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Abstrakt 

Bakalářské práce se věnuje v úvodu teoretickému vymezení pojmů ekonomický marketing 

a politický marketing. V druhé části analyzuje komunikace politických subjektů v rámci 

politické kampaně aplikovatelných do praxe, jedná se zejména o teorii negativní a pozitivní 

reklamy a jejich možnosti pro použití v rámci politické kampaně. Třetí část teoretické části 

je věnována normativním modelům politických stran, které rozdělují strany a subjekty dle 

jejich přístupu ke komunikaci a využití prostředků marketingových nástrojů pro analýzu 

volebního prostředí.  

Výzkum je založen na komparativní kvantitativní analýze výstupů vybraných politických 

stran v rámci definovaných médií a čase. Dataset pro analýzu je zpracován autorem 

bakalářské práce a zkoumá klíčová témata komunikace a jejich tonalitu v rámci 

definovaných kategorií. Pro provedení výzkumu byl vybrán model Lees-Marschment, který 

lze aplikovat na komunikaci v rámci politické kampaně. 

Výsledky výzkumu jsou aplikovány ve třech krocích. Za prvé se analyzují nejvyšší denní 

hodnoty komunikace. Ve druhé dochází ke komparaci celkových výsledků analýzy na 

základě vytvořeného datasetu. Třetí část prezentace výsledků je aplikace modelu Lees-

Marschment, který je aplikovatelný na komunikaci stran v rámci předvolební kampaně.  

 

Abstract 

The bachelor's thesis deals in the introduction with the theoretical definition of the terms 

economic marketing and political marketing. The second part analyzes the communication 

of political entities within the political campaign applicable in practice, it is mainly the 

theory of negative and positive advertising and their possibilities for use in the political 

campaign. The third part of the theoretical part is devoted to normative models of political 

parties, which divide parties and entities according to their approach to communication and 

the use of marketing tools for the analysis of the electoral environment. 

The research is based on a comparative quantitative analysis of the outputs of selected 

political parties within defined media and time. The dataset for analysis is prepared by the 

author of the bachelor's thesis and examines the key topics of communication and their 

tonality within the defined categories. The Lees-Marschment model was chosen to carry out 

the research, which can be applied to communication within a political campaign. 



 

 

 

The research results are applied in three steps. First, the highest daily communication values 

are analyzed. In the second, the overall results of the analysis are compared on the basis of 

the created dataset. The third part of the presentation of results is the application of the Lees-

Marschment model, which is applicable to the communication of the parties within the 

election campaign.  
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Úvod 

Téma bakalářské práce patří mezi aktuální témata současné doby, jelikož obsahuje propojení 

akademické teorie s praxí tuzemských politických subjektů, bylo vybráno s ohledem na 

propojení komunikace a politologii. Práce se zaměřuje na aplikaci dosavadního poznání 

v oblasti politické komunikace a politického marketingu, zejména z důvodu 

profesionalizace. Hnutí ANO 2011 přineslo do českého politického prostoru dosud 

neznámou důležitost politické komunikace, která se projevuje nejen na jeho výsledcích ve 

volbách, ale i na zdánlivé nemožnosti porazit hnutí ve volbách, či ho výrazněji oslabit 

v průzkumech veřejného mínění.  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 byly do jisté míry 

přelomové. Dosud nejsilnější parlamentní levicová strana Česká strana sociálně 

demokratická zaznamenala nejhorší výsledek v polistopadové historii, stejně jako levicová 

protestní Komunistická strana Čech a Moravy, která taktéž zaznamenala nejhorší výsledek 

ve své moderní historii. Volby také byly převratné v počtu devíti stran a hnutí, která 

překonala pěti procentní hranici a dostala se do Poslanecké sněmovny. To mělo za následek 

fragmentaci Poslanecké sněmovny po volbách.  

