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Zaměřuje se rovněž na vysvětlení pojmu politické komunikace a politického marketingu.
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Úvod
Sociální sítě a celkově nová média, jsou velkým fenoménem již několik let.
Komunikace skrze online platformy se stala nedílnou součástí moderní společnosti, což se
odráží i na široké provázanosti mnoha oblastí. Role internetových služeb jako je Facebook,
Twitter nebo YouTube doznala proměn. Ty již neslouží jen pro výměnu informací a
konverzaci mezi přáteli. Obsah sítí doplnily vedle osobních profilů i účty firem,
politických stran či zpravodajských služeb, které na nich uplatňují profesionalizovanou
komunikaci. Politické prostředí tedy není výjimkou, ba naopak, sledování trendů v případě
politiky je více než žádoucí. Sociální sítě začaly postupně obohacovat nástroje komunikace
politických subjektů, jenž dnes představují takřka nedílnou součást politického marketingu.
Dnes již nalezneme oficiální účty členů vlády, státních institucí, ministerstev i jednotlivých
politiků. Nepřítomnost či nízká aktivita v online prostředí může přinést v současné době
spíše negativní dopady.
Právě na samotnou prezentaci aktéra a jeho komunikaci s potenciálními voliči je
kladen čím dál větší důraz. Kombinace sociálních sítí a předvolební kampaně začala být
častěji skloňována po velmi vydařené politické kampani Baracka Obamy před
prezidentskými volbami v roce 2008. Jeho kampaň se stala mezníkem pro využití
sociálních sítí v komunikaci politických aktérů s voliči. Od té doby jsou sociální sítě
znatelně zakomponovány ve strategii politického marketingu. Jejich dostatečně efektivní
využití může mít výrazný vliv na pozdější volební úspěšnost jednotlivých politických
subjektů. Sociální sítě umožňují navazování užších kontaktů obou stran komunikace,
nabízí nástroje pro propagaci zájmů a vybízení k voličské účasti. O to více mohou být
cenným nástrojem v případě, že zájem o určitý typ voleb není vysoký tak, jak by si
představovali političtí aktéři. To se týká právě i voleb do Evropského parlamentu, kterými
se předkládaná diplomová práce zabývá. Evropské volby se dlouhodobě potýkaly s nízkým
zájmem voličů téměř v celé unii.1
Cílem této práce je za pomoci vhodně zvolených výzkumných otázek a
stanovených hypotéz zjistit, jakým způsobem komunikovaly strany ODS, Piráti, TOP 09,
1

Výjimku tvoří pět zemí Evropské unie, u kterých je účast ve volbách povinná. Těmi jsou Belgie, Bulharsko,
Kypr, Lucembursko, a Řecko
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hnutí ANO a STAN v předvolební kampani, konkrétně 28 dní před otevřením volebních
místností (26. dubna-23. května 2019), na sociálních sítích Facebook a Twitter. Výzkumná
část je založená na hloubkové analýze všech publikovaných příspěvků, týkajících se právě
voleb. Jednotlivé příspěvky jsou rozdělené dle samostatných proměnných, které autorce
pomohou dojít k jasnému závěru. Práce má zjistit konkrétně to, jakou formou se politické
strany prezentují i to, jaký obsah tyto příspěvky nejvíce obsahovaly. To pomůže přiblížit
strategii, kterou se marketingové týmy politických uskupení prezentují a snaží se tak
přilákat a zmobilizovat voliče. Výsledné údaje budou v závěrečné fázi porovnány mezi
oběma sítěmi. Analýza rovněž přináší zajímavá úskalí, která s sebou nesou odlišnosti
z hlediska samotného fungování sítí, ale i odlišnosti publika.
Práce je rozčleněná do tří základních částí – teoretické, metodologické a analytické.
Teoretická část je dále rozdělená na kapitoly, ve kterých autorka vysvětluje základní
definice, fakta a principy, jenž pomáhají dokreslit kontext tématu práce. První kapitola
představuje obecně nová média, poté se již zaměřuje konkrétně na sociální sítě a jejich
druhy. V kontextu práce nabízí autorka stručné představení sociálních sítí, kterých se téma
týká, tedy Facebooku a Twitteru. Současně zde autorka popisuje trend negativní kampaně,
která je u příspěvků rovněž sledována. Následná část se zaměřuje na vysvětlení pojmů
politické komunikace, politického marketingu a jejich rozdíly. Další podkapitola přibližuje
nástroje politického marketingu. Třetí kapitola se věnuje předvolebním kampaním,
konkrétně postmodernímu typu, který zahrnuje nové technologie. Závěr teoretické částí
uvádí základní údaje o Evropském parlamentu, jeho volební systém a konkrétní výsledky
z posledních voleb v České republice za rok 2019. Pro lepší uvedení do kontextu práce
jsou na konci této kapitoly v krátkosti popsané jednotlivé politické strany a jejich zisk
mandátů.
Druhá část práce, metodologická část, představuje specifika výzkumu, argumentuje
výběr výzkumného vzorku, techniku sběru dat a vyhodnocení. Součástí jsou již zmíněné
výzkumné otázky spolu se stanovenými hypotézami. V metodologické části je vložená i
kódovací kniha, podle které celá analýza probíhá.
V poslední empirické časti jsou interpretované výsledky, kterých autorka dosáhla
skrze zmíněnou analýzu. Prvně jsou prezentována data týkající se celkového počtu
zveřejněných příspěvků. Další kapitoly přibližují to, jaký typ formy příspěvků politické
strany nejvíce sdílely. Tato data jsou prezentována odděleně podle sítí. Pro lepší
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přehlednost je obsahová část příspěvků předkládaná nikoliv podle typu platformy, ale
podle zadaných proměnných. Závěrečná kapitola se zaměřuje na příspěvky, nesoucí prvky
negativní kampaně. Ve všech oddílech jsou také průběžně zodpovídané výzkumné otázky i
související hypotézy.
Během analýzy se autorka uchýlila k mírnému odklonění od původně zadaných
tezí, což však adekvátně argumentuje v metodologické části. Cíl a náplň práce zůstávají
neměnné, dochází pouze k většímu zkonkretizování samotného obsahu, než uvádějí
původní teze. Jako přidanou hodnotu celkové struktury práce autorka hodnotí plánované
polostrukturované rozhovory, které vznikly i přes nepříznivé podmínky, jež panovaly
v době zpracovávání práce. Výpovědi respondentů doplnily a často potvrdily získaná data.
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1. Sociální média
Sociální média jsou poměrně novým termínem v oblasti výzkumu médií obecně.
Typickým znakem je vzájemná interaktivita prostřednictvím digitálních technologií. Často
dochází k záměně pojmů „sociální média“ a „sociální síť“. Sociální sítě však patří do
podkategorie sociálních médií a sociální média můžeme zase zahrnout do kategorie tzv.
nových médiích. Všechny tyto pojmy spojuje již zmíněná závislost na nových
technologiích a zapojení uživatelů do tvorby obsahu.
Pro správné vysvětlení pojmu, jak uvádějí Kaplan a Haenlein, je nutné pochopit
dva základní koncepty – Web 2.0 a produsage. První z nich, Web 2.0., představuje základ,
na kterém nové typy médií fungují. Web 2.0. funguje od roku 20042 a nese v sobě nejen
technologické specifikace, ale i změny v užívání. Předpokládá se zde důraz na
interaktivitu, sdílení dat a obsahu, který tvoří sami uživatelé. Aby obsah odpovídal
produsage, musí splňovat následující podmínky: 1) takto vytvořený obsah musí být sdílen
na veřejnosti dostupných stránkách a sociálních sítích, 2) měl by odpovídat určitému
záměru a kreativitě a za 3) nesmí být z produkce profesionální praxe.3
Znaky sociálních médií a sociálních sítí se v mnohých případech překrývají, přes to
jsou sociální média definována jako nástroj pro „demokratizaci informací, který mění
publikum tak, že ze čtenářů dělají tvůrce obsahu. Jde o posun vysílacího modelu od modelu
one-to-many k many-to-many, který probíhá komunikací mezi autory, lidmi a
spolupracovníky.“4 Pod sociální média patří do této kategorie vedle sociálních sítí další
typy, které Kaplan a Haenlein popsali následovně: 5
a) projekty spolupráce (kolaborativní) – jejich prostřednictvím lze utvářet a
současně i editovat mediální obsah pomocí hromadné spolupráce koncových
uživatelů. Jedná se o nejdemokratičtější příklad typu UGC6. Autoři tyto projekty
dále rozlišují na tzv Wiki, webové aplikace, jež umožňují uživatelům neomezené
vkládání, editaci obsahu, mazání apod. (př. Wikipedie), a na službu social
2

GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society into the 21st century: a historical introduction. 2nd
ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, s. 241-242
3
KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and opportunities
of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, 53(1), [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232, s. 61
4
SOLIS, Brian. Engage!: the complete guide for brands and businesses to build, cultivate, and measure
success in the new web. Rev. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011, s. 21.
5
KAPLAN a HAENLEIN, ref. 3, s. 62-64
6
User Generated Content – typ webu jehož většinový obsah tvoří jeho návštěvníci/uživatelé
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bookmarking. Ta vytváří prostor pro kolektivní sběr, hodnocení a třídění v online
prostoru.
b) blogy – představují nejranější formu sociálních médií, vyznačující se vyšší
mírou sebeprezentace. Jde o speciální typ webu, alternativu osobních webů,
obsahující autorovy příspěvky seřazené od nejnovějšího data publikování. Mohou
fungovat jako osobní deníky či specializované blogy (IT, módní apod.). Dnes se
používají ve formě psaných textů, videoblogů či fotek.
c) obsahové komunity – hlavním záměrem obsahové komunity je sdílet mezi
uživateli různé mediální obsahy jako fotky (Flicker), texty (BookCrossing), videa
(YouTube), prezentace (Slideshare) aj. Ani v tomto případě není uživatel pasivním
konzumentem, má možnost sociální participace. Při používání není v některých
případech nutnost zakládání vlastního profilu, a pokud ano, uživatel o sobě uvádí
jen minimum informací.
d) (online) sociální sítě – prostor, ve kterém si uživatelé vytváří své osobní profily,
prostřednictvím nichž vzájemně komunikují se svými kamarády skrze krátké
zprávy, chaty. Takové profily mohou obsahovat velké množství osobních
informací, fotek apod. Nejpoužívanějšími sítěmi jsou Facebook, Twitter či síť pro
profesní využití LinkedIn.
e) virtuální svět her – první platforma ve virtuálním prostředí, jež replikuje
trojrozměrné prostředí (3D), do kterého vstupují uživatelé díky jimi vytvořeným
avatarům a integrují se v reálném čase s ostatními uživateli. Chování a interakce je
striktně omezena souborem vnitřních herních pravidel. Pro ilustraci autoři uvádějí
online hry, známé jako MMORPG7.
f) virtuální sociální světy – druhý typ virtuálního světa, fungujícího podobně jako
virtuální svět her. Podstatou je 3D prostředí a personalizovaný avatar, skrze kterého
mohou samotní uživatelé žít virtuální život podobný tomu reálnému. Ve virtuálním
sociálním světě neexistují omezující pravidla (pouze základní, jako gravitace),
interakce je zde volnější a odpovídá každodenním mezilidským interakcím. Jako
příklad je uváděna aplikace Second Life.

7

Massively multiplayer online role-playing game, jde například o hru World of Warcraft
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1. 1. Sociální sítě
Vzhledem k tématu diplomové práce se autorka dále zabývá již jen sociálními
sítěmi. Podle A. Pavlíčka lze v souvislosti se sociálními sítěmi hovořit o „propojené
skupině lidí, kteří se navzájem ovlivňují, přičemž mohou být příbuzní. Sociální síť se tvoří
na základě společných zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných více pragmatických důvodů,
jako je např. ekonomický, politický či kulturní zájem.“8 Pokud tuto definici propojíme s
využitím internetových sítí, dostaneme dnes všem známé online sociální sítě. Sociální sítě
fungují jako internetové služby, které svým uživatelům zprostředkovávají komunikaci,
sdílení informací, dokumentů, fotografií či videí. Aby sociální síť fungovala správně, hraje
klíčovou roli její počet uživatelů, který dokáže později přilákat další jedince.9 Komunita,
která se zde tvoří, má v sobě tři základní prvky. První z nich, doména, představuje pojící
prvek, který určuje charakter komunity. Právě díky doméně dochází k samotnému
vytváření komunity a spolupráci uvnitř ní. Účastí v diskuzích, společenských aktivitách a
vzájemným sdílením informací se mezi jednotlivými členy komunity vytvářejí podstatné
mezilidské vztahy. Sdílení informací a tvorba znalostí představuje poslední prvek, který
autor uvádí. Pojem popisuje jako nástroj a zároveň produkt vzájemné spolupráce.10
„Uživatelé sociálních sítí se mohou typicky vzájemně označovat příznakem ‚známosti‛.
Tento příznak jim přináší to, že jsou informováni o tom, co známí na síti dělají. Každý z
uživatelů má v rámci sociální sítě prostor, kde může publikovat (v terminologii sociálních
sítí se používá označení sdílet) svůj obsah. Forma obsahu se liší podle zaměření konkrétní
sítě (jsou servery sloužící primárně ke sdílení kontaktů, textů, prezentací, fotografií apod.),
podstatné ovšem je, že uživatelé jsou systémem informováni o činnosti svých virtuálních
přátel. S těmito přáteli obvykle mohou více nebo méně přímo komunikovat.“11 Další
definici nabízejí také dvojice autorek Dannah Boyd a Nicole Ellison ve svém článku Social
Network Sites: Definition, History, and Scholarship. V něm uvádějí, že sociální sítě jsou
služby na webu, které lidem umožňují:12
1. zřídit si veřejný či polo-veřejný profil v rámci vymezeného systému,
2. vytvořit seznam dalších uživatelů, s nimiž jsou spojeni,
8

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 125
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a web 2.0. Praha: Oeconomia, 2007, s. 95
10
PAVLÍČEK, ref. 8, s. 128-129
11
BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011, s. 193
12
BOYD, Danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History and Scholarship.
Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, vol. 13, issue 1, s. 211. [online]. [cit. 2020-03-02]
Dostupné z: https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062
9
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3. prohlížet a procházet tento seznam kontaktů jakož i seznamy ostatních uživatelů
ve vymezeném systému.
Sociální sítě se těší svojí popularitě i kvůli voyerským praktikám mnohých lidí,
kteří chtějí držet krok a sledovat životy druhých, známých osobností, protože přesně to jim
sítě dovolují. „Biologické naprogramování nás utvrzuje v tom, že jedinci, kteří sdílí
personální detaily, signalizují záruku. V nemediální společnosti jsou sociální devizou
prostředky, díky kterým lze vybudovat vztah. Lidé vyprávějí ostatním o svých rodinách,
myšlenkách a touhách. Přátelství jsou budována na společných znalostech o životech
jiných a životech těch, které znají,“13 popisuje stěžejní princip sociálních sítí D. Boyd. Lidé
na sociálních sítích sdílejí své informace a sledují informace o ostatních z různých důvodů.
Toho mohou využít i celebrity, jiné známé osoby, které skrze sítě komunikují se svými
fanoušky přímo a získávají větší přízeň a podporu.
Právě pro informování, podporu a iniciování různých akcí se dnes staly sítě hojně
využívány i politickými organizacemi, institucemi a samotnými politiky. V České
republice mají aktuálně profil alespoň na jedné ze sociálních sítí (Facebook, Twitter)
jednotlivé složky státní správy (př. Úřad vlády14, ministerské resorty15, Senát16, aj.), ale i
jednotlivé osoby, působící ve veřejném životě na postech úrovně vládní 17, regionální18 i
místní samosprávy19. Tento fenomén potvrzuje ve své knize i Nancy Baym, podle níž
sociální síť Twitter sehrála významnou roli při organizování protestů.20 „Dalším důležitým
příkladem je YouTube, který v roce 2008 umožnil občanům klást dotazy v amerických
prezidentských debatách.“21 Sociální sítě fungují v současném světě jako standardní
nástroj pro komunikaci s veřejností i mediálním prostředím.

13

BOYD, Danah. Facebook's Privacy Trainwreck. Convergence: The International Journal of Research into
New Media Technologies. [online]. 2008, roč. 14, č. 1, s. 17. [cit. 2020-03-02] Dostupné z:
http://www.danah.org/papers/FacebookPrivacyTrainwreck.pdf
14
Úřad vlády České republiky. Facebook [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/uradvlady/
15
Př. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Facebook [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/mzcr.cz/
16
Senát Parlamentu ČR. Twitter [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://twitter.com/SenatCZ?s=20
17
Př. Alena Schillerová – ministryně financí (Alena Schillerová. Facebook [online]. [cit. 2020-06-04].
Dostupné z: https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/)
18
Př. Zdeněk Hřib – primátor hl. m. Prahy (Zdeněk Hřib. Twitter [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z:
https://twitter.com/ZdenekHrib?s=20)
19
Př. Ondřej Kolář – starosta Prahy 6 (Ondřej Kolář. Twitter [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z:
https://twitter.com/OndrejKolar6?s=20
20
Právě prostřednictvím Twitteru byly protesty, probíhající v roce 2009 v Makedonii, úspěšně a rychle
zorganizovány. V reakci na tyto události byla síť v zemi následně zakázána.
21
BAYM, Nancy K. Personal Connections in the Digital Age. Cambridge: Polity, 2010, s. 96.
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1. 1. 1. Druhy sociálních sítí
V této části budou popsány sociální sítě, které autorka zvolila pro téma diplomové
práce. První platformu představuje Facebook, jakožto uživatelsky nejrozšířenější sociální
síť v České republice i ve světě. Druhým případem je Twitter, který v českém prostředí
prozatím není tak populární jako například v USA, přesto má významnou roli v politické
komunikaci. Na Twitteru dochází k intenzivnější komunikaci mezi politiky, novináři a
specifičtější skupinou obyvatel. Obě sítě se od sebe odlišují způsobem komunikace a
technickými požadavky.
1. 1. 1. 1. Facebook
Facebook lze aktuálně považovat za nejpoužívanější sociální síť na světě.
Vzhledem k uživatelské základně a nabízeným službám, co v současné době Facebook
poskytuje, vnímáme síť jako médium s velmi dynamickým růstem. Využívání Facebooku
se stalo každodenní rutinou pro mnoho lidí. Proměnily se i sociální návyky. Seznamování,
komunikace, obchodování a šíření informací se přesunulo na online platformy. Ať už jde o
politiku či soukromý život, Facebook změnil společnost. To se odráží i na počtu
registrovaných uživatelů, který během let narostl do miliard.
V prvním kvartálu roku 2020 Facebook aktivně používalo 2,6 miliard lidí.22
V České republice bylo k prosinci 2019 zaregistrováno 5,3 milionu uživatelů. Rozložení
uživatelů mezi pohlavím je téměř rovnoměrné. Ženy používají sociální síť Facebook
v počtu zhruba o 100 tisíc vyšším než muži. Z hlediska užívání podle měst vede na počet
uživatelů Praha, kde je okolo 1,2 milionu zaregistrovaných profilů, druhé se řadí Brno a
třetí Ostrava. Věkové složení uživatelů (tabulka č. 2) se však od prvních let fungování
proměnilo.
Tabulka č. 2 – věková struktura uživatelů Facebooku v ČR (12/2019)
Věk

