zahraničním partnerem? Nejprve jsem byl ujištěn, že za dobu jejího působení ve funkci po 

dobu dvaceti let se nic takového nestalo. Po mém naléhání uznala, že by záleželo na typu 

jednání a v případě např. důležité zahraniční návštěvy by byl český účastník v případě potřeby 

taktně upozorněn, aby se šel převléknout. Nikdy však nebylo potřeba sáhnout k tomuto kroku. 

Přestože ani Senát ani Poslanecká sněmovna nepořádá pro nově zvolené poslance a senátory 

vstupní školení na téma, jak reprezentovat dle Ciprové to všichni s kým se setkala, ovládají na 

přijatelné úrovni. Předpokládá se, že člověk zvolený do takové funkce bude mít buď svého 

poradce, nebo sám ví, co se sluší a patří. Předpoklad je to natolik silný, že předem vylučuje 

nutnost explicitně psaného pravidla v rámci jednacího řádu Parlamentu ČR. V jednání se 

 
8 Viz příloha. 
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zahraničními velvyslanci se dle Ciprové osvědčil krátký briefing těsně před setkáním, na kterém 

se ve stručnosti zopakují nejdůležitější body (co ne/dělat). Nově zvoleným senátorům, kteří se 

schůzky tohoto typu ještě nezúčastnili, do podkladů zvýrazňuje, co si na sebe vzít, aby se 

předešlo faux pas. Rozděluje se setkáním mezi českými politiky a zahraničními hodnostáři. 

Akce, kde dochází ke kontaktu s cizinci, se na formálnost a různé vizuální detaily více dbá, aby 

nedošlo k poškození obrazu ČR kvůli špatně oblečenému nebo nevhodně vystupujícímu 

zástupci z řad senátorů (Ciprová, 2019). 

Přestože chybí formálně psaná norma, na níž by se bylo možné odvolat, všichni aktéři 

podvědomě cítí její přítomnost, byť nepsanou a dodržují ji. 

 

1.4. Symbolická reprezentace (H. Pitkin) 

V rámci této podkapitoly názorně ukážu na teorii Hanny F. Pitkin smysl a význam prvků vnější 

reprezentace, mezi něž oděv a celková image patří. 

Pitkin ve své výzkumné práci The concept of representation definuje reprezentaci „jako snahu 

činit prostřednictvím něčeho něco přítomného, co přítomné není a být nemůže“ (Pitkin F. H., 

1967). To nazývá paradoxem reprezentace. Tento paradox nemá však být teoreticky vyřešen, 

naopak, má se stát základem vnitřního kontrolního mechanismu, v němž občané zajišťují 

autonomii jak volených zástupců, tak voličů. Volení zástupci musí jednat tak, aby zajistili 

schopnost voličů pověřit volené zástupce (volby), umožnili voličům kontrolu volených 

zástupců, a zároveň tak, aby si udrželi kapacitu jednat nezávisle na přáních voličů – autonomie 

mandátu, který je jednou z hlavních podmínek reprezentace jako takové. 

Tato aktivita volených zástupců je realizována různými formami jednání – političtí aktéři mluví, 

obhajují, symbolizují a jednají v politické aréně jako zástupci občanů. Pitkin zformulovala 

typologii jednotlivých druhů jednání volených zástupců a představila tři základní skupiny (a 

podskupiny) reprezentace a uvádí příklady, kde se jednotlivé typy staly běžnou reálnou součástí 

politického života: 

1) Formalistické pojetí: 

1.1) Autorizace 

1.2) Accountability 

 

2) Substantivní pojetí: 
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2.1) Deskriptivní 

2.2) Symbolická 

 

3) Reprezentace konání 

Podle Pitkin může být paradox povahy reprezentace částečně vyřešen na základě identifikace 

aplikovaného typu demokratické reprezentace. Ty pak představují různé úhly pohledu při studiu 

reprezentace, ale také nabízejí jiné způsoby hodnocení a měření. Toto řešení paradoxu 

reprezentace představuje klíčový přínos ke studiu moderní zastupitelské demokracie. 

V kontextu této práce se zaměřím na symbolické pojetí reprezentace, které se dá chápat jako 

klíčové pro pochopení odlišení se politických činitelů vůči sobě navzájem a zároveň jejich 

snazší rozeznatelnosti voliči. 

Podle Pitkin je reprezentace existenciální fakt, který se jednoduše děje a je obecně akceptován. 

Uvádí to na příkladu vlajky Spojených Států (přísně vzato kusu látky), která však v lidech 

evokuje celou řadu věcí, kterou mají s USA vědomě i podvědomě spojeny (Pitkin F. H., 1967, 

str. 92). Podobně i samotní lidé a úřady, které zastávají, jsou vnímáni nejen ve faktické, ale i 

v symbolické rovině a mohou tak de facto ztělesňovat národ stejně jako právě výše zmiňovaná 

vlajka. 

Když Pitkin zmiňuje onen „existenciální fakt“, můžeme si pod tímto pojmem představit 

v podstatě cokoliv hmatatelného, co má nejen svou fyzickou podstatu, ale i symbolickou –lze 

jej aplikovat i na oděv, který daný reprezentant nosí. Samotný význam symbolu má podle ní 

smysl ve strhnutí pozornosti okolí na sebe a vzbuzení rozličných reakcí. Očekává se, že tyto 

reakce budou adekvátní s ohledem na společenské standardy a zažité modely chování v dané 

společnosti. Je to tedy očekávání konkrétní reakce v dané situaci – např. při předávání státního 

vyznamenání se lidé budou chovat spíše tiše než hlučně tedy tak, jak od nich společnost 

očekává. Zdůrazňováním toho, co symbol představuje, posiluje v lidech ony pocity a postoje, 

které chceme, aby v nich daný symbol probouzel. Ale vzhledem k tomu, že symbol je pouhý 

extrakt něčeho nekonkrétního (abstraktního), resp. každý ho může chápat po svém, vyvoláváme 

i v lidech rozličné, nejasné pocity (Pitkin F. H., 1967, str. 97). Vyvolání pozornosti a vzbuzení 

konkrétních (zpravidla pozitivních) pocitů je jeden z klíčových záměrů v rovině symbolické 

reprezentace. To, jak je politický zástupce oblečen, tak u zastoupených dokáže evokovat daná 

očekávání jeho výstupu. 

Pitkin varuje, že i když se nám podaří (domněle) rozklíčovat pravý význam konkrétního 

symbolu, je to zpravidla stejně jistá iluze, neboť naše hodnocení provádíme individuálně, a tedy 
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i význam symbolu pro nás zůstává subjektivní. Tuto svou finální úvahu pak šíříme dále, 

přestože v našem podání dáváme důraz na části, které nás ze subjektivních důvodů zaujaly, a 

tudíž neřekneme nikdy vše o tom, co daný symbol představuje. A symboly většinou neplní čistě 

funkci zástupců těch, kteří je používají ve svých projevech, ale jsou spíše podpůrnými 

prostředky pro jejich veřejnou prezentaci a pro celý koncept toho, co vlastně mají představovat 

(Pitkin F. H., 1967, str. 97). Symboly a jejich význam dokážou být zavádějící, nelze však 

podceňovat jejich dosah a značnou sílu. Obzvlášť, když se jedná o něco na první pohled tak 

patrného, jako je vnější vzhled. 

O reprezentaci Pitkin také dává k dispozici teorii autorů De Grazia a Gosnell, kteří ji definují 

jako stav, jenž nastává, když jedinec pomocí své osobní moci prosazuje svoje názory a postoje 

ve společnosti, díky tomu je tak šíří dále a skrze ně propaguje vyjádřené i nevyjádřené tužby 

jednotlivce. Reprezentace je tedy stav, kdy daný zástupce, dosazený nebo zvolený dle 

příslušných norem a zákonů, vykonává veřejnou funkci v souladu s tužbami těch, pro které má 

jeho služba objektivní nebo subjektivní důležitost (Pitkin F. H., 1967, str. 104).  

Tato teorie je schematicky dobře aplikovatelná na úlohu módy v politické reprezentaci. Otázka, 

zda lze vnější vzhled považovat za dostatečně důležitou součást reprezentativnosti daného 

jedince je zde zodpovězena. Tím, jakou funkci zastává, jaká rozhodnutí vydává, jak se chová a 

co má na sobě, tím vším svým voličům daný zástupce o sobě sděluje jednotlivá poselství, co od 

něj lze očekávat. Kupříkladu v režimech, které Pitkin nazývá despotickými vládami, je postava 

vůdce po všech stránkách důležitá. Vzhledem k tomu, že klíčový důraz se klade na jeho osobu, 

je středem zájmu jeho zevnějšek celkově a jak píše Pitkin, skutečnou reprezentací se zde stává 

jeho charisma (Pitkin H. F., 1967, str. 107). 
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2. Politický marketing 

Předcházející kapitola pojednávala o teoretickém uchopení pojmu jako móda, styl, reprezentace 

a pokoušela se zasadit jejich užívání do širšího politického kontextu. V této kapitole se budeme 

zabývat politickým marketingem, kde je v současnosti neodmyslitelně spjat s volebními 

kampaněmi a obecně i s propagací politických stran a jejich zástupců prostřednictvím různých 

mediálních kanálů. Úzce souvisí jak s politickou image, tak i se sociálními normami a 

hodnotami. Rozhoduje často o tom, jak je politik přijímán a jaký názor si na něj voliči utvářejí. 

Ať už se jedná o práci interních PR týmů nebo externě najatých konzultantů je očividné, že 

s image stran i jedinců aktivně pracují. 

 

2.1. Uchopení pojmu 

Pojem politický marketing se čím dál častěji dostává do všeobecného povědomí a do médií. 

Teoretické uchopení politickému marketingu je poměrně komplikovaná záležitost, neboť má 

značně interdisciplinární charakter – setkáme se s ním napříč společenskými vědami, zejména 

v ekonomii, psychologii, sociologii a politologii. Poprvé byl jakožto pojem použit v roce 1956 

americkým politologem Stanleyem Kelleym ve studii Professional Public Relations and 

Political Power, který ve svém pojetí politický marketing plně ztotožňuje s marketingem 

komerčním (Slovník politického marketingu: Politický marketing, 2013) Se vzrůstající 

profesionalizací politiky zde začali hojněji vstupovat i marketingové praktiky. Britský politolog 

Dominic Wring politický marketing definuje následovně: „politická strana nebo kandidát 

využívají průzkumů veřejného mínění a analýzy prostředí, aby vytvořili, nabídli a propagovali 

konkurenceschopnou nabídku, která podpoří jejich cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů 

výměnou za jejich voličskou podporu“ (Wring, 2005, stránky 6-9).Základní předpoklad tohoto 

uvažování je chápání politiky jako konkurenčního tržního prostředí, kde existuje nabídka, 

poptávka, firmy (pol. strany) a spotřebitelé/zákazníci, resp. voliči. Politickým stranám má 

využívání marketingových technik přinést více voličů a tím získat větší vliv v rámci státních 

institucí. 

Mezi tří základní mechanismy pol. marketingu se řadí: 

1) segmentace politického trhu 

2) umístění kandidáta nebo politické strany 

3) vytvoření a aplikace politické strategie 



18 
 

Politický marketing se dá tedy stručně definovat jako používání marketingových nástrojů, 

strategií, taktik a jejich aplikace v rámci politických kampaní i mimo ni ať už jednotlivci nebo 

organizacemi. Tento stručný výčet zahrnuje analýzy, průzkumy volebního chování, realizaci a 

management strategie kampaní, což slouží k řízení veřejného mínění, předsunutí vlastních 

zájmů a příp. ideologie k výhře ve volbách a prosazení legislativy, jenž odpovídá potřebám a 

zájmů daných voličů nebo zájmových skupin (Slovník politického marketingu: Politický 

marketing, 2013). 

Jednou ze základních složek samotného marketingu je tzv. marketingový mix. Ten je 

dominantní myšlenkou současného marketingu jakožto rozšiřování povědomí o nabízené 

značce, službách, produktech atd. Jedná se o soubor taktických marketingových nástrojů, které 

organizace využívá k úpravě nabídky podle cílového trhu. Primární využití je ve smyslu zvýšení 

poptávky po tom, co organizace nabízí. Celý mix se skládá z tzv. 4P: 

1) Product (produkt) 

2) Price (cena) 

3) Promotion (komunikační politika) 

4) Place (distribuční politika) 

V kontextu volebních kampaní se budu nejvíce zaobírat produktem (tedy kandidátem) a 

způsobem komunikace, resp. jeho propagace. Produkt, tedy kandidát je na politickém trhu 

nabízen k uspokojení potřeb spotřebitelů, tj. voličů. V praxi se může jednat o prosazení určitého 

zákona nebo naopak zabránění schválení konkrétního politického resumé. Do hry vstupují 

nejen voliči, ale zájmové skupiny (odbory, zástupci firem, lobbisté), které sledují vlastní cíle. 

V rámci kampaně představuje komunikace aktivity, které sdělují přednosti kandidáta 

(schopnosti, dovednosti, zkušenosti apod.) různými komunikačními kanály. Efektivně 

nastavený marketingový mix by měl dosahovat vytyčených cílů (Kotler, 2007, stránky 70-71). 

Nejčastějšími komunikačními kanály bývají billboardy, mediální výstupy a kontaktní kampaň, 

při které se kandidát pohybuje „v terénu“ v rámci volebního obvodu, kde kandiduje a napřímo 

oslovuje potenciální voliče většinou za účasti svého týmu a příp. i části členské základny strany, 

za níž kandiduje. 

Marketingová rozhodnutí jsou zásadní měrou ovlivňována vývojem v politickém a právním 

prostředí. Některé zákony vytvářejí nové podnikatelské příležitosti, jiné usměrňují stávající. 

S nárůstem počtu zájmových skupin a velkého množství specifických požadavků jednotlivých 

skupin i jedinců vedlo k úžeji zaměřenému marketingu na konkrétní skupiny (Keller, 2007, 

stránky 131-132). 
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Anna Matušková-Shavit, česká výzkumnice politického marketingu varuje, že nelze 

ztotožňovat politický marketing s klasickým prodejem. Politické prostředí má na rozdíl od 

tržního řadu specifik, např. hrají v něm větší roli ideje a osobní postoje kandidátů. Tvrdí, že 

politický marketing vychází z požadavků voličů. Navíc nejde o prodej v pravém slova smyslu, 

ale o vytváření dlouhodobého a oboustranně prospěšného vztahu mezi politikem a voličem 

(Matušková, 2006, stránky 23-24). 

S marketingem úzce souvisí i politická značka alias brand, respektive proces tzv. brandingu9. 

Původní význam je dán s tvorbou firmy a zajištěním odbytem jejich produktů či služeb. 

V kontextu politického marketingu ho můžeme chápat jako filosofický přístup k politice, který 

zahrnuje celou organizační strukturu strany, ovlivňuje reálně její způsob fungování, plánování 

a smýšlení (tzv. vnitřní branding10). Značka zásadně ovlivňuje, jak daný politický subjekt jejím 

prostřednictvím vnímají voliči. Primární snaha by tedy měla vést k dlouhodobému vysílání 

jednoduchých, silných, jednoznačných, a především důvěryhodných signálů, které mají voliče 

získat, udržet a také usnadnit orientaci v často zmateném a neustále se měnícím politickém 

prostředí. 

Politická značka se dá definovat jako soubor tří elementů (Pich, Guja, & Dianne, 2015, str. 

358): 

1. leader politické strany 

2. politická strana 

3. politika strany 

V tomto bodě je dobré zmínit tzv. osobnost značky (brand personality). Tu je možné definovat 

jako „sadu lidských vlastností spojovaných se značkou“, příp. jakožto vnitřní asociativní síť 

vlastností, spojovaných s politickou stranou či politikem. V ideálním případě se tento soubor 

asociací uchová v paměti voliče a vybaví se mu vždy, když je se značkou konfrontován, příp. i 

s čímkoliv dalším, co jí svou charakteristikou připomíná (Voženílková, 2018, str. 33). 

Úspěšné značky se mimo jiné vyznačují následujícími atributy: 

1. jednoduchost – tedy jasná zpráva ven, proč zvolit danou politickou stranu 

2. unikátnost – na první pohled nechat voliče jasně rozeznat stranu od jejích konkurentů 

(vizuál, program) 

 
9 proces tvorby značky (Keller, 2007, str. 312) 
10 interní branding slouží k informovanosti a inspiraci zaměstnanců. Pro společnost je klíčové, aby měli všichni 
její interní spolupracovníci aktuální informace a povědomí o tom, co má značka ztělesňovat navenek (Keller, 
2007, str. 324) 
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3. jistota – nastavit takové chování, aby ve voličích vzbuzovala pocit, co od ní očekávali 

4. aspirace – konkrétní vize lepšího života – co z toho volič bude mít, když danou stranu zvolí 

5. hodnoty – základní hodnotový rámec, zahrnující ideologické zásady strany 

6. důvěryhodnost – schopnost komunikovat splněné sliby voličům 

(Voženílková, 2018, str. 31). 

Politik by měl pomocí budování svoji osobní značky voličům vysvětlit, že spojení s ním jim do 

jejich životů přinese konkrétní prospěch, resp. životní hodnoty, které se za značkou skrývají 

(Kasl Kollmannová, 2012, str. 72). S bodem číslo 5 – hodnotami dokáže někdy být problém, 

neboť ne všechna hnutí, zvláště mladšího data vzniku nemají jasně vymezený a stanovený 

hodnotový rámec. Naopak strany tradičního typu často nezvládají tak dobře komunikaci a 

jednoduchost jednotlivých mediálních sdělení. Dostáváme se tedy k paradoxu, zda jsou na 

české politické scéně strany či hnutí, které se dají podle těchto měřítek považovat za úspěšná? 

 

2.2. Image jako volební produkt 

Bereme-li image kandidáta jako marketingový produkt, určený k další distribuci směrem ke 

koncovým zákazníkům pak jeho nedílnou součástí a prvním, co si každý všimne je jeho vnější 

vzhled. Dle výzkumů neverbální komunikace výsledný dojem tvoří z 54% vizuální složka 

(vzhled, oblečení, vnější úprava, gesta, mimika, postoj). Z 34% vnímá divák zvukovou složku, 

tedy hlas (zabarvení, poloha, intonace). A pouhých 9% zbývá na verbální, tedy obsahovou 

složku sdělení (Špaček, 2013, stránky 165-166). Vezmeme-li v potaz, že více než 50% dojmu, 

který si z druhého odneseme, tvoří vizuální složka, dojdeme k logickému závěru, že je 

z pohledu marketingu a propagace klíčová. Zjištění je to o to paradoxnější, uvědomíme-li si 

časovou náročnost příprav politických projevů a jejich délku oproti kultivaci zevnějšku. 

Podle britského profesora politologie Nicholase J. O'Shaughnessyho jsou nejdůležitější prvky 

produktu politického marketingu image a charakter kandidáta. Jedná se o ty nejhmatatelnější 

znaky, které kandidát a strana za kterou kandiduje může voliči do jisté míry garantovat, resp. 

představovat. Následně již záleží na kandidátovi, jak se svým zevnějškem nakládá, ale mezi 

posilovací prvky patří příslušný oděv a např. navenek dobře prezentované vztahy se světovými 

státníky. Naopak pakliže do volebního boje vstupuje jako opozičník, nováček nebo za 

antietsablishmentovou stranu i tomu by mělo odpovídat jeho vzezření (oděv, gesta, účast na 

protestech nebo demonstracích apod.). Obecně konstantuje, že dosažení líbívé image při vedení 

volební kampaně je v současnosti klíčové pro každou politickou stranu. V opačném případě bez 
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kvalitní vnější komunikace hrozí, že si masmédia vyberou to, co se hodí jim a tím kandidáta, 

příp. stranu dokážou mediálně poškodit (O'Shaughnessy J., 2002, stránky 125-126). 

Eva Lebedová (Bradová), expertka na politický marketing píše, že hlavní část marketingového 

mixu představuje produkt. V politickém marketingu produkt tvoří tři klíčové aspekty: image 

strany, image předsedy strany a program. Političtí analytici, kteří se v sociologických studiích 

zabývali touto oblastí, zjišťovali, jak tato hlediska ovlivňují různé skupiny voličů. Jejich studie 

prokázaly, že zatímco někteří voliči se nechají oslovit politickými tématy a programem strany, 

jiní reagují na image a celkové působení strany. Oblíbené tvrzení novinářů, že propagování 

vlastní image vyzdvihují strany na úkor politických témat, už dnes nachází i akademickou 

podporu. Například Terence Qualter (1985:138) napsal: „Marketing v politice samozřejmě 

obnáší redukci politiky na obchodovatelnou image“. K podobnému závěru dospěl i přední 

marketingový odborník Philip Kotler (1982): „Voliči zřídka osobně znají nebo potkají 

kandidáty; vnímají je pouze skrze zprostředkovanou image, na jejíž základě je pak volí“ 

(Wring, Conceptualising political marketing, 2002, str. 176). Důležitou úlohu v celkové image 

strany plní v současnosti především předseda strany… Ovšem na druhou stranu tvoří image 

stran více faktorů – jako např. působení politické strany ve vládě či v jiném voleném úřadu, 

vývoj a kontinuita jejich politických cílů apod. (Wring 2002: 176). Jak je patrné z výše 

uvedeného přehledu charakteristik, právě produkt reprezentuje stěžejní součást marketingového 

mixu, a tím také marketingové strategie politické strany. Od kvality nabízeného produktu se 

totiž do značné míry odvíjí podpora politické strany (Bradová, 2005, stránky 74-75).Shrneme-

li to, můžeme konstatovat, že marketing používají všichni, jen ne všichni to přiznají 

(O'Shaughnessy J., 2002, str. 95). 

Člověk ve své psychice transformuje realitu a zpracovává ji ve svém vědomí tak, že tato vnitřní 

skutečnost se může vyvíjet nezávisle na původním objektu či jevu. Deficit či nadbytek 

informací, které nedokáže zpracovat, nahrazuje komplexem postojů, mínění, názorů, pocitů a 

představ, které si spojuje s určitými předměty, osobami či událostmi. Proč je tedy image tak 

důležitá pro člověka? Umožňuje orientaci tím, že nahrazuje znalost: žádný člověk nemůže dnes 

vědět všechno, co se kolem něj děje. Informací je zkrátka příliš mnoho. Proč je image tak 

důležitá pro firmy a politické strany? Ovlivňuje vnímání a řídí chování vztahových skupin – 

negativně i pozitivně. Proto se všichni snaží vytvořit přijatelnou představu o své firemní 

osobnosti (Vysekalová & Mikeš, 2009, str. 11). Image je dle této definice základním 

poznávacím znakem toho, co volič může zhruba od daného subjektu nebo kandidáta očekávat. 