Politické strany do voleb v roce 2017 vstupovaly s různými programy a strategiemi, ale 

komunikace všech stran byla zásadně ovlivněna externalitami spojenými zejména 

s aktivitami Andreje Babiše. Ten byl obviněn z dotačního podvodu v souvislosti se svými 

dřívějšími podnikatelskými aktivitami, spolu se spolustraníkem a místopředsedou 

Jaroslavem Faltýnkem a později se do veřejné debaty dostala „kauza“ právně nezávazného 

memoranda o průzkumu možnosti těžby lithia v České republice, kterou podepsal ministr za 

ČSSD. 

Bakalářská práce je koncipovaná jako deskriptivně komparativní studie založená na výběru 

tří politických subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v roce 2017.Konkrétně se 

jedná o ANO 2011, ODS a KSČM, a to dle klíče poměrného zastoupení tehdejší vládní, 

opoziční a protestní strany. Cílem bakalářské práce je stanovit, zda a jakým způsobem, 

strany svoje klíčová sdělení komunikovaly s veřejností a zda jsou v jejich komunikaci 

rozdíly nejenom kvantitativní, tedy počet výstupů v rámci sledovaného období, ale zda 

existují i strukturální rozdíly například v preferencích komunikovaných témat v rámci 

kampaně. Tyto rozdíly jsou zkoumané na základě vytvořeného datasetu, který je sestaven 

pomocí online platforem pro získávání mediálních výstupů z archivů vybraných médií.  
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V první části se Bakalářská práce se zaměřuje na teoretické koncepty politické komunikace 

a kampaně. Druhá část obsahuje metodologickou deskripci výzkumu, jehož výsledky jsou 

obsahem třetí části.  

Teoretická část je věnována akademickému přístupu k marketingu a politické komunikaci, 

která jsou v současné době základním kamenem pro aplikovaný výzkum politických 

kampaní.  

Výzkum je koncipován tak, aby odpověděl na výzkumnou otázku spojenou s klasifikováním 

mediálních výstupů v čase šedesát dnů do voleb ohledně tonality vzhledem k výše zmíněné 

konceptu/praxi negativní a pozitivní reklamy.  

Výzkum si neklade za cíl zkoumat témata spojená s volební kampaní definovaných stran, 

ale počet výstupů, kde se buď strana či kandidát vyjadřují v rámci předvolební kampaně ve 

výše definovaných kategoriích.  

Základem výzkumu je dataset, který slouží pro kvantitativní komparativní analýzu v rámci 

definovaných stran a sledovaných parametrů, zejména potom kvantitativní zkoumání 

prevalence směřování komunikace u jednotlivých definovaných stran a jejich následné 

zařazení do normativního modelu Lees–Marschment. V rámci výzkumu je zkoumán vývoj 

negativních zpráv vzhledem k termínu voleb a proměnlivost důrazu na negativitu směrem 

k termínu voleb. Zdali se míra negativních komentářů mění v čase a zda se strany rozlišují 

v užití negativních komentářů či nikoliv.  

Pro účely výzkumu jsou vybrány tři politické subjekty. Konkrétně se jedná o ANO 2011, 

ODS, KSČM, Tyto strany byly vybrány z důvodu zastoupení vládní, opoziční a protestní 

strany. Dále z hlediska pravo-levé osy politického spektra jsou ve výzkumu zohledněny 

pravicová strana zastoupená ODS, levicová strana KSČM i takzvané strany bez ideologie 

hnutí ANO 2011(populistické strany). 

První teoretické kapitoly vychází především z publikací Bruce I. Newmana a Jeniffer Lees- 

Marschement. Práce také čerpá z publikací od českých autorek. Mezi ně patří Anna Shavit 

a Eva Lebedová. Teorie je složena z úvodu do tématu politických kampaní a politické 

komunikace. Dále z přístupů k aplikování komunikace do praxe předvolební kampaně. Třetí 

část se věnuje dvěma přístupům k politickému marketingu a jeho aplikací na konkrétní 

politické subjekty.  
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1. Marketing  

1.1 Úvod marketing  

Označení pro marketing vychází z anglického slova market, tedy trh. Marketing ve svém 

základu má tři nutné předpoklady tj. trh, poptávku a nabídku – tedy prostor pro směnu zboží, 

kapitálu a služeb. Marketing je dnes všeobjímající aktivita, kdy se s produktem marketingu, 

reklamou, setkáváme ve všech sdělovacích prostředcích (televize, rádio, noviny), na 

internetu, pak především na sociálních sítích a i ve veřejném prostoru, například billboardy, 

letáky.  