Počet uživatelů

15-25 let

1 500 000

26-35 let

1 400 000

36-45 let

1 200 000

46-55 let

700 000
zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů GroupM23

22

MOHSIN, Maryam. Top 10 Facebook Statistics You Need to Know [May 2020]. Oberlo [online]. 2020
[cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://www.oberlo.com/blog/facebook-statistics
23
KLEMENT, Vítězslav. SOCIÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2020. In: GroupM [online]. [cit. 2020-06-09].
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Facebook (tehdy pod názvem Thefacebook.com) byl spuštěn v roce 2004 čtveřicí
studentů Markem Zuckerbergem, Dustinem Moskovitzem, Chrisem Hughsem a Eduardo
Saverinem. Webová služba měla z počátku sloužit pouze pro účely studentů a učitelů na
jedné z nejprestižnějších amerických univerzit, Harvardské univerzitě. Postupně byla síť
přístupná dalším univerzitám jako Stanford, Yale a Columbia University. Mezníkem
v historii bylo září roce 2006, kdy se Facebook otevřel široké veřejnosti a umožnil lidem se
registrovat skrze emailové domény. Aplikace od té doby zaznamenala obrovský nárůst
jejích uživatelů po celém světě.24
Obrázek č. 1 – Nárůst uživatelů Facebooku v letech 2004-2019

zdroj: statista.com25

Aktuální trendy se ale začínají měnit. Populace uživatelů Facebooku stárne a pro
novou generaci není tato platforma již tolik zajímavá. Obliba se zvyšuje spíše u starších
ročníků.26 Mladé ročníky více oslovují sítě založené na sdílení pouhých fotek nebo videí.
Rovněž se zvyšuje pasivita jednotlivých uživatelů, kdy přidávají a reagují na stále méně
příspěvků. Lidé na Facebooku stráví také o 6 minut denně kratší dobu.27 Vedle osobních
Dostupné z: https://www.h1.cz/upload/680-social-trendy-2020-groupm.pdf
24
GREINER, Andrew, Seth FIEGERMAN, Ivory IVORY a Tiffany BAKER. Facebook At 15: How A
College Experiment Changed The World. In: CNN Business [online]. 2019 [cit. 2020-06-06]. Dostupné z:
https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/business/facebook-history-timeline/index.html
25
Number of monthly active Facebook users worldwide. In: Statista [online]. 2019 [cit. 2020-06-09].
Dostupné z: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/10047.jpeg
26
DOČKAL, Daniel Badbury. Český Facebook stárne. Exodus dětí a mládeže je patrný v poklesu o stovky
tisíc uživatelů. In: POOH.CZ [online]. 2019 [cit. 2020-06-09]. Dostupné z: https://pooh.cz/2019/12/03/ceskyfacebook-starne-exodus-deti-a-mladeze-je-patrny-v-poklesu-o-stovky-tisic-uzivatelu/
27
WOLF, Karel. Používání sociálních sítí klesá, 40 % lidí na Facebooku je zcela pasivních.
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profilů působí na sociálních sítí velké množství organizací a firem, pro které tyto platformy
představují velký potenciál pro propagaci a následný zisk.28
K tomu, aby mohli lidé využívat sociální síť, musejí být zaregistrovaní. To jim
umožňuje integrovat se s ostatními kontakty, skupinami a účastnit se různých akcí. Lidé
mezi sebou tvoří síť kontaktů, čímž dohromady utváří podstatu sociální sítě. Facebook
funguje na propojování základních prvků – profilů. „Profil reprezentuje skutečnou živou
osobu, nese její jméno, je reprezentován její fotografií. Přátelé profilu jsou skutečnými
přáteli dané osoby, a i kdyby nebyli, předpokládají, že profil odpovídá skutečnému
člověku.“29 Na Facebooku je možné vytvořit si dva typy profilů. Vedle osobních,
soukromých profilů si lze zřídit veřejnou stránku. Tu si běžně zakládají známé osobnosti,
ve velké míře politici a politické strany. Stránky disponují statistikami o návštěvnosti a je
zde širší možnost použití nástrojů pro lepší sebeprezentaci. Každý takový profil má tzv.
zeď, kam může její samotný vlastník či jeho „kamarádi“ sdílet vzkazy, fotografie, videa
nebo různé odkazy. To samé mohou uživatelé provozovat prostřednictvím online chatu.
Vzájemná komunikace tedy probíhá na přímo soukromým komunikátem, nebo nepřímými
prvky jako je komentování, sdílení příspěvků vlastních i ostatních uživatelů a oblíbené
tlačítko pro reakci „to se mi líbí“ (z angl. like), v současné době rozšířené i o další ikonky.
Online chat na Facebooku slouží uživatelům ve chvíli, kdy chtějí sdílet informaci,
soubor v soukromé konverzaci s těmi, které si sami zvolí a jsou online i offline.
Soukromou zprávu lze ovšem zaslat i těm lidem, jež nefigurují na našem seznamu přátel.
Každý uživatel může mimo základní možnosti (psaní statusů, vkládání fotek a dalšího
obsahu) na svém profilu nebo profilu svých známých reagovat několika způsoby.
Tlačítkem „to se mi líbí“ vyjadřuje uživatel souhlas se zveřejněným příspěvkem nebo se
jeho použitím stává odběratelem zvoleného obsahu. Dalším důležitým nástrojem, kdy se
může uživatel vyjádřit, je komentování. Komentovat lze na Facebooku veškerou aktivitu
přátel, skupin a sledovaných stránek. V neposlední řadě nabízí Facebook vedle zmíněných
nástrojů i možnost sdílení. Skrze použití této funkce dochází k distribuci obsahu a filtraci
informací, které uživatelé považují za důležité a hodnotné pro další šíření.30
Nejpoužívanější nástroj marketingu na sociálních sítích představuje placená
In: Lupa.cz [online]. [cit. 2020-06-09]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/aktuality/pouzivani-socialnich-sitiklesa-40-lidi-na-facebooku-je-zcela-pasivnich/
28
BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer
Press, 2011, s. 11
29
Tamtéž, s. 34-35
30
BEDNÁŘ, ref. 28, s. 11
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reklama. Ta je zároveň hlavním zdrojem příjmu Facebooku. Reklama umožňuje zadavateli
zacílit na určenou skupinu. Jak již bylo zmíněno, statistiky, které tvůrci poskytují, dokáží
definovat skupiny podle věku, regionu, vzdělání, stavu (zadaný/nezadaný) nebo pohlaví, či
zájmů. Tyto nástroje pak fungují jako efektivní metoda přímého zacílení.

1. 1. 1. 2. Twitter
Twitter se řadí mezi sociální sítě se specifickými znaky. Síť funguje na formě tzv.
mikro-blogování. To umožňuje uživatelům vyjadřovat se v příspěvcích o maximální délce
280 znaků31 Uživatelé mají možnost vložit i multimediální přílohu. Pro tyto krátké zprávy
se ustálilo pojmenování „tweety“. Uživatelé se zde pohybují prostřednictvím
registrovaného účtu. Propojování mezi účty probíhá na základě jejich preference a zájmu o
určitá témata, nikoliv přes „přátelství“, jak je tomu u Facebooku. 32 Oblíbenost Twitteru
rozhodně není na takové úrovni jako Facebook, přes to je v některých zemích využíván
více, konkrétně v interakcích mezi politickým a mediálním prostředím.33 Celkový průměr
počtu aktivních uživatelů za měsíc v roce 2019 se pohyboval na hranici 330 milionů na
celém světě. Nárůst uživatelů není tak markantní, mezi léty 2010 a 2015 byl však počet
zaregistrovaných lidí o 270 milionů vyšší.34 V Česku využívá Twitter 389 tisíc lidí, z čehož
74 % uživatelů tvoří muži.35

31

V září roku 2017 začal Twitter na vybraných uchazečích testovat dvojnásobný počet znaků z původních
140. Po měsíci vývojáři oznámili, že rozšíření tweetů zpřístupní všem uživatelům, kteří píší v latince.
(HOLZMAN, Ondřej. Je rozhodnuto. Twitter zvětšuje tweety na 280 znaků pro všechny.
In: Tyinternety.cz [online]. 2017 [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/digital/rozhodnutotwitter-zvetsuje-tweety-280-znaku-vsechny/)
32
BEDNÁŘ, V ref. 28, s. 29
33
Větší popularitě se Twitter těšil v zemích jako Norsko, Švédsko, Velká Britániee či Austrálie.
(MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci: politici, občané a online sociální sítě. Brno:
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2017, s. 74)
34
CLEMENT, J. Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 1st quarter
2019. In: Statista.com [online]. 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z:
https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/
35
MICHL, Petr. Infografika: Sociální sítě v Česku v roce 2019. In: Focus Agency [online]. 2019 [cit. 202006-10]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/infografika--socialni-site-v-cesku-v-roce2019__s288x14828.html
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Obrázek č. 2 – Používání sociálních sítí v ČR za rok 201936

37

Zdroj: Digital News Report

Vznik sítě Twitter se datuje do roku 2006, kdy byla založen jako součást firmy
Odeon. Službu společně založili Jack Dorsey, Evan Williams, Noah Glass a Biz Stone.
Dorsey dodnes působí ve firmě Twitter, Inc jako výkonný ředitel. Původně byla síť
spuštěna jako interní komunikátor pro zaměstnance, kteří mohli publikovat své nápady
nezávisle na tom, kde se zrovna nacházeli. Plně se Twitter otevřel veřejnosti o necelých
šest měsíců později.38
Původní koncept fungování se svou podstatou příliš nezměnil. Fungování stojí na
sdílení krátkých zpráv, informacích, které se týkají aktuálních témat. Hlavním prvkem pro
komunikaci na Twitteru je tzv. hashtag (#), díky němuž se mohou uživatelé identifikovat,
vyhledávat příspěvky a konverzace na jimi preferované klíčové slovo. Hashtag plní funkci
hypertextového odkazu. Na jednotlivé tweety mohou lidé reagovat pomocí komentářů,
případně retweetu, plnícím funkci přeposílání, distribuce příspěvků na vlastním profilu.
Profily uživatelů slouží jako časová osa (timeline), kde jsou chronologicky seřazeny
všechny napsané nebo přesdílené tweety. Profily se mohou vzájemně sledovat, i přes to, že
se vůbec neznají, což umožnuje přebírat přímé zprávy od zpěváků, sportovců, herců nebo
politiků po celém světě.

36

Jedná se o procenta z celkového počtu uživatelů internetu v České republice (9,4 mil. lidí)
Digital News Report 2019. In: Reuters Institute [online]. [cit. 2020-06-11]. Dostupné z:
https://tyinternety.cz/digital/rozhodnuto-twitter-zvetsuje-tweety-280-znaku-vsechny/
38
MEYER, Jack. History of Twitter: Jack Dorsey and The Social Media Giant. In: The Street [online]. 2020
[cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.thestreet.com/technology/history-of-twitter-facts-what-shappening-in-2019-14995056
37
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Právě v politickém prostředí se Twitter jeví jako velmi významný prostředek.
Politici přibližují uživatelům rychlými zprávami aktuální dění, bezprostřední vyjádření
k současným tématům a problémům, které se ve společnosti objevují. Čeští politici jsou si
vědomi vhodnosti použití Twitteru jako nástroje pro politický marketing, avšak uživatelsky
má pro ně určité limity. Twitter vnímají, spíše než komunikační kanál, jako informační
kanál, kterým získávají informace, ale interakce funguje spíše jednosměrně. Jako bariéru
shledávají omezující počet znaků na jeden tweet. Krátkost zpráv pak vyžaduje schopnost
vyjádřit se a být ve sdělení stručný. Zásadní však zůstává fakt, že komunita na českém
Twitteru není tolik rozšířená jako ta na Facebooku.39

2. Politická komunikace
Konceptů, které nahlíží na politickou komunikaci jako na fenomén posledních let,
je v současné době již několik.40 Skrze nástroje, které politická komunikace nabízí,
navazují političtí aktéři vazby se svými současnými ale i potenciálními voliči a
prostřednictvím komunikačních kanálů jim představují své programy, jež jsou postaveny
na přáních a potřebách občanů, čímž usilují o jejich hlasy.
Trendy se ve využívání nástrojů politické komunikace proměňují. Dříve
komunikovaly politické subjekty zejména prostřednictvím webů, jenž byly často zřízeny i
jen ke konkrétní události. Později byly tyto webové stránky doplňovány o nové blogovací
platformy. Dnes jsou používané nástroje dále rozšířeny o nová média, konkrétně různé
typy sociálních sítí. Pokrok v komunikaci přináší politickým aktérům širší možnosti
v kontrole nad sdíleným obsahem a tento obsah pak libovolně podle potřeby segmentovat
svým voličům, což může výrazně ovlivnit jejich rozhodování.41
Podle Briana McNaira je politická komunikace veškerá komunikace ze strany
aktérů politické scény, která se odehrává v souladu s objektem zájmu. Takto tedy označuje
komunikaci mezi politickými a nepolitickými subjekty (voliči, veřejnost, novináři atd.).
McNair do ní počítá ale i komunikaci, probíhající mezi politickými aktéry i jejich činnosti
39

MACKOVÁ, ref. 33, s. 74-75
LEES-MARSHMENT, Jennifer. "Komplexní politický marketing: současné zamyšlení nad minulými
závěry a budoucími směry". Politologica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 6. 2008, s:7-21.,
ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politika a politický marketing. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie.
41
EIBL, Otto: Politická komunikace ve světě nových médií. In: Efektivní politická komunikace. Praha,
Evropské hodnoty o.s. 2009, s. 13
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a aktivity.42 Marketing chápe samotnou komunikaci jako proces řízení toků na několika
komunikačních kanálech, které mají za úkol sledovat definovaný cíl.

2.1 Definice politického marketingu
Definici pojmu politického marketingu lze jen těžko jednoznačně určit. Výzkum
politického marketingu zasahuje skrze mnoho vědních oborů jako je politologie,
marketing, ekonomie, ale i psychologie či sociologie. Jedná se o interdisciplinární termín,
tudíž náhledů lze najít v odborné literatuře několik a nelze dojít k definitivnímu závěru.43
Shodu ale můžeme najít například na faktu, že politický marketing přibližuje veřejnosti
politiku a činí ji pro ně více atraktivní a srozumitelnou.44 Podle Anny Shavit45 je „politický
trh tedy nastaven několika klíčovými parametry. Těmi jsou zákony, ekonomické faktory,
socio-demografické faktory a kulturně-společenský kontext a vzájemné vztahy mezi
politickými aktéry, voliči a médii“.46 Vlivem jeho využívání politickými stranami dochází
k vyprazdňování původního smyslu. Narůstá spoléhání se politických subjektů a jejich
týmů na průzkumy veřejného mínění, podle nichž si připravují co nejpřitažlivější nabídku
pro své voliče. Začíná být patrná absence určité ideologie jednotlivých stran a jejich
příslušnost k pravolevému ideologickému spektru se postupně maže, postrádají se ucelené
a dlouhodobé cíle, vzniká větší závislost celé organizace na pozici předsedy, lídra.47
První definici marketingu jako takového poskytla Americká marketingová asociace
v roce 1941, podle které je marketing „realizací ekonomických činností, které se vztahují
k přemístění služeb a zboží od producenta ke konzumentovi/uživateli.“48 Definice se
postupem času proměňovala. V roce 1960 pak byla asociací znovu přepracovaná. Podle
nového znění byl marketing mimo jiné „souborem určitých postupů, které slouží ke
42
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zvyšování ziskovosti firem“.49 Další pokus o vymezení pojmu pak představil v roce 1960
Jerome McCarthy. Americký teoretik marketingu představil svůj koncept marketingového
mixu, tzv. 4P.50 Mezi čtyři základní funkce marketingu také zařadil propagaci, cenu,
distribuci a produkt. Stále se však v tomto případě nedala definice plně použít na politické
prostředí. O devět let později, v roce 1969 bylo autory Philipem Kotlerem a Sidney J.
Levym rozšířeno pojetí marketingu i mimo ekonomické oblasti. V rámci své studie, kterou
představili v článku Broadening the Concept of Marketing, popsali marketing jako nástroj
a techniku, které se začínají postupně promítat do veřejných organizací jako jsou církve,
školy, muzea nebo charitativní spolky, politické strany atd.51
Ekonomický marketing se tedy začal v čase mísit s ostatními složkami občanské
společnosti, kterým se přizpůsoboval a postupně proměňoval. Odtud také pramení základy
politického marketingu. Ty se odvíjí od základních myšlenek ekonomického pojetí, dále už
se ale zformovaly samy.
Jak je známo, prvním, kdo rozpracoval termín politický marketing, byl politolog
Stanley Kelley v roce 1956. Ve své studii v knize Professional Public Relations and
Political Power se věnoval profesionálním volebním kampaním v USA.52 Politický
marketing

se

dále

rozšiřoval

i

do

západní

Evropy,

konkrétně

v

období

70. – 80. let, plně začal být využíván až v 90. letech. Politické strany ho dnes už přijaly
jako jednu z hlavních strategií při řízení volebních kampaní.53
Politický marketing úzce souvisí s politickou komunikací, přes to se nejedná o
tentýž pojem. Smyslem politické komunikace je osobní, veřejná, verbální, neverbální,
formální či neformální interakce, jenž má za cíl záměrně přesvědčit a přimět voliče k akci
tíženým směrem. Marketing si z ní pak přebírá zejména analýzu samotných voleb, debat,
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proměny chování lidí nebo interpretaci rolí.54 Marketing začal proměňovat trendy v oblasti
politiky. Voličské preference už se z politologického hlediska nerozlišují striktně dle
pravolevého spektra, o jejich přízeň musely začít politické organizace usilovat. Lidé se
postupným zvyšováním svého vzdělání nerozhodují podle ideologického zaměření, svá
rozhodnutí se snaží provádět z čistě pragmatického důvodu k sobě samým. Využití technik
a metod politického marketingu přináší politickým organizacím nové možnosti. Politický
marketing dokáže definovat a rozlišit potřeby veřejnosti, což se poté promítá do tvorby
vlastního politického programu.55 Podle O´Shaughnessyho přináší nástroje marketingu
společnosti i politickým aktérům užitek. Snaží se dlouhodobě budovat vztahy právě mezi
voliči a politickými stranami prostřednictvím hledání společných potřeb a cílů.56
Koncept politického marketingu je tedy vystaven, jak už bylo výše zmíněno, na
principech ekonomického modelu. Stejně jako si zákazníci vybírají své produkty, tak si
voliči vybírají politické strany dle toho, co jim nabízí. Trh je ale v prostředí politiky
chápán odlišně.57 Volby jsou to místo, kde se obchoduje. Politická strana jakožto firma
usiluje o přízeň voliče, tedy o jeho hlas. Strategie politického marketingu staví na navázání
dlouhodobého vztahu s voliči. Ani produkt, kterým jsou zde například politické strany,
není standardní. Předmětem prodeje je abstraktno, založené na hodnotách, které působí
vrtkavě a nejistě.
Tabulka č. 1. – rozdíly ekonomického a politického marketingu58
Ekonomický marketing
Produkt
Cena

Politický marketing
Veřejné osoby (politici), skupiny, politické projekty, ideje
Společenská podpora, hlasování, odevzdání hlasu

Propagace

Propagační a prezentační techniky, využívání médií

Distribuce

Schopnost proniknout k občanovi prostřednictvím kampaně
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2. 2. Nástroje politického marketingu
Aby byly nástroje a metody politického marketingu efektivní, musejí začít mnohem
dříve, než vyvstanou témata a otázky volební kampaně, tedy kampaň jako taková.
Fungování marketingu prochází několika fázemi.59 První z nich je kvantitativní a
kvalitativní výzkum prostředí. Zjišťuje dominanci konkrétní strany v regionu, problémy a
potřeby voličů, volební účast v jednotlivých okrscích a obecně spokojenost či
nespokojenost se situací ve společnosti. Výzkum prostředí determinuje směr vytvoření
politického produktu, který bývá šitý na míru a pro uspokojení voliče. Průzkumy trhu se
prováděly již ve 30. letech 20. století, tehdy se zaměřovaly právě na demografické údaje,
až později šly více do hloubky a začaly si všímat i faktorů jako jsou hodnoty a postoje
veřejnosti. Kvalitativní i kvantitativní výzkum dnes funguje jako nepostradatelný nástroj
pro vytvoření již zmíněného marketingového mixu, segmentace, targetingu (zacílení) a
positioningu (umístění).60
Další fáze, tedy interní a externí hodnotící analýza, se zaměřuje na analytickou
činnost a obrací svou pozornost na kampaň, kandidáta a jeho oponenty. Zkoumá silné a
slabé stránky, analyzuje a dokáže identifikovat možné hrozby, krizové situace a předvídat
možné příležitosti a kroky ostatních soupeřů.61 Hojně jsou využívané výzkumy veřejného
mínění, jejichž cílem je za pomoci focus groups62 definovat a měřit názor ve společnosti.
Segmentaci využívá marketing pro určení způsobu a organizaci jednotlivých hráčů
na politickém trhu. Elektorát je v něm rozdělen do několika skupin podle jednotlivých
proměnných jako jsou výše příjmu, věkové rozhraní, dosažené vzdělání, politické
vymezení, geografické umístění atd. Každá taková skupina musí splňovat určitě znaky.
Musí poskytovat charakteristiku a veškeré informace o voličích, tedy být měřitelná. Aby
mohly být co nejefektivněji využity marketingové techniky, musejí být jednotlivé
segmenty dostupné pro kandidáty či strany a v neposlední řadě je důležitá jejich dostatečná
velikost, aby použití konkrétních metod bylo odůvodnitelné.63 Na základě segmentace se
59
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pak může kandidát zaměřit na potenciální voliče. Marketingoví specialisté se zaměřují na
pozici strany, kterou zastává v kontextu svých konkurentů. Kandidáti tedy vstupují na trh
s předem připravenou strategií. Každý segment má odlišné vlastnosti a potřeby a vyžaduje
tak jiné produkty a marketingový mix.64
Následný proces zacílení, dále jen targeting, určuje vybranou skupinu, na kterou se
začne volební kampaň orientovat. Proces targetingu neodmyslitelně patří do předvolební
strategie zejména u menších a nových politických subjektů. Dokáže totiž správně
načasovat využití dostupných finančních i personálních prostředků. Kvantita zvoleného
segmentu je dána dostupnými prostředky, které se do kampaně uvolní k dosažení
maximální efektivity a účinnosti. Důležitým krokem je vhodné zvolení strategie. První
z nich, strategie posílení, se zaměřuje na voliče, kteří kandidáta či stranu již déle podporují.
Kampaň tak posiluje jejich přesvědčení, že se rozhodli správně. Další typ představuje
racionalizační strategie. Ta se snaží vytvořit propojení na základě odlišné argumentace.
Kandidát či strana využívající tuto strategii je často podporována protichůdnými segmenty
voličů, jež nabízený produkt podporují ze spíše neočekávaných důvodů. Třetí typ,
přesvědčovací strategie, jejímž cílem je skupina voličů, která původně podporovala
protikandidáta či protistranu. Úkol politického subjektu v rámci této strategie staví na
základě nabídnout přidanou hodnotu k tomu, co voliči vyžadují a vysvětlit, proč zrovna on
nabízí to nejlepší. Poslední typ strategie, který marketingové nástroje nabízejí, je tzv.
konfrontační strategie. Tu lze využít, pokud voliči podporují jiného kandidáta nebo stranu
z neodůvodněných zájmů. Může pomoci při snaze o změnu voličovy preference.65
Proces umístění, tzv. positioning, přímo navazuje na předchozí targeting. Jako
definici lze uvést, že jde o „hledání takových strategií a taktik, které by straně
(kandidátovi) pomohly dosáhnout silnějšího postavení na trhu a určily výslednou, stabilní
a výhradní pozici politické strany ve srovnání s ostatními politickými rivaly.“66 Positioning
co nejefektivněji a nejvhodněji vykresluje kandidáta/stranu zvolenému segmentu tak, aby
daný subjekt volili nebo své preference přehodnotili. Kandidát/strana jsou postaveni do
výhodné pozice oproti svým proti kandidátům, což vede k přesnému zacílení na určitou
skupinu.
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Tímto způsobem vytváří positioning ideální obraz kandidáta, jenž odpovídá
požadavkům vybraného skupiny.67
Konečná strategie by však neměla měnit původní postavení politického kandidáta.
Během těchto fází by nemělo docházet k překračování určitých mezí, cílem zůstává snaha
o zvýhodnění postavení strany nebo kandidáta na volebním trhu. Rovněž by nemělo dojít k
dalekému odklonění se od svých či stranicky ideologických základů, aby tím subjekt
neztratil přízeň tradičních voličů.68

3. Předvolební kampaň v postmoderní
době
V této kapitole autorka nastíní propojení nových médií s předvolební kampaní,
jakožto nový fenomén v postmoderní éře. Rozdělení kampaní do vývojových etap provedla
Pippa Norris ve své práci The Virtuous Circle: Political Communications in Post –
Industrial Societies. Tyto fáze pojmenovala: premoderní, moderní a postmoderní
kampaně.69 Snahou autorky je popsat současné trendy ve využívání sociálních sítí při
volební strategii politických stran. Stručně sepsaný bude vývoj volebních kampaní na
území České republiky pro uvedení do kontextu.