Je to úzce spojeno s ideovým obsahem, ale i s chováním konkrétního jedince.  
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Identita celé organizace pak může být charakterizována jako „úsilí o vnější odlišnost, 

jedinečnost a osobitost, která se projevuje v takových komponentách, jako kultura, chování 

organizace a vlastní produkt“ (Vysekalová & Mikeš, 2009, str. 16). Často se rozlišuje vnitřní a 

vnější pohled. Vnější je pohled lidí, kteří nejsou zainteresováni v denním fungování organizace, 

tj. jak strana působí navenek a vnitřní naopak z pohledu politických aktérů, zaměstnanců apod. 

Stranická identita je tedy to, jaká strana je nebo chce být, zatímco image je veřejným obrazem 

této identity a jakousi výkladní skříní11. 

V důsledku profesionalizace vedení kampaně a působení médií roste ze strany politiků větší 

kladení důrazu na marketingové nástroje, vytvářející takovou image, aby byla voliči vnímána 

jako pozitivní, důvěryhodná. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout je tzv. political impression 

management, někdy označován jako self-presentation, tedy sebe prezentace (Voženílková, 

2018, str. 166). 

Self impression management je podle Karen Johnston-Cartee, britské profesorky na univerzitě 

v Portsmouth označení aktivit, směřujících k navození představ voliče takovým způsobem, aby 

se dokázal identifikovat s kandidátem a dobrovolně ho volil. Tyto aktivity se nedělají jen v 

průběhu kampaně, ale v rámci celého funkčního období. Primárně jsou většinou zaměřené na 

stranické předsedy a na leadery kandidátek. Navozování představ pro voliče přijatelné je proces 

nastavování takové image, která pro něj bude nejen přijatelná, ale hlavně i přitažlivá. Nejedná 

se jen o oblečení, ale o vystupování, způsob vyjadřování (klíčová jsou vystoupení v médiích) a 

celou řadu dalších neverbálních záležitostí. Cílového efektu se dosahuje řadou marketingových 

technik, hlavně při vystoupení v médiích, kdy po zhodnocení aktuální situace kandidát mluví a 

vystupuje takovým způsobem, aby to co nejvíce zvýšilo šanci na jeho zvolení, resp. interpretuje 

danou problematiku tak, aby to pomohlo jemu. Image je v tomto kontextu charakterizována 

jako subjektivní náhled na svět, který je založen na osobních zkušenostech všeho druhu daného 

jednotlivce. Nicméně je nutné podotknout, že image jednotlivce, tedy kandidáta je pouze 

odrazem reality, nemusí to o něm automaticky vypovídat něco, co očekává volič (Johnston-

Cartee, 2010, stránky 839-840). Otázkou zůstává, kolik žije v dané populaci voličů, kteří se 

dokážou a budou chtít identifikovat s kandidátem, a právě jeho prezentovanou image, aby toho 

mohl využít ve svůj prospěch v rámce kampaně i po ní. 

Johnston-Cartee dále píše, že se leadeři musí naučit zvládnout vícero sociálních rolí s ohledem 

na to, před jakou sociální skupinou budou v daný okamžik vystupovat. S tím souvisí i analýza 

 
11 viz výše branding (pozn. autora) 
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image kandidáta, zabývající se tím, jak by chtěl působit na voliče a jak reálně působí. V rámci 

této analýzy se vytipují nejsilnější přednosti a slabiny, s nimiž se dále kandidát učí mediálně 

pracovat (Johnston-Cartee, 2010, str. 844). 

Self impression management považuje za klíčové následující příležitosti (z pohledu kandidáta): 

1) první dojem 

2) životní příběh 

3) vize 

4) způsob vyprávění životního příběhu 

5) propojení komunikačních kanálů 

První dojem může člověk udělat vždy jen jednou12. Dle Johnston-Cartee se jedná o jednu z 

nejdůležitějších složek kampaně. S většinou (potenciálních) voličů se kandidát naživo setká jen 

jednou. To, jaký dojem v nich zanechá, může rozhodnout, zda ho budou volit. Kromě vnějšího 

vzhledu pak zpravidla hraje roli kandidátům projev. Součástí projevu může být i životní příběh 

(úspěch) kandidáta, podávaný vhodnou narativní formou. Klíčovým důraz je kladen nejen na 

obsah, ale i na formu. Lidem více utkví v paměti ucelený příběh než informace vytržené 

z kontextu. V rámci příběhu může být kladen důraz na osobní rozvoj, minulost nebo aktuální 

společenské problémy, s nimiž se potýkal i kandidát (větší identifikace s publikem, voliči). 

Aristoteles takováto vyprávění nazýval praktickou moudrostí. Ve svém vyprávění může 

kandidát používat různých příměrů, metafor, citací apod., aby problematiku laicizoval a dokázal 

přiblížit většímu počtu lidí. Klíčové je dobře komunikovat nejen naživo, ale dalšími 

komunikačními kanály (televize, rádio, sociální sítě). Dobré propojení klíčových informací a 

zajištění jejich průtoku všemi výše zmiňovanými kanály dokáže zásadně ovlivnit úspěšnost celé 

kampaně (Johnston-Cartee, 2010, str. 845). 

 

2.3. Personalizace politiky 

Se zvyšováním důrazu na image úzce souvisí i nárůst důležitosti politického leadershipu, resp. 

důležitosti volebního leadera. Dochází k větší „personalizaci politiky“, jak to nazývá PR 

specialistka a autorka několika publikací na toto téma Marcela Voženílková. Personalizace 

politiky je jev spojený s mnoha celospolečenskými procesy druhé poloviny 20. století – hlavně 

s individualizací, modernizací a medializací. Je to dynamicky proces, ve kterém vzrůstá 

 
12 srovnej s (Johnson, 2016) 
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význam individuálních politických aktérů, a naopak poklesem zájmu o politické skupiny, resp. 

strany. Dochází k většímu zaměřování se na leadery, a nikoliv na ideologie a obecně na obsah 

volební nabídky. Dost úzce s tím pochopitelně souvisí i nárůst politického marketingu, PR, 

politické komunikace apod. Důraz je stále více kladen na individuální charakteristiky daného 

kandidáta, leadera kandidátky, ale i voliče, přičemž dle průzkumů voliči preferují ty kandidáty, 

kteří se co nejvíce blíží jejich vlastním charakteristikám (Voženílková, 2018, str. 9). Tento 

postoj sklízí kritiku i aplaus. Kritizován je kvůli svému nebezpečí pro demokracii jako takovou, 

trivializaci politiky, redukci na líbivá hesla apod. Naopak vyzdvihován je kvůli přiblížení světa 

politiky běžnému člověku, který by se o ni jinak nezajímal. Tento postoj úzce souvisí 

s názorem, že hlavní účel médií má být zábava a až sekundárně informovat. 

Přispěvovatelé odborného časopisu American Psychologist G. V. Caprara a P. Zimbardo se 

věnují faktorům, které personalizace v západních demokraciích posilují. Vytyčují dva hlavní 

důvody: 

1) politická rozhodnutí se stávají individualističtější – záleží na tom, co volič přeje a co ne, 

zkrátka na jeho osobních soudech a pocitech. To ovlivňuje jeho chování více než věk, 

vzdělání a další faktory, které byly klíčové pro rozhodování v minulosti 

2) politici se stále více soustřeďují na svůj obraz v médiích, příznivou osobní image a 

poutavé příběhy, které se dobře mediálně prodávají. To vše slouží k získání voliče a ve 

značné míře to nahradilo dosavadní ideologický obsah (Caprara & Zimbardo, 2004, str. 

581). 

Personalizace je dále spojena s procesem individualizace. Tento koncept představit německý 

sociolog Ulrich Beck. S postupující individualizací, rozvojem technologií mohli lidé začít 

opouštět sociální formy industriální společnosti, a tedy i svět klasické politiky, kterou Beck 

nazývá světem symbolických institucí a je charakteristická spíše pasivitou. Naopak ve fázi 

rozmachu individualizace dochází k návratu aktivních individuí do politiky a tím i 

k destabilizaci předchozího modelu, resp. k rozpadu tradičních cleavages, jak je popsal Stein 

Rokkan. K samotnému posunu začalo docházet v období ekonomického rozmachu po 2. 

světové válce v souvislosti se státem blahobytu, růstem životní úrovně a rozvojem civilních 

technologií. Všechny tyto faktory dodaly lidem odvahu opustit tradiční třídní a rodinná pouta a 

vydat se vlastní individuální cestou, nezávisle na nikom, přičemž se spoléhali primárně sami na 

sebe a sekundárně na pomoc ze strany sociálního státu. Tím došlo k postupnému narušení pojetí 

politiky na bázi kolektivního principu, kde se jedinec podřídí skupině a začal se rozvíjet model 

individuálních zájmů voličů. Tomu se logicky začaly přizpůsobovat i politické strany a hnutí. 
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Lidé se začali rozhodovat více sami za sebe než za kolektiv, což v tomto směru vedlo k úpadku 

velkých celospolečenských skupin – tříd, stavů, vrstev13. Spolu se zanikajícími třídami souvisí 

i útlum identifikace voličů s tradičními stranami, resp. k oslabení voličské loajality. Stranické 

ideologie, reprezentující zájmy určitých společenských skupin, začaly být nerelevantní s tím, 

jak se takové skupiny postupně rozdrobovaly. Obecně můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu 

počtu „floating voters“14 a tím také k menšímu kladení důrazu na ideologii a celkovému posunu 

do středu politického spektra. Politické strany zareagovaly taktéž posunem ke středu, neboť 

nemohly sázet na jeden sociální segment, a tak se snažily přitáhnout co největší počet voličů 

(vznik stran typu catch-all party). Nezamýšleným efektem byl fakt, že se tím obsah stranických 

programů stal zanedbatelnějším a do popředí se více dostali kandidáti a jejich individuální 

profily. Současní političtí vůdcové nemají příliš na vybranou – musejí dbát na to, jak vypadají, 

jak se chovají, a zvláště co říkají, neboť si potřebují voliče udržet za každou cenu. Kampaň už 

tedy neprobíhá, jen v souvislosti s volbami, ale permanentně. Osobnost kandidáta se stává 

důležitějším a mediálně přitažlivějším než obsah jeho programu – on sám se stává program i 

garantem jeho naplnění (Voženílková, 2018, stránky 19-23). 

S tím úzce souvisí i proces tvorby image kandidáta nebo leadera. Ten je definován jako 

strategický nástroj kampaně, který za pomocí verbálních a vizuálních symbolů pomáhá snadněji 

identifikovat dané vlastnosti kandidáta v mysli voliče. Cílem je, aby se při každé příležitosti, 

kdy se volič setká s vnějším impulzem určité typu (příp. zazní klíčové slovo spojované 

s kandidátem nebo uvidí barvu, figurující v této souvislosti) se mu podvědomě vybavil kandidát 

se svou nabídkou (Lalancette & Raynauld, 2017, str. 3). 

Zatímco v tradičním vnímání politiky byl volič předurčen pro volbu dané strany s ohledem na 

svou příslušnost k určité sociální třídě, místu bydliště, vzdělání apod. v současnosti je vnímán 

spíše jako spotřebitel v politickém supermarketu. Prochází mezi jednotlivými kandidáty, 

stranami a vybírá si dle aktuální chuti, co mu zdá nejlepší a v daný moment nejvýhodnější. Více 

zde do popředí vstupují emocionální prvky, které převažují nad racionálními. Pakliže volič volí 

kandidáta na základě svého hodnocení a identifikace s ním méně než na základě evaluace strany 

a identifikace s ní je důkazem personalizace politiky. V rámci volebního chování volič nahlíží 

na volby více jako na soutěž mezi jednotlivými kandidáty než mezi stranami. Je to důsledek 

interakce institucionálních charakteristik volební soutěže, vývoje technologií, strategií pol. 

stran, osobních charakteristik a hodnot politiků i voličů. Na základě toho se profesionalizovalo 

 
13tím nenaznačuji, že by zmizela sociální nerovnost mezi lidmi (pozn. autora) 
14 plovoucích voličů (Strmiska, 2005, str. 22) 
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vedení kampaní a díky působení médií se upozadily politické strany a do popředí se více dostali 

jednotliví kandidáti (Voženílková, 2018, stránky 30, 34, 166). Dále zde určitou roli hraje i štěstí 

a náhoda v rámci světového i domácího dění. Na poslední chvíli může vyplavat na povrch 

nějaký nepředvídatelný fakt, což může zásadně, pakliže je správně mediálně podán posílit nebo 

naopak poškodit konkrétní stranu či kandidáta. 
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3. Politické strany zevnitř 

V následující kapitole budu analyzovat image jednotlivých zkoumaných politických stran (mj. 

na příkladu volební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017), proces tvorby jejich 

kandidátních listin a také krátký psychologický rozbor, související s barvami, které strany 

používají. Stranická barva a logo slouží k jednodušší identifikaci strany, resp. příslušnosti 

politika k ní. Také považuji za důležité způsob výběru kandidátů dané strany, neboť již v tomto 

bodě musí kandidáti své spolustraníky zaujmout obsahem i formou. 

Analýza psychologie barev je v první podkapitole, rozbor jednotlivých stranických log a práce 

s nimi je vždy uvedena v podkapitole u dané strany. U každé strany je stručně shrnut její 

historie, vývoj do současnosti, krátký rozbor volební kampaně 2017 a stranického loga jakožto 

symbolu celého hnutí. 

 

3.1. Image politických stran 

Odbornice na psychologii reklamy Jitka Vysekalová soudí, že „naše každodenní činnosti jsou 

založeny na barevných signálech. Červená znamená stop, zelená bezpečí, žlutá a černá zase 

riziko“ (Vysekalová & Mikeš, 2009, str. 34). Je dosti pravděpodobné, že vnímání barev se liší 

dle pohlaví. U mužů i žen však vyhrává modrá barva, znamenající otevřenost, přátelství, 

v moderních dějinách ze sociologického pohledu také práci15. Ženy se silně přiklánějí 

k červené, a hlavně k různým odstínům růžové a lila. Možné vysvětlení je, že mnohé ženy 

v Evropském prostředí vyrůstali v obklopení růžové barvy. Jiné vysvětlení je, že vnímání barev 

je dáno prehistorickým obdobím sběru a lovu. Hlavní úlohou žen byl sběr, a proto potřebovaly 

odlišit odstíny zralých a nezralých plodů. Vysvětlení oblíbenosti modré barvy je 

pravděpodobně odvozena od obývání luk a savan – lovci preferovali čistě modrou oblohu, která 

znamenala dobré počasí a dobrou viditelnost, příp. také dobrý zdroj vody (Vysekalová & Mikeš, 

2009, str. 156). Běžně se barvy využívají ve strategii marketingových kampaní obchodních 

firem, jak je to ale s politickými stranami? Využívají také ony barvy v rámci volební kampaně? 

Podle Vysekalové barvy v reklamě přitahují pozornost a slouží také k přiblížení daného objektu 

reklamy realitě, příp. k jeho identifikaci a označení v jeho rámci. Tím, že se v reklamním 

materiálu zdůrazní určité barvy, se snaží spotřebiteli navodit určité pocity, které s nimi člověk 

má podvědomě spojené. Černá je tradičně spojována s křesťanskými demokraty, nicméně byla 

 
15 viz modré límečky (Kybalová, 2009, str. 94) 
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diskreditována díky fašistické straně v Itálii a v současné době je úzce spjata s krajně 

pravicovými stranami po celé Evropě (např. Zlatý úsvit v Řecku). Modrá v politice symbolizuje 

klid, profesionalitu a pracovitost mají ve znaku konzervativní, příp. liberální strany (britští 

konzervativci, česká ODS). Zelená barva je doména ekologických, enviromentálních, agrárních 

a libertariánských stran. Oranžová barva je sice v ČR spjata s levicovou ČSSD, nicméně obecně 

ji hojně využívají křesťanští demokraté. Červená je barva revoluce16, proto ji zpravidla 

používají spíše levicově zaměřené strany (komunisté, socialisté – př. česká KSČM, 

Socialistická strana Francie atd.). Nicméně je nutné zdůraznit, že existují velké regionální 

rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a barvami národních politických stran (Komínek, 2020). 

Žádná z výše uvedených barev tedy neplatí výlučně pro konkrétní ideový proud, jedná se o 

obecně vypozorovanou zákonitost. Na druhou stranu je nutné připustit, že se vlajkové barvy 

politických stran liší stát od státu. Výše vypsané zákonitosti se vztahují primárně (nikoliv 

výlučně) na české prostředí, neboť výzkum je prováděn právě jen v něm. Zdroje, ze kterých 

jsem čerpal vycházely také od lokálních autorů.  

Každá politická strana podobně jako každá firma má své logo a stranické barvy. Hojné využití 

pak oboje má ve volebních kampaních. Politické strany standardně používají jednotný soubor 

barev, často označované jako stranické barvy. Daná barva je pro stranu charakteristická, 

napomáhá ji definovat a poznat voličem. Přestože barva není tradičně uváděna ve výčtu prvků 

značky, pro politické prostředí je podstatná. Barvy zde nehrají roli jen v kampani, ale i např. při 

tiskových konferencích, kde je za zády politiků umístěn banner ve stranických barvách s logem, 

příp. v předvolebních průzkumech, kde barvy stran reprezentují barevné dílky v grafech. 

V komerční sféře mají barvy za úkol budovat konkrétní brand, příp. produkt a podporovat jeho 

prodejnost. V politice mají charakterizovat pozitivní vlastnosti spjaté s danou stranou, potažmo 

jeho ideovým proudem. 

Michal Žižlavský, zabývající se stranami jakožto značkami, reprezentující určité hodnoty 

definuje politickou značku jako „určitou míru povědomí, reputace či prominence na daném 

trhu“ (Žižlavský, 2012, str. 231). Pracuje s předpokladem, že většina voličů zná symboly a 

zkratky politických stran, které si s nimi podvědomě ztotožní, když zaslechnou nějakou 

spojitost s danou stranou. Marketéři mohou značně ovlivňovat vnímání nové i zaběhnuté 

značky na politickém trhu. Jejich hlavním úkolem je udržet pozitivní vnímání značky voliči, 

 
16 historicky se odvozuje od rudé vlajky z období Velké francouzské revoluce, což bylo znamení pro 
revolucionáře, že bezpečnostní složky budou střílet do davu 
(https://cs.qwe.wiki/wiki/Red_flag_(politics)#Usage_by_anarchists) 
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protože to přináší volební zisky. Strana nahlížená jako značka disponuje zděděnou silou 

(existuje dlouho), takže nabízí větší soudržnost, rozpoznatelnost a předvídatelnost. Klíčové je, 

aby svůj pozitivní mediální ohlas dokázala udržet v delším časovém horizontu, a nejen během 

voleb (Žižlavský, 2012, str. 231). Na rozdíl od komerčních obchodních značek, politické 

značky navíc disponují třemi dalšími složkami. Jedná se o: 

1) strana jakožto (korporátní) značka 

2) kandidát nebo leader jako navenek vnímatelná charakteristika 

3) politika strana jakožto nabídka jejích služeb 

S ohledem na útlum ideologie napříč politickým spektrem (viz 2. kapitola) se do popředí více 

dostává leader strany. Není již jen faktickým vůdcem strany, ale hlavně jeden z klíčových 

symbolů, ztělesňující celou stranu navenek v očích voliče. V myslích lidí si tedy vlastnosti 

leaderů vykládají jako charakter celé strany, byť to tak v praxi nemusí být. Mediálně je na něj 

nejvíce vidět a cokoliv řekne či udělá je často důležitější v rovině symbolické nežli faktické. 

Z pohledu médií, je zájem o leadery potažmo obecně osobnosti strany klíčový, protože tím 

z jejich pohledu voličům usnadňují orientaci v politickém prostředí. Jakákoliv komunikace 

vedoucí ze strany navenek je také efektivnější, když ji sděluje populární leader než jen tiskový 

mluvčí. Leader je tedy faktickým ztělesněním nejen své, ale i stranické značky a tento trend by 

měl do budoucna, pokud možno rozvíjet, pakliže chce udržet dlouhodobý vztah se svými voliči 

(Žižlavský, 2012, str. 233). 

Přihlédneme-li k faktu poměrné neoblíbenosti politických stran v ČR, personalizace celého 

politického prostoru se jeví jako logické východisko, které mohou političtí aktéři využít ve svůj 

volební prospěch. Byť původní koncept byl úzce spojen jen s anglo-americkým kulturním 

prostorem a jen s volbou prezidenta, aktuálně se rozšířil i na parlamentní demokracie. 

V minulosti tento fenomén na západě souvisel primárně s obecným úpadkem stranictví17, 

koncem studené války a změnou volebních zákonů (Voženílková, 2018, stránky 10, 17). 

V našich podmínkách se s určitostí o personalizace hovořit až po roce 2000, kdy se stranický 

systém stabilizoval a modernizoval do té míry, že začal více využívat západoevropské vzory 

v marketingové oblasti.  

V českém prostředí, které je známé svým antistranictvím a obecně nedůvěrou voličů ve strany 

jako takové se tak nabízí velká možnost vyniknout jednotlivcům. Byť český politický systém 

je ryze parlamentním, takže by hlavní úlohu teoreticky měly hrát politické strany, v praxi tomu 

 
17 hypotéza o zamrznutí stranických systémů (Strmiska, 2005, str. 21) 
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tak nemusí být. Poptávka po výrazných osobnostech tu začala už v 90. letech v období 

etablování nové politického režimu. Relevantní strany té doby měly většinou malou členskou 

základnu, chabou organizaci a slabě identifikované voliče. Navíc se musely neustále potýkat 

s již zmiňovaným antistranictvím s vědomím čtyřicetiletého přerušení historické kontinuity 

všech stran kromě komunistů. Personalizace politiky může být v tomto kontextu chápána jako 

reakční změna na stávající situaci – otevření politického prostoru nikoliv stranám, ale výrazným 

osobnostem18. Tato změna má vést k větší osobní zodpovědnosti politiků, k oživení politické 

kultury a také k nárůstu důvěryhodnosti politiků. Podle společnosti Centrum pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) byla spokojenost s politickou situací v ČR v roce 2002 nejnižší od 

roku 1998, kdy se průzkum začal provádět (Voženílková, 2018, stránky 25-26). Tento rok se 

tedy dá chápat jako určitý milník, kdy se v českém politickém prostoru začaly ve větším měřítku 

objevovat osobnosti napříč politickým spektrem. Souvisí to i se vznikem nových politických 

stran a hnutí. Do této kategorie budeme v rámci této práce řadit hnutí ANO2011 a Pirátskou 

stranu, o nichž bude více řeč v dalších částech. Celkově se dá říci, že profesionalizace politiky 

a vedení kampaní nenastala ihned po roce 1990, ale až po roce 2002. Nicméně se hned zkraje 

90. let objevily některé základní prvky (volební manažeři, reklamní agentury, konzultanti), 

které vedly k modernizaci kampaní (Kasl Kollmannová, 2012, str. 30). 