Anna Matušková v knize Politický marketing: kořeny disciplíny píše, že první definice 

marketingu je z roku 1941, kterou publikovala Americká marketingová asociace (AMA), 

která zní: “Marketing je hospodářská činnost, která umožňuje pohyb zboží či služeb od 

výrobce ke konzumentovi či uživateli.“ (AMA 1960: 2) Tato definice byla brzy rozšířena, 

tedy, že marketing slouží jako soubor technik sloužící zvyšování zisků firmy. (Matušková 

2012: 10) Později byl představen základ marketingu, který známe jako marketingový mix, 

odborně se jedná o 4P – product, price, production, propagation (produkt, cena, dostupnost, 

propagace), kterou představil Jerome McCarthy. 

1.2 Úvod politický marketing  

Politický marketing je jako vědecká disciplína relativně novým oborem, který lze vnímat 

jako odnož marketingu, nebo jako aplikaci politologie do praxe. Politický marketing jako 

termín byl poprvé použit v knize Proffesional Public Relations and Political Power od 

politologa Stanleyho Kelleyho (1956). Politický marketing je dále označován za 

interdisciplinární obor, který v sobě nese prvky politologie, ekonomie, marketingu, 

psychologie a sociologie.  

Stanley Kelley jako první pojmenoval politický marketing. Vnímal ho tržně, což znamená, 

že volby jsou konkurenčním prostředím, ve kterém nejde z pohledu klasického marketingu 

o „prodej“, ale k získání příjmu potenciálních voličů a zvýšení volebních preferencí. 

K tomuto cíli se používají stejné marketingové prostředky jako v hospodářské soutěži, ač 

s jiným druhem sdělení.  

Naopak autorka Jennifer Lees-Marshment vnímá politický marketing jako základní kámen 

politiky, který je používán na všech úrovních politiky za účelem propagace jejich politických 

cílů. (Lees-Marshment 2014. 24). Politický marketing je dle jejího názorů způsob použití 
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klasického marketingu politickými elitami, který jim pomáhá analyzovat, pochopit a 

komunikovat jejich politické cíle. 

V České republice se politickému marketingu věnuje Anna Shavit, která popisuje politický 

marketing jako propojení tržné orientovaného marketingu a politického procesu, díky čemuž 

lze vnímat nové prvky ve volebních kampaních, například průzkumy volebního trhu. 

1.3 Ekonomický marketing / Politický marketing  

Jak je uvedeno výše, ekonomický marketing je plně soustředěný na prodej produktů, či 

služeb, které jsou přesně definované a předvídatelný, jinými slovy ekonomický marketing 

nabízí konkrétní produkt, či službu s jasně definovanými vlastnostmi, na rozdíl od 

politického marketingu, který svůj produkt musí omezit na prodej důvěry veřejnosti, že 

politik, či strana splní, co slíbil v politické kampani. 

Nejlépe rozdílnost těchto dvou marketingů ilustruje tabulka Anny Matuškové z knihy 

Politický marketing: kořeny disciplíny (Matušková 2012: 20) 

Tabulka 1 Komparace ekonomického a politického marketingu 

Ekonomický marketing Politický marketing  

Produkt  Veřejné osobnosti, politici, politické strany, ideje, 

ideologie, stranické hodnoty  

Cena  Hlasování, odevzdání hlasů, podpora voliče 

Propagace  Propagace, sebeprezentace, využívání médií  

Distribuce  Volební kampaň, kdy se dostává politik do kontaktu 

s voličem  

Zdroj: (Matušková 2012: 20) 

 

Rozdílnost můžeme vidět už v prvním bodě, kdy volič nedostává konkrétní politické cíle, 

ale spíše možnou podobu budoucnosti země, tedy abstraktní cíle. Obtížně definovatelným je 

i druhý bod, totiž cena, v politice není možné definovat cenu za ideje, program, nebo 

politiky. A proto Matušková stanovuje cenu na náklady spojené s odevzdáním hlasu. 