3. 1. Postmoderní kampaně
Éru volebních kampaní v postmoderní době řadí Christopher Wlezien na přelom
80. – 90. let minulého století. Jedná se podle něj o poslední etapu ve vývoji politických
kampaní před volbami, a to v souvislosti s diverzifikací mediálního prostředí. Monopol na
zpravodajství již nepatří televizi, lidé si mohou vybrat z více zdrojů.70 Není tedy divu, že
právě tato etapa se pojí zejména s příchodem internetu. „Centrálním komunikačním
prostředkem se v tomto období stává internet a digitální média všeho druhu. Televize už
67
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nemá monopol na vysílání zpráv. Objevuje se permanentní kampaň, což obnáší kontinuální
zpětnou vazbu ze strany voličů, kterou zprostředkovávají volební průzkumy, zájmové
skupiny atd. Z perspektivy politických stran pak jde o nepřetržité působení na voliče.“71
Bradová ve své knize Od lokálních mítinků k politickému marketingu dále říká, že internet
a veškeré jeho možnosti komunikace (např. politická diskuze uživatelů na internetu,
webové stránky politických stran, užívání e-mailů a webových seznamů k mobilizaci a
organizaci apod.) má v současné době zásadní úlohu. Kampaně charakterizuje kombinace
prezentace tradičních rolí politiků na lokální úrovni s prací profesionálních poradců,
marketingových nástrojů či odborníků při průzkumu veřejného mínění.72
Novou dimenzi do politické komunikace pak přinesly internetové sociální sítě.
Političtí aktéři tím získali možnost se virtuálně přímo propojit se svými voliči a navázat
s nimi užší kontakt. Velkou výhodou se ukázal fakt, že ani jeden z aktérů kontaktu nemusí
být na stejném místě ve stejný čas. Dochází k podstatně rychlejší zpětné vazbě a díky
prostředí internetových sítí dokáží politické subjekty oslovit daleko širší publikum než při
kontaktní kampani.

3. 2. Využití sociálních sítí v kampaních
V nové éře roztříštěného mediálního prostředí, jak již bylo výše řečeno, se stává
jedním z hlavních komunikátů internet a jeho širokospektrální možnosti. Oproti tradičním
médiím totiž nabízejí sociální sítě nástroje, které usnadňují a zefektivňují možné propojení
mezi subjektem a voličem. Dosud byl skrze masovou komunikaci hojně využíván model
one-to-many, v němž má specializovaný odborník kontrolu nad publikovaným obsahem.
Zásadním rozdílem mezi „starými“ a „novými“ médii je ten, že probíhající komunikace
v tradičním médiu je jednosměrným kanálem s jedním komunikačním podavatelem, kdežto
nová, sociální média nabízejí volný prostor a umožňují tvořit široké sítě komunikace a
vzájemné interakce.73 Síťová média přinášejí nový způsob komunikace, jsou prostředkem
umožňujícím dynamičtější dialog a představují přechod k modelu many-to-many74.
Postupným vývojem společnosti se začaly měnit i preference občanů. Podpora
71
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voliče už neprobíhá striktně na ideologické úrovni. Fragmentace elektorátu zapříčinila i
jejich odlišné rozhodování. Jejich zájem se rozšířil vedle nabízeného politického produktu i
o vedlejší „zákulisní“ informace jako politikovy záliby či způsob trávení volného času.
Sociální sítě poskytují lidem diskuzi na mnoho témat včetně politiky. „Milovníci mexické
kuchyně, zbožňovatelé angorských koček, fanatici některých programovacích jazyků či
vášniví interpreti Heideggera, kteří byli dříve roztroušení po celé planetě a často
osamoceni, nebo alespoň bez pravidelného vzájemného kontaktu, mají nyní k dispozici
prostor k setkávání a výměně názorů a zkušeností. Můžeme tedy prohlásit, že takzvaná
„virtuální společenství“ uskutečňují opravdovou aktualizaci ve smyslu skutečného
navazování

kontaktů,

které

před

příchodem

kyberprostoru

existovaly

pouze

potencionálně.“75 Macek ve své publikaci uvádí, že lidé si mohou díky online sociálním
sítím vybírat jen takový obsah a zejména od takových lidí, s nimiž sdílí i svůj názor. Je to
jakýsi „zesilovač hodnotové a postojové konformity“.76 Vzájemná výměna názorů a
obhajoba témat nebo jednotlivých politiků přinesla nejen politickému marketingu další
prostor pro realizaci. Nutno podotknout, že s vývojem komunikace se musí přizpůsobit i
její styl v závislosti na využívané platformě. Od komunikace na sociálních sítích se
předpokládá zpětná reakce.
První, kdo využil potenciál sociálních sítí v politické kampani, se považuje Barack
Obama a jeho tým před prezidentskými volbami v roce 2008.77 Do té doby, i když byl
internet do kampaní zahrnut, nebyly tak kreativní, inovativní a expanzivní.78 „Jeho
kampaň měla všechny znaky souvislé, navazující a promyšlené marketingové strategie, ba
co víc, vypadá to, že v porovnání s řadou zavedených a osvědčených firem, které na
budování svých značek pracují dlouhá léta, měla v něčem navrch, (…). Dokázal vytvořit
sociální komunikační síť a takové nástroje, které lidem umožnily snadnou komunikaci a
zapojení. Řada významných firem přiznala, že by se z jeho přístupu mohla učit.“79 Mnozí
komentátoři tehdy přikládali jeho úspěch právě propracované strategii politického
75
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marketingu na webu i sociálních sítích. Političtí aktéři pochopili důležitost sociálních
médií, konkrétně sociálních sítí, s cílem zefektivnit jejich komunikaci s veřejností. Při
správném uchopení jejich potenciálu mohou totiž sociální sítě pomoci nastolit agendu a
stát se tak klíčovou metodou komunikace. Pro úspěšně vedenou kampaň je vhodné
kombinovat prvky tradičního marketingu s novými technikami, jež sociální média
nabízejí.80
Nejen, že sociální sítě pomáhají zprostředkovávat diskuzi, jsou také zásadním
zdrojem k získávání informací o svých současných i budoucích voličích. Pro pohyb na
sociálních sítích se musejí lidé registrovat, kdy zadávají svůj věk, zájmy, bydliště aj. Jejich
aktivity, návštěvy různých profilů a stránek napomáhají marketingovým specialistům
vytvářet obraz potřeb voliče. Nástroje sociálních sítí dokáží poskytnout profesionálům
statistiky o návštěvnosti, klikání a komentářích.

3. 2. 1. Strategie komunikace na sociálních sítích
Strategie politického marketingu se příchodem nových médií změnila. Být aktivní
na sociálních sítích je v současné době téměř povinností a nedílnou součástí politické
kampaně. Sociální sítě jsou prostorem, kde jsou politické subjekty na stejné úrovni jako
ostatní uživatelé, a o to víc se musejí snažit je oslovit a zaujmout. Jak již bylo řečeno,
jednou z výhod sociálních sítí je i vzájemná obousměrná komunikace. Lidé, starající se o
klientův profil, musí sledovat aktuální trendy, vývoj témat a kauz ve společnosti a
adekvátně na ně reagovat.
„V dnešním online světě, kde je možné kampaně velmi detailně zacílit, bude
králem na sociálních sítích ten, který dokáže pracovat s tématy a s klíčovými sdělení
podle toho, s kým komunikuje. Ideální stav je, když vzkazy politiků na sociálních sítích
nevnímají uživatelé jako kampaň, ale berou je jako přirozenou součást svého
prostředí. To na sociálních sítích slušně umějí lidé kolem hnutí ANO, a celkem dobře
to jde v poslední době Pirátům," 81 hodnotil v rozhovoru pro Dotyk.cz v roce 2017
počínání českých politických aktérů konzultant PR agentury Petr Souček. V České
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republice začaly politické strany využívat potenciál sociálních sítí až později. Nejvíce
je viditelný na Facebooku. To dokládá i studie, kterou provedla trojice autorů A.
Macková, M. Fialová a V. Štětka. 82 Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem se
nástup nových médií dokázal adaptovat do marketingu českých politických aktérů při
krajských a senátních volbách v roce 2012. Podle nich je využívání ostatních
sociálních sítí jako je Twitter či YouTube uživatelsky oproti Facebooku zanedbatelné.
Facebook se totiž těší velkému počtu aktivních profilů a zastoupení většiny sociálních
skupin.83 Z počátku byla komunikace na sociálních sítích pomalejší. Někteří tyto
nástroje nepoužívaly vůbec, jiní za pomoci marketingových expertů. Po roce 2010
stále ve volebních kampaních dominovaly prvky tradičního marketingu doplněny
novými možnostmi, kterými internet dosud disponoval. Z výzkumu ale vyplynulo, že
v případě obou typů voleb byli úspěšnější ti kandidáti a strany, jež využili při své
kampani i prezentaci a komunikaci na sociálních sítích. 84
Mezi úspěšné politické aktéry, jež dokázali využít potenciál sítí hned od
začátku, patří Zdeněk Škromach či Karel Schwarzenberg, oba disponovali větším
publikem, než tomu bylo u jejich domovských stran. 85 Sociální sítě se v rámci českých
politických kampaních začaly citelněji probíjet během předvolebních bojů do
Evropského parlamentu v roce 2009. Před volbami vznikla na facebookových
stránkách iniciativa pod názvem „Vejce pro Paroubka v každém městě!“.86 Počet
fanoušků stránek tehdy překročil hranici 55 tisíc. Nemalá skupina povětšinou mladých
lidí, zorganizovaných na Facebooku, se snažila házením vajíček narušit předvolební
kampaň ČSSD. Událost se podepsala nejen na tématu předvolební kampaně, protože se
strany obviňovaly navzájem, ale také na budoucím působení českých politických
subjektů na sociálních sítích. Politici i samotná média si začali uvědomovat, jak
silným a významným hráčem sociální sítě mohou v komunikaci být. Přítomnost
politických uskupení v online prostředí se stala nezbytnou.
82
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V případě voleb do Evropského parlamentu je komunikace na sociálních sítích o to
významnější. Pro Českou republiku obecně platí, že k volebním urnám chodí pravidelně
menší procento voličů. Pro mnoho lidí jsou evropské otázky vzdálené, nesrozumitelné,
nezajímají se o ně. Volit chodí z velké části lidé vzdělanější, ti, co si informace sami
vyhledávají, spíše občané z větších měst. Zmíněná část populace konzumuje nejen zprávy
z tradičních médií, ale aktivně dohledává další na internetu a zapojuje se do veřejných
diskuzí. Strany, usilující o křesla v Evropském parlamentu, jsou si toho dostatečně vědomy
a přizpůsobují svoji komunikační strategii tomuto faktu. Sami představitelé politických
stran před volbami v roce 2019 avizovali, že sociální sítě a web celkově, jsou jejich hlavní
prioritou.87
Ačkoliv jde modernizace politických kampaní pomaleji než v Americe, vývoj
v trendech lze pozorovat i u nás. Ideologická profilace veřejnosti, jak již bylo napsáno, se
vytrácí a dochází tak i k proměně vztahů mezi voliči a politickými aktéry. Politické
subjekty se tak musí o voliče snažit. Mezi současné trendy, využívající se při komunikaci
na sociálních sítích, patří například negativní kampaň či narůstající emocionalizace.
Předmětem takových kampaní je vzbudit emoce, a tím přitáhnout pozornost voličů. 88
Příchodem nových technologií, konkrétně sociálních sítí, se výzkumy volebních
kampaní začaly zabývat právě propojením s online platformami. Zaměřují se na
komunikaci organizací a samotných aktérů, vybízení k participaci aj.89 Ve studiích, které
chápou fungování sociálních sítí jako koncept šíření informací, dochází především
k analýze zveřejněného obsahu. A. O. Larsson ve svém výzkumu Pandering, protesting,
engaging.

Norwegian

party

leaders

on

Facebook

during

the

2013

‘Short

campaign'90analyzoval facebookové příspěvky norských kandidátů v předvolební kampani
v roce 2013. Autor data z pozorovaných příspěvků třídil podle šesti proměnných. Ze studie
vyplývá, že nejčastějším tématem, které se objevovalo v publikovaném obsahu vybraných
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kandidátů, byly obsahy šířící informační hodnoty, týkající se prosazovaného programu a
zprávy o probíhající kampani. Politici tedy i nadále používají tradičnější způsob
komunikace s voliči. Zprávy, které by nechaly nahlédnout do jejich soukromí, se objevují
zřídka.
Často viditelnou strategií na sociálních sítích je vzájemné propojení jednotlivých
platforem. Efektivně se mohou jevit například nahraná videa na YouTube strany, následně
sdílená přes jinou sociální síť. Takto může fungovat i sdílení odkazu na stranické webové
stránky, čímž rozšiřují rozmanitost obsahů. Politické strany tím poskytují voličům
doplňkové informace a širší výběr pro konzumování obsahu. Volič získává bohatší
informace o straně, o jejím směřování a politické straně to může přinést vyšší viditelnost
jejích profilů a počet vyhledávání. Ke vzájemnému propojování komunikačních kanálů se
tedy využívají externí a interní příspěvky. Mezi interní obsahy patří obsah z vlastních
webových stránek nebo jiných platforem sociálních sítí. Jako externí obsahy bývají sdíleny
předběžné volební statistiky a průzkumy, odkazy na články z médií, které podporují
filozofii kandidáta či politické strany a jiné mediální obsahy, vytvořené fanoušky a členy
komunit.91

3. 2. 2. Negativní kampaň
Negativní kampaně lze považovat za běžnou součást bojů o politickou moc.
Kandidáti a strany se snaží vymezit proti svým soupeřům, upozorňovat na jejich chyby
nebo nedostatky v programu a slibech, co oponent voličům předkládá. Jak uvádí
Darren Lilleker ve své knize ve spojení s negativitou, jedná se o „nástroj komunikace,
který zdůrazňuje slabiny v argumentech, chování, osobnosti a kredibilitě soupeře. Je
spojena s útokem na svého politického soupeře, tak aby došlo k oslabení soupeře, přičemž
naznačuje, že autor útoku je lepší.“92 Negace bývá zaměřená na nedostatky soupeře a
jeho slabé stránky. Kampaň bývá namířená na vykreslení chyb, jichž se protivník
dopustil, nebo mohl případným zvolením dopustit.93
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Cílem strategie je ztráta hlasů a snaha o jejich volební neúspěch. Zprávy negativního
charakteru se vypouštějí zejména ke konci kampaně. 94
Využívání konceptu negativity při volebních kampaních se označuje termínem
„amerikanizace“. Jedná se o přejímání hodnot, charakteristických forem, nástrojů
marketingu a reklam podle tradic typických pro americkou kulturu. Podle dvojice Lau
a Pomper negativní kampaň „není lhaní, kradení ani podvádění, jedná se zkrátka o
kritizování oponenta.“95 Definice takové kampaně uvádějí, že se jedná o kritizování
soupeřových programů, jejich umu, kvalifikace vést úřad apod. Negativní kampaň se podle
nich rozlišuje podle toho, zda je útočná (attack), obhajovací (advocacy) či porovnávací
(comparative).96 Dále také zjistili, že do útoků se pouštějí nejvíce: 1) kandidáti, kteří
ztrácejí v předvolebních průzkumech nebo očekávají prohru, 2) kandidáti před
vyvrcholením voleb, 3) kandidáti, kteří nemohou ztratit řádný mandát, 4) kandidáti,
disponujícími menšími prostředky, 5) Republikánští kandidáti, 6) kandidáti mužského
pohlaví, 7) kandidáti reagující na kampaň soupeřů.97 Ačkoliv autoři ve své teorii vycházejí
z volebního systému v USA, proto příklady kandidátů a nikoliv stran, většina typů by se
dala použít i na politický systém v ČR, tedy na celé politické strany.