S tím souvisí i „smrt ideologie“, jak je tomu do jisté míry i u výše zmíněných hnutí fakticky 

znamená nárůst zájmu o kandidáty a leadery kandidátky jako takové. Tedy zvýšení zájmu o 

jejich soukromý život – co dělají ve svém volném čase, jak mluví, jak se oblékají apod. 

(Voženílková, 2018, str. 39). 

Za první profesionálně připravenou volební kampaň, můžeme považovat tu před volbami do 

Poslanecké sněmovny v roce 2006. Obsahovala prvky personalizace, individualizace a 

celkového profesionálního vedení kampaně západního typu. Kladl se zde větší důraz na 

celkovou image strany, corporate identity, lépe graficky zpracovaných tiskovin apod. Kampaň 

se vymykala svojí intenzitou, mírou pozornosti ze strany médií a také množstvím vynaložených 

finančních prostředků. Organizátoři kampaní nebyli primárně straničtí činitelé a kandidáti, ale 

najatí konzultanti. I to byl důvod změny způsobu komunikace s voliči. Externí konzultanti již 

v českých parlamentních kampaních působili od 90. let, avšak v menším měřítku, a ne ve všech 

relevantních kandidujících stranách. Volby 2006 byly přelomové i z hlediska hromadného užití 

 
18 srovnání viz (Malíř & Marek, 2005, str. 1361) 



31 
 

marketingu, známého z volebních kampaní v USA. Dá se tedy mluvit o celkové vyšší 

profesionalizaci (Matušková, 2006). 

Image politiků začala vytvářet i jejich soukromí, které se stalo politickým nástrojem, jak 

vytvářet package vlastní politické osobnosti, aby vytvořili určité sympatie, osobní kouzlo či 

souznění s určitými částmi veřejnosti, a zvýšili tak svou politickou moc. Od 90. let se PR a 

oblast soukromého života politiků značně medializovaly a profesionalizovaly. Tím spíše tento 

fenomén současnosti do určité míry ovlivňuje podobu veřejné, mediální i politické komunikace 

(Kasl Kollmannová, 2012, stránky 10, 13). 

 

3.2. Kandidatura, tvorba osobností 

Kandidatura jakožto začátek politické kampaně a politické práce vůbec je klíčová z pohledu jak 

vnější image, tak i hodnotové orientace. To, zda se člověk stane kandidátem nebo ne záleží na 

vnitrostranických procesech, které jsou zpravidla zahrnuty ve stranických stanovách. Tato 

podkapitola pojednává o procesu výběru kandidátů a tvorbě silných osobností uvnitř 

jednotlivých stran a hnutí. 

Výběr kandidátů na kandidátní listiny je zajímavý proces už jen kvůli tomu, že není dostatečně 

prozkoumán a zdokumentován. Řada údajů a dokumentů není veřejná, takže s daty, se kterými 

lze pracovat není možné vytvářet jednoznačný závěr. Samotný výběr kandidátů představuje 

jisté měřítko úspěšnosti strany navenek. Současně může sloužit jako ukazatel vnitrostranické 

demokracie a diskuze, ale také jako rozložení vnitrostranické moci mezi jednotlivé členy. 

Standardem je právní úprava způsobu nominace a také stranické normy, ale dochází zde také 

k řadě neformálních zákulisních procesů a rozhodnutí, k nimž má přístup jen omezený počet 

lidí, zpravidla straníků. Jejich role může a nemusí být pro celou nominaci zásadní – míru však 

nelze jednoznačně určit. Od typu kandidatury se dále odvíjí i styl vedení kampaně. Čím 

exkluzivnější možnost kandidatury je, tím je větší stranická reprezentace, a naopak čím je 

inkluzivnější, tím vyšší je reprezentace osobností. Druhou rozhodovací dimenzi tvoří selektorát, 

tedy kdo kandidáty vybírá. Nejuzavřenějším a zároveň nejvíce personalizovaným selektorátem 

je jeden člověk, příp. stranický orgán. Na opačném pólu se nacházejí primárky jakožto 

inkluzivní typ selekce, podporující personalizaci výběru. Na celý proces má dále vliv 

de/centralizace strany nebo hnutí. Čím centralizovanější proces výběru tím spíše mají šanci 

straníci. V opačném případě decentralizace se většinou prosadí osobnosti (Voženílková, 2018, 

str. 59). 
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Z hlediska výběru kandidátů na základě jejich profilu jsou zde dvě skupiny proměnných: 

1) volební systém, zákony, velikost volebních obvodů, počet volitelných míst pro danou 

stranu v rámci obvodu 

2) vnitrostranická dilemata – zajištěných volitelných míst pro stranické špičky, zajištění 

soudržnosti poslaneckého/senátorského klubu, celková přijatelnost kandidátů uvnitř 

strany 

Následná nominace odráží širokou škálu strategií a kompromisů jednotlivých stran s ohledem 

na jejich celkový styl řízení. Strany musí také brát v potaz, že kandidáti představují primární 

způsob komunikace s voliči – jsou její tváří a zrcadlem. Zároveň však kandidáti reprezentují i 

sami sebe, své charakteristiky, dovednosti, postoje a hodnoty v závislosti na volební strategii 

strany (viz níže). Elementárním požadavkem na kandidáty je ideová konzistence se stranou 

jinak by mohlo docházet k fragmentaci strany, a hlavně k odlivu voličů (Outlý & Prouza, 2013, 

stránky 104-105). 

Stranické osobnosti tvoří v rámci stran tzv. osobnostní značky (personal brands), tedy 

samostatně fungující značky na politickém trhu. Avšak jsou zároveň úzce spjaty se stranou, za 

níž kandidují ve vztahu tzv. co-brandingu. Co-branding alias duální branding je podle Kotlera 

„stavem, kdy se dvě nebo více dobře známých značek spojí a vytvoří společný produkt, který 

je společně uveden na trh. Co-branding může pomoci zvýšit obrat na daném trhu a zároveň 

otevřít příležitosti k oslovení nových zákazníků a využití nových distribučních kanálů. 

Nezbytnou podmínkou úspěchu je, aby každá značka měla sama o sobě přiměřenou hodnotu – 

adekvátní známost a dostatečně pozitivní image“ (Kotler, 2007, str. 428). Spojení značky strany 

(ať už nové nebo zaběhnuté) s konkrétním kandidátem někdy vyžaduje přizpůsobení image 

kandidáta tak, aby zapadl do konceptu strany, tzv. brandy house. V tomto přístupu na je na 

prvním místě strana, která reprezentuje pozitivní hodnoty a politik je jejím faktickým 

ztělesněním a naplňovatelem. Existuje však i odlišný přístup, který přichází na řadu např. 

v době krize, kdy strana nemá pozitivní ohlasy. Říká se mu house of brands – strana je tedy 

jakýsi zastřešující dům, v němž se kandidáti pohybují s poměrnou mírou nezávislosti, a je zde 

větší prostor pro vyjádření individuálních charakteristik. Kandidáti jsou nejsilnějším 

produktem, odlišujícím konkurující strany od sebe navzájem. I proto je žádoucí vytvořit kolem 

kandidáta takovouto osobnostní značku, příp. využily jako lídra politika, který již svou 

zaběhnutou značku má. Pokud tyto dvě značky nejsou dostatečně symbiózní, může docházet 

k odlivu voličské podpory. V tomto kontextu je dobré zmínit, že změna stranického leadera 
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umožňuje straně snadnější repositioning v rámci politického trhu (Žižlavský, 2012, stránky 

234-236). 

V rámci vytváření osobnostní značky jde především o „porozumění unikátní kombinaci 

racionálních a emocionálních atributů, jako jsou schopnosti, hodnoty a vášně“ vlastních dané 

osobě politika, jež se následně komunikují směrem k voličům za účelem odlišení se od 

konkurence. Pakliže má být personal brand úspěšný, musí politik žít v souladu s ní – musí jí 

být přizpůsobeno vše, co politik dělá, jak jedná, jak se obléká atd. (Omojola, 2008, str. 129). 

Vnější vzhled má zcela jistě zásadní vliv na vnímání politika očima voliče či spolustraníky, ale 

pokud pomineme psychologii barev, nemá samo o sobě hlubší hodnotové ukotvení. Ta musí 

být doplněna vhodnou rétorikou, veřejným vystupováním, účastí na společenských akcích 

určitého typu apod. Celý proces brandingu pokrývá obě tyto složky – jak vnější vizuální, tak i 

vnitřní, hodnotovou. Nezbytným předpokladem je následná komunikace všemi dostupnými 

kanály v rámci vytvoření nebo udržení koherence celé značky (Žižlavský, 2012, stránky 238-

239). 

V procesu výběru kandidátů se strany značně liší. Standardně kandidují straníci, kteří mají 

vnitrostranickou podporu a jsou ve straně i mimo ni známí. Vždy záleží na stanovách konkrétní 

strany. Ve většině případů se zde vyskytuje požadavek na členství po určitou dobu, předchozí 

politická zkušenost a někdy také negativní lustrace. Dalším faktorem, kterým se strany od sebe 

liší, je počet kandidujících nestraníků. Pravidla dané stanovami pro kandidaturu mohou 

zvýhodňovat členy, kteří se vyznají ve stranické hierarchii a fungování strany. Zároveň ale 

zastávání funkce ve straně může odrážet mocenskou pozici a oblíbenost daného člena ve straně, 

která se následně projeví i v jeho vnitrostranickém zápasu o místo na kandidátce. Z hlediska 

politické reprezentace se nabízejí dvě možnosti hodnocení kandidátů. Prvním je to, nakolik 

reprezentují voliče z hlediska politických postojů. Druhou charakteristikou je důvěryhodnost 

kandidátů v tom, nakolik jsou v představách voliče kompatibilní se svým programem – např. 

větší emancipovanost žen bude spíše prosazovat žena a širší zásahy do ekonomiky ze strany 

státu bychom také čekali spíše od odboráře než podnikatele (Outlý & Prouza, 2013, stránky 

106, 112). 

 

3.3. ODS 

Vznik Občanské demokratické strany navazuje na politický vývoj po listopadu 1989 

v postkomunistickém Československu. Geneze strany též souvisí s ideologickou poptávkou po 
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pravicové či středopravicové straně a může být popsána jako vyčlenění z Občanského fóra, 

coby jistého politického inkubátoru, pravicověji smýšlejících subjektů (Malíř & Marek, 2005). 

V tomto smyslu výhodou ODS od počátku byla ideová koherence a poměrně jasně vyznačený 

okruh potenciálních voličů. Z hlediska formálněprávního bylo založení strany důsledkem 

jednání Sněmu Občanského fóra (23. 2. 1991), na němž došlo k tak zvané lánské dohodě, která 

zpečetila rozdělení OF, čímž vznikly dva nové politické subjekty: ODS a Občanské hnutí (Malíř 

& Marek, 2005, str. 1503). V tomto smyslu stálo u zrodu strany ideologické štěpení uvnitř 

názorově a zájmově rozmanitého Občanského fóra. Jako den vzniku ODS coby samostatného 

politického subjektu můžeme označit 18. března 1991, kdy byla strana zaregistrována 

ministerstvem vnitra. Po dubnovém sjezdu v Olomouci téhož roku byl předsedou strany zvolen 

V. Klaus, místopředsedou P. Čermák a M. Macek. 

Již od samého svého vzniku představovala ODS stranu parlamentní s početným zastoupením 

v zákonodárných orgánech, nejdříve České národní radě a Federálním shromáždění, po 

rozdělení Československa v Parlamentu ČR. Kupříkladu ve volbách do Poslanecké sněmovny 

roku 1996 získala ODS 68 mandátů (29,6%), 63 (27,74%) ve volbách roku 1998, 58 (24,47%) 

v roce 2002 a 81 mandát (35,38%) v roce 2006 (Matušková, 2006, str. 83). Vidíme tedy, že 

napříč svými dějinami, až do současnosti, ODS si podržela status významné parlamentní strany. 

Co se týče historie, politického angažmá a důležitých událostí, můžeme zmínit tu skutečnost, 

že ODS vystupovala pro rozdělení Československa. Bezprostředně se týká ODS i opoziční 

smlouva z roku 1998 po tzv. Sarajevském atentátu. Dohoda mezi opoziční ODS (na čele s V. 

Klausem) a vládní ČSSD (pod vedením M. Zemana) stála na předpokladu, že vláda nebude 

ohrožena vyslovením nedůvěry opozicí. Kromě toho a mimo jiné, signatáři uznali za vítěznou 

stranou právo na sestavení vlády a metodu to umožňující. Překvapivě tato smlouva umožnila 

spolupráci stran, jež byly považovány za úhlavní rivaly v boji o vládu. Samozřejmě snahy ODS 

a ČSSD o politickou dominanci se v té či oné míře projevovaly až do nástupu a parlamentního 

etablování nových a netradičních politických subjektů (hnutí ANO, SPD, Piráti). Můžeme si 

připomenout, že kupříkladu „ve volbách roku 2006 měla ODS pozici favorita“ (Matušková, 

2006, str. 84), mimo jiné díky politickému angažmá M. Topolánka. Členská základna ODS se 

kontinuálně zvyšovala od roku 1991 do 1994, následně došlo k poklesu, který se opakoval mezi 

léty 1998 – 2009(z 33 662 členů v roce 2009 na 31 011členů v roce 2010).19 

Co se týče ideologického a programového zaměření strany, pozoruhodným je následující 

povšimnutí: „Je poněkud paradoxní, že navzdory logické šíři tematického záběru politiky 

 
19 Informace dostupné z: http://www.cevro.cz/cs/231059-vyvoj-clenske-zakladny-ods-1991 (28. 3. 2020) 
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Občanské demokratické strany její programové vybavení bylo a je strukturováno velmi 

jednoduše“ (Malíř & Marek, 2005, str. 1504). To se týká té okolnosti, že ODS má program jen 

jeden, jenž plní úlohou střednědobou i dlouhodobou – kombinuje totiž jak dalekosáhlé vize, tak 

i specifičtější zaměření, které je vhodnější pro časově omezenější politické účely. Směrodatným 

pro ideologickou profilaci strany je dokument „Cesta k prosperitě“, jenž byl přijat stranou již 

v roce 1992. V tomto programovém dokumentu byly označeny centrální ideologická stanoviska 

strany, které lze označit za tržní a demokratická v pravicově-konzervativní verzi. Již od počátku 

byla ODS stranou proevropskou, což se projevilo v úspěšné snaze o začlenění ČR do 

euroatlantických struktur. Nicméně do roku 2010 (v souvislosti s některými výroky P. Nečase 

a M. Němcové) se začali objevovat diskuse o výskytu euroskeptické linie uvnitř strany.20 Co se 

týče konzervativního elementu programu ODS, tak byl vyjádřen definicí strany coby „usilující 

o záchranu a obnovu základních hodnot evropské křesťanské civilizace“. Nicméně její 

konzervativní orientace, na rozdíl od KDU-ČSL, nikdy neměla explicitně náboženské 

zakotvení. 

Ve volbách do PS roku 2013 ODS destabilizovaná rezignací předsedy strany a vlády Petra 

Nečase zaznamenala propad o 7, 72% oproti volbám předchozím, přičemž se občanským 

demokratům podařilo získat celkově 384 174 hlasů a obsadit 16 mandátů.21 To bylo nejhorším 

volebním výsledkem na celorepublikové úrovni pro ODS vůbec. V souvislosti s propadem 

ODS ve volbách 2013 bychom také mohli zmínit tu poškozující pro občanské demokraty 

okolnost, že třetí předseda strany a tehdejší předseda vlády Petr Nečas byl zapleten do takzvané 

„kauzy Nagyová“. Tato skutečnost samozřejmě neunikla povědomí veřejnosti, také proto, že 

vedla k pádu Nečasovy vlády a předčasným volbám do PS. Věci se pro občanské demokraty 

však obrátily k lepšímu ve volbách roku 2017, mimo jiné díky novému vedení. 

Předsedou byl 18. ledna 2014 zvolen Petr Fiala, jemuž se společně s kolegy povedlo distancovat 

od poněkud skandalosní aury, jež sehrála roli v neúspěchu roku 2013. Společně s Fialou, zdá 

se, přišel do ODS i profesionálnější, vyhraněnější a asertivnější styl. Patrně tuto obměnu 

ilustruje i proměna logu ODS, k níž došlo v květnu 2015. „Jedná se tak o doposud největší 

proměnu loga v historii ODS. Nová a zjednodušená podoba loga má symbolizovat i proměnu, 

jíž si strana v uplynulých letech prošla“ (Eibl & Gregor, 2019, str. 132). K úspěchu občanských 

 
20 Dostupné z: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/13843-je-soucasna-ods-vice-euroskepticka-politologove-se-
neshodnou/ (25. 3. 2020) 
21 Dostupné z: https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps (20. 4. 2020) 
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demokratů ve volbách 2017 zřejmě přispěla i interaktivnější a poutavější volební taktika, 

příkladem toho může sloužit například putovní letní kino, které se těšilo značného úspěchu.        

Co se týče politického marketingu ve vztahu k volbám 2017 do PS, usiluje ODS, v souladu se 

svým ideologickým a hodnotovým zaměřením, o konzervativní sdělení. Do voleb roku 2017 

šla strana „s novým logem… Změny se dočkal font, odstín modré, který je nově světlejší, ale 

hlavně vizuální podoba ptáka“ (Eibl & Gregor, 2019, str. 75)22. Zdá se, že kombinace modré a 

bílé intuitivně vyjadřuje zásady pravicové strany a evokuje zdrženlivost a poklidnost, 

vyjádřením čehož jsou politické postoje ODS. Navíc má změna loga, načež poukazují Eibl a 

Gregor, vyjadřovat změny, které strana prodělala v letech předcházejících volbám roku 2017. 

V souvislosti s image strany lze zmínit i osobní image Petra Fialy, jeho vždy formální oděv a 

projev. Srovnáme-li Fialovou image před volbami 2017 a po ní, musíme uznat, že prošel 

zásadní vizuální proměnou. Z úřednicky působícího politika prošel proměnou do více státnické 

formy. Nechal si narůst upravený vous, což mu opticky zjemnilo tvář a také začal nosit brýle, 

aby dodal své vizáži na vážnosti a intelektuálnosti. Pocit spolehlivosti, kvalifikovanosti a 

kompetentnosti mělo evokovat i motto volební kampaně: „můžete se spolehnout“. Pozoruhodné 

je i zdůraznění historické návaznosti, což je charakteristické pro konzervativní smýšlení: tato 

myšlenka byla vyslovena v jednom z předvolebních spotů ODS následovně: „poučení 

z minulosti, připravení na budoucnost“. Samotné sdělení spotu má být předvedením pevných a 

neměnných principiálních hodnot, na jejichž základě chce ODS tvořit konzervativní politiku. 

Myslím si, že důraz na kvalifikovanost, profesionalitu (jež je kupříkladu vyjádřena v image 

Petra Fialy) může souviset i s tou okolností, že mezi voliči ODS je značné procento lidí (ve 

vztahu k množství hlasujících) s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Taktéž 

prezentace ODS po stránce její image může být imponující podnikatelským kruhům, v nichž se 

cení profesionalita, kvalifikovanost, spolehlivost a odpovídající vzorce chování, verbální i 

neverbální komunikace. 

Stranickým symbolem ODS je letící pták na tmavě modrém pozadí. Logo se poprvé objevilo 

v roce 1992, v průběhu let se měnila jen stylizace nápisu ODS (viz příloha). Po korupčním 

skandálu a pádu vlády Petra Nečase, tč. předsedy ODS byla globálně snížena důvěra ve značku 

této politické strany. To se odrazilo např. v kampani v komunálních volbách 2014, kde bylo 

logo umístěno nenápadně na okraj všech vizuálních prezentačních materiálů (Komínek, 2020). 

Po zvolení Petra Fialy novým předsedou strany, byl zahájen celkový rebranding, který se 

projevil mj. i změnou loga. Podle Libora Jelínka, autora nového loga ODS, má změna 

 
22 nové i předchozí logo ODS – viz příloha  
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symbolizovat celkovou vnitřní přeměnu, odstřihnutí se od negativní minulosti a vůli dát najevo 

svůj neustálý vývoj. Zároveň chce zachovat základní hodnoty ODS a historický kontext s ním 

spojený. Petr Fiala k novému logu vyslovil, že jako správná konzervativní strana se ODS mění 

evolucí ne revolucí. Pták (stranický symbol) byl zachován, jen dostal modernější podobu – 

neletí doleva, ale vzhůru, jako celá ODS (ODS, 2015). 

 

3.4. ČSSD 

Ačkoli z hlediska formálněprávního vznikla (byla obnovena) Česká strana sociálně 

demokratická ve své moderní podobě v březnu roku 1990 na 24. obnovovacím sjezdu, kořeny 

sociální demokracie sahají až do XIX. století. Formování politických subjektů dělnické a 

sociálně demokratické profilace zaznamenáváme již v roce 1868 v souvislosti se vznikem 

družstva Oul na čele s F. L. Chleborádem. O deset let později, 7. 3. 1887, byla založena česká 

frakce sociálních demokratů (Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku) coby 

odnož rakouské sociálně demokracie. Již koncem XIX. století, v roce 1893, došlo k vyčlenění 

českých sociálních demokratů, k založení Českoslovanské sociálně demokratické strany 

dělnické coby samostatného politického subjektu. Již za habsburské monarchie se stala česká 

sociální demokracie parlamentní, po volbách 1897 získala zastoupení v Říšské radě. Nehledě 

na svoji dělnickou, sociální, explicitně levicovou orientaci projevili se sociální demokraté jako 

síla prostátní v době první světové války. S tím také souvisí koncepce austromarxismu, tedy 

reformace Rakouska-Uherska podle levicových zásad. Zastáncem tohoto postoje byl i 

zakladatel a předseda Rakouské sociálně demokratické strany Viktor Adler. Z českých zastánců 

této linie je nejznámějším Bohumil Šmeral. Po vzniku nezávislého Československa přijali 

sociální demokraté název Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD), 

přičemž se těšili masové voličské podpoře a podržovali si status parlamentní strany, ačkoli 

v letech 1926 až 1929 nebyli zastoupeni ve vládě. Ve vládě zformované roku 1919 se stal 

předseda československých sociálních demokratů Vlastimil Tusar dokonce předsedou. 