Propagace je společný bod pro ekonomický a politický marketing – politický marketing 

naplno využívá možnosti a techniky ekonomického marketingu. Distribuce v případě 

politického marketingu probíhá v rámci předvolebních meetingů politiků s voličem, kde se 

kandidáti snaží oslovit co nejvíce voličů. (Matušková 2012: 21) 
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2. Politická kampaň  

Kampaň je označení pro organizované a naplánované úsilí, které směřuje ke splnění předem 

definovaných cílů, zejména potom ovlivnění rozhodovacího procesu potenciálních voličů, 

či zákazníků při cílech zvýšení prodeje, nebo v politické kampani úspěch ve volbách. 

(Kubáček 2012: 89) 

Důležitou aktivitou politické kampaně je schopnost nastolovat témata a tedy získat pozornost 

veřejnosti pro téma, které je pro daného politika důležité. Tato schopnost se nazývá Agenda-

setting (McQuail 2009: 65). Tato aktivita je důležitá zejména při pokusech kandidátů a stran 

o prosazení jejich programu do veřejného prostoru a ovlivnění veřejného mínění. Zde lze 

vypozorovat střet tří okruhů zájmů v rámci politické kampani, tedy zájmu veřejnosti, 

v jejímž zájmu získávat objektivní zpravodajství, které je důležité pro decision making ve 

volebním procesu. Druhý je zájem médií, které v případě soukromých médií je generovat 

zisk, který je generován pomocí prodeje obsahů. Tedy zájmem je přitáhnout co největší 

možné soustředění čtenářů, posluchačů a diváků, tedy informovat o tématech, která jsou 

čtenářsky zajímavá. Posledním zájmem alespoň v rámci politického marketingu je zájem 

kandidátů a politických stran, jejichž zájmem je využití mediálních kanálů k sebeprezentaci 

a k nastolování témat, která jsou vhodná pro jejich kampaň, nebo naopak odvedení 

pozornosti od negativních, či nepříjemných témat. Tyto zájmy se v mnoha částech 

mediálního prostoru rozcházejí a dochází mezi nimi k vzájemné interakci. (McQuail 2009: 

65) Důležitá témata mohou být médii opomíjena, protože nejsou v konkurenčně mediálním 

prostoru dostatečně zajímavá pro účely vydobytí sledovanosti u diváků. 

Volební kampaně ve své historii zaznamenaly svůj vývoj ve fázích premoderní, moderní a 

postmoderní politické kampaně, které se dělí zejména v závislosti na dostupných 

technologiích, které lze v kampani použít. Tuto terminologii pro kampaně používá například 

Pippa Norris (2000).  

 

2.1 Negativní kampaně 

Nedílnou součástí politického marketingu jsou negativní kampaně. Dle literatury se dělí 

negativní kampaň na dobu před 1980 a po roce 1980, kdy začala být masivněji užita 

v komunikaci od politických subjektů směrem k potenciálním voličům. (Lebedová 2013: 

122) Negativní kampaň je podle literatury taková politická kampaň, která se primárně 

nesoustředí na politický subjekt samotný, ale naopak kritiku soupeře, či soupeřů. (Lebedová 

2013: 121) 
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2.1.1 Rizika negativní kampaně  

Negativní politická kampaň v sobě nese riziko zadavatele v podobě několika nežádoucích 

účinků takové kampaně. Prvním takovým účinkem je tzv. bumerangový efekt, který způsobí, 

že negativní sdělení o politickém soupeři se otočí proti svému zadavateli a v konečném 

efektu je on poškozený. Druhým negativním efektem je tzv. syndrom oběti. Tento efekt 

vyvolá u posluchačů (voličů) místo negativních pocitů směrem k poškozovanému, vyvolá 

spíše sympatie, protože je u nich vzbuzen pocit neférovosti. Posledním možným zpětným 

dopadem na zadavatele reklamy může být i tzv. efekt dvojnásobně poškozující účinek. Tento 

dopad znamená, že reklama poškodí jak poškozovanou, tak i poškozující stranu. (Johnson-

Cartee, Copeland: 9-11) 

2.1.2 Příležitosti negativní kampaně a reklamy  

Ovšem důvodem pro použití negativní reklamy dle. (Johnson-Cartee, Copeland; 1991: 25) 

je těchto pět důvodů. 