3. 2. 2. 1. Negativní kampaň na sociálních sítích
Výzkumy, které by se zaměřovaly na politické boje v kontextu negativní kampaně,
vznikly zejména v zahraničí. Autor jednoho z nich, Joathan Ícaro,98 se pro tento účel
zabýval negativní komunikací na Facebooku v předvolební kampani na prezidentský post
v Brazílii v roce 2014. Ve svém výzkumu se věnoval hlubší analýze strategickému
používání ze stran jednotlivých kandidátů. V závěru definoval přítomnou negativní
kampaň v 24,5 % příspěvků. Podobného výsledku dosáhla i dvojice autorů Gerodimos a
Justinussen99, kteří ovšem do analýzy zahrnuli pouze jednoho kandidáta ve volbách v roce
2012, Baracka Obamu. Podíl negativní kampaně na všech příspěvcích u něj nalezly
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v případě 19 % z celkového objemu příspěvků.
V České republice takových prací nelze nalézt příliš mnoho. Jednou z nich je práce
týmu z Katedry politologie na FSS Masarykovy univerzity. Výzkumníci se zaměřili na
facebookovou komunikaci osmi stran s největším voličským potenciálem před volbami do
Poslanecké sněmovny v roce 2017. Z výsledků vyplývá, že negativní kampaň tvořila
zhruba 7 % všech uveřejněných příspěvků, nejvíce ji použili Piráti.100 K opačnému závěru
došel ve výzkumu prezidentských voleb tým kolem Václava Štětky101,podle jejichž závěru
totiž ani jeden z kandidátů přímo negativní kampaň proti soupeři nevyužil.102
Existují i výzkumy, které se zaměřily na politickou komunikaci na sociálních sítích,
konkrétně na odezvu jejich uživatelů. Podle Carlsona a Strandberga103 a jejich analýzy
příspěvků na sociálních sítích vychází, že uživatelé nejvíce reagují na příspěvky
s negativním obsahem. Reakce ostatních uživatelů je pak spojena s objemem základny
podporovatelů. K obdobnému závěru došel i Anders Larsson, podle kterého uživatelé
sociálních sítí nejvíce reagují na kritické a útočící příspěvky, a na ty, v nichž kandidát či
strana projevuje uznání a vděk svým fanouškům.104

4. Evropský parlament
Evropský parlament patří mezi řídící orgány Evropské unie (EU). Jedná se o jednu
z klíčových institucí celé unie, která je zároveň jediná, kam volí zástupce přímo občané
jednotlivých států unie. V následující kapitole bude stručně charakterizován úřad jako
takový, jeho volební systém a výsledky voleb, které proběhly v roce 2019, zaměřené na
první čtyři úspěšné politické strany, jež budou stěžejním tématem v analytické časti práce.
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4. 1. Charakteristika
Historie Evropského parlamentu sahá do roku 1958. Tehdy byla rozšířena
působnost Společného shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) i na
Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii
(EURATOM). Takto se nově ustanovené uskupení scházelo do roku 1962.105 Poté už
instituce fungovala pod názvem Evropský parlament. Postupným rozšiřováním pravomocí
se stal Parlament v průběhu let významnou institucí, což dokládají zatím poslední výrazná
posílení pravomocí, které přinesla Lisabonská smlouva.106
Stejně jako se postupně rozšiřovala významnost při tvoření politiky, s přibývajícími
členskými státy docházelo i k vývoji v počtu křesel. S účinností po pátém rozšíření v roce
2004, kdy spolu s ČR vstoupili do unie i Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, vzrostl počet křesel na 732. Tehdy bylo Česku
přiřazeno 24 křesel. V současnosti v Parlamentu zasedá 705 poslanců z toho 21 poslanců z
České republiky. 107 Příděl křesel jednotlivým státům je stanoven na základě evropských
smluv, které upravují počet na základě počtu obyvatel zemí. Systém funguje tak, aby
nebyly úplně znevýhodněné malé státy. 108

4. 2. Volby do Evropského parlamentu
V úvodu kapitoly bylo poznamenáno, že Evropský parlament představuje jedinou
evropskou instituci, která umožňuje podílet se na utváření evropské politiky
prostřednictvím přímo volených europoslanců.
V současné době se volby do Evropského parlamentu opakují každých pět let.
Volební systém není jednotný, každá země při nich vychází ze svých tradic a ústavních
zvyklostí. Jedná se o složitý proces, skládající se z vnitrostátních pravidel a společných
zásad. Společně ustanovené zásady jsou platné pro všechny členské státy bez výjimky a
patří mezi ně podmínka formy volebního systému poměrným zastoupením (skrze
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kandidátní listinu nebo systém jednoho přenosného hlasu), rozdělení volebních obvodů
podle jednotlivých zemí. Toto rozdělení však nesmí mít žádný vliv na stanovený poměrný
systém. Zásady zavádějí i neslučitelnost mandátů poslanců na vnitrostátní a evropské
úrovni naráz a právo pro všechny způsobilé občany EU volit a být volen v zemi, jež je
součástí unie a zároveň není jejím státním příslušníkem. Nastavená je rovněž maximální
hodnota uzavírací klauzule, která nesmí překročit hranici 5 %, její výše však spadá do
gesce členských států. Mezi vnitrostátní pravidla pak dále spadá rozdělení území do
volebních obvodů, stanovení věkové hranice pro účast ve volbách109, možnost změnit hlasy
pořadí kandidátů na listině apod. Stejný nemusí být ani termín konání voleb nebo občanská
povinnost spojená s hlasováním. Povinná účast ve volbách platí u pěti států (Belgie,
Bulharsko, Kypr, Lucembursko, a Řecko), v ostatních je účast dobrovolná.110
Ačkoliv představují volby do Evropského parlamentu jediný možný nástroj pro
participaci občanů na utváření politiky EU a zároveň hájení skrze zvolené reprezentanty
národní zájmy, ukazuje se na volební účasti zájem velmi omezený. Evropské volby bývají
označovány jako volby druhého řádu, těm voliči připisují menší význam. V takových
volbách voliči zpravidla vybírají spíše menší strany, více ideologicky vyhraněné, čímž
často vyjadřují nespokojenost s politikou ve vlastní zemi.111 Od zavedení prvních přímých
voleb v roce 1979 volební účast ve volbách postupně klesala, a to až do roku 2014. Tehdy
byla účast u voleb rekordně nejnižší, pouhých 18,2 %.112 Podle výzkumné agentury STEM
může za tak nízká čísla nezájem lidí o evropské otázky. Lidé nerozumí činnosti
Evropského parlamentu ani jednotlivých kandidátů.113 Klesající tendenci prozatím utnuly
poslední volby konané v květnu roku 2019, včetně České republiky.
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Graf č. 1 – vývoj účasti ve volbách do EP 1979-2019

Zdroj: autorka; data: European Parliament
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4. 2. 1. Výsledky voleb do EP v roce 2019 v ČR
V České republice proběhly poslední evropské volby 24. a 25. května 2019. Jak
uvádí předchozí řádek, byl tento ročník evropských voleb odlišný. Jak v České republice,
tak v dalších zemích EU byl zaznamenán nárůst volební účasti. Průměr celé EU byl na
50,66 %, k volebním urnám v ČR přišlo 28,72 %.115 Ačkoliv jde o 10% nárůst, stále se
jedná o druhý nejhorší výsledek v celé EU hned za Slovenskem.
Graf č. 2 – volební účast ve volbách do EP 2019 v ČR

Zdroj: autorka; data: volby.cz
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Pokud chtějí politické strany získat křesla v EP, musí počet obdržených hlasů
překročit hranici 5 %. Na základě těchto podmínek získalo největší počet hlasů hnutí ANO,
dále se umístily strany, které patří na národní úrovni na opoziční stranu. Druhá příčka
náleží Občanské demokratické straně (ODS), třetí se umístila Česká pirátská strana (Piráti),
a čtvrté seskupení stran Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09. Za nimi pak
skončilo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), Křesťanská demokratická unieČeskoslovenská strana lidová (KDU-ČSL) a Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM).117 S ohledem na téma práce se autorka bude dále zabývat již jen politickými
stranami, které skončily na prvních čtyřech místech.
4. 2. 1. 1. Hnutí ANO
Evropské volby v ČR vyhrálo hnutí ANO, jež získalo 21,18 % hlasů. Volebním
lídrem strany byla zvolena europoslankyně Dita Charanzová. ANO ve volbách obhajovalo
čtyři poslanecká křesla, nakonec jim výsledek přiřadil o dvě křesla více. Za hnutí ANO se
do Evropského parlamentu tedy dostali vedle Dity Charanzové i Martina Dlabajová,
Martin Hlaváček, Radka Maxová, Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík.118
Hnutí ANO je poměrně nové politické uskupení, založené slovenským
podnikatelem a v současné době českým premiérem Andrejem Babišem v roce 2011. Hnutí
ANO má od svého zaregistrování velkou přízeň voličů, která vychází z vymezení se hnutí
proti tradiční politice a politikům, kteří mají často korupční minulost. Popularita a
propagace strany stojí výhradně na silné osobnosti Andreje Babiše. Úspěch v evropských
volbách ANO zaznamenalo hned při jejich prvním absolvování v roce 2014, tehdy získalo
nejvíce hlasů (16,3 %).119

4. 2. 1. 2. ODS
ODS získala ve volbách do Evropského parlamentu druhý největší počet hlasů
(14,54 %). Oproti roku 2014 se zvýšila úspěšnost strany o polovinu, což potvrzuje i výše
stručně popsanou teorii voleb druhého řádu, kdy voliči velmi využívají možnosti vyjádřit
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nesouhlas s vlastní vládou. ODS je tedy nejúspěšnější opoziční strana, které poměrný
systém voleb přidělil čtyři mandáty. Volebním lídrem ODS byl Jan Zahradil. Dále lidé
zvolili Alexandra Vondru, Evžena Tošenovského a Veroniku Vrecionovou.120
Historie ODS sahá do polistopadových událostí, tehdy ještě do nově zformované
organizace s názvem Občanské fórum, ze kterého strana vzešla. Samotná organizace se pak
ustavila v roce 1991. Od té doby je pravicově orientované seskupení významným hráčem
na politické scéně. V prvních volbách po vstupu do Evropské unie získala ODS nejvyšší
počet hlasů, díky nimž obdržela devět mandátu. I v této době působila ODS v opozici vůči
tehdejší vládě v čele se sociálními demokraty.121 Strana však spadla do krize po velké
kauze během českého předsednictví Radě EU v roce 2009 a tehdejšího premiéra Petra
Nečase. V posledních letech, pod vedením předsedy strany Petra Fialy, se strana stala opět
konstruktivním a silným hráčem na politickém poli.

4. 2. 1. 3. Piráti
Česká pirátská strana se řadí mezi třetí nejúspěšnější stranu v loňských evropských
volbách se ziskem 13, 95 % obdržených hlasů. Piráti šli do volby s Marcelem Kolajou jako
volebním lídrem. Zisk poslaneckých křesel byl oproti předchozím volbám trojnásobný,
nyní mají Piráti v Evropském parlamentu dohromady tři zástupce, v roce 2014 jim o kus
utekl zisk jednoho mandátu. S Kolajou v instituci dále působí i Markéta Gregorová a
Mikuláš Peksa.122
Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 zaregistrováním u Ministerstva vnitra.
Zprvu mezi politickými stranami působila spíše jako aktivistická organizace, zakládající si
například na rozšíření digitalizace ve společnosti či reformě autorského práva. Podporu
měli Piráti z počátku zejména mezi mladými lidmi, první volební úspěchy přišly po roce
2014. V současné době Piráti sekundují opozičnímu partnerovi ODS a jejich podpora ze
strany voličů neopadá.123

4. 2. 1. 4. Spojenci pro Evropu (STAN+TOP 09)
Společné uskupení hnutí STAN s TOP 09 a dalšími regionálními organizacemi se
umístilo v posledních evropských volbách na čtvrtém místě s 11, 65 % hlasů, což odpovídá
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zisku tří mandátu na evropské úrovni. Jako volební lídr koalice byl na tiskové konferenci
několik měsíců před spuštěním kampaní oznámen Jiří Pospíšil. Spolu s ním se do
Parlamentu dostal kandidát STAN Stanislav Polčák a Luděk Niedermayer za TOP 09.
Uskupení stran si však oproti předešlým volbám pohoršilo, v roce 2014 se umístilo na
druhém místě hned za hnutím ANO s přidělenými čtyřmi mandáty.124
Kooperace proevropských stran navázala na již dříve uzavřenou spolupráci.
Společnými silami absolvovaly nejen evropské volby v roce 2014, ale i pražské komunální
volby v následujících letech. Na dobré výsledky z předešlých let navázaly i před volbami
do Evropského parlamentu v roce 2019. Rozhodnutí vyplynulo ze zjištění na základě
průzkumů před volbami, kdy by ani jedna strana jako samostatný subjekt neměla šanci na
získání mandátu. Důležitým základem pro vzájemnou spolupráci na evropské úrovni je
programová shoda a priority obou celků.125
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5. Metodologie výzkumné části
Výzkumy lze v metodologii rozdělit do dvou základních technik, a to na
kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvantitativní metoda šetření se zakládá na analýze
hromadných dat, které se váží k většímu zkoumanému celku, kdežto kvalitativní metoda
cílí na jedince, jednotlivé jevy, kdy je snaha o co nejpodrobnější vypovídací hodnotu. Stále
častěji nalézáme ve studiích kombinaci těchto dvou technik. V takových případech pak
hovoříme o smíšených výzkumných metodách.126
Pro zpracování analytické části diplomové práce byla autorkou zvolena kombinace
těchto dvou metodologických způsobů. Vzhledem k tomu, že cílem práce je pomocí
analýzy získat relevantní data z profilů vybraných politických stran na sociálních sítích
k zodpovězení níže zadaných výzkumných otázek, používá se obsahová analýza
jednotlivých příspěvků. Kvalitativní metoda rozděluje jednotlivé příspěvky podle
zvolených proměnných. Pomáhá s vysvětlením kvantitativně získaných dat. Právě
kvantitativně jsou příspěvky zkoumány z hlediska míry celkového výskytu i u jednotlivých
definovaných obsahů. Výsledky obsahové analýzy zároveň doplňují poznatky, jež vzešly z
polostrukturovaných rozhovorů s představiteli marketingových týmů zvolených stran.
Pro účel diplomové práce se autorka inspirovala u již publikovaných studií, které
jsou zmíněny v teoretické části (Larsson 2015, Macková 2017). Jedním z cílů práce je i
potvrzení platnosti hypotézy, na které se tyto studie shodly, tedy že ačkoliv jsou sociální
sítě v podstatě novým fenoménem v politickém prostředí, obsah, který subjekty sdílejí,
odpovídá tradičnějšímu způsobu komunikace, jako informování o kampani či volebním
programu. Dokázaný byl i fakt, že větší počet reakcí ze strany příjemců (uživatelů) získaly
příspěvky negativního charakteru. V práci tedy autorka analyzuje obsah jednotlivých
příspěvků, jejich formu a odlišnost sdělení publikovaných na síti Facebook od Twitteru. Na
základě zvoleného druhu média, v tomto případě sociální sítě, je definovanou jednotkou
měření příspěvek na sociální sítí.127 Pro získání dat potřebných k následné interpretaci bylo
nutné vytvořit kódovací knihu s jasně definovanými proměnnými, které autorka popisuje
níže. Proměnné v kódovací knize jsou sestaveny na základě předem prostudovaných dat,
charakteru celé práce, tedy formou tzv. emergent kódování. Pomocí proměnných šlo prvně
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kódování, následně statistické vyhodnocení a interpretace.128
Během sledovaného období bylo na profilech politických stran publikováno
dohromady 656 příspěvků na Facebooku, z čehož se týkalo 378 příspěvků tématu
diplomové práce. Aktivita politických stran na Twitteru čítá 1026 příspěvků, z toho se
téma práce objevuje ve 341 z nich.

5. 1. Výzkumné otázky a hypotézy
Pro správnou interpretaci výsledků a definování cíle práce autorka definuje
následující výzkumné otázky a pomocné hypotézy:

VO1: V jaké míře byly jednotlivé politické strany na sociálních sítích aktivní (četnost
příspěvků)?
H1: Strany, které mají vyšší aktivitu, mají i početnější publikum

VO2: Jakou formou se nejčastěji prezentovaly politické strany na vybraných
sociálních sítích?
H2: Samostatné textové příspěvky jsou zastoupené v menší formě vzhledem
k obecně větší audiovizualizaci v médiích

VO3: Jaký obsah příspěvku byl nejvíce publikovaný?
H3: Příspěvky obsahující informační hodnoty či referování o probíhající kampani
byly v celkovém počtu zastoupeny nejvíce (Larsson, 2015; Macková 2017)
H4: Mobilizační příspěvky s cílem zvýšit volební účast se zintenzivnily před
blížícím se datem voleb

VO4: V jaké míře se objevují příspěvky negativního charakteru?
H5: Příspěvky s negativním, vymezujícím se obsahem se na profilech politických
128
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stran pohybují okolo 19 %
H6: Příspěvky, které mají negativní, útočný charakter mají u uživatelů v průměru
více reakcí

VO5: Lišil se obsah sdílený na Facebooku od Twitteru?
H7: Obsah příspěvků se bude ve většině případů na obou sítích lišit vzhledem
k odlišnosti sítě i typu publika

5. 2. Výzkumný vzorek
Analytická část zařazuje do obsahové analýzy příspěvky publikované na sociální
síti Facebook a Twitter politickými stranami před volbami do Evropského parlamentu
v roce 2019. Do výzkumného vzorku bylo zvoleno pět stran, kterými jsou ANO, ODS,
Piráti, a pro případ voleb do Evropského parlamentu vytvořená koalice mezi STAN a TOP
09. Práce dále analyzuje tyto dvě strany jednotlivě, protože pro účely volební kampaně
nebyla vytvořena žádná speciální stránka či profil na sociálních sítích, tudíž strany
pokračovaly i nadále v propagaci zejména vlastních kandidátů, kteří figurovali na společné
listině. Pro analýzu si autorka zvolila čtyři nejúspěšnější subjekty z proběhlých voleb.
Autorka považuje takový počet za dostačující pro získání a definování relevantních závěrů
i pro rozsah diplomové práce. Nebylo proto nutné zařazovat do vzorku další subjekty,
ačkoliv by se díky tomu dokázaly vyvodit i další zajímavé poznatky (př. rozdíl
v komunikaci na sociálních sítích mezi levicovými a pravicovými stranami apod.)
Vzhledem k vytyčeným cílům, zvoleným výzkumným otázkám a hypotézám byly
analyzované všechny příspěvky na sociálních, které na svůj oficiální profil přidaly samy
strany. Nejedná se tedy primárně o příspěvky jednotlivých kandidátů, ty se však ve
výzkumu rovněž objevily, především ve formě sdíleného obsahu právě ze strany
organizace. Časové rozmezí si autorka zvolila čtyřtýdenní, tedy od 26. dubna 2019 do
posledního dne před volbami, 23. května 2019. Tento úsek volí i s ohledem na rozdílný
zájem o volby ze strany voličů, proto se u evropských voleb bavíme o volbách druhého
řádu. To potvrdily i některé politické strany, které představily program a priority později,
než začalo sledované období.
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Oproti zadaným tezím autorka provedla změny ve výběru analyzovaných
platforem. Ačkoliv byly zprvu zvolené sítě tři: Facebook, Twitter a YouTube, v práci se
autorka dále zabývá již jen prvními dvěmi. K rozhodnutí došlo na základě zprvu
samostatného sběru dat a zhodnocení, že pokud strany na YouTube nějaká videa
publikovaly, sdílely je následně i v příspěvcích. Proto se autorka domnívá, že vynechání
této sítě nebude mít žádný vliv na následný výsledek analytické práce. Sociální síť
Facebook byla do výběru zařazena z důvodu největší uživatelské základny nejen v České
republice, jak potvrzuje teoretická část. Analyzování Twitteru pak kvůli vysoké míře
uživatelské aktivity ze strany samotných politických subjektů. V obou případech lze také
sledovat obdobné proměnné, takže nemusely být tvořeny odlišné varianty kódovací knihy.
Během sběru dat také nastal problém v podobě nízké míry aktivity na profilu hnutí
ANO na Facebooku, respektive neaktivního na Twitteru. Hnutí ANO si zakládá na velmi
úzkém spojení s předsedou a zároveň premiérem Andrejem Babišem, což se projevuje i na
celkové propagaci hnutí prostřednictvím jeho profilů, které spravuje společně
s marketingovými experty. I přesto, že s volbami do EP nemá osobnost Andreje Babiše
v podstatě žádnou spojitost, opět probíhala kampaň na jeho profilech. Účty Andreje Babiše
na sociálních sítích jsou dlouhodobě označovány za nejsledovanější mezi českým
politiky.129 Ke stejnému problému během svého výzkumu došel i tým pod vedením Anny
Shavit, jenž monitoroval kampaně politických stran před evropskými volbami v ČR.130
V průběhu sběru dat tak autorka na Facebooku hnutí ANO získala celkem za sledované
období pouhých sedm příspěvků. Twitterový profil neobsahuje ani jeden příspěvek, jeho
aktivita se zastavila již v roce 2013. Právě kvůli nízké aktivitě by mohla být omezená data
při kódování i následném srovnání s daty ostatních profilů málo vypovídající, ne-li
zkreslená, proto se autorka dovoluje v tomto případě odchýlit od původních tezí a pustit se
do analýzy oficiálního profilu Andreje Babiše na Facebooku i Twitteru stejným způsobem,
jak si počínala u ostatních stran.
Data byla získána čtyřmi možnými způsoby. Jedná se o kombinaci sběru a
pozorování v daném časovém období samotnou autorkou, poskytnutí dat od společnosti
Socialbakers, která se zabývá analýzou sociálních sítí a data poskytli autorce pro studijní
129
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záležitosti, stažení volně dostupných dat z webové aplikace Fanpage Karma131 a v poslední
řadě rozhovor s aktéry činnosti na sociálních sítích. Tato služba je v omezeném rozsahu
přístupná zdarma, pro potřeby diplomové práce fungují tyto nástroje naprosto dostatečně.
Celý výzkum doplňují informace, které autorce pro účely diplomové práci poskytli lidé,
podílející se na utváření marketingové komunikace dané politické organizace. Rozhovory
proběhly, vzhledem k celospolečenské situaci (koronavirus), jenž nastala v průběhu
zpracování diplomové práce, skrze emailovou komunikaci. Respondentům autorka
odeslala soubor s připravenými otázkami, týkajícími se tématu práce. Jednotlivé rozhovory
jsou na závěr vloženy do příloh.

5. 3. Kódovací kniha
Dříve než byla zahájena obsahová analýza jednotlivých příspěvků politických
organizací bylo nutné vyfiltrovat ze všech sdělení takové příspěvky, které strana
publikovala ve zkoumaném období na některou ze sociálních sítí a jejichž obsah se vůbec
netýkal tématu evropských voleb či jen samotné Evropské unie. Do analýzy tedy nebyly
zahrnuty posty, obsahující např. chystané zákony projednávané v Parlamentu ČR,
vztahující se pouze na Českou republiku, tiskové konference k vládním schůzím a všechna
další sdělení bez jakéhokoliv odkazu směrem k volbám a EU (hashtag, sdílený obsah,
externí odkaz, aj.). Do výzkumného vzorku nelze zařadit ani odpovědi na komentáře
(konkrétně na Twitteru). Zahrnutí by znamenalo pozměnění tématu práce, kde by se
autorka zabývala i reakcemi ze strany oficiálních profilů, což by mohlo být rovněž
zajímavé zjištění. V prostředí sociálních sítí ovšem existuje významné riziko vytváření
falešných profilů, kdy jsou členy expertního týmu samotné strany vytvářeny falešné
uživatelské účty a z nich následně například pod příspěvky pokládány otázky, na něž
marketingový tým odpovídá. Jedná se však zpravidla o příspěvky, které podněcují větší
propagaci strany. Výzkumnou jednotku tedy představuje předkládaná „nabídka“ ze strany
oficiálních profilů politických uskupení.
Na základě prostudovaných výzkumů, kterými se autorka diplomové práci při jejím
zpracování inspirovala, se zkonstruovala kódovací kniha s proměnnými, jež pomohou ke
zjištění stanovených cílů.