Následující ideologické štěpení uvnitř strany vedlo k vyčlenění radikálnější levicovější frakce 

(takzvaná ČSDSD-levice), z níž posléze, v roce 1921, se zformovala KSČ, která v průběhu 

následujícího politického vývoje směřovala ke krajně levicovému pólu politického spektra 

(Malíř & Marek, 2005, stránky 213-241). 

Pozoruhodně a oproti Československé straně lidové, byla sociálně demokracie, přesněji její 

specifický odštěpek, lze-li to tak nazvat, stranou zakázanou po celé období socialismu 
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v Československu. Jelikož KSČ se vlivem ideologické polarizace odštěpila od sociálních 

demokratů v roce 1921, po roce 1948 je inkorporovala zpět, ovšem tentokrát pod svým 

neomezeným diktátem. Zároveň však fungovala exilová větev československé sociální 

demokracie. V době uvolnění politických a společenských poměru v Československu, tedy 

v roce 1968, byly zaznamenány snahy o legalizace strany, které ovšem neuspěly z důvodu 

okupace a navazující normalizace. Ačkoli po sametové revoluci právní překážky pro obnovení 

strany byly odstraněny, „konflikt v exilové sociální demokracii se promítl i do domácích 

poměrů po listopadu 1989, kdy se fakticky vytvořily dva navzájem znepřátelené 

sociálnědemokratické proudy. První okolo R. Battěka, orientovaný na oficiální exilovou 

Československou sociální demokracii, s obnovou strany nepospíchal a angažoval se ve 

strukturách Občanského fóra. Naopak druhý proud okamžitě přistoupil k obnově samostatné 

sociální demokracie“ (Malíř & Marek, 2005, stránky 1463-1464). V každém případě předsedou 

staronové sociální demokracie se stal J. Horák, který pobýval v exilu, zvolený na obnovovacím 

sjezdu v březnu 1990. Neúspěch nového politického subjektu ve volbách do ČNR byl však již 

předem předvídatelný, neboť frakce sociálních demokratů uvnitř Občanského fóra (Klub 

sociálních demokratů Občanského fóra na čele s R. Battěkem) přirozeně odnímala 

samostatným sociálním demokratům Horáka hlasy. V parlamentních volbách roku 1990 získala 

ČSSD pouhých 4, 11 % hlasů, v komunálních volbách téhož roku podobně nízké procento 

hlasů. Tento problém byl vyřešen roku 1991, kdy došlo k rozpadu OF kvůli probíhající 

ideologické profilaci jeho frakcí. Sociální demokraté OF se uskupili do Klubu poslanců sociálně 

demokratické orientace, který neměl dlouhého trvání a jehož členové povětšinou vstoupili do 

ČSSD. To vedlo k následnému etablování strany coby parlamentní a dokonce, spolu s ODS, 

dominantní v českém politickém životě. V roce 1993 se strana přejmenovala na Českou stranu 

sociálně demokratickou a jejím předsedou byl zvolen M. Zeman, který zastával tuto funkci až 

do roku 2001. Ve volbách roku 1998 dočkala se sociální demokracie značného úspěchu a díky 

opoziční smlouvě uzavřené s ODS zformovala menšinovou vládu, jejímž předsedou se stal M. 

Zeman (do roku 2002). S nástupem M. Zemana se také změnila politická strategie ČSSD. „Za 

prvé přešel od umírněné a konsensuální politiky Horákova vedení k velmi konfrontační kritice 

tehdejší pravo-středové vládní koalice. Názorně to ztělesňovaly jeho často užívané bonmoty, 

jako třeba o potřebě ‚jít vládě po krku‘ nebo o pravici, která za sebou nechává ‚spálenou zemi‘. 

Za druhé se pokusil vtáhnout do ČSSD nejrůznější skupiny a politiky z malých centristických 

a levo-středových formací…“ (Hloušek & Kopeček, 2010, str. 38). 
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Ve volbách do Poslanecké sněmovny roku 1996 získala ČSSD 61 mandát (26,44%), v roce 

1998 74 mandátů (32,31%), ve volbách 2002 70 mandátů (30,20%) a v roce 2006 74 mandáty 

(32,32%) (Matušková, 2010, stránka 83). Vidíme, že ve volbách roku 1998 strana obhájila své 

postavení politické dominanty, které si obhájila až do voleb do PS v roce 2017, kdy sociální 

demokraté (na čele s volebním lídrem L. Zaorálkem) zažili katastrofální pád na pouhých 7,27%. 

V každém případě ve volbách roku 2006 sociální demokraté prohráli boj s ODS o první místo, 

nicméně, jak podotýká Anna Matušková, „Budeme-li ale proběhnuvší volby analyzovat 

vzhledem k úrovni volební kampaně, pak ČSSD zvítězila a své soupeře výrazně zastínila. 

Hlavní témata, spád a dynamiku volební kampaně v roce 2006 totiž systematicky určovala 

právě sociální demokracie, čímž nezpochybnitelně ovlivnila i politickou komunikaci svých 

protivníků“ (Matušková, 2006, str. 104). Obecně lze říci, že za Paroubkova vedení ČSSD začíná 

značně spoléhat na asertivní marketingové přístupy, s čímž kupříkladu souvisí nábor 

politických specialistů (zejména známé americké PR-firmy Penn, Schoen and Berland) a čímž, 

zdá se, může být zčásti vysvětlena agresivita volební kampaně ČSSD v roce 2006. Právě Jiřímu 

Paroubkovi se povedlo uskutečnit vnitřní centralizaci strany, překonat problémy spojené 

s předsednictvím Stanislava Grosse a prosadit zcela nový styl, který se v České republice až do 

roku 2006 neobjevil. Právě v tomto období můžeme spatřovat počátky intenzivního nasazení 

PR a marketingových strategií v české politice, které dosáhlo kulminace ve volebních 

kampaních hnutí ANO posledních let. V případě ČSSD byl hlavním inovátorem v tomto směru 

Jiří Paroubek (v menší míře Stanislav Gross), který vsadil na zevrubnou přípravu, analýzu 

volebního prostřední, práci se statistickými údaji a nasazení zahraničních politických PR-

specialistů. Oproti tomu volby do PS roku 2010 se ukázaly být méně úspěšnými pro sociální 

demokraty: 22,08% oproti 32,32% v předchozích volbách. Podle analytické zprávy Oty 

Novotného23 důvodem byla osobnost J. Paroubka, jež umožňovala kreativní útoky ze strany 

konkurence, Vlčková aféra, a také skutečnost, že Strana práv občanů Miloše Zemana a do jisté 

míry i Suverenita Jany Bobošíkové odtáhly nezanedbatelné procento voličů, kteří by jinak dali 

preferenci sociálním demokratům.  

Skutečnou katastrofou pro ČSSD však byly volby roku 2017. Jedním z důvodů, tedy kromě 

specifických rysů volební strategie, která nedokázala najít jednotné zaměření, byl vzestup hnutí 

ANO. Jak píše Eibl a Gregor: „Největšími rivaly se před volbami stali koaliční partneři ČSSD 

a ANO…“ (Eibl & Gregor, 2019, str. 71), tedy politické subjekty zaměřující se na široké lidové 

 
23 Dostupné z:https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/neuspech-ve-volbach-zavinil-i-paroubek-priznala-vubec-
poprve-cssd.A100608_223511_domaci_cem (21. 4. 2020). 
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vrstvy a razící lidově zaměřenou (obsahově i formálně) politiku. Tento segment politického 

života tedy nemohl vydržet dva silné subjekty, v důsledku čehož slabší byl decimován. Zdá se 

také, že nezanedbatelnou úlohu v neúspěchu sociálních demokratů měla také podoba jejich 

volební kampaně. Odstoupení Bohuslava Sobotky, vnitřní stranická destabilizace, to vše bylo 

doplněno stylistickými nezdary. „Nová podoba loga…se setkala s chladným přijetím, kritici na 

sociálních sítích poukazovali například na to, že místo růže nyní minimalisticky pojaté logo 

připomíná spíš hlávku zelí“ (Eibl & Gregor, 2019, str. 74). Dle vyjádření Daniela Köppla, 

tč.šéfredaktora marketingové firmy Empresa Media je oranžová populární barvou v posledních 

letech a připomíná dynamiku. Politické strany standardně ctí rozdělení svých maskotů na fauna 

a floru. Levicové strany mají ve znaku spíše rostliny (růže ČSSD), pravicové více zvířata (pták 

ODS, beran Strany Svobodných). Symboly z flory jsou znakem dlouhodobosti, trpělivosti a 

rčení, že práce přináší růže. Oproti tomu znaky z fauny symbolizují více agresivitu, rychlost, 

touho vyniknout – tedy vlastnosti, které si obvykle asociujeme s pravicovými stranami24. 

Co se týče ideologického a programového zaměření, můžeme říci, že ČSSD usiluje o politiku 

levicovou, „sociálně tržní ekonomiku či solidaritu“. Směrodatným je v tomto ohledu „první 

skutečně koncepční programový dokument“ (Malíř & Marek, 2005, str. 1465)sociálních 

demokratů Alternativa pro naši zemi z roku 1997. V tomto dokumentu se sociální demokracie 

snažila předložit ucelenější vizi vlastní politiky a obecných představ, jak přistupovat k její 

realizaci. Dalším dokumentem směrodatným pro ideologickou a programovou profilaci strany 

je Lidskost proti sobectví z roku 1998, jehož samotný název poukazuje na ideje sociální 

spravedlnosti a solidarity, které ČSSD obhajuje, což vyjadřuje i její heslo „Svoboda, 

spravedlnost, solidarita“. Strana se profiluje jako proevropská a patří do Socialistické 

internacionály. Podle analýzy Daniela Kunštáta z Institutu CEVRO (Sociální a demografická 

struktura elektorátu ČSSD v roce 2006)25 většinu voličů ČSSD (45%) v roce 2006 tvořili lidé 

se středním vzděláním bez maturity a vyučení, 31% s maturitou a 11% s vysokoškolským.   

Volební kampaň roku 2017 byla silně soustředěna na osobnost volebního lídra L. Zaorálka, jenž 

dominoval spotům ČSSD. „Argumentace obou spotů je pak umocněna odkazy na Zaorálkův 

život, jeho otce apod. Opakovaně byly zmiňovány knihy, ve spotech se objevuje knihovna, 

zdůrazňovala se Zaorálkova sečtělost a vzdělanost. Mottem kampaně byla slova „Když bohatne 

země, musí bohatnout i lidé“, což plně souhlasí s ideologickým směřováním a smýšlením 

 
24 Dostupné z https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1206036-cssd-nesmi-pouzivat-sve-logo-kvuli-autorskym-
pravum (11. 3. 2020) 
25 Dostupné z: http://www.cevro.cz/cs/231059-vyvoj-clenske-zakladny-ods-1991 (10. 3. 2020) 
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strany, stejně jako tvrzení Zaorálka, opakující se ve spotech, „na každém z nás záleží“, což 

zdůrazňuje orientaci na solidaritu a komunitaristické cítění stavěné do protikladu vůči 

bezohlednému individualismu. „Vizuálně je tento argument podpořen přítomností různých lidí 

rozličného věku a profesí. Vedle sebe tu tak stojí zástupci ‚obyčejných lidí‘, jejichž práce by 

měla být spravedlivě oceněna“. Apelovat na široké vrstvy snad mělo i odkazování na elementy 

masové kultury, tak v jednom ze spotů vidíme „parafrázi slavné scény z filmu Roberta 

Zemeckise Forrest Gump“ (Eibl & Gregor, 2019, stránky 128-129). Ve spotu rozdává lidem 

bonbony Lubomír Zaorálek, přičemž s nimi rozmlouvá a pak postupně seznamuje se svojí vizí 

dobrého státu a společnosti. Vidíme tu jistý lidový apel, ačkoli ztělesněný postavou vážnou, 

sečtělou a neslibující žádná snadná řešení: v Zaorálkově spotu je kobliha prázdná, bez 

marmelády (oproti koblihám hnutí ANO), což je pro obdarovaného touto koblihou nemilé 

překvapení. Tvůrci spotu snad chtěli naznačit, že sociální demokraté vycházejí vstříc k lidu, 

zanechávají elitářské předsudky, avšak způsobem nikoli demagogickým, nýbrž zodpovědným. 

S tím snad souvisí i uvolněnější osobní styl veřejně exponovaných sociálně demokratických 

politiků. Můžeme se ptát, proč byl pro tento volební spot vybrán zrovna Forrest Gump. Zaprvé 

byla volba, mohli bychom předpokládat, opodstatněna všeobecnou znalostí tohoto filmu. 

Zadruhé postava Forresta Gumpa snad pro některé evokuje otevřenost, ač jednoduchou, 

upřímnost, lidovost. Ještě jedním důvodem může být jeden z aspektu sdělení filmu, tedy že i 

prostý, ba dokonce znevýhodněný člověk, může, ať už tím či oním způsobem, dojít úspěchu. 

Stranickým symbolem ČSSD je po vzoru západoevropských levicových stran (např. britští 

Labouristé) od roku 1990 růže26.Růže dle vyjádření ČSSD symbolizuje triádu společenského 

partnerství spravedlnost-solidarita-svoboda. Tehdy byla ještě základní barvou modrá, doplněná 

o červenou růži. Koncem 90.let bylo vytvořena upravená verze loga kvůli sporům o autorská 

práva, což ČSSD nutilo měnit loga častěji než ostatní politické strany (viz příloha). Nové logo 

mělo podobu (stejně jako současné) zakulacené červené růže se zeleným stonkem, který měl 

ztělesňovat směr udržitelného rozvoje. Za předsednictví Jiřího Paroubka strana prošla 

celkovým rebrandingem, vč. úpravy loga. ČSSD se rozhodla opustit modro-červené barvy a 

definitivně se přiklonila k oranžové, která je od té doby hlavní stranickou barvou. Po dalším 

autorském sporu se strana v roce 2011 rozhodla zůstat u loga zatočené růže v oranžovém 

provedení (Komínek, 2020). 

 

 
26 růži má ve znaku i Mezinárodní socialistické hnutí (https://www.socialistinternational.org/about-us/) 
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3.5. KDU-ČSL 

Již od svého vzniku v roce 1919 si KDU-ČSL držela status parlamentní strany, vyjma volebního 

období 2010-2013. Lidovecká strana vznikla spojením několika různých křesťansky 

orientovaných stran. První předseda Jan Šrámek pocházel z řad katolických duchovních. Již od 

svého vzniku se soustředila primárně na křesťanská, sociální a zemědělská témata. V téže době 

také vznikla organizace Orel, která mimo jiné bojovala v prvních měsících nové republiky proti 

Maďarům na slovenských hranicích a posléze konkurovala i populárnímu Sokolu. Od začátku 

byla strana vnitřně rozdělená na moravskou a českou část, což byl důsledek historického dělení 

Čech a Moravy, které měly vlastní zemské sněmy, avšak v rámci vytvoření silnějšího 

politického subjektu se rozhodli spojit se. Silným pojítkem byl v tomto kontextu první předseda 

Šrámek. Touto vnitřní dichotomií strana částečně trpí dodnes. Souvisí to i s volební podporou, 

velikostí členské základny, množstvím kandidátů v jednotlivých regionech České republiky. 

Podobně jako ostatní politické strany své doby disponovala masovou členskou základnu a 

v současnosti (2019) se s 25 000 straníky řadí mezi strany s největším počtem členů. Základním 

styčným bodem, který měla lidovecká strana v době svého vzniku, byla obrana katolicismu, 

později obecně křesťanských hodnot. Jelikož ten byl silně spojen s habsburskou monarchií, byli 

lidovci kritizováni jak z řad nacionalistů, tak i liberálů a socialistů. Ruku v ruce s tím šla 

vzrůstající sekularizace a požadavky na odluku církve od státu. V roce 1925 lidovecká strana 

prosadila zákon o státním příspěvku duchovním, čímž fakticky znemožnila rozluku státu a 

církve. Přestože měla v prvních letech svého vzniku relativně malou voličskou podporu, řadí 

se stále mezi stranu státotvornou a také mezi tzv. Pětku. Větší podporu měla strana na venkově, 

který vždy byl konzervativnější než městské obyvatelstvo a v dané době zde stále panoval 

tradiční způsob života, k němuž se řadí i větší sociální úloha náboženství (KDU-ČSL, KDU-

ČSL, 2019). 

Po roce 1989 se strana snažila oprostit od své spolupráce s komunisty a členství v Národní 

frontě. Po pozitivní lustraci předsedy Josefa Bartončíka, stanul v čele lidovců Josef Lux. 

Předchozí odhalení značně zdiskreditovalo lidoveckou stranu v očích tehdejší veřejnosti. 

Program, který lidovci představili na sjezdu v roce 1992, nesoucí název Místo chaosu řád – 

místo řečí skutky měl dle jejich slov, skýtal třetí cestu mezi ČSSD a ODS jak rovině 

hospodářské, tak i sociální a politické. Dalším klíčovým výstupem sjezdu byl nejen výše 

zmíněný ucelený politický program, ale i název Křesťanská a demokratická unie – 
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Československá strana lidová (zkráceně KDU-ČSL)27.V rámci svého programu nabízeli 

kompromisní variantu mezi liberálním a socialistickým modelem. Základním spojovacím 

bodem je křesťanská nauka, nicméně sama KDU-ČSL se prohlašuje za stranu nadkonfesijní a 

konzervativní, hlásající se k přímému odkazu na prvorepublikovou lidoveckou stranu (Malíř & 

Marek, 2005, stránky 1435-1436). 

Zpočátku 90. let měla KDU-ČSL představu vyplnění prázdného místa politického středu. 

Velkou inspirací jim (nejen) v tomto ohledu byly sesterské křesťanské strany v Německu 

(CDU) a Rakousku (VPÖ). Ukázalo se však, že víra jakožto hlavní sjednocující prvek v ČR 

nestačí. Navíc zde byla silná konkurence dalších občanských pravicových stran. Velký důraz 

je také kladen na členskou základnu dle heslo vox populi, vox dei. Interpretace politiky jakožto 

služby pro svou komunitu, jenž se v rámci strany tvoří, je příznačná. Členství ve straně bylo a 

je zpravidla volně provázáno s členstvím v dalších organizacích napojených přímo či nepřímo 

na KDU-ČSL jako Orel apod. Za Luxova předsednictví strana představila model sociálně-

tržního hospodářství, jakožto alternativu k anglosaskému kapitalismu. Tento model nebyl 

vykládán jen jako čistě hospodářský, ale i jako občanský – tzv. komunální lidovectví, tedy jako 

projekt vzájemné občanské propojenosti a důvěry. KDU-ČSL se vždy odvolávala na podporu 

lidových vrstev obyvatelstva a jako taková tento pohled nabízela během 90. let i v koaličních 

vládách pravicovým „městským“ stranám (Gjuričová, 2011, stránky 221, 234-236). 

KDU-ČSL je strana masového typu a v současnosti je jednou ze stran s největším počtem členů 

v ČR. Zároveň je to strana, za níž statisticky kandiduje největší počet nestraníků (především na 

komunální a senátní úrovni) a která se vyznačuje silně hierarchickou vnitřní strukturou. Slovo 

lidová v názvu strany zde získává charakter volby zdola. Na druhou stranu ta někdy prodlužuje 

celkový proces rozhodování a dělá jej tím značně neefektivním. S ohledem na vysoký počet 

členů má KDU-ČSL velké zásoby potenciálních i faktických kandidátů. Nominační řád 

neurčuje, zda kandidát musí být členem strany nebo zda musí mít předchozí politickou 

zkušenost. Jak již bylo řečeno výše s ohledem na masivní volební základnu a široké možnosti 

zapojení se do fungování strany a přidružených organizací jsou kandidáti schopni nasbírat 

elementární zkušenosti dlouho před kandidaturou (Outlý & Prouza, 2013, str. 106). 

Původním poválečným (1918) symbolem lidové strany byla řada věcí, mj. i kříž. Za éry Josefa 

Luxe byl vybrán symbol zeměkoule s trikolórou uvnitř. Od roku 2010 začala KDU-ČSL 

procházet razantními změnami. Kromě nástupu Pavla Bělobrádka do funkce předsedy strany, 

 
27Tato zkratka se stala oficiálním názvem strany během sjezdu v březnu 2019 (KDU-ČSL, Sjezd 2019: KDU-ČSL, 
2019). 
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pod jehož vedením se lidovci ve volbách 2013 vrátili do Parlamentu, došlo i na program a 

stranickou symboliku. Změna ve vedení měla symbolizovat přerod ve všech směrech, a proto 

mají lidovci od roku 2012 ve znaku list lípy. Ten nahradil předchozí zeměkouli, ale slogan 

„Klidná síla“ zůstal i nadále. Lipový list byl zvolen jako národní symbol, což má symbolizovat 

odkaz na národní tradice a pevné sepětí s půdou, venkovem a rodným místem. Zároveň je v něm 

nenápadně znázorněn i křesťanský kříž, symbol historické kontinuity strany (Komínek, 2020). 

Logo se nejčastěji objevuje v tmavě modrém provedení na žlutém pozadí, ale používají také 

verzi s bílým pozadím (viz příloha). Dle vyjádření lidovců tmavě modrá v logu má představovat 

profesionalitu, naopak žlutá je symbolem změny a pozitivních očekávání. Dohromady tedy mají 

ztělesňovat moderní stranu s konzervativními postoji, která se ale nebojí změn (KDU-ČSL, 

Lidovci představili nové logo, 2012). Z hlediska psychologie barev modrá opravdu symbolizuje 

profesionalitu, otevřenost a stabilitu. Žlutá je barvou dynamiky, ale i obtíží (Vysekalová, 2007, 

str. 155). Slogan Klidná síla ji však poněkud umírňuje. 

 

3.6. Pirátská strana 

Strana Pirátů může být jednoznačně začleněna do kategorie netradičních a její vznik v roce 

2009 souvisí s mezinárodní tendencí k formování stran na základě zájmových skupin. 