1) Vytvořit povědomí o politických kandidátech a jejich programu napínavou formou  

2) Napomáhat voličům řadit témata politické agendy podle priorit, které favorizují, 

kandidátovi činy, veřejná prohlášení, postoje atd. 

3) Zvýšit zájem o kampaň podnícením veřejné diskuze a mediálního zpravodajství  

4) Zlepšit hodnocení kandidáta (zadavatele) 

5) Zajistit, aby se hodnocení kandidátů ze strany voličů o nejvíce polarizovalo, a tím se 

volební výběr zjednodušil  

                  (překlad Lebedová 2011: 123)  

V případě politické kampaně je nutné rozlišovat mezi dvěma pojmy a to negativní kampaň 

a negativní reklamu. Negativní reklama slouží jako prostředek ke splnění krátkodobého, 

nebo dílčího cíle politické kampaně v podobě zvýšení pravděpodobnosti zvolení. Naopak 

v případě negativní politické kampaně se jedná o celý set kroků politické kampaně, která je 

postavená na negativní, či oponentní sděleních směrem k politickému konkurentovi, či 

konkurentům. E. Lebedová uvádí, že samotná negativní reklama nezaručuje příznivý 

výsledek pro zadavatele, ale musí mimo kritiky obsahovat i řešení, aby volič měl jednodušší 

výběr, proč volit právě zadavatele.  

2.1.3 Strategie negativní kampaně  

Negativní kampaň, tedy celé stylizování kampaně má také své strategie užití a zejména 

potom její dílčí užití v rámci politické kampaně. Tomuto tématu se věnuje Kathleen H. 
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Jamieson, která rozděluje typologie negativní kampaní do tří okruhů. První strategií je 

apozice (srovnávací, kontrastní), která má za účel rozdělit veřejné mínění na pozitivní 

kandidát, negativní oponent. Důležitým podkladem pro tuto strategii je rozšiřování již 

stávajícího veřejného mínění nebo nálad ve společnosti. Pokud je tato predispozice splněna, 

může být negativní kampaň úspěšná. V rámci této kampaně, může dojít k negativnímu 

výsledku, zejména potom tzv. boomerarngovému efektu (Jamieson 1992: 42).  

Druhou strategií negativní kampaně je tzv. skrytí referenční útok, který se využíval zejména 

ve spojením s mediálním vlivem, neboť jeho hlavním účinkem je možnost oficiálního 

popření kampaně. Tedy, že oficiálně kandidát za danou reklamou nestojí, například letáky u 

prezidentské kampaně útočící na kandidáta Jiřího Drahoše, který nebyl oficiálním kanálem 

prezidentské kampaně Miloše Zemana v roce 2018.  

(Diamond, Bates 1988: 344), kteří publikovali teorii, že politické subjekty musí dodržovat 

fáze negativní kampaně pro účely zvýšení pravděpodobnosti úspěchu tohoto prostředku 

v rámci negativní reklamy.  

1) fáze seznamování  

2) fáze argumentační (seznámení s postoji a programem) 

3) fáze útočná  

4) fáze pozitivní reklamy   

S tímto ovšem nesouhlasí Kern (1989). Podle něho neplatí premisa, že by kandidát měl 

používat negativní reklamu až na konci kampaně, ale naopak na začátku pro zvýšení svojí 

atraktivity pro média. Dle jeho názoru jsou důležité zejména srovnávací kampaně a ty, které 

zdůrazňují stěžejní témata pro kandidáta. Důležité je také jejich opakování, aby se zvýšil 

požadovaný efekt. V neposlední řadě zmiňuje, aby negativní reklama působila férově a byla 

tak minimalizována pravděpodobnost některého z nechtěných účinků.  