131

Fanpage Karma [online]. 2012 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.fanpagekarma.com/

40

Tabulka č. 3 – kódovací kniha
Strana

1a: ANO
1b: Babiš
2: ODS
3: Piráti
4: STAN
5: TOP 09

Datum

DD.MM.RRRR

Forma příspěvku

1: status nebo poznámka
2: grafika (foto/obrázek) nebo text + grafika
3: video vlastní tvorby nebo text+ video vlastní tvorby
4: video cizí nebo text + video cizí
5. živé vysílání
6: odkaz-vlastní web nebo oficiální YouTube
7: odkaz-cizí web
8: sdílený obsah/retweet

Obsah příspěvku

1: prezentace/propagace kandidáta
2: program
3: mobilizace voličů
4: volební průzkum
5: průběh kampaně (informace, pozvánky na události/ ke
sledování, spoty aj.)
6: vyjádření kandidáta v médiích (debata, rozhovor, aj.)
7: ostatní

Negativní příspěvek
namířený proti
politikovi/straně/vládě

1: ano
2: ne

Počet příspěvků

Číslo

Velikost publika

Číslo

Celkový počet reakcí

Číslo

Počet sdílení

Číslo

Počet komentářů

Číslo
Zdroj: vlastní zpracování

41

6. Aktivita na sociálních sítích
V této části jsou interpretovány výsledky z dat, které zodpoví otázku: V jaké míře
byly jednotlivé politické strany na sociálních sítích aktivní? Aktivita na sociálních sítích
může být pro mnohá uskupení klíčová, může totiž ovlivnit volební účast. To bylo v případě
evropských voleb a samotné voličské účasti důležité. Pro potvrzení první hypotézy: Strany,
které mají vyšší aktivitu, mají i početnější publikum, bylo také nutné sesbírat data o vývoji
počtu publika za sledované období.
Velikost publika sice nijak nesouvisí s kvalitou komunikace nebo dokonce
úspěchem ve volbách. Může mít ovšem vliv na celkový dosah jednotlivých sdělení, tedy
to, kolika lidem se obsah dostane do povědomí, kolik uživatelů příspěvek dokáže
zasáhnout. Záměrně zde autorka nepoužívá slovo „fanoušek“. Takové označení by mohlo
být v tomto případě zavádějící, jelikož stránky politických stran sledují vedle příznivců i
odpůrci, kteří využívají možnost vyjádření nesouhlasu. Příznivci i odpůrci představují
nejen příjemce komunikace, kterou strany předkládají, ale i zpětnou vazbu ve formě „like“
a dalších reakcí, přesdílení (v případě Twitteru retweetnutí) a komentářů.

6.1. Politické strany na Facebooku
Pro zjištění prvních výsledků bylo zapotřebí sledovat velikost publika i to, jak se za
dané období proměňovala. Prostřednictvím aplikace Fanpage Karma pak byla pro analýzu
vyfiltrována data o aktivitě jednotlivých uskupení ve formě počtu příspěvků a jak se počet
vyvíjel podle dní.
Frekvence aktivity na sociálních sítích je z hlediska algoritmu, kterým Facebook
disponuje, rovněž důležitá. Právě algoritmus totiž rozhoduje, zda je daný příspěvek pro
daného uživatele zajímavý, zda mu ho zobrazí mezi zprávami. Roli tedy hraje to, v jaké
frekvenci jsou příspěvky sdíleny. Podle rad je ideální frekvence zveřejňování příspěvků 25 za týden, ve výjimečných případech 1-2 denně.132 Příliš vysoká aktivita může působit na
cílové uživatele spíše negativně, jako spam. To může v konečné fázi některé lidi odradit a
způsobit i zrušení sledování. Více příspěvků za den může mít za následek menší šanci na
132
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zacílení skupin. Na druhou stranu se může vlivem algoritmu malá aktivita také vymstít,
nemusí být takový obsah předložen vůbec, nebo například se zpožděním.
Graf č. 3 – Celkový počet příspěvků z účtů politických stran na Facebooku

zdroj: autorka

Z výsledků uvedených v grafu č. 3 jasně vyplývá, že nejaktivnější politickou
stranou v počtu publikovaných příspěvků byla ODS. Ve sledovaném období, tedy
posledních 28 dní před prvním dnem evropských voleb, zveřejnila strana 105 příspěvků
týkajících se voleb do EP. To odpovídá v průměru 3,7 příspěvku za den, přesné údaje o
příspěvcích za den jsou uvedeny v grafu č. 4. Na dalších dvou místech v počtu
publikovaných příspěvků se umístilo hnutí STAN a TOP 09. Ačkoliv jsou v práci strany
analyzovány odděleně, do voleb vstupovaly se společnou kandidátkou. Hnutí STAN i TOP
09 zveřejnily téměř shodný počet příspěvků, což bylo v průměru 2,9 příspěvku za den. Za
nimi skončila na čtvrtém místě Česká pirátská strana. Piráti ve sledovaném předvolebním
období zveřejnily 69 příspěvků. To představuje necelých 2,5 příspěvku v průměru na den.
Poslední místo v počtu zveřejněných sdělení patří, jak již bylo výše avizováno,
hnutí ANO. Hnutí za celé období publikovalo pouhých 5 příspěvků, což vychází po
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zaokrouhlení 0,2 příspěvku za den. „Sociální sítě, resp. Facebook byl zvolen jen jako
doplněk ke klasické outdoorové kampani. Jednalo se o zvýšenou aktivitu na síti, která byla
podpořena několika sponzorovanými příspěvky.“133 Právě proto byl do analýzy zařazen i
Andrej Babiš, který se tématu evropských voleb dohromady věnoval ve 37 příspěvcích,
což o více jak sedmkrát častěji než hnutí.
Graf č. 4 – Počet příspěvků za den podle politických stran na Facebooku

zdroj: autorka

Do grafu č. 4 byly zaneseny údaje, které představují četnost publikovaných
příspěvků politickými organizacemi za den. Z výsledků lze pozorovat jisté společné
trendy. První nárůst byl v období prvního máje, kdy například ODS pořádala předvolební
meeting na Petříně a následující den oficiálně odstartovala svoji předvolební kampaň.
Obdobně na tom byla i kampaň hnutí ANO, o té však nejvíce referoval na Facebooku
právě Andrej Babiš, samotné hnutí v této době publikovalo téměř všechny své příspěvky.
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Další zvýšené křivky lze vyčíst v polovině sledované doby. Právě v této době byl ale na
příspěvky chudý profil Andreje Babiše i Pirátů.
Narůstající tendence pak nastala vzhledem k blížícím se volbám. Nejvyšší počet
příspěvků, které byly publikované, byl poslední den před konanými volbami. ODS
zveřejnila deset sdělení, na profilu STAN přibylo tento den sedm příspěvků mířících
k volbám a Piráti publikovali o dva méně. Opačnou tendenci měla TOP 09, ta oproti
předchozímu dni zveřejnila o půlku méně příspěvků. Co bylo obsahem těchto příspěvků je
popsáno v další části analytické části. Pro zhodnocení hypotézy H1 budou nyní popsána
data o velikosti publika jednotlivých profilů.
Tabulka č. 4 – velikost publika profilů na Facebooku
26.04.2019

03.05.2019

10.05.2019

17.05.2019

23.05.2019

ANO

104 470

104 440

104 396

104 397

104 426

Babiš

160 666

160 718

160 690

160 798

162 034

ODS

58 142

58 166

58 192

58 416

58 544

Piráti

131 878

131 929

132 397

133 165

134 481

STAN

21 117

21 122

21 977

22 066

22 220

TOP 09

118 444

118 435

118 583

118 615

118 724
zdroj: autorka

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že nejúspěšnější stránkou co do velikosti publika
jasně vede profil Andreje Babiše. Zde je ale nutné poznamenat onen fakt, že do publika se
počítají nejen fanoušci ale i odpůrci. Profil Andreje Babiše je kombinací opravdových
příznivců a lidí, kteří jsou sice kritici premiéra a lídra hnutí ANO, ale chtějí zůstat v obraze
a sledovat jeho aktivitu, s jejich přízní ale počítat nelze. Takový jev můžeme pozorovat i u
dalších politických subjektů, osobnost Andreje Babiše ale působí v ČR velmi
kontroverzně, proto tuto skutečnost autorka připomíná právě v jeho případě. Zároveň ale
jeho profil nepatří k těm s nejvyšším nárůstem počtu za sledované období. Naopak mezi 3.
září a 10. září je patrný mírný pokles. Podobný trend čísla ukazují i u TOP 09 a profilu
hnutí ANO.
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Největší nárůst ve velikosti zaznamenali Piráti, těm v období 28 dnů přibylo přes
2,5 tisíce „fanoušků“. Nejmenší počet má hnutí STAN, které má také nejmenší členskou
základnu. Hnutí se ovšem dlouhou dobu zaměřovalo spíše na komunální politiku. Tabulka
dále ukazuje i překvapivý výsledek v případě ODS. Přestože ODS publikovala nejvíce
příspěvků ze všech zkoumaných subjektů, má jednu z nejméně oblíbených stránek.
V případě Facebooku lze tedy hypotézu H1 jednoznačně vyvrátit. Frekvence přidávaných
příspěvků nemá jasný podíl na velikosti publika daného profilu.

6.2. Politické strany na Twitteru
Stejné proměnné jako u Facebooku byly analyzované i na Twitteru. V případě
Twitteru jsou ale ohledně frekvence doporučení odlišná. Vzhledem k tomu, že je Twitter
mikro-blogovací síť (viz. podkapitola Twitter) a funguje na odlišném principu než
Facebook, je zde vyšší denní aktivita žádoucí. Čím více správce účtu přidá příspěvků, tím
více bude vidět u koncových uživatelů.134 Některá sdělení byla rozdělena na více tweetů
kvůli omezenému počtu znaků, který uživateli síť umožňuje použít. Jedná se zejména o
případ Andreje Babiše, který byl ve svých příspěvcích sdílný.

Graf č. 5 - Celkový počet příspěvků z účtů politických stran na Twitteru

zdroj: autorka
134

MARMER, ref. 132
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Zde můžeme vidět nastavenou strategii komunikace strany ODS, která opět
obsadila první příčku v počtu příspěvků. Z původně zaznamenané aktivity,135 se jejich
obsah věnoval předvolební kampani ve 42,5 %. Na Twitteru jsou mezi jednotlivými
subjekty rozdíly znatelnější. Druhou nejaktivnější stranou jsou Piráti, mají však o více jak
polovinu méně příspěvků než ODS. Třikrát méně pak publikovala TOP 09, což je však
dvakrát více než bylo aktivní hnutí STAN. Jak již bylo v úvodu analytické části zmíněno,
profil hnutí ANO na Twitteru je od roku 2013 neaktivní, profil Andreje Babiše ho tedy v
propagaci nahradil. Celkem bylo prostřednictvím jeho účtu zveřejněno 23 příspěvků
směřujících k blížícím se volbám do EP.
Graf č. 6 - Počet příspěvků za den podle politických stran na Twitteru

zdroj: autorka

Graf č. 6 opět znázorňuje četnost publikovaných příspěvků na den tentokrát na
Twitteru. Údaje jsou složeny nejen z nového obsahu (tweetů), který jednotlivé strany
vložily, ale i z tzv. retweetů, tedy přesdíleného obsahu. Denní zveřejňování na profilu ODS
135

Služba Fanpage Karma zaznamenala u ODS za sledované období 384. Do nich se však započítávají
tweety, retweety i odpovědi na ostatní uživatele Twitteru. Ty do zkoumaného vzorku nebyly zahrnuty, neboť
reakce ze strany politických profilů nejsou předmětem diplomové práce.
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kopíruje trend komunikace na Facebooku co do jednotlivých období. V poslední fázi před
prvním volebním dnem počet příspěvků ODS skokově narůstal. Oproti publikování na
Facebooku však většina stran utlumila své obsahy a s komunikací se zaměřila spíše právě
na druhou síť. To může být dáno i faktem, že je Facebook v ČR nejvíce používanou
sociální sítí, což pro marketingovou strategii přináší možnost vyššího úspěchu při zacílení
a zmobilizování těsně před otevřením volebních místností. Nehledě na to, že se často
odlišuje i skladba uživatelů jednotlivých sítí. Jak již bylo v teoretické části zmíněno, na
Twitteru převažují mezi uživateli v českém prostředí političtí aktéři, známé osobnosti či
lidé pohybující se v médiích a styl komunikace je zde spíše informativní. Pro co
nejefektivnější komunikaci bývá pro marketingové týmy zásadní se těmto skutečnostem
podřídit.
Twitter patří za rok 2019 podle Digital News Report (viz. obrázek č. 2) až na šestou
příčku nejpoužívanějších sítí v České republice. Tato pozice se odráží i na počtu
sledujících u profilů politických stran. Všechny politické strany mají na Twitteru i o více
jak 50 % menší velikost publika, než je tomu na Facebooku. Jedinou výjimkou ve
zkoumaném vzorku je twitterový účet Andreje Babiše, který má zase oproti
facebookovému profilu o více jak půlku celkového počtu větší sledovanost. V tomto
případě hraje opět významnou roli postavení Babiše v žebříčku nejsledovanějších politiků
na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že oficiální profil hnutí ANO je od roku 2013
neaktivní, odpovídají tomu i počty sledujících, které byly po čas sběru dat naprosto
neměnné.
Tabulka č. 5 – velikost publika profilů na Twitteru
26.04.2019

03.05.2019

10.05.2019

17.05.2019

23.05.2019

ANO

411

411

411

411

411

Babiš

374 263

374 469

374 508

374 424

374 665

ODS

21 792

21 861

21 949

21 998

22 069

Piráti

19 972

20 044

20 155

20 261

20 410

STAN

10 280

10 332

10 419

10 471

10 521

TOP 09

26 162

26 246

26 327

26 422

26 509
zdroj: autorka

48

Největší rozdíl v počtu sledujících lze pozorovat u Pirátů, v případě, že nebudeme
brát v potaz ani v jednom případě profil Andreje Babiše jako jednotlivce, kteří mají na
Twitteru druhou nejmenší komunitu sledovatelů, přitom na Facebooku mají ze
sledovaných politických stran naopak fanoušků nejvíce. Počtem zveřejněných příspěvků se
ale drží na druhém místě. To znovu dokládá nepravdivost stanovené hypotézy H1. Aktivita
na Facebooku ani na Twitteru nemá nikterak viditelný vliv na velikost publika účtů
politických organizací.

7. Forma příspěvků
V předchozí kapitole bylo zjištěno, v jaké míře sledované profily zveřejňovaly
příspěvky na Facebooku a Twitteru. To ukázalo, jak často byly tyto platformy využívány
během předvolební kampaně, jakou pozornost sociálním sítím jednotlivé strany věnovaly.
Tato kapitola je zaměřená na konkrétní formu zveřejňovaných příspěvků. Proměnné
v kódovací knize byly zvolené na základě toho, jaké nástroje Facebook a Twitter pro
komunikaci svých uživatelů poskytují. Autorka si v této části všímá toho, jestli české
politické subjekty upřednostňovaly pouhý text, či audiovizuální prvek doplněný
komentářem.
Získané výsledky by měly rovněž přinést odpověď na druhou výzkumnou otázku:
Jakou formou se nejčastěji prezentovaly politické strany na vybraných sociálních sítích.
Ověřovat se zde bude i platnost stanovené hypotézy H2: Samostatné textové příspěvky jsou
zastoupené v menší formě vzhledem k obecně větší audiovizualizaci v médiích. Lze
předpokládat, že se bude výsledek nejpoužívanější formy příspěvku lišit síť od sítě, protože
obě platformy fungují na trochu jiném principu.
Vlivem vývoje trendů v médiích i v používání sociálních sítí je více viditelná
obměna ve struktuře jednotlivých příspěvků. V případě Facebooku a Twitteru se tedy
analýza zabývala tím, zda mají příspěvky pouze textovou formu v podobě statusu,
typického nástroje této stránky, multimediální obsah (foto, video) samotný nebo doplněný
textem nebo popiskem. Video bylo dále rozlišeno z hlediska autorství, zda se jednalo o
vlastní tvorbu, či video převzaté. Mezi proměnné byly zařazeny i dva typy odkazování.
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Prvním typem je odkaz na vlastní web či vlastní kanál na YouTube, a to i
s přihlédnutím k faktu, že byla analýza samostatné platformy YouTube nakonec autorkou
vyřazena. Druhý typ představují odkazy na jiný než vlastní web.
Poměrně běžným formátem, který brala také autorka v potaz během prvotního
seznámení se s daty, bylo často se objevující přesdílení obsahu z jiného profilu. Jak ještě
bude v další kapitole o obsahu příspěvků poznamenáno, byly do analýzy započítány pouze
takové profily, které se vázaly k předním představitelům strany, kandidátům do
Evropského parlamentu nebo ověřené profily zpravodajských serverů. Autorka takto
rozhodla, aby získané výsledky byly dostatečně relevantní pro rozměr diplomové práce i
pro celkové závěry. Poslední sledovanou proměnnou u publikovaných příspěvků je
možnost živého vysílání. Tuto funkci svým uživatelům poskytují obě sociální sítě,
v případě Facebooku je ale v praxi určitě používanější. Živé vysílání na Twitteru
zprostředkovává platforma Periscope.136

7. 1. Forma příspěvků na Facebooku
Většina příspěvků stránek politických stran byla publikovaná ve formě buď
samostatného multimediálního obsahu nebo s přidaným textem či popiskem. Jak lze
z grafu č.7 vyčíst, nejvíce využívaným formátem v předvolebním období byla pro větší
část zkoumaného vzorku grafika, doplněná textem či popiskem. Samostatná grafika se
objevila pouze ve čtyřech případech, což odpovídá 2,45 %. Takový příspěvek po jednom
přidali Piráti, hnutí ANO, TOP 09 a STAN. U prvních tří šlo o změnu profilové fotky na
fotku s tématikou evropských voleb, hnutí STAN přidalo fotku na svoji zeď. Nejvíce
příspěvků, které obsahovaly fotografii nebo jinak zvolenou grafiku, měla ODS. Tento druh
obsahu dostal prostor ve 36,2 % případů z jejich celkového počtu.
V poměru s ostatními typy formátů mají příspěvky s fotografií a jinak vytvořenou
grafikou u příspěvků Pirátů více jak 50% zastoupení. Pouze u hnutí STAN je
pozorovatelné použití jiného druhu multimediálního obsahu než grafika. Na jejich
facebookové stránce bylo zveřejněno o 12,2 % více příspěvků s videem, jež pochází
z vlastní tvorby. „Na Facebooku jsme používali více grafik, mírně odlehčenější tón, více
136

PAVLÍČEK, Michal. Twitter se naučil funkci živého vysílání, jak se to dotkne
Periscopu? Mobilnet [online]. 2016 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://mobilenet.cz/clanky/twitter-senaucil-funkci-ziveho-vysilani-jak-se-to-dotkne-periscopu-31825
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fotek/videí z kampaně apod. Twitter sloužil především k „faktičtějším“ věcem,“137 vysvětlil
strategii STAN mluvčí. Podobně postupují i Piráti: „Právě pro Facebook, Instagram a
YouTube vytváříme vizuální a audiovizuální obsah cílený na široká publika občanů.“138 Ve
stejné míře využila možnost vložení vlastního videa i TOP 09, to odpovídá 41,3 % z jejich
uveřejněných postů. Nejméně byl tento nástroj viditelný na zdi Babiše a ANO. V případě
stránky ANO nejde o překvapivý jev vzhledem k tomu, že mají nejnižší celkovou aktivitu
ve sledovaném úseku. Minimální zastoupení mezi nabízenými formami obsahu
pozorujeme u statusu/poznámky, tedy pouhé textové složky. Právě ODS zveřejnila na své
stránce poznámku hned z počátku sledovaného období. Andrej Babiš, který je svými
statusy známý (všichni jistě znají pravidelná shrnutí „Čau lidi, …“), ve spojení s volbami
do EP nesdílel ani jeden.
Třetím nejpoužívanějším, a tedy poměrně oblíbeným nástrojem se ukázalo podle
dat sdílení obsahů z jiného profilu. To lze nejvíce nalézt znovu u ODS, STAN a Pirátů.
Překvapivá čísla vyšla v případě možnosti sdílet v příspěvcích vlastní webové stránky nebo
kanál s videi na YouTube. Odkaz na vlastní web svým fanouškům nabídly ze všech stran
pouze dvě z nich, Piráti a STAN. Strategie komunikace Pirátů se snaží využít co nejvíce
možností, které online prostor nabízí: „Na rozdíl od jiných politických stran nevyužíváme
billboardy - v onlinu komunikujeme na sociálních sítích a prostřednictvím našich webů
(např. www.piratipracuji.cz)“139, z toho plyne snaha zviditelnit i další platformy, kde
voličům nabízejí doplňkové, alternativní obsahy.
V posledních letech se vývojáři Facebooku snažili maximalizovat potenciál živého
vysílání pro své uživatele. Během předvolební komunikace ho na této platformě spustili
STAN, dvakrát Piráti a ještě o jedno víc ODS.