Kupříkladu z hnutí za liberalizaci a rozšiřování uživatelských práv v oblasti online aktivit. 

V českém prostředí se stala formalizací tohoto trendu právě strana Pirátů, která vzešla z online 

petice, která byla zveřejněna v dubnu 2009.28 O tři měsíce později došlo k registraci Pirátů 

Ministerstvem vnitra, přičemž vnitřní strukturace strany, její orgánů a obsazování posic 

probíhalo až do podzimu téhož roku. Výsledkem toho procesu bylo zvolení na sjezdu 

v Albrechticích nad Orlicí 24. a 25. října 2009 předsedou strany Ivana Bartoše.29 Jak o sobě 

píšou Piráti na své webové stránce, vznik strany souvisí, stejně jako formování „řady pirátských 

stran napříč Evropou“,30 se „švédskou kauzou The Pirate Bay“. Pro připomenutí: 31. ledna 

2008 švédská vláda obvinila čtyři osoby (zakladatelé The Pirate Bay, webové stránky indexující 

torrenty) z porušení autorských práv.31 Tento proces vyvolal kritickou odezvu v určitých 

 
28Dostupné z: https://www.abclinuxu.cz/blog/BoodOk/2009/4/petice-pod-vznik-ceska-piratske-strany 
(5. 4. 2020) 
29Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/cf/2_2009 
(5. 4. 2020) 
30Dostupné z: https://www.pirati.cz/o-nas/ 
(24. 4. 2020) 
31Dostupné z: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.143146/charges-filed-against-the-pirate-bay-four 
(24. 4. 2020) 
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kruzích a získal neoficiální označení „spectrial“ (spojení anglických slov „spectacle“ a 

„trial“).32 Právě na tomto pozadí kauzy The Pirate Bay, která se dočkala značné medializace, 

probíhala mobilizace evropských pirátských zájmových skupin, jež vyústila do založení 

programově odpovídajících stran. Nicméně v samotném Švédsku vznikla pirátská strana již 

v roce 2006, přičemž sloužila jako model a inspirace pro podobné politické subjekty po celé 

Evropě. Za zmínku snad stojí i ta ilustrativní okolnost, že logo švédské Pirátské strany 

(Piratpartiet) velmi nápadně připomíná symbol českých pirátů, ba dokonce loga všech 

evropských pirátských stran, což i po stránce vizuální a symbolické dosvědčuje pevnost 

„pirátské internacionály“. Nicméně inspirace, jejímž zdrojem pro české piráty (stejně jako po 

celé Evropě) byla švédská Pirátská strana, se neomezila pouze na logo, nýbrž poskytla i 

programové zaměření. Jak píšou na svých webových stránkách: „Hlásíme se k liberálnímu 

středu a našim hlavním cílem je svobodná, vzdělaná a informovaná společnost“.33 Stejně jako 

v případě pirátů švédských, které můžeme považovat za průkopníky tohoto typu politiky a 

model pro jiné pirátské strany, přirozeně zdůrazňují čeští piráti téma digitálních práv a prosazují 

uživatelské zájmy ve virtuálním prostranství. Mimo to jsou liberální, podle vlastního 

prohlášení, i v otázkách sociálních, pročež Česká pirátská strana může být označena za 

levicově-liberální v kontextu ideologického rozložení v ČR. Přirozeně vychází ideové zaměření 

českých pirátů, po vzoru švédského prototypu a pirátského hnutí v Evropě obecně, z „pirátské 

politiky“ (uživatelská právě na internetu, liberalizace zákonodárství v digitálních otázkách), 

liberálního přístupu k sociálním otázkám (liberalizace přístupu vlády k psychotropním 

látkám,34 silnější ochrana soukromí občanů,35 „svobodné sebeurčení pohlavní a sexuální 

identity“36 atd.), požadavku transparence a digitalizace byrokracie, e-government, přičemž jsou 

patrné levicově libertariánské tendence (Maškarinec, 2017, str. 6). 

Již od počátku byla činnost Pirátů poznamenána jejich původním zájem, tedy snahou o 

rozšiřování uživatelských práv v online prostředí. Příznačnou je v tomto ohledu petice Pirátů 

„Internet bez cenzury“ z roku 2011, jež vyjadřovala protest proti návrhu zákona, který by 

 
32Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/blog/2009/feb/16/pirate-bay-bittorrent 
(24. 4. 2020) 
33Dostupné z: https://www.pirati.cz/o-nas/ 
(24. 4. 2020) 
34Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/psychotropni-latky/ 
(24. 4. 2020) 
35Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/soukromi/ 
(24. 4. 2020) 
36Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/rovnopravnost/ 
(24. 4. 2020) 
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umožňoval blokaci webových stránek.37 Ať už byla role petice relevantní či nikoli, protestovaný 

zákon Poslaneckou sněmovnou neprošel. Zdá se ale, že tím, co skutečně uvedlo Piráty do 

celonárodní politické působnosti, byla kampaň namířená proti Obchodní dohodě proti 

padělatelství, kterou mnozí chápali jako útok proti uživatelským právům a svobodám na 

internetu. Pirátům se podařilo v únoru 2012 organizovat poměrně početnou demonstraci 

v Praze (které se účastnilo okolo dvou tisíc lidí)38 a přidat jí explicitně pirátské stranické 

zabarvení. V rozvíjení svých požadavků pokračovali Piráti i nedále, přičemž dosáhli několika 

pozoruhodných úspěchů, mimo jiné pod nátlakem Pirátů a jimi mobilizované veřejnosti byla 

dohoda předložena Ústavnímu soudu. V témže roce se Piráti projevili i na mezinárodní scéně, 

když organizovali mezinárodní konferenci pirátských organizací (tzv. „Pirátská 

internacionála“), a stali se po senátních volbách stranou parlamentní. Po komunálních volbách 

roku 2014 se stali Piráti součástí zastupitelstva Prahy, ačkoli celorepublikově nezaznamenali 

příliš velký úspěch. Oproti tomu snaha Pirátů získat mandáty v Evropském parlamentu v témže 

roce selhala, „se ziskem 4,78% totiž zůstali těsně pod hranicí nutnou pro zisk mandátu. 

Kandidátka vedená předsedou strany Ivanem Bartošem tak zůstala bez zastoupení v EP“ (Eibl 

& Gregor, 2019, str. 33). To vedlo k odstoupení I. Bartoše, kterého ve funkci předsedy strany 

nahradil do dubna 2019 Lukáš Černohorský. Ten na postu předsedy strany vydržel necelé dva 

roky, když v dubnu 2016 byl do předsednické funkce opětovně zvolen Ivan Bartoš. 

Ve volbách do PS roku 2013 získali Piráti pouhých 2,66 % hlasů, a tudíž neobdrželi ani jeden 

mandát a nedostali se tak do Parlamentu. Mohli bychom předpokládat, že od založení v roce 

2009 Piráti nedokázali se dostat do širšího povědomí voličů, a to navzdory medializaci v zimě 

2012. Důvodem toho snad mohlo být poměrně úzké programové změření strany, které 

neoslovilo širší elektorát za hranicemi digitálně angažovaných a zainteresovaných kruhů. 

V tehdejších volbách Piráti se zaměřili na následující témata: „svobodným přístup 

k informacím“, „veřejné účetnictví“, „svobodný internet“, „moderní technologie“, „znalostní 

společnost“ atd.,39 která, zdá se, neoslovila dostatečný počet voličů, zvláště na pozadí vzestupu 

hnutí ANO a jeho masivní marketingové kampaně. Není také vyloučené, že tematizace boje 

proti korupci hnutím ANO zastínila podobné volební zaměření Pirátů. V týchž volbách 

 
37Dostupné zhttps://www.lupa.cz/clanky/petice-internet-bez-cenzury-2-0-a-happening-proti-cenzure-internetu/ 
(5. 4. 2020) 
38Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/lide-demonstrovali-proti-acta-v-praze-se-jich-sesly-dva-
tisice.A120211_151827_ln_domov_rka 
(8. 4. 2020) 
39Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/_media/volby2013/zkraceny_piratsky_volebni_program_2013.pdf 
(25. 4. 2020) 
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tematizovali kauzu jakéhosi Honzy, „středoškoláka z rozvedené rodiny“ a jeho problémů se 

zákonem, jež vznikly stahováním materiálů na internetu, což použili v rámci kritiky stávajícího 

zákonodárství o autorských právech.40 Později přidali Piráti vysvětlivku, že se jedná o 

kompilaci několika případů do jakéhosi modelu diskutovaného problému, což možná vzbudilo 

ve voličích pocit jistého mlžení. Skutečným triumfem Pirátů byly volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2017, kdy získali 22 mandáty (10,79%) (Eibl & Gregor, 2019). V tehdejších 

volbách se Piráti zaměřili, a to v souladu s obecnou tendencí, na otázky ekonomické a nasadili 

efektivnější a údernější volební kampaň. Mohli bychom předpokládat, že naprostý rozklad 

Strany zelených, jež do značné míry se zaměřuje na podobně ideologicky smýšlející elektorát 

jako Piráti, stejně jako drastický úpadek levicové sociální demokracie a oslabení TOP 09 (která 

se přesunula na liberálnější pozice) přispěl k přísunu hlasů, které přivedly Piráty do PS. 

Skutečně vepsání Pirátů a jejich programech požadavků se prosadilo, jak se zdá, i navzdory 

tomu, že dominantní ANO začlenilo do svého programu pro volby 2017 požadavky 

(opakovaně) protikorupční a týkající se digitalizačních témat. 

Ideologické založení Pirátu můžeme charakterizovat jako levicově liberální. Hlavní ideologické 

linie jsou patrné z pirátského programu mezinárodních vztahů. Zcela jasnou je proevropská 

pozice Pirátů, jedním z bodů jejich programu je například „aktivní členství a reforma Evropské 

unie“.41 Levicovější ekonomický přístup je cítit v požadavku „férového a prosperujícího 

mezinárodního obchodu“42 a „nahrazení tajně vyjednávaných mezinárodních smluv jakou je 

TTIP“.43 Samozřejmě je důležitou součástí programu Pirátů („Černé na bílém“, název 

reflektující minimalistické logo Pirátů) důraz na digitální otázky: „Piráti seznamují voliče se 

čtveřicí kroků, pomocí nichž chtějí dosáhnout ‚svobodné, bohaté, digitální společnosti“. Volně 

přeloženo: „kontrola moci a mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, ochrana občanů 

před šikanou a obrana svobody“. Přední oblastí zájmů Pirátu ve volbách roku 2017 byla oblast 

ekonomiky (32 %),44 možnosti zefektivnění fungování státního aparátu (23,1 %). Nezůstaly 

nezohledněny problémy demokracie, infrastruktury, možnosti a potřeba ekonomické regulace 

a sociální otázky (Eibl & Gregor, 2019, stránky 52-53). 

 
40Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/volby/2013/program 
(25. 4. 2020). 
41Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/psp2017/mezinarodni-vztahy/ 
(9. 4. 2020) 
42Dostupné z:https://www.pirati.cz/program/psp2017/mezinarodni-vztahy/ 
(9. 4. 2020) 
43Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/psp2017/mezinarodni-vztahy/ 
(9. 4. 2020) 
44 Procentuální rozdělení je vykalkulováno na základě 15 kapitola programu Pirátu, jež zahrnují 40 „unikátních 
kódů“ (Eibl & Gregor, 2019, str. 53) 
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Jako netradiční a takříkajíc „uvolněnou“ lze označit také image strany, což je patrné ze vzhledu, 

v komunikačních strategiích a způsobu oblékání předsedy Pirátů. Pozoruhodným 

marketingovým elementem volební kampaně Pirátů v roce 2017 byl takzvaný „vězeňský 

autobus“, který měl ilustrovat protikorupční přísliby a ambice Pirátů. Zároveň šlo o kritiku 

korumpovanosti jistých politických činitelů, kteří byli zobrazeni na skutečném autobusu 

původně určeném pro dopravu vězňů. Ve spotech Pirátů se zpívalo o nešvarech a přečinech 

volebních konkurentů. „Ve videu je možné vidět i pirátský ‚vězeňský autobus‘, samotné 

kandidáty (Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek a další) a celým spotem při hře na akordeon 

provází předseda Ivan Bartošek“ (Eibl & Gregor, 2019, str. 134). To vše poukazuje na 

odlehčený, lidovější styl Pirátů, zároveň netradiční a inovativní, což souhlasí s programem a 

ideovým zaměřením strany. Programově i z hlediska image se Piráti stylizují do 

nezkorumpovaných outsiderů stojících proti mainstreamové politice. To zdůrazňuje rýmovaný 

závazek kandidátů od Pirátů na konci spotu: „my se za vás porveme, my neustupujeme, 

nepropadne žádnej hlas, my se porveme za vás“ a konečně také samotné motto kampaně 2017 

„Všichni nekradou! Pusťte nás na ně“. Vedle své antiestablishmentové image mají Piráti i své 

internacionální logo – sestávající se z černé vlajky na bílém pozadí a názvu strany. Čeští Piráti 

měli mezi léty 2009-2011 svoji verzi loga, tj. pirátskou vlajku s českou trikolórou (viz příloha), 

ale dle vlastního vyjádření se v roce 2011 vrátili k původní mezinárodní variantě (Komínek, 

2020). Napnutá plachta je nejen historickým symbolem skutečných korzárů, pro současné 

politické Piráty ztělesňuje rychlý pokrok kupředu. Vezmeme-li v potaz důvody pro vznik 

Pirátských stran v Evropě (internet a s ním spojená svoboda jednotlivce), budeme souhlasit, že 

je to jedna z mála stran, která se o tuto problematiku aktivně zajímá, a hlavně ji používá pro 

svoje PR účely. Barevné zpracování loga (černá a bílá) je vysvětlen tím, že černá je tradiční 

barva pirátů/ korzárů, resp. jejich vlajek.45 

 

3.7. ANO 2011 

Kořeny nyní dominantního hnutí ANO sahají do roku 2011, kdy Andrejem Babišem byla 

založená Akce nespokojených občanů 2011, abreviací čehož je ANO. Stejně jako Piráti souvisí 

vznik ANO s tendencí k jistému odstupu vůči tradičním stranám, stoupající nedůvěře k nim a 

únavě z běžného chodu politického života, v němž před volbami roku 2013 dominovaly 

politické subjekty v té či oné podobě existující od doby Občanského fóra. Obdobně jako 

 
45 Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/rules/symboly (9. 4. 2020) 
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v případě Pirátu je vznik a vzestup ANO poznamenán protikorupční rétorikou a zdůrazněním 

neefektivity státního aparátu. Nicméně ANO přistupuje k této problematice z posic 

pravicovějších, což ukazuje podnikatelský styl Andreje Babiše a příslib „řídit stát jako firmu“. 

Ostatně trend úspěšného angažmá významných podnikatelů v politice není výlučně věcí ČR 

nebo poslední doby, což vidíme na příkladu Silvia Berlusconi v Itálii či Geerta Wilderse 

v Nizozemsku (Kopeček, 2018).  

Patrně se v úspěchu ANO projevila i únava elektorátu z ordinérního politikaření a zaběhnutého 

politického jednání, které bylo vnímáno jako neefektivní. Můžeme předpokládat, že právě 

z tohoto důvodu vyvolal odezvu slogan „Makáme“. Zdá se také, že vzestup ANO se kryje 

s mezinárodním populistickým trendem, v této souvislosti si můžeme vzpomenout na 

marketingový tah s koblihami. V roce 2012 ANO 2011 bylo registrováno coby politický 

subjekt a v roce následujícím „2011“ bylo odstraněno z názvu strany. První parlamentní volební 

kampaň ANO v roce 2013 se ukázala být překvapivě úspěšnou pro nový politický subjekt, který 

získal 47 mandátů (18,65%).46 Tím ANO vstoupilo do Poslanecké sněmovny coby druhý 

nejpočetnější politický subjekt (po ČSSD s 20,25%).47 Velmi ilustrativním na příkladu volební 

strategie ANO je také současný fenomén personalizace politiky. Při sledování marketingových 

přístupů ANO můžeme vidět centrální roli, kterou v nich hraje osobnost předsedy Andreje 

Babiše. A jak píše Martin Kubánek: „Za prvé, nejednalo se o úspěch strany, která by byla 

vnímána jako jasně ideologicky a programově vyprofilovaná, a za druhé, jako nový politický 

subjekt získala ve svých prvních parlamentních volbách vůbec největší zastoupení v dolní 

komoře českého parlamentu v jeho dosavadní historii“. V tomto smyslu lze dlouhodobý úspěch 

hnutí ANO v posledních volbách do PS spojovat právě s jeho ideologické fluidnosti příznačné 

pro stranu tohoto typu. Taktéž vysvětluje Martin Kubánek úspěch ANO celkovou situací na 

volebním trhu, která byla poznamenána tehdejší vnitropolitickou krizí a klesající důvěrou 

elektorátu v tradiční strany, již delší doby pronásledované korupčními a jinými skandály. 

Dalším faktorem, přesvědčivě vysvětlujícím úspěch ANO, je „výborné finanční zázemí hnutí 

ANO jako základ pro přípravu profesionální, marketingově pojaté, předvolební kampaně 

(Kubánek, 2016, stránky 319-320). 

Společně s prvotním úspěchem ANO v předčasných volbách roku 2013 se začaly objevovat 

obavy o oligarchizaci české politiky vzhledem k osobní roli A. Babiše v hnutí, které trvají 

 
46https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ 
(9. 4. 2020) 
47https://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ 
(9. 4. 2020) 
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doposud. „Spolu se začátkem vládního angažmá se Andrej Babiš vzdal svých funkcí ve své 

společnosti Agrofert. Dle svých slov se vzdal podpisových práv a členství v představenstvech 

a dozorčích radách. Chtěl tak uklidit kritiky, kteří poukazovali na jeho střet zájmů (Eibl & 

Gregor, 2019, str. 22). Masové demonstrace posledních let a iniciativa „Milion chvilek pro 

demokracii“ výmluvně ukazují, že snahy se vyhnout kritice a celospolečenské oposici 

ztroskotaly. V posledních volbách úspěch ANO byl ještě významnější: 78 mandátů (29,64%). 

„Vítězství by se však dalo označit za Pyrrhovo, jelikož z důvodu trestního stíhání Andreje 

Babiše48 a druhého muže hnutí Jaroslava Faltýnka odmítla účast ve vládě většina stran se 

zastoupením v dolní komoře parlamentu, tedy členové tzv. Demokratického bloku49, Piráti a do 

Hradeckého sjezdu i ČSSD. Pouze KSČM vyjádřila ochotu podpořit vládu Andreje Babiše, 

stejný postoj zastávalo i vedení SPD… Neukotvenost ANO v rámci stranického spektra“ (Eibl 

& Gregor, 2019, stránky 23-24) může být vysvětlena populistickými tendencemi a povahou 

ANO jako catch-all-party (na to poukázal například Petr Honzejk v roce 2019)50, tedy té, která 

usiluje o sběr co největšího množství hlasů napříč všemi možnými ideologickými a 

sociologickými štěpeními. Pozoruhodným je i jiný posun, který zaznamenáváme ve volbách 

roku 2017, a to oproti 2013. Z jakých politických prostředí se zformovala voličská základna 

ANO? Zatímco ve sněmovních volbách 2013 ANO velkou část své voličské základny získalo 

od stran tehdejší středo-pravicové vládní koalice, tedy zejména ODS a částečně i TOP 09 nebo 

VV, postupem času začalo získávat příznivce naopak z řad zklamaných voličů KSČM nebo 

ČSSD (HlídacíPes.org 23. 10. 2017). 

S tím (a i samotnou povahou a metodologií ANO) patrně souvisí názorová a programová 

fluktuace. To může být ilustrováno „kolísavou“ rétorikou předsedy ANO A. Babiše vůči EU, 

což může být na druhou stranou vysvětleno snahou přilákat euroskeptickou část elektorátu. 

Postoj ANO v této otázce (vyjádřený v programu pro volby roku 2017) lze snad vyjádřit jako 

pragmatický, vyžadující posílení vlivu ČR v rámci unijních institucí a využití výhod EU ve 

prospěch českých občanů. Po celou dobu existence provází ANO jistá ideologická 

neuchopitelnost. Nicméně lze vypíchnout několik rysů, podíváme-li se například na text „Pár 

slov o ANO“.51 Dokument přináší oprávněné tvrzení, že jde o stranu netradiční a představuje jí 

jako produkt protestu proti zaběhnuté politice: „Vzbouřili jsme se. A přišli jsme do politiky 

 
 
49 Dočasné neformální politické uskupení složené z ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Tyto strany se spojily za 
účelem společného postupu při ustavení orgánů Poslanecké sněmovny po volbách.  
50Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66484190-prichazi-catch-all-babis-bude-ale-takova-forma-populismu-
fungovat-leda-ze-by-pravicovi-volici-ztratili-pamet (12. 4. 2020) 
51Dostupné z:https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano/ 
(12. 4. 2020).  
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konečně zavést princip řádného hospodáře a k němu vedeme i všechny, kteří se s námi na správě 

naší země chtějí podílet a pomáhat nám“.52 V tom lze spatřovat i již zmíněný pragmatický 

prvek. Pozoruhodně odkazuje text na J. A. Baťu a ambiciózní projekt „budování státu pro 40 

milionů lidí“.53 Spíše než o jasnou ideologickou profilaci, usiluje ANO o předestření 

dalekosáhlých vizí, nebo naopak zcela specifických cílů a projektů, nebo metodologií (řízení 

státu jako firmy, „makáme“, „nasloucháme lidem“ atd.). Stálo by za zmínku, že jedním z velmi 

pravděpodobných důvodů úspěchu ANO je udržování a prezentování jakéhosi opozičního stylu, 

navzdory zcela jasnému etablování hnutí v politických a byrokratických orgánech státu coby 

dominantního. I přesto razí A. Babiš zvláštní proklamovaný typ „nepolitické politiky“ 

zabarvené odporem ke standardnímu chodu politického života. Tak líčí prezentaci strany po 

volbách roku 2013 Ladislav Cabada: „Rovněž tři roky po parlamentních volbách, po nichž se 

sám stal členem vlády na významné pozici místopředsedy a ministra financí a členové ANO 

2011 obsadili řadu dalších postů v legislativě, exekutivě i administrativě, opakuje mantru, že 

členové ANO 2011 včetně jeho samého, nejsou politici; současně v situacích, kdy se uvnitř 

hnutí objeví problémy, často označuje jejich nositele za problematické právě proto, že do ANO 

2011 přišly z jiných stran, a jde tedy o „tradiční politiky“ (Cabada, 2016, str. 69). 