2.2 Pozitivní politická reklama 

Pozitivní politická reklama je v současné době stále užívaná forma politické reklamy, i když 

není tolik výrazná jako reklama negativní nebo negativní politická kampaň. Pozitivní 

reklama se také označuje jako podporující, propagující nebo propagační (Lebedová 2011, 

118). Dále označuje důvod k použití pozitivní reklamy, jako prostředek k vylepšení vnímání 

schopností kandidáta či politické strany a dále například přiřazení kandidáta či strany 

k jednotlivým tématům politické kampaně.  
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Pozitivní reklama nevytváří třecí plochy v rámci politické kampaně, čili je pozitivně 

přijímaná médii i veřejností, ač nemusí dosahovat výsledků negativní reklamy. Autoři 

zabývající se politickou reklamou Johnson-Cartee, Copeland (1997: 2) pojmenovali a 

definovali šest důvodů, proč je pozitivní reklama užívaná v politických kampaních.  

1) Zlepšit rozpoznatelnost kandidáta  

2) Rozvíjet nebo vylepšovat spojení si kandidáta s pozitivními charakteristikami vůdcovství  

3) Demonstrovat podobnost s voliči  

4) Rozvíjet imponující obraz kandidáta/politické strany  

5) Rozvíjet nebo zlepšit spojení si kandidáta s tématy, která jsou voliči pozitivně hodnocena  

6) Spojit kandidáta s pozitivními osobnostmi a skupinami  

                 (Překlad Lebedová 2011) 

Pozitivní politická reklama nemá za účel se vymezovat proti politickým konkurentům, ale 

spíše vytvářet pozitivní mediální obraz samotného kandidáta a přiřadit ho k jednotlivým 

tématům politické kampaně, které jsou pro něj klíčové.  

2.3 Negativní vs. pozitivní reklama  

Z uvedené literatury lze vnímat stěžejní rozdíly v užití pozitivní a negativní politické 

kampaně, kdy pozitivní má působit zejména jako jakýsi „přiřazovač“ témat k danému 

kandidátovi a pozitivně rozvíjet mediální obraz kandidáta, či politické strany, která cíleně 

míří na zdůraznění silných stránek a připodobnění k hodnotám voliče. Tento typ politické 

reklamy nemá dle literatury zpětné negativní jevy, ale ukazuje se samostatně jako málo 

účinný způsob politické kampaně, bez použití negativních prvků v rámci celé kampaně. 

Negativní kampaň, či reklama je dle literatury hojně využívána v politických kampaních a 

vliv této reklamy je dobře popsaný v literatuře, včetně negativních jevů, které jsou 

nezamyšlenými efekty pro producenta kampaně a reklamy. Na druhou stranu i s těmito 

negativními jevy je využívána pro svoji úspěšnost, kdy dokáže upozornit veřejnost na 

negativní stránku politického oponenta. V případě, že je negativní reklama, či kampaň 

založená na reálném veřejném mínění a pouze ho svojí aktivitou prohlubuje, může být velmi 

účinným nástrojem politické kampaně.  
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3. Modely stran založených na vnímání předvolebních kampaní 

V kapitole níže se uvádí dva modely politických subjektů, definované na základě jejich 

pohledu na využití a použití dostupných marketingově-výzkumných nástrojů. V kapitole 

jsou představeny dva různé přístupy ke kategorizaci politických subjektů, které se liší 

zejména v přístupu k možnosti kategorizace jednotlivých politických subjektů do různých 

kategorií. 