137

Rozhovor č. 4: Tomáš Pergl, mluvčí hnutí STAN
Rozhovor č.3: Jan Vrobel, Social media manager, Česká pirátská strana
139
Tamtéž
138
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Graf č. 7 – forma zveřejněných příspěvků na Facebooku

zdroj: autorka

Z hlediska rozmanitosti komunikace na Facebooku nevyužila ani jedna strana
všech příslušných nástrojů. I přes to lze považovat za nejefektivněji vedenou komunikaci
ze strany hnutí STAN, které kromě statusu do své komunikační strategie zapojilo veškeré
dostupné možnosti.
Výsledný graf rovněž upřesňuje data pro zhodnocení zadané hypotézy H2. V tomto
lze shledat hypotézu jako platnou. Předpoklad, že se v publikovaných příspěvcích bude
samostatný text objevovat v menší míře, se potvrdil. Tento jev autorka připisuje k vývoji
trendu, týkajícího se obsahů v médiích obecně. Snaha zaujmout čtenáře/uživatele se stále
více opírá o výstižnost zprávy skrze fotografii či video doplněné textem spíš než zveřejnit
sdělení pouze prostřednictvím textu. Koncovým příjemcům se mění preference a tím se
zmenšuje i čas strávený u čtení. Spojením textového sdělení s multimediální přílohou
přináší autorovi šanci získat tímto způsobem jejich pozornost. Proto lze za nejčastěji
vyskytující se formu příspěvků na Facebooku jednoznačně označit ty, ve kterých správci
profilů zkombinovali audiovizuální a textovou složku.
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7. 2. Forma příspěvků na Twitteru
Zatímco u Facebooku byly v převaze příspěvky obsahující audiovizuální složku,
v případě Twitteru významně převyšuje komunikace pomocí přesdílených profilů, tzv.
retweetů (graf č. 8). Tento typ příspěvku zastává 58 % všech twitterových příspěvků.
Funkce retweet funguje na principu citování tweetu jiného uživatele na svoji zeď. Největší
prostor funkci přesdílení věnovala ODS, tvoří ji 76 % z veškerého obsahu. „Vzhledem
k charakteru obou sociálních sítí se prezentace lišila významně. Twitter jsme využívali
především ke zviditelnění twitterových profilů jednotlivých kandidátů a vedení strany,“140
uvedl v rozhovoru pro účel diplomové práce Václav Smolka, mluvčí ODS. Za ní skončili
Piráti, kteří tuto formu použili ve 42,3 % případů. Vzhledem ke specifikaci Twitteru (tedy
omezenému počtu znaků), se jeví velmi efektivní způsob, jak zaujmout uživatele na první
pohled nebo stručně informovat, právě využití grafiky nebo videa. Tímto způsobem
nejvíce komunikovala ODS, TOP 09 a Piráti. Pouze v jediném případě se tak stalo na účtu
premiéra Babiše. U něho však dominovaly, jak bylo poznamenáno, pro něj typické textové
příspěvky neboli tweet. Samostatný text obsahoval 56,5 % příspěvků. Přímý odkaz na
vlastní web nebo YouTube kanál ve svých příspěvcích užili ve 14 % Piráti (viz. Forma
příspěvků na Facebooku), 15 % STAN a ve 2 % TOP 09. Pokud tedy strany sdílely video,
jednalo se přes přímé vložení na Twitter nikoliv skrze YouTube.
Ačkoliv není nástroj živého vysílání pro Twitter uživatelsky příliš rozšířený, během
sledovaného období ho využily tři strany. Na svých účtech spustilo živé vysílání jednou
STAN a Piráti, ODS vysílala živě dvakrát. Ve všech případech se jednalo o stream ze
zahájení předvolební kampaně.

140

Rozhovor č. 2: Václav Smolka, mluvčí ODS
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Graf č. 8 - forma zveřejněných příspěvků na Twitteru

zdroj: autorka

S ohledem na odlišný charakter obou sítí byl v úvodu kapitoly vysloven
předpoklad, že na každé ze sítí bude probíhat komunikace skrze trochu odlišné zastoupení
forem obsahu. To také oba grafy potvrzují. Prostřednictvím Twitteru nejvíce využívaly
účty politických subjektů možnost sdílení příspěvků z cizích profilů. Dělo se tak v celkově
o 3,5krát více případech než na Facebooku.
I přes to, že poměr zastoupené formy textových příspěvků na Twitteru je
mnohonásobně vyšší, nepatří samostatně napsané tweety k nejpoužívanějšímu nástroji
komunikace. Jedinou výjimku tvoří účet Babiše, který během předvolební kampaně
tweetnul více jak polovinu svých příspěvku právě formou samostatného textu. V ostatních
případech můžeme hypotézu H2 považovat za potvrzenou.
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8. Obsah příspěvků
Další zkoumanou oblast představuje samotný obsah jednotlivých příspěvků. V této
fázi analýzy byly jednotlivé příspěvky rozlišeny do kategorií podle toho, jaké obsahy
politické strany ve zvoleném období komunikovaly. Podobně, jako je tomu i u předchozích
kapitol, lze očekávat odlišnost v obsahu ve srovnání obou sítí. Obsahová analýza příspěvků
má přinést odpověď na třetí výzkumnou otázku VO3: Jaký obsah příspěvku byl nejvíce
publikovaný? V rámci interpretace získaných dat bude také nasnadě zjistit platnost dvou
zvolených hypotéz. Hypotézou H3: Příspěvky obsahující informační hodnoty či referování
o probíhající kampani byly v celkovém počtu zastoupeny nejvíce, se snaží autorka zjistit
platnost výsledku již provedené studie Larssona (2015) a Mackové (2017). Oba se shodli
na závěru, že největší počet zastoupení měly příspěvky obsahující informační hodnoty
obecně i přinášející zprávy/informace o probíhající volební kampani. Druhou hypotézu
H4: Mobilizační příspěvky s cílem zvýšit volební účast se zintenzivnily před blížícím se
datem voleb, si na základě předpoklad zvolila autorka sama. Vychází z domněnky, že čím
více se bude blížit termín voleb, tím více bude sílit apel politických stran na potenciální
voliče, aby přišli k volebním urnám.
Během analýzy, kdy dochází k třídění příspěvků podle kategorií, je pozornost
věnována i odlišnostem, objevujícím se na jednotlivých sítích. Komparace příspěvků
publikovaných na obou platformách je jednou ze stěžejních bodů celé práce. Pro zjištění
tohoto výsledku bude nápomocná výzkumná otázka VO5: Lišil se obsah sdílený na
Facebooku od Twitteru? K ní si autorka zadala hypotézu H7: Obsah příspěvků se bude ve
většině případů na obou sítích lišit vzhledem k odlišnosti sítě i typu publika. Autorka
hypotézou předpokládá, že obsahy, které jsou zveřejněné stranickými profily se budou
shodovat jen v malém množství. Tato teorie je stanovena na základě teoretické části, kde je
uvedené odlišné fungování obou sítí a také odlišná struktura publika, proto lze očekávat
použití odlišné strategie ze strany politických stran.
V této části si autorka dovoluje obměnu a dosud zvolenou strukturu kapitol narušit.
Výsledky tak budou interpretovány rovnou v kombinaci s komparací příspěvků na obou
sítích přehledně podle jednotlivých proměnných.
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8. 1. Prezentace/propagace kandidáta
První zkoumanou proměnnou u příspěvků na Facebooku i Twitteru byla
prezentace/propagace kandidáta. K tomu, aby byly příspěvky přiřazeny do této kategorie,
muselo být jednoznačné, že se obsah vztahuje ke konkrétnímu kandidátovi. Takové
příspěvky se objevily celkově ve 13 % ze všech 378 publikovaných příspěvků na
Facebooku a necelých 41 % ze 341 příspěvků na Twitteru.

Graf č. 9 – příspěvky s tématem prezentace/propagace kandidáta

zdroj: autorka

Z grafu č. 9 jasně vychází nejvyšší čísla u ODS a Pirátů. V případě Facebooku se u
obou stran jednalo o 18 % z jejich celkového počtu příspěvků. Jak již bylo dříve
poznamenáno, politické subjekty na Twitteru ve velké míře používají funkci retweetnutí ke
sdílení jiných profilů. V případě předvolební kampaně se sdílení profilu kandidáta, čímž
autorka předpokládá využití pro prezentaci či propagaci svého kandidáta, stalo velmi
častým nástrojem. Pouhým sdílením profilu tak oficiální účty politických stran dohromady
prezentovaly své kandidáty v 87 % (N=138) prostřednictvím Twitteru, kdežto na
Facebooku ve 33 % (N=49).
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Na Facebooku byli kandidáti nejvíce (60 %) prezentováni formou vložené
grafiky/fotografie nebo videa. „Kandidáty jsme prezentovali například prostřednictvím
seriálu Humans of Piráti na Facebooku a Instagramu. Seriál je inspirován úspěšnou
stránkou Humans of New York a velmi se hodí k prezentaci Pirátů takových, jací skutečně
jsou - civilní, různorodí muži a ženy napříč profesemi. Právě pro Facebook, Instagram a
YouTube vytváříme vizuální a audiovizuální obsah cílený na široká publika občanů. Na
Twitteru je naše komunikace odbornější, specifičtější, snažíme se tam zejména budovat
prezentace našich osobností, ať už stávajících poslanců či radních, nebo kandidátů - v
tomto případě do Evropského parlamentu. Celé čelo naší kandidátky komunikovalo na
Twitteru, Facebooku a Instagramu. Twitter používáme zejména k posilování našich
osobností a k budování “předsedovského” profilu, tedy účtu @pirativanbartos.“141 Slova
manažera sociálních sítí Pirátů potvrdil i mluvčí ODS, která skrze Twitter používá sdílení
zejména ke zviditelnění svých předních představitelů a kandidátů, retweet slouží k agregaci
jejich účtů.142
Z výsledného grafu vyplývá, že kromě hnutí ANO mají ostatní strany vedle profilů
jednotlivých politiků, v tomto případě kandidátů, centralizovanější způsob komunikace. Na
facebookové stránce za celé období nesdíleli jediný obsah, který by mířil k prezentaci
některého z kandidátů. Andrej Babiš takový obsah na svých profilech sdílel v pěti
případech, což odpovídá více jak 8 % celkového počtu na obou sítích.

8. 2. Program
Druhá kategorie se zaměřuje na programová prohlášení politických stran, která jsou
na profilech představena publiku. Tato proměnná zahrnuje veškeré publikované příspěvky,
ve kterých politické strany představují program, jenž budou jejich kandidáti hájit na půdě
Evropské unie. Příspěvky, které se v rámci propagace programu vymezují vůči osobě,
vládě či jinému subjektu jsou dále zařazeny mezi negativně vyznívající obsah, což bude
podrobně vysvětleno v další fázi analytické části. Příspěvky s informacemi o programu
budou také považovány za ty, jenž nesou prvky informativního obsahu spolu se zprávami o
průběhu volební kampaně (proměnná č. 5).
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Z celkového počtu příspěvků se politické strany věnovaly propagaci svého
programu v 19 % (N=378) na Facebooku a 17 % (N=341) na Twitteru.
Graf č. 10 – propagace programu

zdroj: autorka

Představení programu svým voličům se na sociálních sítích nejvíce ujali Piráti.
V téměř 90 % příspěvků na Facebooku tyto informaci voličům předkládaly v audiovizuální
formě. „Pokoušeli jsme se před Evropskými volbami aktivizovat naše stávající voliče z let
2017 a 2018 a komunikovat čelo evropské kandidátky Pirátů a naše témata - ta byla
postavená zejména na prosazování svobodnější, transparentnější, demokratičtější a
udržitelnější Evropské unie, přičemž jsme se snažili ukázat výhody, které to má pro Českou
republiku. Zároveň jsme se snažili tlačit témata kvality potravin a boje proti daňovým
rájům. Pokud jde o seriály, prezentovali jsme zejména “dystopické Peksaso”, kterým jsme
zároveň ukazovali náš program - seriál spočíval ve vizuálních komparacích toho, jak by
vypadala svobodnější Evropa a Česká republika (s Piráty v Evropském parlamentu) a
Evropa nacionalistů a populistů, proti nimž jsme se v kampani vymezovali“143 V závěsu za
Piráty skončila TOP 09. Ta na svých kanálech informovala o společném programu v 18 %
143
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(N=138) příspěvků. Spojenecký partner STAN tak učinil ve 14 % všech příspěvků. Podle
grafu č. 10 vychází, že vetší prostor komunikaci o programu věnovala ODS více na
Facebooku. V jejich případě se jedná celkově o 10 % příspěvků, týkajících se propagace.
„Na sociálních sítích jsme komunikovali především svoji pozitivní agendu a nabízeli řešení
problémů a výzev, které s sebou přináší členství EU. Na Facebooku jsme sdíleli především
programové grafiky ve spojení s našimi kandidáty, videa, nebo další vizuály
kampaně.“144ANO na svém Facebooku publikovalo dva příspěvky obsahující prvky
propagace svého či kandidátova programového prohlášení. Na účtu Andreje Babiše na
Facebooku a Twitteru byl směr organizace představen v téměř 27 % ze všech příspěvků
(N=60).

8. 3. Mobilizace voličů
Snaha o přilákání voličů k volbám skrze sociální sítě bylo další sledovanou
proměnnou. Vybízení ke sdílení příspěvků, zapojení do distribuce materiálů k volebním
kampaním či explicitní mobilizace k volební účasti, to vše bylo zařazeno do této kategorie
obsahové analýzy. Sociální sítě mohou v tomto případě představovat potenciál pro
možnost zvýšení politické participace ze strany občanů. Kategorie mobilizace mapuje,
v jaké míře využily politické strany tohoto potenciálu k tomu, aby v lidech aktivovaly
zájem o volby, konkrétně do Evropského parlamentu, a pomohly stranám získat cílová
místa v instituci. Rovněž zde autorka uveřejní data, která pomohou doložit platnost
hypotézy H4: Mobilizační příspěvky s cílem zvýšit volební účast se zintenzivnily před
blížícím se datem voleb. Zahrnout do příspěvku na sociálních sítích výzvu k aktivaci
občanů k evropským volbám využily strany na Facebooku dohromady ve 12 % a na
Twitteru v 6,5 % z nich.
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Graf č. 11 – mobilizační příspěvky

zdroj: autorka

Jak naznačují výše uvedené celkové počty, není tento typ obsahu, alespoň v případě
předvolební kampaně do evropských voleb 2019 příliš využívaný. Nejvíce vyzývaly své
publikum Piráti a ODS. „Zejména jsme se pokoušeli před Evropskými volbami aktivizovat
naše stávající voliče z let 2017 a 2018,“145 okomentovala využití sociálních sítí jako
mobilizační prvek Pirátská strana. Obdobný cíl měly i další strany. „Sociální sítě jsme
použili především pro aktivaci voličů vlastních stran koalice i partnerů, a snahu přitáhnout
voliče nové, mladší.“146 Na obou sítích měly politické organizace shodný počet. U
ostatních subjektů se mobilizační příspěvky objevily do hranice pěti příspěvků za celé
sledovací období na každé z platforem. Z grafu č. 11 tedy vyplývá, že apelovat na
uživatele, příznivce svých profilů, politické strany prostřednictvím online prostoru moc
nevyužívaly. Když se tak dělo, týkala se aktivita zejména sítě Facebook (68 %, N=68).
Výsledná čísla odpovídají uživatelskému složení obou sítí. Zatímco Facebook je velmi
rozmanitý co do složení sociálních skupin, Jak již bylo řečeno, v ČR je aktivita na Twitteru
spojena spíše se specifickým prostředím, jako je mediální, politická, institucionální aj.
komunita. Proto lze předpokládat, že bude mobilizace probíhat spíše na Facebooku než na
Twitteru, což se znázorněnými daty potvrzuje.
145
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Graf č. 12 – frekvence mobilizačních příspěvků na Facebooku

zdroj: autorka

Graf č. 13 - frekvence mobilizačních příspěvků na Twitteru

zdroj: autorka

Zatímco v první polovině sledovaného období bylo na Facebooku zveřejněno
24 % (N=46) z příspěvků vyzývajících k volební účasti nebo jiného zapojení. V druhé půli,
kdy probíhala poslední fáze volebních kampaní bylo těchto příspěvků publikováno
zbývajících 76 %. Podobné rozložení pozorujeme i v případě Twitteru, kde bylo v prvních
čtrnácti dnech publikováno 20 % (N=20) z mobilizačních příspěvků. V posledních dvou
týdnech před prvním dnem voleb pak bylo uveřejněno zbylých 80 %. Data v grafu č. 12 a
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13 tedy dokazují platnost hypotézy H5, tedy že v období blížícího se data voleb se začaly
příspěvky, které vyzývaly k voličské účasti, objevovat ve větší míře, než tomu bylo na
začátku zkoumaného období.

8. 4. Volební průzkumy
Pátá proměnná se týká zveřejňování volebních průzkumů v příspěvcích na
jednotlivých sociálních sítích. Volební průzkumy jsou v demokratických společnostech a
médiích běžným nástrojem pro informování voličů, jak si ve volebním boji vedou politické
strany. Volební modely nesmí být ze zákona zveřejňovány tři dny před otevřením
volebních místností. Volební preference pro jednotlivé strany mohou být nepřesné,
zkreslené a ve výsledném efektu může model ovlivnit rozhodování občanů.
V celkovém součtu všech příspěvků se ty s volebními průzkumy objevily pouze ve
3, 44 % na Facebooku a na Twitteru jen ve 2 %.
Graf č 14 – volební průzkumy v příspěvcích na sociálních sítích

zdroj: autorka

Jak lze snadno z grafu č. 14 vyčíst, ze šesti zkoumaných profilů se odkaz na
volební průzkum objevil pouze u čtyř z nich, a pouze v případě STAN a TOP 09 k tomu
byly využity obě dvě sociální sítě. ODS ani profil Babiše za celé sledované období
nezmínil volební průzkumy ani v jednom ze svých příspěvků. Naopak hnutí ANO ze svých
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celkových pěti příspěvků věnovalo ve dvou případech obsah informaci o tom, jak si jako
celek u voličů stojí. V případě hnutí STAN a strany TOP 09, kteří na obou sítích sdílely
shodně v součtu osm příspěvků, se tak dělo i z důvodu, že pro účel evropských voleb
vytvořily celky koalici, tedy nový subjekt, a snažily se tímto způsobem veřejnost
informovat o průběžném volebním potenciálu.