Co se týče politické image a marketingu ANO, lze poukázat na dva základní rozdíly oproti 

ostatním stranám. Prvním specifikem je důraz na soustavnou komunikaci s voliči, tedy na 

permanentní kampaň. Zatímco u ostatních politických stran soustavnou strategickou 

komunikaci téměř nevidíme u ANO je tomu jinak. Již od voleb v roce 2013 můžeme pozorovat 

pravý opak. Druhý rozdíl spočívá v organizačním přístupu ke kampaním a komunikaci (Eibl & 

Gregor, 2019, str. 72). Na rozdíl o jiných stran ANO totiž využilo vlastních personálních kapacit 

PR oddělení hnutí. Samozřejmě klíčovou roli ve volebním úspěchu ANO měl Marek Prchal a i 

jiní PR a marketingové specialisté: Vladimír Vořechovský, Petr Topinka, Alexandr Braun, 

Lucie Kubičová a Marek Hanč a další. Masová distribuce knihy A. Babiše O čem sním, když 

náhodou spím (v množství stovek tisíc) přispěla také nemalou měrou k marketingové činnosti 

ANO. K pozoruhodné situaci došlo v souvislosti s volebním heslem, které snad mělo působit 

svojí kategoričností a naléhavostí, „Teď nebo nikdy“, kdy před slovem ‚nebo‘ chyběla čárka. 

Nehledě na gramatickou chybu slogan ilustruje obecně asertivní, jednoduchý a pragmatický 

styl ANO. Důležitým prvkem, nikoliv co do sdělení, nýbrž co do potenciálu upoutání 

 
52Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano/ 
(12. 4. 2020). 
53Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano/(12. 4. 2020). 
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pozornosti, měly usměvavé emotikony zakrývající hlavy lidí obklopujících A. Babiše na 

billboardech. 

Logo hnutí ANO mělo původně modro-červeno-bílou barvu. Nemělo však očekávaný ohlas, 

takže bylo záhy po vzniku hnutí (2012) změněno a před parlamentními volbami v roce 

2013dostalo svou konečnou, současnou podobu. Z loga zmizel původní vykřičník a letopočet 

2011, naopak přibyl nápis „politické hnutí“. Přestože podle zákona o politických stranách (č. 

424/ 1991 Sb.) je politické hnutí a strana rozlišováno pouze dle jméno, v propagační oblasti se 

z něj stal jeden z pilířů PR hnutí ANO. Spolu s novým logem přišly i slogany „jsme tady“ a 

„bude líp“ – jakožto definice nadcházející proklamované změny. Kromě toho Ano sjednotilo 

styl oblékání všech svých kandidátů ve všech krajích a na všech úrovních. Novým dresscodem 

hnutí se stala bílá košile s rozhalenkou, odlišující se od ostatních stran, kde byl kandidát 

zpravidla s kravatou (Komínek, 2020). 
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4. Vyhodnocení výzkumu 

4.1. Základní data 

Závěrečná část této práce obsahuje vyhodnocení celého výzkumu a podrobné informace, 

získané při rozhovorech s respondenty. Dělení této kapitoly bude obdobné jako u předchozí, tj. 

podle politických stran s tím, že v každé podkapitole budou zmíněny případné odlišnosti 

z rozhovorů s jednotlivými představiteli daných stran. Ambicí není hodnotit oděv, jeho (ne) 

vhodnost, ale ukázat čtenáři reflexi samotných zástupců s přihlédnutím ke společenským 

pravidlům a sociálním normám. 

Pro potřeby této práce jsem provedl celkem 26 rozhovorů, z čehož bylo 25 z nich s poslanci 

nebo senátory. Zbývající rozhovor byl s paní Valérií Ciprovou, vedoucí Samostatného odboru 

protokolu v Senátu, na téma „etiketa a dresscode v Senátu“. Tento materiál tak vhodně doplnil 

vnímání politických zástupců z pohledu dlouholetého zaměstnance vrcholné státní instituce, 

jakým Senát je. Z každé z pěti politických stran a hnutí, které v této práci figurují, proběhlo 

vždy pět rozhovorů – čtyři s poslanci a jeden se senátorem. Důvodem začlenění Senátu do 

celkové osnovy byla možnost srovnání obou komor, resp. jejich zástupců. Hlavní pohled však 

byl zaměřen na Poslaneckou sněmovnu. Zhruba 90% všech rozhovorů se odehrávalo na 

různých místech v areálu Parlamentu ČR (kantýna, soukromé kanceláře, poslanecký klub, státní 

akta), v několika případech také v regionálních kancelářích na území hl. m. Prahy se zástupci, 

zvolenými za tento volební kraj a jeden v kavárně v centru Prahy. 

Průměrná doba jednoho rozhovoru byla zhruba 30-40 minut. Některé rozhovory byly kratší, 

protože respondenti spěchali, jiné se protáhly na delší dobu a přešly i do méně formální roviny. 

Několik oslovených mi nabízelo telefonický rozhovor z důvodu jejich časové vytíženosti, což 

jsem vždy odmítl s odůvodněním, že výzkum je prováděn pouze pomocí osobních rozhovorů a 

s ohledem na téma práce je tento styl výzkumu vhodnější. Oslovování respondentů z vybraných 

politických stran probíhalo plošně, aby byl výsledek co nejobjektivnější, za pomocí emailové 

nebo telefonické komunikace, přičemž musela být splněna dvě kritéria: 

1. poslanec/ senátor musel být zvolen nebo dodatečně jmenován jako náhradník za jednu 

ze zkoumaných politických stran, příp. být jejím členem nebo alespoň mít její podporu 

2. musel to být muž – práce je zaměřená na reflexi pánského oděvu 

Ve výzkumu figuruje kromě základních faktografických údajů (věk, původní profese, místo 

původu apod.) také zkušenost se školením na vnější reprezentaci, zkušenost se zakázkovou 
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módou a role oděvního poradce, pakliže nějaká je. Tyto tři otázky směřují k tomu, do jaké míry 

daný respondent o tomto tématu přemýšlí v souvislosti se svojí prací v politice, s kým se o tom 

radí a proč. Zda dává přednost spíše člověku ze svého štábu, příp. soukromého života nebo volí 

školeného profesionála. V tomto bodě je nutné podotknout, že práce image makerů v ČR není 

zdaleka tak etablovaná jako např. ve Velké Británii nebo v USA54. Ve výzkumu je dále velikost 

obce původu, odkud daný politik pochází – v souvislosti s otázkou odlišnosti pohledu na 

důležitost oděvu – město vs. venkov. Současně výzkum bere v potaz i počet volebních období, 

předchozí zkušenost s krajskou a komunální politikou, aby se prokázalo/ vyvrátilo, zda to má 

na celkový obrazec vliv či nikoliv. Přepis okruhů k rozhovoru je v příloze. Tyto okruhy dostali 

všichni respondenti na vyžádání před uskutečněním rozhovoru. 

Valná většina oslovených reagovala na výzvu k rozhovoru ochotně a pozitivně. Odmítnutí 

rozhovoru přišlo jen ve třech případech – dva kvůli pracovnímu vytížení a jeden z neuvedených 

důvodů. Návratnost výzkumu v tomto ohledu byla více než 85%. V následujících 

podkapitolách se budu věnovat podrobnému vyhodnocení rozhovorů s respondenty podle 

jednotlivých politických stran či hnutí. Obsahová charakteristika bude totožná s tou ve III. 

kapitole. 

V rámci této části považuji za vhodné zmínit ještě dvě fakta. Prvním je fakt, že poslanci a 

senátoři v rámci svého platu dostávají měsíční tzv. náhrady výdajů, které mimo jiné čítají i 

příspěvek na reprezentaci55. Ten se vypočítává z platového základu, který od 1. 1. 2020 činí 

84 060 Kč – náhrada z něj je 16 %, tj. 13 449 Kč. V rozhovorech mě na to nezávisle na sobě 

upozornili dva pirátští poslanci, aniž bych se na to explicitně tázal. Oba svorně tvrdili, že si 

nejsou jisti konkrétní částkou, nicméně odhadovali, že to bude zhruba 10 000 – 15 000 Kč. 

Z výše uvedeného výpočtu vidíme, že jejich odhad se poměrně přesně blížil realitě. Důležitou 

části tohoto příspěvku je, že spadá do kategorie zpětně nevykazovaných, což znamená, že daný 

politik s těmito penězi může naložit dle své libovůle a není možné zpětně vyzkoumat, zda je 

použil na zákonem vymezený účel56. Přihlédneme-li k tržní nabídce kvalitních pánských 

společenských oděvů, dojdeme k výsledku, že političtí reprezentanti by měli být v tomto bodě 

dobře saturováni. 

Druhým faktem je celková situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a politická 

opatření, která byla přijata. Narážím zde na povinné nošení roušek jako prevence proti šíření 

 
54 srovnání např. (Mair, 2018) 
55podle zákona č. 236/ 1995 Sb., §5, odstavec 1 a (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-236#cast1) 
56 více o příspěvcích viz: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=687&z=3729 
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koronaviru. Z této ochranné pomůcky se záhy vyklubal i jakýsi dočasný módní fenomén. Již 

22. března 2020 vydal lektor etikety Ladislav Špaček na svém facebookovém profilu video, kde 

vysvětloval, s čím se rouška ladí – tedy s kapesníčkem v kapse saka nikoliv s kravatou57. 

Z tohoto důvodu mi přišlo zajímavé v souvislosti s tématem této práce uvést entrée, jakým 

způsobem se s tím popasovali čeští politici. Mohli bychom říct, že mediálně nejzajímavější byly 

ministři Adam Vojtěch a Karel Havlíček, co se týče estetiky – oba ladili své roušky s ostatními 

doplňky, které měli v dané chvíli na sobě58. Přestože KSČM není součástí této práce, není bez 

zajímavosti, že v několika mediálních výstupech měl předseda Vojtěch Filip jasně červenou 

roušku59. Ivan Bartoš (předseda Pirátů) vystupoval s černou rouškou se s vyšitým stranickým 

logem60 stejně jako Marian Jurečka (předseda KDU-ČSL)61. A nakonec Andrej Babiš při svých 

několika státnických projevech používal roušku s českou vlajkou. Na těchto několika 

příkladech vidíme, že se političtí zástupci napříč ideovým spektrem chopili poměrně pružně 

příležitosti, jak jít svým voličům příkladem a udělat na tom dobré PR. Rouška je vizuálně silný 

prvek vnějšího oděvu a jak vidno i jí lze použít jako politickou reklamu (využití stranických 

barev a loga). Může sloužit i jako velmi jednoduchý prvek odlišení se od politických protějšků 

nebo naopak ke zdůraznění příslušnosti k dané straně. Na tomto příkladu vidíme, že i nošení 

roušky se za velmi krátkou dobu novou sociální normou, které se politici přizpůsobili – aby šli 

voličům příkladem a aby nevyčnívali z řady. V takovém případě by se jednalo o negativní 

vymezení vůči normě, což by bylo dost pravděpodobně přijato nelibě62. 

Změna image a odlišná komunikační strategie jsou prvky, typické pro nově vzniklé strany a 

hnutí (levicová i pravicová), čemuž se tradiční strany museli v čase také přizpůsobit. Odlišná 

komunikační strategie (použité výrazivo, výběr komunikačních kanálů), změna image (košile 

bez kravaty, vykasané rukávy u košile, tmavé barvy oblečení oproti standardním světlým) a 

další představují onu esenciální, snadno postřehnutelnou odlišnost nového od starého. V rámci 

této práce jsem vymezil dvě skupiny stran – tradiční a nové. Tato terminologie má čistě 

pracovní charakter, přičemž dělení je z pohledu dvou rovin – časové a ideologické. První 

 
57 video online na: https://www.facebook.com/watch/?v=213737973209978 
58 srovnání viz: https://www.idnes.cz/onadnes/moda/rousky-rouska-politici-politika-schillerova-malacova-
havlicek-koronavirus-caputova-ochrana-pandemie.A200405_170944_modni-trendy_bib 
59 viz: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/101061/a-oni-zase-biji-cernochy-v-komunistickych-
argumentech-k-rusku-a-cine-se-vraceji-stare-spatne-casy.html 
60 viz: https://www.piratskelisty.cz/clanek-3093-vysvetlete-problematicke-nakupy-respiratoru-a-masek-
interpeluje-predseda-piratu-bartos-ministra-zdravotnictvi 
61viz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lidovci-zvyseni-deficitu-podpori-pokud-projdou-jejich-
navrhy/1904040 
62 srovnání viz (Giddens, 1999, str. 187) 
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skupinu tvoří tradiční strany, které mají na našem území určitou historii (vznik krátce po nebo 

před rokem 1989) a jsou v obecném povědomí vnímány voliči jako relevantní aktéři. Druhou 

skupinou jsou nové strany a hnutí, založená po roce 2009. Současná doba sice velmi rychle 

střídá zavedené trendy, nicméně v oblasti pánského formálního a polo formálního odívání se 

jedná spíše o detaily (výběr doplňků, drobné úpravy střihů). Zásadní proměny image v aktivní 

politice jsou spíše výjimkou. Mnohem častěji dochází ke změně image před kandidaturou, což 

je pak nejvíce vidět na volebních kampaních (viz příklad s proměnou Petra Fiala v podkapitole 

3.3.). Po vstupu do Parlamentu se pak image více proměňuje u antiestablishmentových stran 

(jako příklad můžeme uvést Pirátskou stranu, jejichž zástupci byli zvoleni poprvé. Za 

antiestablishmentovou stranu můžeme považovat takovou, která vykazuje následující znaky: 

stavění na atributu novosti, zobrazování sebe sama jako nepolitického aktéra, kladení důrazu 

na nepolitičnost, odmítání umístění na pravolevé ose a kritika establishmentu (Hanley & Sikk, 

2016). V dlouhodobé perspektivě si většina politiků najde svůj styl, kterého se následně drží. 

Výzkum se zaměřuje čistě na ČR, protože ambicí práce je prozkoumat fenomén politické image 

právě v českém kontextu v mezistranickém srovnání. Výzkum má ukázat jakou roli hraje image 

v předvolební kampani i v denní politice, jak se liší v rámci jednotlivých stran, u jejich 

konkrétních politických zástupců z jejich vlastního pohledu. Cílem je zjistit, zda svou image 

strany prostřednictvím svých politiků vědomě používají, více či méně centrálně řídí nebo zda 

je na každém, aby o své zevnějšku rozhodoval sám nezávisle na straně. V tomto bodu je nutné 

zdůraznit, že práce bere v potaz nejen odlišnost stran, ale i charakterové a další vlastnosti 

jednotlivců, s nimiž je rozhovor veden – např. jejich výchova, socio-ekonomické zázemí, 

profesní minulost před politickým působením apod. Vzhledem k povaze výkonu funkce 

poslance/senátora lze předpokládat tenkou bariéru mezi politikovou prací a soukromím. I 

v tomto ohledu mě zajímá změna image, tj. jakému stylu oblékání dává přednost ve svém 

volném čase a nakolik se liší od jeho pracovního oděvu.  

Samotné zvolení do Parlamentu ČR předpokládá jistou znalost etikety a společenských poměrů, 

byť v rámci oficiálních stanov to není nikde explicitně napsané vyjma předpisu, že do areálu 

nebude vpuštěn nikdo nevhodně oblečen a pod vlivem omamných látek. V Poslanecké 

sněmovně neexistuje žádný kontrolní orgán, který by zevnějšek svých zaměstnanců či politiků 

korigoval. Senát má ve své organizační struktuře odbor protokolu, který tam ovšem figuruje 

primárně z důvodu častějšího kontaktu senátorů s cizími politickými delegacemi, než je tomu 

v případě poslanců. Se svým zvolením na sebe berou noví politici jakýsi závazek reprezentace 

– očekává to od nich vlastní politický systém, potažmo i voliči. I z toho důvodu se můžeme 
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v Parlamentu setkat s jistou uniformitou, které časem podlehnou i antiestablishmentové strany. 

Jako příklad nám může posloužit volební kampaň Pirátů v roce 2017, kde vystupovali 

v převážně neformálním oblečení. V krátkém čase po svém zvolení se to změnilo – např. Ivan 

Bartoš podobně jako ostatní zastupitelé Pirátů jsou na profilových fotografiích na webu 

Poslanecké sněmovny vyfoceni v obleku s kravatou. Podobně je tomu i v případě poslanců za 

ANO. Můžeme tedy konstatovat, že tlak ze strany společnosti, vyjádřený skrze politickou 

instituci (Parlament) je natolik silný, aby i rebelští kandidáti přijali za své sociální normy, mající 

(nepsanou) platnost v těchto vrcholných zastupitelských orgánech. 

 

4.2. ODS 

Jméno Adamec Ivan Bauer Jan Jirsa Tomáš Kupka Martin Skopeček Jan 
Mandát poslanec poslanec senátor poslanec poslanec 
Rok narození 1960 1969 1957 1975 1980 
Vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské 

Původní profese pedagog ekonom projektant, 
úředník mluvčí pedagog, 

poradce 
Počet vol. období ve funkci 
(vč. současného) 2. 4. 3. 1. 1. 

Velikost obce původu krajské město okresní město město město město 

Volební kraj/ obvod Královéhradecký Jihočeský Český 
Krumlov Středočeský Středočeský 

Zkušenost s krajskou/ 
komunální politikou Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano 

Zkušenost se zakázkovým 
oděvem Ano Ne Ne Ano Ano 

Stranické školení na téma 
oděv, reprezentace apod. Ano Ano Ne Ne Ano 

Osobní módní poradce 
(mimo kampaň) Ano Ne Ne Ne Ne 

 

Z tabulky můžeme vypozorovat, že všichni respondenti absolvovali vysokoškolské vzdělání a 

všichni mají předchozí zkušenosti z krajské a komunální politiky. Většina jich pochází spíše 

z menších obcí, vystudovali a v dospělosti žili ve větších nebo stejně velkých městech, než byly 

ty, odkud pocházeli a kde byli zvoleni. Pro tři z nich nebyla národní úroveň politiky jejich 

prvním volebním obdobím. Věkový průměr zástupců je 50 let (k roku 2020). Ve dvou případech 

se jednalo o zaměstnance ze státní správy, v ostatních o podnikatele a zaměstnance ze soukromé 

sféry. 



58 
 

Všichni se shodli na tom, že do politiky patří slušné, reprezentativní oblečení, několikrát kladly 

důraz, že prvotní je forma a pak teprve obsah, přičemž oboje musí být v rovnováze. Ať už se 

jedná o volební kampaň nebo o standardní výstup v médiích volič vždy nejprve posuzuje 

zevnějšek a pak to, co politik říká. S ohledem na kumulaci funkcí z různých pater politiky je 

pro ně klíčové střídání oděvu. Do parlamentu se všichni shodli na obleku s kravatou (jedná se 

nejen o exekutivní, ale i o reprezentativní složku výkonu mandátu), za to na komunální úrovni 

by mělo stačit sako, košile s rozhalenkou, případně i neformální tričko s límečkem. Dva 

respondenti uvedli, že už jen s ohledem na respekt k parlamentní instituci by si nedovolili 

vstoupit do budovy v něčem jiném než ve společenském oděvu. Obdobně rozlišují typ oděvu 

podle příležitosti ať už v rámci kampaně nebo mimo ni. Všichni respondenti se shodli na 

značném uvolňování dresscodu v posledních několika letech. V kampani citlivěji rozlišují, kam 

se chystají jít – zda na setkání s voliči do malé obce nebo do televize v hlavním vysílacím čase. 

Zazněl i názor, že se odívání zásadně odlišuje na ose město-venkov, přičemž venkov je dle 

vyjádření mnohem neformálnější. Zároveň je podle nich klíčové být v období kampaně co 

nejvíce vidět – na sociálních sítích, v médiích apod. 

Opakoval se názor, že je důležité být blíže lidem-voličům a nejnázornější způsob, jak to vyjádřit 

je skrze oblečení, tj. nechodit v menších obcích příliš formálně oblečený. Za zdroj informací 

byl jednou uveden Ladislav Špaček, jedenkrát inspirace západoevropskými politiky (bez 

konkrétních jmen) a ve třech případech také vliv rodiny či pobyt v zahraničí. Opakoval se také 

názor o nonkonformismu a individuálním vyjádření skrze oděv. Dvakrát také padl názor, že 

oblek je spíše nutnost než radost – hlavně v letních měsících. Čtyři z pěti respondentů mi sdělili, 

že přes léto nosí obleky z lehčích materiálů, případně mokasíny naboso, nepodšitá saka apod. 

Mohu tedy konstatovat u většiny respondentů znalost těchto zlepšovacích prostředků. 

Z pohledu výběru barev převažovala modrá (oblek, kravata, doplňky) a bílá košile. Tři 

z respondentů se vyjádřili ve smyslu, že vždy přemýšlejí o tom, jak svůj zevnějšek barevně 

sladit s ohledem na situaci, která je čeká. Zbývající dva se tím nijak zásadně nezabývají. Zazněl 

také názor, že záleží na mediální optice – někteří reportéři by mohli kritizovat jejich nevhodný 

případně směšný oděv, což by mohlo poškodit je i stranu. Všichni respondenti se shodli na tom, 

že v rámci strany není jednotný dresscode, byť je např. v kampani klíčové mít sladěnou 

(korporátní) image. V rámci kampaně zde figuruje najatá externí agentura, která pomáhá 

vydávat manuál, jak vystupovat na veřejnosti a mj. jak se oblékat. Několikrát mi opakovali, že 

na kongres ODS je povinný oblek s kravatou, z čehož se vyvinulo obdobně jako ve Sněmovně 

nepsané pravidlo. Jinak je to na individuálním zvážení každého jednotlivce. Čtyřem 
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respondentům se o šatník starají manželky, příp. asistentky. Jedenkrát padl názor, že se 

respondent svou image chce vymezit vůči hnutí ANO. Všichni se shodli na tom, že klíčová je 

autentičnost a uvěřitelnost politika i proto by si měl každý řešit svůj zevnějšek sám. 

Na otázku, do jaké míry ovlivnil vstup do politiky styl odívání, odpověděli čtyři z pěti 

respondentů, že nijak zásadně, neboť se i v předchozím profesním životě pohybovali ve 

formálním prostředí a byli na to zvyklí. Jediný předěl spočíval v jednorázových nákupech 

společenského oblečení, aby ho pro svoje potřeby měli dostatečné množství. 