8. 5. Průběh kampaně
Do kategorie o průběhu volební kampaně jsou zařazeny všechny příspěvky, jenž
obsahují informační hodnotu na toto téma. Volební kampaň je pro politické aktéry
nesmírně důležitým faktorem, ne-li nejdůležitějším. Politické strany do nich vkládají velké
úsilí. Tato kategorie pak představuje informování z těchto akcí. Setkávání s občany,
informování o outdoorové kampani, pozvánka na budoucí či referování o již proběhlé akci,
představení volebních spotů, videí. To vše bylo přiřazeno k této proměnné.
Zprávy o průběhu volební kampaně a další informace o aktivitách zařadily strany
do komunikovaného obsahu ve 30 % facebookových a 22 % twitterových příspěvcích.
Graf č. 15 – příspěvky s informacemi volebních kampaních

zdroj: autorka

Podle výše vloženého grafu vyplývá, že možnost podávat zprávy o probíhající
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kampani využívaly strany v předvolební kampani poměrně často. Největší prostor dostaly
informační příspěvky na profilech ODS (29 % ze všech příspěvků), dále u Pirátů
(20 %). Shodně patří třetí místo koaličním organizacím TOP 09 (20 %) a STAN (26 %).
Hnutí ANO v této kategorii žádný příspěvek nepřidalo, to profil Andreje Babiše byl v
informování o probíhající kampani obsahově bohatý. V číselné tabulce sice oproti ostatním
stranám přidal nejméně příspěvků, ale vzhledem k jeho celkovému počtu se procenta
pohybují na poměrně vysoké hranici (33 % z celkového počtu příspěvků).
Graf č. 16 – audiovizuální složka příspěvků o kampani

zdroj: autorka

Graf výše (č.15) ukazuje také na jednu zajímavost. V případě, že byly publikovány
příspěvky, informující uživatele sociálních sítí o tom, co podniká daná politická strana
v průběhu své volební kampaně, využily k tomu v 62 % (N=186) obsah, jehož struktura
byla doplněna audiovizuálním prvkem. V největší míře tyto příspěvky používal Andrej
Babiš, stalo se tak v 90 % zpráv. Ve velké míře použila doplněk ve formě videa či
jakékoliv grafiky v informačním sdělení o kampani i TOP 09 (82 %). Hnutí STAN toto
spojení ve svých příspěvcích použilo nejméně ze zkoumaných stran. U nich se jednalo o 43
% obsahu konkrétní proměnné.
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8. 6. Vyjádření kandidáta v médiích
V případě kategorie vyjádření kandidáta v médiích se jednalo o zveřejněná videa,
odkazy aj., z velké většiny pocházející z jiných médií, upozorňující na účast kandidáta
v debatě, proběhlý rozhovor, a další možnosti vyjádření. Tato proměnná byla zvolena na
základě kódování výzkumu A. Mackové (2017).
Vyjádření kandidátů přiblížily svému publiku strany na svých účtech v celkovém
součtu všech příspěvků v 5 % na Facebooku a 7 % na Twitteru.
Graf č. 17 – počet příspěvků s vyjádřením kandidáta v médiích

zdroj: autorka

Podobně jako vyšla data v kategorii „volební průzkumy“ nebyla ani vyjádření
kandidátů na sociálních sítích příliš častým obsahem. ODS publikovala takovýchto
příspěvků nejvíce, v porovnání obou síti pak pro referování využila více mikro-blogovací
platformu. Obdobnou strategii zveřejnění měly i další profily (Babiš, Piráti, STAN).
Jedinou výjimkou se podle grafu č. 16 jeví profil TOP 09, jenž dal přednost spíše
v publikování na Facebooku. Důvodem, proč se tak děje, může být již několikrát zmíněná
odlišnost ve složení příjemců jednotlivých sítí. Toho jsou si plně vědomi i komunikační
týmy politických stran. „Na Twitter směřujeme odbornější otázky, více politické i z oblasti
mezinárodních vztahů, EU témat apod. Komunikaci na Facebooku volíme pro méně
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odborná témata.“147. Komunikaci na Twitteru hodnotí všichni respondenti obdobně: „Na
Twitteru komunikujeme hlavně vůči novinářům, konkurenci, profesionálům z politického
prostředí apod., na Facebooku, Instagramu a YouTube vůči širokému auditoriu
občanů.“148 Tyto výpovědi tak dokládají a zároveň vysvětlují výše uvedená data.
V případě vyjádření kandidáta strany preferovaly zveřejňování prostřednictvím
odkazu (54 %) na primární zdroj média/spolek, kde byl kandidát účastněn. Druhou
nejpoužívanější formou obsahu byl sdílený obsah/retweet (34 %). Sdílenými profily byly
oficiální účty těchto organizací na sociálních sítích. Pět příspěvků pak bylo publikováno
formou fotografie či videa nebo skrze textový obsah, doplněný přímou citací z dané
aktivity.
Graf č. 18 – forma příspěvků s vyjádřením kandidáta (N=41)

zdroj: autorka

8. 7. Ostatní
Touto proměnnou byly označeny příspěvky, jež svým obsahem nenesly dostatečné
znaky pro přiřazení k některé z výše uvedených kategorií. I přes to však patří do obsahové
analýzy této diplomové práce, a to vzhledem k tomu, že se svým obsahem dotýkají tématu
147
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evropských voleb, či Evropské unie (ale ve spojení k evropským volbám).
Příspěvků, nesoucí proměnnou „ostatní“, se za sledované období objevilo v
16 % případů na Facebooku a v 10 % příspěvků na Twitteru.
Graf č. 19 – příspěvky kategorie „ostatní“

zdroj: autorka

Příspěvky, které se nehodily ani do jedné z dosud definovaných škatulek, nejvíce
na svých sítích vkládalo hnutí STAN a TOP 09. V jejich případě se ve 42 % (N=64) zde
zařazených příspěvků obsah týkal podpory speciálně vytvořené koalice z řad osobností či
politiků. Obě uskupení zvolila tento typ obsahu nejspíše s přihlédnutím na fakt, že došlo
k politickému propojení, které jinak na národní úrovni nefunguje. Zbývající účty takový
obsah neměly ani v jednom případě. Ostatní příspěvky nesly informace a zajímavosti o
Evropské unii s přihlédnutím k evropským volbám, či vyjádření k jiným událostem (den
matek, maturity, mistrovství světa v hokeji) ovšem vždy v kontextu voleb. V obsahu se
dále objevovaly tipy a rady k tomu, jak v těchto volbách volit, jak si zajistit například
voličský průkaz apod.
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8. 8. Shrnutí
V této kapitole byly představeny výsledky obsahové analýzy jednotlivých
příspěvků publikovaných na sociálních sítích vybranými stranami. Cílem práce je zjistit
nejen obsah těchto příspěvků, tedy zanalyzovat, jak se prezentovaly politické strany
v předvolební kampani na sociálních sítích, ale také jak se jednotlivá sdělení mezi sebou
lišila.
Graf č. 20 – Odlišnost obsahu

zdroj: autorka

Všechny strany za sledované období dohromady sdílely 719 příspěvků. Na
Facebooku bylo publikováno dohromady o 140 příspěvků více než tomu bylo na Twitteru.
Pouze v případě kategorie „prezentace/propagace kandidáta“ a „příspěvky s vyjádřením
kandidáta v médiích“ byla dominantnější četnost na Twitteru než na Facebooku.
Největší podíl stejných obsahů bylo nalezeno ve 22,5 % případů u TOP 09. U
strany bylo nalezeno 31 shodných příspěvků, zbylých 99 již bylo odlišných. Na druhém
místě skončili Piráti, kteří vložili na své účty obdobný obsah ve 22,1 % příspěvků. O
necelých 10 % méně bylo shodných příspěvků nalezeno na účtech hnutí STAN. Ačkoliv
68

ODS sdílela největší počet příspěvků ze všech zkoumaných příspěvků, byl podíl stejných
obsahů druhý nejnižší, tedy 14,2 %. Nejmenší počet shodného obsahu byl k vidění u
profilů Andreje Babiše, který zveřejnil pouze dva takové příspěvky. V celkovém součtu se
jedná o 16,5 % všech příspěvků. Tato výsledná čísla dokládají i výpovědi zástupců
politických stran. Specialisté na komunikaci jsou si dobře vědomi uživatelského složení
jednotlivých sítí, na základě jejich specifičností pak tvoří strategické plány. „Většina
kampaně se odehrávala na FB, Twitter jako takový je u politických stran i kandidátů
využíván ke komentování událostí a slouží především pro informování novinářů. Jako
takový se pro marketingovou kampaň nehodí.“149
Vzhledem k výsledným údajům i zde hodnotí autorka stanovenou hypotézu H7 za
platnou. V tomto případě se jedná o 83,5 % odlišných příspěvků, což se jeví jako
dostatečně relevantní údaj pro takový závěr.

9. Negativní kampaň
V předchozí části bylo zjištěné obsahové složení všech příspěvků, které politické
strany publikovaly posledních 28 dní před otevřením volebních místností. Volební
kampaně lze rozlišit i z hlediska jejich charakteru-pozitivní, kde jsou propagovány ambice
dané strany nebo samotného kandidáta a negativní, kdy může docházet ke kritice
dosavadní práce soupeře, upozornění na nevyřčené informace či jeho slabé stránky. Jak již
bylo v teoretické části uvedeno, cílem takové kampaně je oslabit své protikandidáty,
upozornit na jejich chybu a nabídnout voličům lepší řešení a porazit je ve volebním
souboji. Negativní styl vedení kampaně je v současném politickém marketingu častěji
k vidění už i v České republice.
V této výzkumné části se autorka odráží od zahraničních studií zabývajících se
negativní kampaní na Facebooku před prezidentskými volbami v USA (Gerodimos a
Justinussen, 2014) a Brazílii (Ícaro, 2017). Dvojice autorů posuzovala v americkém
prostřední předvolební facebookovou kampaň B. Obamy, který podle jejich výsledků
využil negativní kampaň v 19 % případů. Ícaro se zaměřil na aktivitu tří hlavních favoritů
prezidentských voleb, u nichž zjistil podíl negativní kampaně v celkovém počtu u
20,24 % příspěvků. Nutno ale brát v potaz fakt, v jaké době a prostředí byly výzkumy
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provedeny. Autorka však předpokládá, že výsledky ukáží jiný závěr, než tomu bylo ve
studii českého prostředí. Studie z prezidentských voleb (Štětka a kol., 2104) přišla se
závěrem, že na Facebooku negativní kampaň použita nebyla. Dle výzkumu Katedry
politologie FSS MUNI (Cibulka, Novotná, 2017) zaměřujícího se na komunikaci celé
strany před volbami do Poslanecké sněmovny ale negativní kampaň přítomna byla, a to
jako druhé nejpoužívanější téma.
S přihlédnutím na právě zmíněná fakta a výsledky studií autorka stanovila
výzkumnou otázku VO4: V jaké míře se objevují příspěvky negativního charakteru? a k ní
související hypotézu H5: Příspěvky s negativním, vymezujícím se obsahem se na profilech
politických stran pohybují okolo 19 %. Při stanovení dané procentuální hranice autorka
zohlednila míru odlišnosti prostředí, ve kterých zmíněné studie vznikly. Negativní
kampaně nemají v českém prostředí tak dlouhou tradici, proto byla zvolena nižší hranice
z předložených výzkumů. Druhá hypotéza se týká reakcí na tento typ příspěvku. Podle
výzkumů, které byly provedeny (Carlson a Strandberg, 2008; Larsson 2015) a zaměřily se
na komunikaci přes sociální sítě, je viditelná větší pozornost uživatelů na negativní
příspěvky. Obě studie si všímaly tří proměnných: počet reakcí „to se mi líbí“, sdílení a
komentářů. Výsledky výzkumu došly shodně k závěru, že negativně mířené příspěvky
vyvolávají u uživatelů sociálních sítích (Facebook) prokazatelně větší reakce, než je tomu
u jiných příspěvků. Zkoumána tedy bude platnost hypotézy H6, vycházející právě z oněch
studií: Příspěvky, které mají negativní, útočný charakter mají u uživatelů v průměru více
reakcí. Autorka pro tento případ příspěvky rozdělila dle toho, zda nesly prvky útoku,
negativity vůči druhé straně, kandidátovi/vládě/unii. K tomu, aby mohla být dokázána
platnost stanovené hypotézy byly zaevidovány počty všech reakcí, které pod příspěvky
uživatelé vložily. S ohledem na rok publikování obou výzkumů pracují autoři ve
výzkumném vzorku pouze s reakcemi „to se mi líbí/like“. I přes to, že Facebook doznal
v posledních letech několika změn (rozšířil paletu vyjádření: „To se mi líbí“, „Super“,
„Haha“, „Paráda“, „To mě mrzí“, „To mě štve“ a „Péče“), pracuje autorka pouze
s celkovým počtem těchto vyjádření a to proto, že druhou platformou je Twitter, kde
taková škála reakcí není k dispozici. V případě komentářů je rovněž zahrnut pouze celkový
počet, do hlubší analýzy jejich obsahu se autorka dále nepouští, neboť nesouvisí s tématem
diplomové práce. Počet jednotlivých reakcí je uváděn v průměrném počtu vzhledem
k rozdílné velikosti publika a počtu publikovaných příspěvků, což může vykazovat mírně
zkreslené výsledky, avšak pro potvrzení hypotézy dostačující.

70

Graf č. 21 – charakter všech publikovaných příspěvků (N=719)

zdroj: autorka

Výše uvedený graf jasně dokazuje výraznou převahu pozitivně laděných příspěvků
politických stran, co se týče předvolební kampaně do evropských voleb. Z celkového počtu
všech příspěvků zveřejněných na Facebooku a Twitteru se negativita týkala pouze 19,47 %
z nich. Hypotéza H5: Příspěvky s negativním, vymezujícím se obsahem se na profilech
politických stran vyskytují u okolo 19 % všech příspěvků, se tedy potvrdila, jelikož
stanovené číslo odpovídá výsledkům výzkumu.
Graf č. 22 – charakter všech publikovaných příspěvků dle stran

zdroj: autorka
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Největší podíl kriticky mínících příspěvků zveřejnila v průběhu sledovaného
období ODS, to odpovídá 24,2 % z jejich celkového počtu. „Drtivá většina příspěvků byla
koncipována tak, aby prezentovala naše silné kandidáty a kvalitní program. Dlouhodobě
se prezentujeme jako alternativa k hnutí ANO, která nabízí vlastní řešení.“150 Útočné
příspěvky ve své strategii použili i počtem druzí Piráti. Ti jim věnovali 21,4 % prostoru
z vytvořených obsahů.
Nízký poměr těchto příspěvků může být dán také charakteristikou samotných
voleb. Zaměření na pozitivnější charakter kampaně oproti cíleným útokům shodně
okomentovali všichni respondenti v rozhovoru. „Konfrontace je důležitá, ale ze zkušenosti
je mnohem efektivnější pozice obránce, pokud je to možné. To znamená bránit se při útoku
někoho jiného, ideálně s nadhledem, vtipně a věcně. Nějaké konfrontační koncepty do
kampaně jsme měli, v drtivé většině případů jsme je ale nevyužili-dlouhodobě nám záleží
zejména na pozitivní komunikaci.“151 Když už se strany rozhodly pro použití kritických či
jakkoliv útočných příspěvků, jednalo se z většiny o vymezování se vůči osobě Andreje
Babiše a současné vládě. Kritická komunikace ze strany Andreje Babiše šla naopak
směrem k institucím Evropské unie. „Příspěvky byly neútočné, věcné, sloužily především
k představení

kandidátky,

sledování

průběhu

kontaktní

kampaně,

k

prezentaci

programu.“152 Z profilů hnutí obecně šlo takových příspěvků sice nejméně, avšak i přes
deklaraci zveřejňování pouze neútočných příspěvků, byl negativní charakter přítomný
v šesti z nich právě na profilech Babiše.
Tabulka č. 6 – průměrný počet reakcí na jeden příspěvek
Průměrný počet
Negativní
kampaň

Tlačítkové reakce

Sdílení

Komentáře Součet reakcí

ANO

720,34

110,03

109, 40

830, 37

NE

370, 41

33, 22

44,46

448,09

Celkem

438,55

48,17

57,10

543,82
zdroj: autorka
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Negativní příspěvky v součtu obou sítí získaly od uživatelů větší počet tlačítkových
reakcí, sdílení i komentářů. Zatímco k příspěvkům s označením „ostatní“ uživatelé přidali
dohromady v průměru 370 tlačítkových reakcí, u negativních příspěvků to bylo o necelou
půlku více. Dokonce více než dvojnásobný počet měly komentáře pod příspěvky. Lidé tedy
pod negativním obsahem využívali více možnost vyjádření se. Nejsignifikantnější rozdíl,
jak vyplývá z tabulky, je patrný u sdílení. Negativní příspěvky byly zveřejněny v průměru
třikrát více než je tomu u zbývajících sdělení. V takovém případě pak může docházet
k virálnímu šíření obsahu mezi samotnými uživateli, což je v případě negativní kampaně
pro strategii politických stran pozitivní jev.
Na základě toho, že u všech typů reakcí došlo v případě negativního obsahu sdělení
i k několika-násobnému nárůstu, lze považovat hypotézu číslo šest: „Příspěvky, které mají
negativní, útočný charakter mají u uživatelů v průměru více reakcí,“ za platnou. Autorka
tedy došla v této oblasti ke stejnému závěru jako Larsson a Carlson se Strandbergem.
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Závěr
Diplomová práce se zaměřila na komunikaci čtyř, potažmo pěti, politických stran
na sociálních sítích Facebook a Twitter před volbami do Evropského parlamentu v roce
2019. Do výzkumu musel být zařazen ještě jeden subjekt, účet Andreje Babiše. Hnutí ANO
totiž předvolební kampaň přes své centrální profily téměř nevede, propagace probíhá na
účtech samotných kandidátů, a právě skrze sítě předsedy organizace a premiéra.
Analýza probíhala na základě tří úrovní. První rovina se týkala jednotlivých profilů
z hlediska četnosti příspěvků a velikosti publika, což byl pro další interpretaci startovací
bod. Aktivita na sociálních sítích může mít v konečném důsledku velký vliv na správné a
efektivní zacílení předvolebních kampaní. Největší počet příspěvků za sledované období
zveřejnila ODS, která jasně vedla na Facebooku i Twitteru. Za ODS pak skončily téměř se
shodným počtem příspěvků STAN a TOP 09, čtvrtí Piráti a poslední místa obsadil
samostatný účet Babiše a jeho hnutí ANO. V případě Twitteru se proměnilo pořadí mezi
druhým až čtvrtým místem. Hypotéza v této části předpokládala, že čím více budou strany
na sítích aktivní, tím větší budou mít publikum. Hypotéza se však nepotvrdila, ba naopak,
trendem se jeví spíše opačný jev. Jak bylo napsáno, přílišnou aktivitu následně maří
algoritmus internetových služeb ale i nízký zájem uživatelů. V tomto bodě lze na základě
údajů dále doporučit vhodněji zvolenou strategii frekvence publikování příspěvků, tedy
zaměřit se spíše na kvalitativní než kvantitativní způsob komunikace.
Druhá rovina zkoumala formu jednotlivých příspěvků. Konkrétně byla analyzována
struktura příspěvků, prostřednictvím které strany sdílely obsahy. Ačkoliv byla pro sociální
sítě typická při jejich začátku spíše textová sdělení ve formě statusu a tweetů, proměnila se
forma stejně jako proběhl vývoj v médiích obecně. Pro větší upoutání lidí zvolily strany
nejvíce multimediální formu, často doplněnou průvodním textem. Ta se objevila v téměř
50 % všech příspěvků, rovněž převažovala grafika a videa vlastního výtvoru. Díky tomuto
zjištění mohla být druhá hypotéza potvrzena, protože samostatné textové příspěvky se
objevily zřídka kdy, a to zejména na Twitteru, jenž je pro tento typ příspěvků typický.
Velmi oblíbenou formou příspěvků se rovněž ukázala možnost přesdílení jiného profilu.
Strany ho využívaly často pro prezentaci svých kandidátů.
Předmětem další fáze byla obsahová stránka zkoumaných příspěvků. Data měla
přinést odpověď na otázku, jaký obsah byl nejvíce publikován. U obsahu příspěvků
autorka vycházela z dříve provedených studií, jež předpokládají, že v celkovém počtu
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všech příspěvků měly největší zastoupení ty s informační hodnotou a zprávami o
probíhající kampani. I zde lze pokládat hypotézu za platnou. Mezi takové příspěvky
autorka zahrnula nejen zprávy o průběhu kampaně, ale i prezentaci programu. Na obou
sítích byl informační typ příspěvků sdílen nejvíce. Druhá hypotéza této fáze se soustředila
na konkrétní proměnnou-mobilizaci voličů skrze vhodně zvolený příspěvek. Tak jak
předpokládala, intenzita obsahů tohoto druhu se opravdu s blížícím se datem voleb
zvyšovala. Na obou platformách bylo v posledních čtrnácti dnech publikováno necelých 80
% příspěvků s vybízením voličů k podpoře. Za jeden z hlavních cílů si autorka stanovila
zjistit rozdíly v publikování obsahu na Facebooku a Twitteru. Během sledovaného období
se stejný obsah objevil na obou sítích pouze v 16, 5 % všech zveřejněných sdělení, čímž se
znovu prokázala platnost související hypotézy.
V závěrečné části práce se autorka věnovala fenoménu negativní kampaně. Útoky a
kritická vyjádření na adresu soupeřů byly politickými subjekty v předvolebních soubojích
využívány již dlouhá léta. S příchodem sociálních sítí se v mnohých případech tento styl
kampaně zvýraznil. Na základě kombinace zahraničních studií a českého výzkumu byla
v této fázi ověřována platnost jejich výsledků. V tomto bodě si autorka stanovila 19%
hranici, kdy by se negativní charakteristika příspěvků měla objevit. Výsledná data tuto
hranici překročila pouze o půl procenta, což autorka považuje za zanedbatelný rozdíl.
Negativně laděné příspěvky ze všech stran nejvíce publikovali ODS a Piráti. V celkovém
měřítku se však jedná o poměrně nízké procento. Strany se tudíž více zaměřily na přímou
propagaci vlastního programu a svých kandidátů, i přes to, že na negativní obsah byla
analýzou dokázána průměrně větší reakce ze strany uživatelů. Tímto zjištěním došla
autorka ke shodnému výsledku jako studie Larssona (2015) a Carlsona se Strandbergem
(2008).
Další cesty práce by se mohly ubírat prohloubením analýzy v oblasti komentářů
pod příspěvky. A to nejen ze strany uživatelů, ale i politických stran, čímž by se zjistila
míra osvojení nástrojů, které dnes poskytují sociální sítě. V rámci obsahové analýzy by
dalo zaměřit vedle typu obsahu přímo i na témata, jež provázela celou předvolební
kampaň. Místo politických stran by se u těchto konkrétních voleb dalo také zaměřit na
samotné kandidáty a věnovat se jejich komunikaci s uživateli. Dále lze navázat na tento
výzkum soustředěním se na proces tvorby publikovaných příspěvků. Skrze prohloubení
struktury rozhovorů se zástupci týmů politických stran zjistit, jak se obsah formuje, jak
fungují jejich týmy i to, jak dochází k promýšlení později diskutovaných témat apod.

75

Summary
The diploma thesis is focused on the communication of four (five) political parties
on the social network Facebook and Twitter before the elections to the European
Parliament in 2019. The analysis was based on three levels. The first level concerned
individual profiles in terms of the frequency of contributions and the size of the audience.
Activity on social networks can ultimately has a major impact on the proper and effective
targeting of election campaigns. The largest number of contributions for the period under
review was published by the ODS, which clearly led on Facebook and Twitter. On behalf
of the ODS, STAN and TOP 09, the fourth Pirates, ended up with almost the same number
of contributions, and the last places were taken by a separate account of Babiš and ANO.
In the case of Twitter, the ranking changed only between second and fourth place. The
hypothesis in this section assumed that the more active the parties on the networks, the
larger the audience. However, the hypothesis was not confirmed, on the contrary, the trend
seems to be the opposite phenomenon.
The second level examined the form of individual contributions. Specifically, the
structure of the contributions through which the parties shared the content was analyzed.
To attract people more, the parties chose the most multimedia form, often supplemented by
accompanying text. It appeared in almost 50 % of all contributions were also dominated by
graphics and videos of their own creation. The possibility of sharing another profile also
proved to be a very popular form of posts. The subject of the next phase was the content of
the examined papers. Data was supposed to answer the question of what content was
published the most. The information type of contributions was shared the most on both
networks. One of the main aim of the author was to find out the differences in publishing
content between Facebook and Twitter. During the period under review, the same content
appeared on both networks in only 16.5 %.
In the final part of the work, the author focused on the phenomenon of negative
campaigns. At this point, the author set a 19% limit at which the negative characteristics of
the contributions should appear. The ODS and Pirates published the most negatively tuned
contributions from all sides. Overall, this is a relatively low percentage.
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
Sociální sítě jsou v posledních letech velkým fenoménem a velmi důležitým nástrojem komunikace nejen na
politické scéně. V politickém marketingu jsou však v dnešní době sociální sítě už de facto nezbytné. Právě
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dalších národnostních otázek), proto bude zajímavé zanalyzovat to, jakých nástrojů v komunikaci využívají.
V analytické části se práce zaměří na tři platformy: Facebook, Twitter, Youtube. Facebook a Youtube jsou
nejpoužívanější sociální sítě v České republice za rok 2018 (podle AMI Digital ve spolupráci s agenturou
STEM/MARK). Twitter v České republice zatím sice nedosáhl takové oblíbenosti mezi uživateli, politici a politické
strany ho však hojně využívají. Do výzkumného vzorku budou zahrnuty čtyři nejúspěšnější strany ve volbách do
Evropského parlamentu, konaných v květnu 2019.
Vzhledem k tomu, že teze jsou podávány v období konání Evropských voleb, není prozatím detailněji prozkoumán
jejich průběh, a tedy ani komunikační nástroje, kterých strany využily. Politická komunikace a marketingové
praktiky obecně jsou však ještě stále poněkud novější fenomén, a také neustále probíhá jejich vývoj. To vede ke
stále efektivnějšímu využívání nástrojů, jenž nabízejí nová média, čímž pro strany vznikají nové cesty k občanům a
možné přízni.
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 znaků):
V rámci diplomové práce je stanoven cíl poskytnout náhled nejen na samotné principy politické komunikace se
zaměřením na sociální sítě, ale i to, jak efektivní jsou pro činnost a úspěch v politice. Analyzována bude politická
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komunikaci před volbami do Evropského parlamentu 2019? Jaké nástroje k tomu
využily?
•
Jaký obsah při propagaci politické strany sdílejí?
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Liší se komunikace politických stran na Facebooku od toho na Twitteru?
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou
jejich obsahu):
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Stručná charakteristika voleb, volebního systému, výsledků v ČR
2. 5. Společenská situace před volbami
Charakteristika témat a situace, rezonujících ve společnosti před volbami
3. Metodologická část
Představení metod výzkumu, zpracování dát, definování výzkumných otázek
3. 1. Politická komunikace strany č. 1
Analýza nástrojů politické komunikace vítězné strany
3. 2. Politická komunikace strany č. 2
Analýza nástrojů politické komunikace strany na druhém místě
3. 3. Politická komunikace strany č. 3
Analýza nástrojů politické komunikace strany na třetím místě
3. 4. Politická komunikace strany č. 4
Analýza nástrojů politické komunikace strany na čtvrtém místě
4. Závěr
Porovnání výsledků a jejich interpretace
5. Literatura a prameny
Seznam použitých zdrojů
6. Přílohy
Obrázky, tabulky, grafy
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
V analýze bude autorka práce vycházet z vlastního sběru dat (postů, tweetů) ze sociálních sítích v období čtyř
týdnů před termínem konání evropských voleb, tedy 28. dubna – 26. května 2019. Dále bude pracovat s veřejně
dostupnými daty a statistikami, získanými z webu Fanpage Karma.
Rovněž budou využita data, se kterými pracuje mezinárodní výzkum, monitorující kampaně politických stran před
evropskými volbami na serveru www.electionsmonitoringcenter.eu.
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Pro dosažení cíle bude použita kvantitativní obsahová analýza všech sdělení, publikovaná vybranými politickými
stranami. Analyzovaná budou ta sdělení, která se budou týkat tématu evropských voleb.
Práci by autorka ráda doplnila polostrukturovanými rozhovory s představiteli politických stran/marketingového
týmu, kterými by byla doplněna samotná analýza. Zde může nastat problém, kdy nebudou chtít představitelé o svých
strategiích veřejně hovořit.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné
uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
DEŽELAN, Tomaž a Igor VRBIČ. (R)evolutionizing Political Communication through Social Media.
University of Ljubljana, Slovenia, 2016. ISBN 1466698799.
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Publikace nabízí pohledy na využívání platforem sociálních sítí v politickém prostředí. Zaměřuje se také se na
zhodnocení nového způsobu komunikace, která se pojí s příchodem sociálních médií.
JABLONSKI, Andrzej W. (2006): Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Barrister & Principal, Brno.
Kniha pojednává o teorii politického marketingu, o jeho praktikách a nástrojích. Konkrétně představuje jeho
použití v politických, respektive volebních kampaních, metody analýzy či strategie využívané politickými stranami
a politiky k oslovení voličů.
MATUŠKOVÁ, Anna: Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006. Brno:
Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 174 stran, ISBN: 978-80-210-5169-0.
Autorka se v knize věnuje analýze volebních kampaní před sněmovními volbami v roce 2006, které změnily
způsob vedení kampaní českých voleb a znamenaly jejich marketingovou transformaci. Rozebírá konkrétní nástroje,
jenž byly použity při vedení volebních kampaní z hlediska marketingové strategie.
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, 181 s. ISBN 978-80-2451742-1.
Autor v knize rozebírá, vysvětluje a charakterizuje vývoj a podstatu nových médií. Nabízí také zhodnocení jejich
využití, jejich klady i zápory.
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha:
Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1980-4.
Publikace, na které se podíleli i výzkumníci z FSV UK, poskytuje úvod do problematiky politické komunikace a
obsahové analýzy mediálních informací.
STREET, John. Mass media, politics and democracy. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, xi,
387 s. ISBN 9781403947345.
Kniha se zabývá vztahem mezi politikou a masovými médii. Autor v knize definuje a hodnotí pět aspektů, jimiž
nová média ovlivňují politiku. Nová média považuje za důležitou součást moderní doby a jako účinný nástroj pro
utváření obrazu politiků.
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly
k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let)
PEČENKOVÁ, Markéta. Komunikace členů Senátu Parlamentu ČR na sociálních sítích. Praha, 2016. Bakalářská
práce (Bc.)
JAROLÍM, Tomáš. Politická komunikace na sociálních médiích: komparativní analýza Strany zelených a
Miljöpartiet de Gröna. Praha, 2018. Diplomová práce (Mgr.)
KREML, Karel. Analýza volební kampaně Starostů a nezávislých před krajskými volbami v roce 2016. Praha,
2017. Diplomová práce (Mgr.)
MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci: Politici, občané a online sociální sítě. Brno, 2016.
Dizertační práce
Datum / Podpis studenta/ky
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Příloha č. 2: Rozhovor č. 1 – Viktorie Plívová (ANO)
1) Jakou jste použili marketingovou strategii jako strana před volbami na soc.
sítích?
Sociální sítě, resp. Facebook byl zvolen jen jako doplněk ke klasické outdoorové kampani.
Jednalo se o zvýšenou aktivitu na síti, která byla podpořena několika sponzorovanými
příspěvky.
2) Lišila se předvolební prezentace na Twitteru od toho na Facebooku? Jak?
Bez ohledu na to, zda se jedná prezentaci předvolební či běžnou se výstupy liší z podstaty
těchto sítí. Na Twitter směřujeme odbornější otázky, více politické i z oblasti
mezinárodních vztahů, EU témat apod. Komunikaci na Facebooku volíme pro méně
odborná témata.
3) Jakým způsobem jste reflektovali změnu složení uživatelů Facebooku (stárnutí
uživatelů)?
Paní Charanzová byla v pozici leadra kandidátky poprvé, nemáme tedy srovnání s kampaní
předchozí. Stárnutí uživatelů Facebooku ale nebylo kritériem např. pro výběr a tvorbu
příspěvků.
4) Jaký význam přikládáte sociálním sítím v předvolební kampani?
Vždy musí být součástí širšího mixu.
5) Spatřujete v používání sociálních sítí nějaké nedostatky z vaší strany?
Ne.
6) Jaký způsob komunikace měl u vašeho elektorátu větší zásah – využili jste i
útočnou kampaň/ pouze prezentaci vlastního programu, kandidátů?
Příspěvky byly neútočné, věcné, sloužily především k představení kandidátky, sledování
průběhu kontaktní kampaně, k prezentaci programu.
7) Jaký podíl mělo použití sociálních sítí na výsledky voleb?
Nejsem schopna odhadnout.
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Příloha č. 3: Rozhovor č. 2 – Václav Smolka (ODS)
1) Jakou jste použili marketingovou strategii jako strana před volbami na soc.
sítích?
Na sociálních sítích jsme komunikovali především svoji pozitivní agendu a nabízeli řešení
problémů a výzev, které s sebou přináší členství EU.
2) Lišila se předvolební prezentace na Twitteru od toho na Facebooku? Jak?
Vzhledem k charakteru obou sociálních sítí se prezentace lišila významně. Na Facebooku
jsme sdíleli především programové grafiky ve spojení s našimi kandidáty, videa, nebo další
vizuály kampaně. Twitter jsme využívali především ke zviditelnění twitterových profilů
jednotlivých kandidátů a vedení strany. Kampaň na Facebooku byla tedy více
centralizovaná, Twitter sloužil spíše k agregaci tweetů jednotlivých představitelů ODS.
3) Jakým způsobem jste reflektovali změnu složení uživatelů Facebooku (stárnutí
uživatelů)?
Příspěvky vždy koncipujeme a cílíme tak, aby oslovily potenciální voliče, kteří jsou na
Facebooku aktivní. Jejich úspěšnost pak ověřujeme na základě statistik. Pravdou ale je, že
často komunikujeme na sítích témata, která by tam ještě před několika lety měla minimální
odezvu.
4) Jaký význam přikládáte sociálním sítím v předvolební kampani?
Společně s kontaktní a outdoorovou kampaní patří sociální sítě k nejdůležitějším
komunikačním prostředkům.
5) Spatřujete v používání sociálních sítí nějaké nedostatky z vaší strany?
Vždy je co zlepšovat. Snažíme se o to na základě dat a statistik.
6) Jaký způsob komunikace měl u vašeho elektorátu větší zásah – využili jste i
útočnou kampaň/ pouze prezentaci vlastního programu, kandidátů?
Drtivá většina příspěvků byla koncipována tak, aby prezentovala naše silné kandidáty a
kvalitní program. Dlouhodobě se prezentujeme jako alternativa k hnutí ANO, která nabízí
vlastní řešení.
7) Jaký podíl mělo použití sociálních sítí na výsledky voleb?
To lze vyčíslit jen obtížně.
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Příloha č. 4: Rozhovor č. 3 – Jan Vrobel (Piráti)
1) Jakou jste použili marketingovou strategii jako strana před volbami na soc.
sítích?
Vždy usilujeme o to, aby naše online komunikace byla pestrá, zábavná, věcná a pravdivá,
tedy fakticky správná. Zejména jsme se pokoušeli před Evropskými volbami aktivizovat
naše stávající voliče z let 2017 a 2018 a komunikovat čelo evropské kandidátky Pirátů a
naše témata - ta byla postavená zejména na prosazování svobodnější, transparentnější,
demokratičtější a udržitelnější Evropské unie, přičemž jsme se snažili ukázat výhody, které
to má pro Českou republiku. Zároveň jsme se snažili tlačit témata kvality potravin a boje
proti daňovým rájům. Využívali jsme zejména různé typy social media “seriálů” a
samozřejmě předvolební videa, která jsou vždy vrcholem naší komunikace v digitálu. V
Evropských volbách šlo o videa Přemluv vnuka (s příběhem o starších občanech, kteří
vyzývají mladé, aby šli volit Piráty) a CTA volební píseň Nezaspi to (třetí volební píseň
Pirátů, osvědčená kombinace akordeonu a textu). Pokud jde o seriály, prezentovali jsme
zejména “dystopické Peksaso”, kterým jsme zároveň ukazovali náš program - seriál
spočíval ve vizuálních komparacích toho, jak by vypadala svobodnější Evropa a Česká
republika (s Piráty v Evropském parlamentu) a Evropa nacionalistů a populistů, proti nimž
jsme se v kampani vymezovali. Kandidáty jsme prezentovali například prostřednictvím
seriálu Humans of Piráti na Facebooku a Instagramu. Seriál je inspirován úspěšnou stránku
Humans of New York a velmi se hodí k prezentaci Pirátů takových, jací skutečně jsou civilní, různorodí muži a ženy napříč profesemi. Na tento seriál navazujeme i v současných
krajských a senátních volbách.
2) Lišila se předvolební prezentace na Twitteru od toho na Facebooku? Jak?
V zásadě se dá říci, že na Twitteru komunikujeme hlavně vůči novinářům, konkurenci,
profesionálům z politického prostředí apod., na Facebooku, Instagramu a YouTube vůči
širokému auditoriu občanů. Právě pro Facebook, Instagram a YouTube vytváříme vizuální
a audiovizuální obsah cílený na široká publika občanů. Na Twitteru je naše komunikace
odbornější, specifičtější, snažíme se tam zejména budovat prezentace našich osobností, ať
už stávajících poslanců či radních, nebo kandidátů - v tomto případě do Evropského
parlamentu. Celé čelo naší kandidátky komunikovalo na Twitteru, Facebooku a
Instagramu. Řadu obsahu z jiných sítí jsme na Twitter vůbec nepoužili. Twitter používáme
zejména k posilování našich osobností a k budování “předsedovského” profilu, tedy účtu
@pirativanbartos.
3) Jakým způsobem jste reflektovali změnu složení uživatelů Facebooku (stárnutí
uživatelů)?
Facebook je náš nejsilnější vybudovaný kanál. Z vámi uvedeného důvodu nicméně
dlouhodobě posilujeme naši přítomnost na Instagramu. Prvovoliče a lidi do 40 let
považujeme za těžiště našeho volebního auditoria.
4) Jaký význam přikládáte sociálním sítím v předvolební kampani?
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Sociální sítě jistě nejsou samospásné, byť jde o důležité komunikační kanály. Nic
nevynahradí reálnou fyzickou přítomnost našich politiků a kandidátů mezi lidmi. Na rozdíl
od jiných politických stran nevyužíváme billboardy - v onlinu komunikujeme na sociálních
sítích a prostřednictvím našich webů (např. www.piratipracuji.cz), v outdooru pak
používáme např. berousky, rozdáváme naše noviny (Pirátské listy) a vymýšlíme různé
kreativní koncepty (eventy, volební autobus, dnes už také máme v každém kraji Pirátské
centrum), takže sociální sítě jsou sice důležitý kanál, ale jsem přesvědčený, že komunikace
jen na nich není v žádném případě možná.
5) Spatřujete v používání sociálních sítí nějaké nedostatky z vaší strany?
Jistě, stále se učíme, jak dělat věci lépe. :)
6) Jaký způsob komunikace měl u vašeho elektorátu větší zásah – využili jste i
útočnou kampaň/ pouze prezentaci vlastního programu, kandidátů?
Konfrontace je důležitá, ale ze zkušenosti je mnohem efektivnější pozice obránce, pokud je
to možné. To znamená bránit se při útoku někoho jiného, ideálně s nadhledem, vtipně a
věcně. Nějaké konfrontační koncepty do kampaně jsme měli, v drtivé většině případů jsme
je ale nevyužili - dlouhodobě nám záleží zejména na pozitivní komunikaci.
7) Jaký podíl mělo použití sociálních sítí na výsledky voleb?
Máme změřeno, že 40 % voličů zaregistrovalo kampaň na Facebooku. Napříč sítěmi by to
mělo být o něco více.
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Příloha č. 5: Rozhovor č. 4 – Tomáš Pergl (STAN)
1) Jakou jste použili marketingovou strategii jako strana před volbami na soc.
sítích?
Především aktivace voličů vlastních stran koalice plus partnerů, snaha přilákat nové,
mladší
2) Lišila se předvolební prezentace na Twitteru od toho na Facebooku? Jak?
Částečně ano. Na Facebooku jsme používali více grafiky, mírně odlehčenější tón, více
fotek/videí z kampaně apod. Twitter sloužil především k „faktičtějším“ věcem.
3) Jakým způsobem jste reflektovali změnu složení uživatelů Facebooku (stárnutí
uživatelů)?
Tak tu reflektujeme průběžně už několik let, ne jen v kampani.
4) Jaký význam přikládáte sociálním sítím v předvolební kampani?
Velký
5) Spatřujete v používání sociálních sítí nějaké nedostatky z vaší strany?
Bez komentáře
6) Jaký způsob komunikace měl u vašeho elektorátu větší zásah – využili jste i
útočnou kampaň/ pouze prezentaci vlastního programu, kandidátů?
Největší zásah určitě humorný klip, ten se virálně šířil velmi dobře. Přímo v kampani jsme
útočnou prezentaci nepoužili, samozřejmě se objeví komentáře politiků na adresu vlády
apod.
7) Jak fungovala spolupráce v komunikaci na sociálních sítích s vaší partnerskou
stranou?
Bez komentáře
8) Jaký podíl mělo použití sociálních sítí na výsledky voleb?
Bez zadání velkého průzkumu je toto prakticky neměřitelné
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Příloha č. 6: Rozhovor č. 5 – Miriam Faltová (TOP 09)
1) Jakou jste použili marketingovou strategii jako strana před volbami na soc.
sítích?
V kampani jsme využívali především profil TOP 09, který má přes 120k fans, stejně tak se
využíval profil STAN, to bylo doplňované profily jednotlivých kandidátů. Reklama byla
využita přes business manager na FB a Instagram, doplňovaná byla v posledních dnech
kampaně přes GoogleAds.
2) Lišila se předvolební prezentace na Twitteru od toho na Facebooku? Jak?
Většina kampaně se odehrávala na FB, Twitter jako takový je u politických stran i
kandidátů využíván ke komentování událostí a slouží především pro informování novinářů.
Jako takový se pro marketingovou kampaň nehodí.
3) Jakým způsobem jste reflektovali změnu složení uživatelů Facebooku (stárnutí
uživatelů)?
Využívali jsme Instagram, kde je sociální skladba odlišná od FB, mladší audience.
4) Jaký význam přikládáte sociálním sítím v předvolební kampani?
Velký.
5) Spatřujete v používání sociálních sítí nějaké nedostatky z vaší strany?
V naší straně jsou sítě využívány ve velké míře k propagaci a PR, page kandidátů jsou také
ve většině případů spravovány profesionálně, tudíž moc nedostatků nevidím.
6) Jaký způsob komunikace měl u vašeho elektorátu větší zásah – využili jste i
útočnou kampaň/ pouze prezentaci vlastního programu, kandidátů?
Útočnou kampaň ani žádnou negativní jsme nepoužili. Kampaň byla zaměřena na
prezentaci kandidátů a našeho programu.
7) Jak fungovala spolupráce v komunikaci na sociálních sítích s vaší partnerskou
stranou?
Velmi dobře, měli jsme společný tým, který se koordinoval.
8) Jaký podíl mělo použití sociálních sítí na výsledky voleb?
Nelze měřit, avšak hodně prostředků bylo směřováno do online kampaně, tudíž je možno
předpokládat, že některá část voličů koalice se nechala přesvědčit právě na sociálních
sítích.
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