 

4.3. ČSSD 

Jméno Bárek Ivo Birke Jan Dolínek Petr 
Foldyna 
Jaroslav Veselý Ondřej 

Mandát senátor poslanec poslanec poslanec poslanec 
Rok narození 1962 1969 1981 1960 1976 
Vzdělání vysokoškolské středoškolské středoškolské středoškolské vysokoškolské 

Původní profese ředitel firmy strojař úředník, 
žurnalista 

lodní 
mechanik právník 

Počet vol. období ve funkci 
(vč. současného) 3. 2. 1. 2. 1. 

Velikost obce původu město město město město město 
Volební kraj/ obvod Vyškov Královehradecký hl. m. Praha Ústecký Jihočeský 
Zkušenost s krajskou/ 
komunální politikou Ne/Ano Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano 

Zkušenost se zakázkovým 
oděvem Ne Ano Ne Ne Ne 

Stranické školení na téma 
oděv, reprezentace apod. Ano Ne Ne Ano Ano 

Osobní módní poradce 
(mimo kampaň) Ne Ano Ne Ano Ne 

 

Všichni respondenti pocházejí z podobně velkých měst a všichni až na senátora I. Bárka mají 

zkušenosti s komunální i krajskou politikou. Tři z pěti mají středoškolské vzdělání, zbývající 

dva vysokoškolské. Profesně pocházejí z odlišných oblastí – dva z nich jsou technicky 

zaměření, jeden má právnické vzdělání, jeden pracoval na manažerské pozici a poslední jako 

úředník a žurnalista. Dva z dotazovaných se stali poslanci poprvé. Věkový průměr je 50 let (k 

roku 2020).  

Roli image v politice všichni považují za klíčovou, hlouběji o toto téma řeší dva z dotázaných. 

Společenský oděv brali buď jako nezbytnost, příp. slušnost, spojenou se svým 

politickým úřadem. Jeden uvedl, že vypadat reprezentativně od něj voliči očekávají a pokud 
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člověk tuto normu nedodržuje, vytváří si tím sám handicap. Shodli se na tom, že do parlamentu 

by člověk neměl chodil neformálně oblečený, přestože tam není oficiálně stanovená norma. 

Jeden respondent uvedl, že ho rozčiluje uvolňování stylu oblékání, že by si do Parlamentu nikdy 

nedovolil přijít bez kravaty. Jiný z dotazovaných uvedl příklad faux pas, které se stalo v létě 

2019, kdy dva pirátští poslanci dělali rozhovor s novináři v krátkých kalhotách a pantoflích, což 

by se dle jeho vyjádření stávat nemělo. Politik nemusí být pořád v obleku, vyjma důležitých 

jednání a slavnostních příležitostí v regionu. 

Dobrá image je podle jiného respondenta 70% úspěchu v politice včetně využití jednotlivých 

barev na oděvu a tím vytváří jednoduše rozpoznatelný brand. Podle něj je to zapříčiněno 

rychlostí dnešní doby a její zkratkovitostí. Čtyři z pěti dotazovaných se shodli na rozlišování 

oděvu podle krajské a národní úrovně. Jeden z nich nosí oblek stále téměř na všechny 

příležitosti, vyjma sportovních. Dle většiny na krajské a komunální úrovni stačí tzv. smart 

casual, zatímco do parlamentu je dobré mít vždy oblek s kravatou. Dva respondenti přiznali, že 

kravatu nemají v oblibě a pokud to jde, vyhnou se jejímu nošení. Zároveň si oba drží vlastní 

styl (jeden z nich má dlouhé vlasy a oba nenosí rádi kravaty), což považují za dobře 

rozpoznatelný znak pro voliče. 

Různé druhy formálních oděvů rozlišují respondenti i ve volební kampani – oděv by měl být 

přizpůsoben voličům v rámci daného regionu. Opakovali se názory, že ČSSD jako strana cílí 

na normální, obyčejné lidi a oblečení jejich politiků by tomu mělo odpovídat, roli zde i 

příslušnost k sociální třídě. V tomto ohledu jedenkrát padl názor, že inspirací pro kampaně byl 

britský politik Tony Blair. 

Výběr barev oděvu a doplňků je u většiny zúžen tmavší odstíny modré a šedé. Tři respondenti 

chtějí svým zevnějšek nevyčnívat, zbývající dva se nebojí odlišit. Tito dva také dle vlastních 

slov více pracují s výběrem barev podle konkrétní příležitosti – jeden se nechává inspirovat u 

amerických image makerů. Jedenkrát zazněl názor, že striktní rozlišování barev dle společenské 

události moc lidí v ČR neřeší, resp. ani nezná. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že neexistenci centrálního dresscodu v rámci ČSSD pro 

zastupitele na všech úrovních. Opakovali se názory, že to není potřeba, že si to každý řeší 

individuálně, jen v rámci kampaně např. na focení na billboardy to zařizuje najatá agentura, 

která zároveň vydává ve spolupráci s předsednictvem manuál pro kandidáty, jak vystupovat 

v médiích, jak se oblékat a příp. pro kandidáty pořádá i vstupní školení. Tohoto školení se 

historicky zúčastnili tři z pěti respondentů. Zbývající dva se nezúčastnili, protože již měli 

dostatek zkušeností díky předchozím politickým funkcím nebo pracovním zkušenostem. 
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Jedenkrát zazněl názor, že oproti ODS je ČSSD v bodě oblékání pozadu a může to být 

potenciální slabina. Také jsem zaznamenal názor, že hraje roli věk kandidáta – čím starší, tím 

konzervativnější a tím méně současně se obléká (např. mladší ročníky spíše nenosí kravatu, 

nosí dlouhé vlasy apod.). 

Na dotaz, kdo jsou zdroje informací a inspirace o oblékání dva z dotazovaných uvedli primárně 

vlastní rodinu, jeden pracovní prostředí (Úřad vlády) a zbývající se považují za samouky. Jeden 

z dotazovaných má zkušenost se zakázkovým oděvem (má vlastního krejčího), který mu 

pomáhá s jeho šatníkem. Jiný respondent historicky využil služeb stylisty, který mu sestavil 

šatník a byl s ním nakupovat. Ostatní si to řeší buď sami, nebo s pomocí svých manželek. Také 

se opakoval argument, že v případě kvalitních oděvů hrají roli peníze. Pro čtyři z pěti 

dotazovaných byl vstup do politiky velkým předělem v šatníku – nebyli zvyklí často nosit 

formální oblečení. Čtyři z pěti nepoužívají žádné vychytávky na léto – nosí standardně to samé, 

co po zbytek roku. 

 

4.4. KDU-ČSL 

Jméno Bartošek Jan Čižinský Jan Jurečka Marian Šilar Petr 
Výborný 
Marek 

Mandát poslanec poslanec poslanec senátor poslanec 
Rok narození 1971 1978 1981 1956 1976 
Vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské 

Původní profese 
sociální 
pedagog pedagog podnikatel v 

zemědělství zemědělec pedagog, 
ředitel školy 

Počet vol. období ve funkci 
(vč. současného) 2. 1. 2. 2. 1. 

Velikost obce původu krajské město hl. m. Praha statutární 
město obec město 

Volební kraj/ obvod Jihočeský hl. m. Praha Olomoucký Ústí n. Orlicí Pardubický 
Zkušenost s krajskou/ 
komunální politikou Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano Ano/ Ano 

Zkušenost se zakázkovým 
oděvem Ano Ne Ne Ne Ne 

Stranické školení na téma 
oděv, reprezentace apod. Ne Ne Ne Ano Ne 

Osobní módní poradce 
(mimo kampaň) Ano Ne Ne Ne Ne 

 

Všichni respondenti mají vysokoškolské vzdělání a zároveň i zkušenosti z komunální a krajské 

politiky. Pocházejí většinově ze středních a velkých municipalit až na jednu výjimku. Před 
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vstupem do politiky se profesně věnovali buď zemědělství, nebo pedagogice na různých 

pozicích. Věkový průměr je 47 let (k roku 2020). 

Všichni respondenti se shodli na tom, že udělat příznivý první dojem je klíčové pro každou 

politickou schůzku. Svou roli v tom hraje jak oblečení, tak např. úsměv. Oblečení a chování by 

mělo být solidní v souladu s konzervativní stranou, kterou zastupují. Většina respondentů se 

shodovala na tom, že nepotřebují drahé oblečení, protože by je to mohlo oddálit od jejich voličů 

(obyčejných lidí). Chtějí být v první řadě věrohodní, dva tvrdili, že nakupují jen u českých 

módní značek, protože chtějí podporovat lokální zaměstnanost a český trh. 

Tři z pěti respondentů preferují spíše neformální styl oblékání – pokud nemusí, vyhnou se 

kravatě a vezmou si na sebe neformální kalhoty. Do parlamentu se všichni až na jednoho shodli 

na obleku s kravatou. Jinak formálnost oděvu rozlišují podle denního pracovního programu – 

s kým se mají setkat. Zvláště ve volební kampani je dobré rozlišovat, co si kandidát vezme na 

sebe, v závislosti na tom, kam jde. Respondenti, pocházející z malé obce a z hl. m. Prahy se 

shodli na tom, že je lepší být neformální, tím pádem mají blíže k lidem. Tito dva se neshodli 

v bodu důležitosti formy a obsahu – J. Čižinský z Prahy tvrdil, že klíčový je obsah, P. Šilar 

z malé obce naopak. Všeobecná shoda panovala ve vzestupu sociálních sítí a jejich dopadu na 

image politika – ať už v kampani nebo mimo ni. Zazněl i názor, že při kampani respondenta 

zajímá názor žen na jeho image, protože statisticky tvoří poměrnou část voličské základny. 

Z pohledu barev převažuje u většiny respondentů u obleků černá nebo tmavě modrá, u doplňků 

(kravata, kapesníček, ponožky) pak ve třech případech nenápadné tmavé barvy, dva zbývající 

se občasně odváží a vezmou si červenou. Opakoval se názor, že ke konzervativnímu politikovi 

patří konzervativní, tj. spíše nenápadný oděv. U košil dávají přednost světlým barvám až na 

jednu výjimku, který nosí tmavé košile. Jeden z dotazovaných tvrdil, že otázka image je o 

osobním nastavení každého politika, a přestože se tento bod někdy zbytečně přeceňuje, nesmí 

se podceňovat. KDU-ČSL image svých zástupců nemá sjednocenou, což vnímá negativně. 

Politické zástupci z jedné strany by měly být podle něj v tomto bodě jednotní. Přestože podle 

vyjádření všech pěti respondentů nemá KDU-ČSL centrálně stanovený dresscode, existuje 

grafický manuál s doporučeními, co si vzít na sebe na konferencích a v kampani je doporučené 

nosit stranickou barvu (žlutá). Dle vyjádření respondentů mají propracovaný interní stranický 

systém vzdělávání, v rámci, kterého pořádají semináře zaměřené mj. na PR, vystupování 

v médiích apod. avšak na etiketu a odívání přímo ne – každý si to řeší individuálně. Historicky 

pořádal stranický think-tank IKDP (Institut pro křesťansko-demokratickou politiku) 

jednorázové školení pro krajské zastupitele na téma správného oblékání, ale z našich 



63 
 

respondentů tento kurz navštívili jen dva. V rámci volební kampaně jim tuto část řeší najatá 

agentura, příp. se k tomu vyjadřují spolustraníci a nejbližší spolupracovníci kandidáta. 

Dva z pěti respondentů využívají nebo historicky využili služeb experta na otázku etikety a 

odívání, zbývající tři dávají na radu svého nejbližšího okolí a svých manželek. Tři z pěti uvedli, 

že na ně měla v tomto směru silný vliv jejich rodina, hlavně otec. U čtyř z pěti se potvrdilo, že 

znají různé vychytávky na letní měsíce (lehčí materiály, nepodšitá saka apod.), nicméně 

zdůrazňovali, že oblek k jejich funkci neodmyslitelně patří. Pro tři z pěti dotázaných byl vstup 

do Parlamentu předělem z pohledu oblékání – nebyli zvyklí nosit tak často obleky a kravaty. 

Pro dva zbývající to zásadní změna nebyla – u jednoho proto, že chodí neformálně a u druhého, 

protože už předtím nosil formální oblečení. 

 

4.5. Pirátská strana 

Jméno 
Ferjenčík 
Mikuláš 

Michálek 
Jakub 

Navrkal 
František Pošvář Jan 

Wagenknecht 
Lukáš 

Mandát poslanec poslanec poslanec poslanec senátor 
Rok narození 1987 1989 1992 1985 1978 
Vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské 

Původní profese překladatel právník IT analytik IT vývojář státní úředník, 
ekonom 

Počet vol. období ve funkci 
(vč. současného) 1. 1. 1. 1. 1. 

Velikost obce původu 
statutární 

město město statutární 
město město statutární 

město 
Volební kraj/ obvod Pardubický hl. m. Praha Ústecký Vysočina Praha 8 
Zkušenost s krajskou/ 
komunální politikou Ano/ Ne Ano/ Ne Ne/ Ne Ne/ Ne Ne/ Ne 

Zkušenost se zakázkovým 
oděvem Ne Ne Ne Ne Ne 

Stranické školení na téma 
oděv, reprezentace apod. Ano Ano Ano Ne Ne 

Osobní módní poradce 
(mimo kampaň) Ne Ne Ne Ne Ne 

 

Z tabulky vidíme, že všichni dotazovaní absolvovali vysokoškolské vzdělání, shodně zastávají 

první funkční období a až na dvě výjimky nemají předchozí politické zkušenosti. V rámci 

srovnání sledovaných stran v této práci se jedná v tomto bodě o nestandardní výjimku, která 

patří k nově založeným stranám. Nutno dodat, že se všichni ucházeli o post na krajské a 

komunální úrovni ve svých regionech, ovšem neúspěšně. Respondenti pocházejí převážně z 

velkých municipalit, příp. z hl. m. Prahy a jejich věkový průměr je 33 let (k roku 2020). Původní 
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profesí je u tří z nich činnost vykonávaná na živnost (IT, překladatelství), u dvou zbývajících 

pak advokacie a státní správa. 

Čtyři z pěti respondentů mi sdělilo, že svou image řeší spíše z nutnosti svého mandátu než ze 

své vůle. Na jednu stranu by to podle nich nemělo být důležité, klíčový by měl být obsah (tj. 

politický program) avšak uznávají, že se volič často rozhoduje podle image politika, tedy že 

hledí nejprve na formu a poté na obsah. Apriori hromadně odmítají nošení kravaty, pokud to 

není nezbytně nutné – je to pro ně symbol jisté svázanosti a chtějí se tím také odlišit od politické 

konkurence. Dva z nich nosí dlouhé vlasy, což považují za výhodu vlastní image (vyjadřuje to 

podle nich svobodomyslnost a opět možnost odlišit se). Všichni respondenti se shodli na tom, 

že pro image politika je klíčová důvěryhodnost a přirozenost. Nechtějí se nutit do formálního 

oblečení, protože to nesedí k jejich kolektivní image ani k programu (opakoval se důraz na 

svobodomyslnost). Neformální image jim zároveň pomáhá být blíže k obyčejným lidem-

voličům. Na druhou stranu se snaží držet určitou formu, kterou od nich voliči očekávají, tj. 

nechodí v roztrhaných kalhotách apod. Shodli se na tom, že za standardních okolností nosí do 

Parlamentu buď oblek bez kravaty (dva respondenti) nebo neformální kalhoty, sako a košili 

s rozhalenkou (tři respondenti), zazněl i názor, že lidé potřebují zhmotnit instituci mj. i za 

pomocí oděvu. Jeden uvedl, že si hlídá barevné sladění celého outfitu. Oblečení si začali více 

hlídat po dvou mediálních zviditelněních – dotazovaný Jan Pošvář přišel do Parlamentu 

v džínách63, s jiným respondentem Mikulášem Ferjenčíkem natočila reportáž štáb pořadu ČT 

168 hodin v červnu 2018, ve kterých vystupoval ve vykasané košili a sandálech64. Jiný 

respondent mi tyto informace potvrdil a řekl, že standardem by měl ve Sněmovně být oblek a 

že to od ostatních svých poslaneckých kolegů vyžaduje. Na vnitrostranické schůze se oblékají 

volnočasově (čtyři z pěti dotazovaných), podle jednoho z nich oděv nehraje z pohledu výsledku 

v politice tak velkou roli. 

V rámci kampaně se snažili vystupovat co nejvíce neformálně. Dva respondenti mi řekli, že 

mnohdy nešli ani v košili. Jiný mi sdělil, že je klíčové, aby měla média fotografie kandidátů 

v různých typech oblečení pro rozlišné typy zpráv, čeho se snažili docílit. Jedenkrát padla 

informace, že oblečení upravovali po celé trvání kampaně podle toho, jak na ně reagovali voliči 

při kontaktní kampani. V rámci celé kampaně Pirátům pomáhala nejmenovaná stylistka. 

Opakovaně zdůrazňovali přirozenost jako jeden z hlavních pilířů kampaně a shodli se na tom, 

 
63 na což upozornila poslankyně za ODS Jana Černochová a poslala tuto informaci bulvárnímu tisku 
(https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-politika/755870/snemovni-speky-cernochova-sila-do-pirata-v-dzinach-
okamura-zmatene-vybizel-k-demisi?foto=1) 
64 viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/218452801100610/ 
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že neformálnost k Pirátům neodlučně patří jakožto jeden z klíčových PR aspektů. Jeden 

respondent mi sdělil, že se chtějí profilovat jako strana nezávislá na různých pracovních 

svazech, asociacích apod., což mj. demonstrují i svým ležérním oděvem, zatímco ve velkých 

profesních organizacích je většinou standardem jistá uniformita. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že centrálně nemají stanovený stranický dresscode pro 

zastupitele (jen stranickou barvu). Podle jedné výpovědi vyšla v roce 2013 republikový sněm 

doporučení dresscode pro zastupitele – tzv. business casual, tedy oblek a košili s rozhalenkou. 

Důvodem byla obava, aby někdo neudělal špatnou reklamu straně. Před parlamentními volbami 

v roce 2017 proběhlo školení leaderů na téma správného oblékání. Stylista, který školení vedl, 

byl s jedním respondentem následně i nakupovat. Obecně panovala shoda, že si to každý řeší 

po vlastní ose. Dva z respondentů, kteří měli zkušenost z krajské politické úrovně uvedli, že to 

pro ně byl výchozí bod, jak se oblékat v politice. Jedním z impulsů k zaměření se na tuto oblast 

po volbách byla mj. i kauzu s maskáči ve Sněmovně (viz příloha). 

Na otázku, kdo se respondentům stará o jejich zevnějšek nejčastěji uvedli své manželky, 

prodavačky v obchodech, kde nakupují a také se třikrát opakoval názor, že si to zařizují sami. 

Dvakrát také zazněl názor, že mimo kampaň jim občasně poradí tisková mluvčí strany nebo 

asistentka na sekretariátu, která je zároveň stylistkou. Obecně se dá konstatovat, že nejprve 

hledají pomoc uvnitř strany spíš, nežli se obrátí na profesionála zvenčí. Jak již zaznělo výše, 

nejprve proběhne vnitrostranická diskuse a následně vydávají interní manuály, doporučení 

apod. Co se týče vychytávek na letní měsíce – jeden respondent uvedl, že nosí vzdušné 

materiály, ostatní tvrdili, že se to musí vydržet. V letním období, kdy nezasedá Sněmovna, mi 

tři respondenti uvedli, že chodí v Parlamentu velmi neformálně (krátké kalhoty, trička, sandále) 

s ohledem na nepřítomnost médií a vlastní pohodlí.  

Vstup do politiky udělal zásadní posun v oblékání u čtyř z pěti respondentů. Všichni čtyři se 

shodli na tom, že před získáním mandátu se nebyli zvyklí oblékat nijak formálně – ba právě 

naopak. Přizpůsobili se parlamentní normě (oblek nebo alespoň polo formální kalhoty a sako) 

na základě vnitrostranické diskuse. Výjimka byl dotazovaný, který historicky pracoval na státní 

úřadech a v soukromých auditorských firmách, odkud byl na jistý dresscode zvyklý. Ostatní 

čtyři museli značně rozšířit formální část svého šatníku. Na tomto místě mi přijde zajímavé 

uvést, že tři z pěti respondentů se v souvislosti s nakupováním oblečení sami zmínili o 

poslaneckém příspěvku na reprezentaci (viz podkapitola 4.1.), což se mi v případě rozhovorů 

s jinými stranami nestalo. Opakovaně také zazníval názor, že je nutné dávat důraz na 

transparentnost. Důkazem toho může být, že jsem byl na rozhovorech s Piráty opakovaně 
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upozorněn, že naše schůzka bude vložena do tzv. Pirátského evidence kontaktů a schůzek. Jedná 

se o veřejnou databázi, vytvořenou Pirátskou stranu k zajištění transparentnosti a podchycení 

lobbismu65. 

 

4.6. ANO 2011 

Jméno Adámek Miroslav Babka Ondřej Juchelka Aleš Nacher Patrik Volný Jan 
Mandát senátor poslanec poslanec poslanec poslanec 
Rok narození 1973 1994 1976 1974 1959 
Vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské 

Původní profese 
ředitel neziskové 

organizace student podnikatel ekonom, 
poradce manažer 

Počet vol. období ve funkci 
(vč. současného) 1. 1. 1. 1. 2. 

Velikost obce původu město hl. m. Praha krajské město hl. m. Praha statutární 
město 

Volební kraj/ obvod Šumperk Jihočeský Moravskoslezský hl. m. Praha Plzeňský 
Zkušenost s krajskou/ 
komunální politikou Ne/ Ne Ne/ Ano Ne/ Ano Ano/ Ne Ano/ Ano 

Zkušenost se zakázkovým 
oděvem Ne Ne Ano Ano Ne 

Stranické školení na téma 
oděv, reprezentace apod. Ano Ne Ano Ne Ano 

Osobní módní poradce 
(mimo kampaň) Ne Ne Ano Ano Ne 

 

Všichni výše uvedení respondenti absolvovali vysokoškolské vzdělání a až na jednoho jsou ve 

svých funkcích první volební období. Dva z nich mají zkušenost s komunální politikou, jeden 

pouze s krajskou, jeden s oběma předchozími a poslední je bez předchozí politické zkušenosti. 

Vezmeme-li v potaz srovnání s předchozími stranami, jedná o výjimku, která patří k nově 

založeným stranám. Respondenti převážně pocházejí z velkých měst nebo z hl. m. Prahy., jejich 

věkový průměr je 44 let (k roku 2020). Původním profesním zaměřením je většinově 

ekonomického rázu ať už pracovali jako zaměstnanci nebo podnikali. V jednom případě se 

jedná o studenta-absolventa vysoké školy s ekonomickým zaměřením, který se začal profilovat 

v politice již za dob studií a neměl tedy předchozí profesní zkušenosti z jiného oboru. 

Respondenti se shodně vyjadřovali o důležitosti oděvu v politice, a ještě více v kampani. Dva 

se tím do hloubky nezaobírají, nicméně si uvědomují, že to patří k výkonu funkce a také aby 

vyjádřili úctu k druhé straně, se kterou jednají. Zazněl také názor, že politik je v práci 24 hodin 

 
65 viz: https://evidence.pirati.cz/?q=petr%C3%A1k&p=1 
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denně a měl by tedy být neustále připraven a správně ustrojen. Shoda panovala také v tom umět 

správně rozlišit typ oděvu podle příležitosti. Dvakrát zazněl názor, že je klíčové vypadat před 

voličem přesvědčivě a přirozeně i proto je potřeba střídat typ oděvu podle toho, kde se politik 

zrovna nachází. Jeden respondent uvedl, že nenosí kravatu, protože si s ní připadá sešněrovaný, 

sám se považuje za svodomyslného člověka a kravata ho v tom pocitově omezuje – chápe ji 

jako symbol. S ohledem na celkové zjednodušování doby se podle něj i společenský oděv 

značně zjednodušil a není potřeba chodit oblečený přehnaně formálně. 

V rámci kampaně panovala shoda, že je potřeba zaujmout – ať už oděvem nebo obsahem. 

Opakoval se názor, že když je člověk ve svém regionu známá osobnost, může si dovolit chodit 

více neformálně. Jeden respondent uvedl, že kampaň dělí na dvě roviny – fotografie na oficiální 

materiály, billboardy apod. a na kontaktní kampaň. Zatímco v prvním případě musí podle něj 

člověk vypadat perfektně, v druhém případě hraje větší roli osobnost člověka než pouhá vizáž. 

Tři respondenti uvedli, že styl formálnosti oblékání v kampani se liší hlavně podle velikosti 

obce – do menších více neformálně (košile bez kravaty, neformální kalhoty, někdy sako), aby 

se přiblížili lidem, zbourali tím sociální bariéry a do větších municipalit naopak spíše formálně 

(oblek nebo alespoň sako). 

Čtyři z pěti respondentů uvedlo, že do Parlamentu chodí vždy v obleku s kravatou, patří to 

podle nich k významu instituce, výkonu jejich mandátu a mělo by se to dodržovat. V méně 

formálním oděvu až na jednoho chodí ve svém regionu. Jeden respondent kravaty nenosí téměř 

vůbec až na výjimečné příležitosti. Nicméně se opakoval názor, že pokud mohou dotazovaní 

někam jít jinak než v obleku, volí raději tuto alternativu. U většiny dotazovaných se prokázala 

znalost etikety soudě dle odpovědí, kde tvrdili, že rozlišují nošení denních a večerních barev 

podle denní doby. Co se týče barev – opakovala se v jednotlivých vyjádřeních tmavě modrá 

coby základ na obleky a červená, modrá, šedá, černá na doplňky. U tří z pěti respondentů se 

také opakoval názor, že si dávají záležet na výběru doplňků, kterými se chtějí odlišovat od 

ostatních (kapesníčky v saku, manžetové knoflíčky, výrazné barevné ponožky, ozdoby do 

klopy). Jeden respondent uvedl, že má svůj standard, který volí na většinu pracovních 

příležitostí a nijak zásadně to do detailu neřeší. 

Podle výpovědí respondentů žádný centrálně stanovený dresscode ANO 2011 nemá. Jedenkrát 

padl názor, že by to předseda ani nechtěl a hlavně, že by to bylo pod jeho rozlišovací schopnost. 

V rámci kampaně mají na focení stanovenou bílou košili s rozhalenkou a tmavé kalhoty. Vždy 

to organizuje jejich interní PR tým, během funkčního období si každý řeší šatník sám, 

nefiguruje tam stabilně žádný profesionál. Inspiraci mohou načerpat během kampaně. 
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Opakoval se názor, že kampaň byla profesionálně připravená a dalo se v ní naučit mj. i správné 

oblékání. Jiným zdrojem informací bylo školení pro kandidáty, které pro ANO uspořádala 

Eliška Hašková-Coolidge (viz Úvod) na sebe prezentaci, kterého se zúčastnili tři z pěti 

respondentů. Jeden ze zbývajících uvedl, že už byl na toto téma proškolen v rámci svého 

profesního působení a druhý, že si s tím dokáže poradit sám. Několikrát zazněl jako častý zdroj 

informací práce Ladislava Špačka, případně také vliv rodiny (dva případy). Dva respondenti 

využívají dlouhodobě služeb profesionála v oblasti tvorby šatníku. Vychytávky v letních 

měsících dva z pěti respondentů nemají, zbývající tři nosí lehká nepodšitá saka a obleky, příp. 

když je možnost sako odkládají. Opakovaně zazněl názor, že respondenti nenosí košile 

s krátkým rukávem, neboť jim to přijde nevhodné. 

Na otázku změny šatníku po vstupu do politiky mi sdělili tři z pěti respondentů, že to byla 

zásadní změna. Vesměs proto, že ve svých bývalých profesích nenosili tak často formální 

oblečení jako v politice. Rozdíl byl nejen v kvantitě, ale i v kvalitě, protože dva dotazovaní 

začali využívat krejčovských služeb. Z toho můžeme usuzovat, že na to kladou větší důraz než 

před vstupem do politiky. Pro dva zbývající respondenty to zásadní předěl nebyl, protože již 

před vstupem do politiky chodili poměrně formálně oblečeni, museli si jen vytvořit větší zásobu 

šatstva. Jeden respondent uvedl, že na krajské úrovni ještě oblékání tolik neřešil, ale když se 

stal poslancem, uvědomil si větší význam svojí funkce a dle vlastních slov se podřídil politické 

kultuře. Z pohledu celkové image je zde tedy poměrně silný rozpor mezi oblékáním kandidátů 

v kampani a při výkonu mandátu. Všichni respondenti se shodli, že centrálně stanovený 

dresscode není, avšak na billboardech jsou všichni vizuálně sladěni. Oproti tomu při denním 

výkonu funkce se individuálně značně odlišují v důrazu, s jakým řeší svůj zevnějšek.  
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Závěr 

Ve svém výzkumu jsem se pokoušel zodpovědět otázku jakou roli má vnější vzhled v politice. 

V první kapitole jsem rozlišil pojem móda a styl a na příkladu teorie symbolické reprezentace 

od Hanny Pitkin poukázal na význam těchto prvků v politice. Druhá kapitola byla zaměřena na 

politický marketing coby fenomén, který se v české politice začal více projevovat 

v parlamentních volbách 2006 a jeho pohled na image, její tvorbu, udržitelnost a důležitost ve 

volební kampani i při výkonu mandátu. Jako hlavní příklad sloužily volby do poslanecké 

sněmovny v roce 2017. Političtí zástupci, kteří byli zvoleni, tvořili dominantní vzorek praktické 

části mého výzkumu. Byli to právě oni, s nimiž proběhly rozhovory, na jejichž výstupech je 

postaven tento výzkum. Kromě toho, proběhl rozhovor s jedním senátorem, který je členem, 

příp. byl zvolen s podporou jedné ze zkoumaných stran. Tyto rozhovory tak vhodně doplnily 

celkový obraz reflexe image vrcholných českých politických zástupců. 

Údaje ve vlastním výzkumu rozděluji na dvě skupiny – základní sociografické a politické: 

1) Základní faktografické – věk, vzdělání, velikost obce původu, původní profese 

2) Politické – jak dlouho je ve funkci (počet volebních období vč. současného), volební 

kraj/ obvod, předchozí zkušenost s krajskou a komunální politikou, zkušenost se 

zakázkovým oděvem, stranické školení na téma oděv, reprezentace apod., role osobního 

poradce přes vzhled (image makera) mimo kampaň 

V rámci tabulkového zpracování se jednalo vždy o uzavřené otázky, na které šlo odpovědět 

jednoznačně ano/ ne. 

Věk jsem zde uváděl, zda se vyskytuje mezigenerační rozdíl v práci s vizáží a jakým způsobem 

to konkrétně vypadá. Potvrdilo se mi, že respondenti napříč všemi zkoumanými stranami 

(průměrně) starší 40ti let byli konzervativnější ve svém odívání, ve větší míře se drželi 

zaběhnutých norem a málo z nich vybočovali. Naopak úroveň vzdělání v tomto ohledu nehrála 

takovou roli, jakou jsem předpokládal, neboť až na dva respondenty absolvovali všichni 

oslovení vysokoškolské vzdělání různého zaměření a jejich výpovědi se značně lišily. 

Z pohledu velikosti obce původu se prokázalo, že respondenti z velkých municipalit (krajská 

města, hl. m. Praha) bez ohledu na stranu v 60 % případů na svůj zevnějšek dbají více nežli 

dotazovaní ze středních a menších obcí. V odpovědích se opakoval vliv pracovního prostředí, 

rodiny a také rozlišování druhů formálního a neformálního oblečení s ohledem na velikost obce, 

přičemž bylo dokázáno, že čím menší obec, tím méně formálně v ní politik vystupuje a chodí 

oblečen. V případě velkých měst tomu bylo právě naopak – roli zde hraje větší množství lidí 
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(voličů) a s tím spojená anonymita, tj. menší známost osobností, než je tomu v menších obcích. 

Tím se snižuje možnost snáze zaujmout, a naopak zvyšuje tlak na odpovídající jednání a 

zajímavější zevnějšek celkově. Záleží také na kvalitě samotného oděvu, tj. z jakého materiálu 

je vyroben, způsob výroby apod. Pánský formální oděv je značně uniformní, takže možností se 

odlišit není mnoho. Klíčové jsou tedy detaily jako vzory látky a její další vlastnosti (gramáž, 

jemnost příze, příměse dalších látek), dále také doplňky – kravata, kapesníček v saku, 

manžetové knoflíčky, pásek, hodinky, ozdoba v klopě apod. I netrénovaným okem se dá poznat 

oděv horší a lepší kvality. Záleží tedy hlavně na kvalitě oděvu a jeho zpracování. V rozhovorech 

byla na toto téma směřována otázka znalosti vychytávek (oděv v létě), přičemž počítala 

s prokázáním/vyvrácením a uvědoměním si znalostí tohoto druhu. Výzkum prokázal 

většinovou znalost (min. 3 z 5 respondentů) u ODS, KDU-ČSL a ANO. Naopak ji vyvrátil u 

většiny zástupců z řad ČSSD a Pirátů. 

Nejsilnějším determinantem utváření image byla profesní minulost, resp. prostředí, ve kterém 

se respondent pohyboval a se kterým se do značné míry zpravidla identifikoval. To tvořilo 

výchozí bod, který ho formoval a dále utvářel v jeho představách o tom, jak má správně vypadat 

a působit. Obecně mohu konstatovat, že vyšší míra starosti a péče o svůj zevnějšek byla častější 

u respondentů ekonomického, právnického a poradenského zaměření. Tyto profese se nejčastěji 

vyskytovaly u ODS, ANO 2011 a ČSSD. Naopak tomu bylo u pedagogů, zemědělců, IT 

specialistů a živnostníků, vykonávajících volnou živnost. Tyto profese byly nejčastější u KDU-

ČSL a Pirátů. V obou výše jmenovaných kategoriích se vždy našlo několik výjimek. 

V kategorii politických údajů se neprokázala zásadní spojitost geografického umístění 

volebního kraje/ obvodu s politickou image, resp. záleželo vždy na velikosti obcí, nikoliv na 

tom, o který kraj se konkrétně jedná. Z toho usuzuji, že způsob a míra nazírání této 

problematiky se neliší podle regionu i s ohledem na fakt, že ČR co do rozlohy patří do kategorie 

spíše menších států. Z toho plyne relativní kulturně-sociální homogenita, která v kombinaci se 

silnou tradicí vlastnění společenského oděvu napříč všemi vrstvami společnosti dokazuje, že 

v ČR není otázka oblek – ano nebo ne, ale jaké kvality, což si dle výzkumu respondenti 

uvědomují. Kvalita společenského oděvu dodnes může jistým způsobem odrážet socio-

ekonomické zázemí jeho vlastníka (avšak může i klamat). 

Z pohledu počtu volebních období strávených ve funkci – u historických stran (ODS, ČSSD, 

KDU-ČSL) bylo pro 40% respondentů současný mandát jejich první zkušeností s národní 

úrovní politiky, zatímco u nových stran (Piráti, ANO 2011) to bylo pro 90 %. Předchozí 

zkušeností z krajské a komunální politiky prošlo u historických stran téměř 100 % 
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dotazovaných, u nových stran to bylo 60 %. Z tohoto výčtu můžeme vidět, že co do zkušeností 

s politikou obecně jednoznačně převažují historické strany nad novými. Role politické 

zkušenosti se odráželo v tom, že respondenti, kteří se v Parlamentu pohybují více než jedno 

období si stanovují pro sebe určité normy, shodující se sociální normou s ohledem na prostředí, 

kde se pohybují a ty následně dodržují. V případě nově příchozích jim zpravidla jistou dobu 

trvá, než přivyknou novému prostředí, ale ve finále se všichni více či méně podvolí. Všichni se 

však shodli na tom, že role image na krajské a komunální úrovni vs. národní je zásadně odlišná 

– v Parlamentu jsou mnohem vyšší nároky a zodpovědnost s tím spojená, což si respondenti 

uvědomují a reflektují tím, že většinově nosí společenský oděv a tím dodržují danou sociální 

normu. 

Otázka, zabývající se zkušeností se zakázkovým oděvem měla prokázat míru, do jaké se 

respondenti zabývají vlastní image. Zakázkový oděv v protikladu ke konfekčnímu je 

nákladnější, časově náročnější a zpravidla vyžaduje jistou dávku odhodlanosti se do něj pustit. 

Z rozhovorů vyšlo najevo, že se zakázkovým oděvem má zkušenost 33 % respondentů 

z historických stran a 20 % z nových stran. Hromadně tedy v obou případech převládá 

nakupování konfekčních oděvů ať už z pohledu větší finanční dostupnosti, časové úspory nebo 

faktem, že tato činnost může být delegována na např. asistenta. Z výše uvedeného výčtu usuzuji, 

že většina respondentů sice image přikládá důležitost (v kampani i mimo ni), nicméně ne do 

takové míry, aby považovali za nezbytné řešit to cestou individuálního výběru oděvu, což 

obyčejně stojí více času a peněz. 

Hromadně se všichni respondentů ze všech zkoumaných stran shodla na tom, že jejich strana 

nemá centrálně stanovený dresscode. Spíše tam figurují nepsaná pravidla (odvíjejí se od 

aktuálních sociálních norem), která nikdo přesně neurčuje a nejsou nikde písemně 

zaznamenána. Jen v případě Pirátů proběhla vnitrostranická diskuse na toto téma, protože coby 

nová parlamentní strana neměla pro tuto fázi nastaven žádný plán. Jednotnou image se strany 

snaží držet více při volbách, aby se od sebe snáze odlišili, resp. aby vynikly před ostatními. V 

těchto situacích tam u většiny zkoumaných stran působí externista z najaté agentury, který 

pomáhá barevně sladit korporátní image při focení na marketingové účely. V rámci volební 

přípravy strany pořádají tematická školení na vystupování na veřejnosti a v menší míře pak na 

etiketu, zásady oblékání, psychologii barev apod. Účast je dobrovolná a navštěvují je zpravidla 

noví lidé, kandidující poprvé. Pokud někdo takové školení neabsolvuje, na jeho kandidatuře to 

nic nemění ani není stranou nijak sankcionován.  Potvrdilo se mi u všech stran, že tato školení 

jsou primárně určená buď pro kandidaturu na konkrétní mandát (starosta, senátor) a také pro 
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leadera kandidátky ve volebním kraji. Kandidáti na tyto posty jsou nejčastějšími účastníky 

těchto školení, jejich zájem se očekává. U ostatních je to na jejich rozhodnutí. Několikrát se 

opakoval názor, zvláště u respondentů působících v politice více než dvě volební období, že 

školením tohoto typu prošli na začátku svojí politické kariéry (většinou mezi léty 2006-2010) 

a potom už ne, protože to podle jejich slov už nebylo potřeba. To potvrzuje hypotézu o větší 

míře vlivu politického marketingu na volební kampaně a na důležitosti image, která od té doby 

dle výpovědí exponenciálně vzrostla. 

Kolektivní image také úzce souvisí s obsahovou náplní strany, za kterou dotazovaní 

kandidovali. Panovala obecná shoda respondentů napříč stranami, že by obsah (politický 

program) měl být v souladu s prezentovanou formou (zevnějšek kandidáta). Z toho vidíme, že 

program hraje svou roli při utváření kolektivní image. Při intenzivním pracovním styku, v němž 

naši respondenti většinově jsou, dochází i k neformálnímu ovlivňování sebe navzájem v rovině, 

jak se správně oblékat, s kým se případně poradit, kde nakupovat apod. Do politiky 

pochopitelně vstupují kandidáti s různými vstupními znalostmi odívání a image, přinášející si 

jez bývalých profesí, příp. z domova. Role rodiny je nezanedbatelná – v rozhovorech se rodina 

jako zdroj informací, jak se správně společensky oblékat potvrdila u zhruba 60 % respondentů. 

Následovalo blízké okolí (přátelé, známí, blízcí spolupracovníci) a teprve poté profesionálové. 

Z toho můžeme vidět, že většina dotazovaných zakládá primárně na vztahu, resp. důvěře 

k člověku, od kterého si nechá poradit než na čisté profesionalitě. 

Otázka, směřovaná na osobního poradce mimo kampaň měla opět ukázat sílu zájmu o vlastní 

image z pohledu kandidáta a také nastavení stranického mechanismu k tomuto tématu. 

Prokázalo se, že strany podobné konzultanty mimo kampaň hromadně nenajímají, jedná se tedy 

vždy o osobní iniciativu kandidáta. Osobní módní poradce má v západním světě za úkol 

vytvořit a udržovat politikovi image, která bude v souladu s jeho osobnostní a také s ideovou 

náplní jeho strany. Ukázalo se, že z historických stran využívá služeb soukromého konzultanta 

(image makera) jen 26 % dotázaných, z nových stran je to 20 %. Můžeme tedy konstatovat, že 

respondenti hojně nevyužívají služeb tohoto typu. V českém politickém prostředí podle 

výzkumu převažují více osobní vazby než čistá profesionalita ve vztahu k vlastní image. 

Z historický stran se o svůj zevnějšek nejvíce starají zástupci ODS, méně pak ČSSD a KDU-

ČSL. U nových stran je vyšší zájem zástupců z řad ANO 2011, mnohem nižší zájem je u Pirátů. 

Jako primární zdroj předkládaného názoru vnímám vliv předchozího profesního prostředí a 

politický program, v menší míře potom vliv rodiny a individuálního nastavení každého 

respondenta. Stranický vliv je z větší části omezen pouze v rámci volební kampaně, kde se 
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strana snaží vystupovat jako celek a více či méně držet vlastní korporátní image. Propojení 

ideového obsahu strany s individuální image dobře vidíme, když srovnáme politiky z jedné 

strany. Explicitně téměř všichni tvrdili, že nemají centrálně stanovený dresscode, a přesto mezi 

nimi panují silné vzhledové podobnosti. Mohu tedy konstatovat, že určitá představa o tom, koho 

zastupují a jak by podle svého voliče měli vypadat, se promítá i do přemýšlení nad vlastní 

image. Našli se i zástupci, hlavně ze strany Pirátů, kteří společenský oděv berou primárně jako 

nezbytnou nutnost, aby v Parlamentu nepohoršovali, ovšem i oni podle svého názoru zastupují 

voliče, pro které není image prioritou. Tím se potvrzuje hypotéza o propojení ideového obsahu 

stran s jejich zástupci. 
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Přílohy 

 

Maskáče v Poslanecké sněmovně (zdroj: https://echo24.cz/a/p2JR8/maskace-ani-zelena-

mikina-do-snemovny-nepatri-vedi-to-ale-novi-poslanci). 

 

Staré a nové verze logo ODS. Nové logo bylo poprvé marketingově využito ve volbách do PS 

v roce 2017. 
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Vlevo: logo ČSSD používané v 90. letech 20. století. Uprostřed: logo po rebrandingu za 

předsednictví J. Paroubka. Napravo: finální podoba loga od roku 2011. 

 

 

Logo KDU-ČSL, které se používalo v éře předsednictví Josefa Luxe (1990-1998). 

 

Dvě verze loga KDU-ČSL se symbolem lípy a kříže, přijaté na stranickém sjezdu v roce 2012. 
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Vlevo: česká verze loga Pirátské strany, používaná 2009-2011. Vpravo: logo používané od roku 

2011. 

 

 

Vlevo: původní logo hnutí ANO, používané 2012-2013. Napravo je aktuální verze loga, 

využívaná od parlamentních voleb 2013. 

 

Politická image – okruhy rozhovoru 

1) Jak vnímáte roli image (obličej, účes a oděv) v rámci výkonu své politické funkce? 

V čem konkrétně? 

2) Jakou roli hraje podle vás vizáž v rámci volební kampaně? 

3) Co nosíte na zasedání parlamentu a co při své jiné, běžné pracovní činnosti, např. když 

jste ve své kanceláři? 

4) Rozlišujete, co si vezmete na sebe na důležité jednání s politickými oponenty a co na 

přátelské jednání (např. na stranickou schůzi)? Pakliže ano, jak? 

5) Máte v rámci své strany stanoven dresscode? Pokud ano, máte na to psaná pravidla, 

resp. máte někoho, kdo se vám o to centrálně stará? A pokud ano, koho? Figuruje tam 

daný člověk pouze v rámci volební kampaně nebo permanentně? 
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6) Kdo se stará o image konkrétně vám? Pokud nikdo, kde jste se to naučil? Prošel jste 

někdy školením na sebe prezentaci? Zajistil vám to někdo v rámci strany nebo to byla 

osobní iniciativa? Jak to konkrétně vypadalo? 

7) Jak to řešíte v létě, když je venku na oblek horko? 

8) Jak celkově ovlivnila politika váš styl oblékání? 

 