3.1 Bruce I. Newmanovo pojetí politického marketingu  

Americký politolog Bruce I. Newman uvádí, že politický marketing a politickou kampaň 

není možné rozdělit normativním prizmatem fází kampaně, ale dynamicky. Nutné je dle 

autora rozlišovat primárně rozdíly mezi vnímáním ekonomického vítězství, které je vnímáno 

pohledem zisku (navýšení, nebo stabilizací). Oproti tomu politické vítězství může být 

vnímáno pohledem úspěšného řízení země (Newman 1994: 9), protože nestojí pouze na 

samotném volebním zisku, ale zejména multipartijních systémech s více relevantními 

politickými subjekty rozhoduje až povolební koaliční jednání. Například po parlamentních 

volbách došlo na základě Sartoriho typologie k systému extrémně polarizovaného 

pluralismu tedy, že do Poslanecké sněmovny dostalo více než šest politických stran, které 

jsou extrémně diverzifikované na pravolevém spektru. (Sartori 2005: 136). Bruce I. Newman 

upozorňuje na rozpor mezi klasickým (tržním) marketingem a mezi politickým marketingem 

a uvádí, že ačkoliv využívají stejné platformy a prostředky, jejich možnosti využití těchto 

prostředků se značně liší zejména v podřízení se informacím získaných z průzkumů 

trhu/elektorátu. Zatímco tržní společnost má možnost se plně podřídit marketingu a 

uzpůsobit kompletní komunikaci navenek dle potřeby, politická strana a jednotlivý kandidáti 

jsou vázány na politické a přesvědčení, které zastávají, tedy možnosti adaptace na výsledky 

průzkumu jsou omezené.  

Bruce I. Newman ve svém textu rozděluje politickou a marketingovou kampaň, které jsou 

sice provázené, ale každá funguje na svém vlastním principu a využívá jiný základ pro 

splnění svých cílů. Zatímco politická kampaň je autorem vnímaná striktně jako cesta ke 

splnění politických cílů a k volebnímu vítězství. Politická komunikace dle autora pomáhá 

zvyšovat koaliční potenciál, ale neomezuje se pouze na komunikaci vně ze strany, ale 

zasahuje i do vnitřního uspořádání politické strany, tedy jmenování čelních představitelů, 

nominace a příprava kandidátních listin. Kdežto marketingová kampaň se striktně zaměřuje 

na koordinaci komunikace. Marketingová komunikace má za úkol implementovat zjištění 
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z marketingových nástroje (segmentace volebního trhu, umístění kandidáta a implementace 

strategie). (Newman 1994: 5-40) 

3.1.1 Bruce I. Newman model   

Newmanův model je založený na kategorizaci politických subjektů v rámci jejich kampaně 

v závislosti na jejich primárním zaměření. Mezi ně patří zaměření tj. stranická orientace, 

orientace na produkt, orientace na prodej a marketingová orientace.  

Stranická orientace je typický zejména pro premoderní politické strany, kde v rámci jejich 

kampaní bylo vše podřízeno zájmům strany. Zejména se vyznačuje podřízeností kandidáta 

straně. Strana má jasně danou hierarchii, která je respektována. V rámci této politické 

strategie jsou prvním a posledním zájmem cíle a zájem také politického subjektu jako celku.  

Orientace na produkt může být v rámci pojetí politického marketingu Newmana je jakási 

podúroveň stranické orientace. Tato kategorie je důležitá v politických systémech, které mají 

volnou vazbu mezi politickým subjektem a kandidátem, typicky stranický systém Spojených 

států amerických. Orientace na produkt vznikají v rámci strany, kdy vstupuje do volebního 

procesu personifikovaná strana, jakožto zástupce v daném státě. Tento typ politického 

subjektu vznikl zejména kvůli zmíněným Spojeným státům americkým, kdy vazba na 

celonárodní program stran je anomálií s výjimkou prezidentských voleb. 

Strana orientovaná na prodej je způsob vedení politické kampaně, který má vést 

k maximalizaci volebního zisku. Tento typ vedení kampaně se nesnaží vyslyšet přání 

preferencí voliče, ale snaží se jeho preference změnit na právě vedenou politickou kampaň 

a její program. Tedy politický volební program je konečný a neměnný a veškeré 

komunikační možnosti kampaně jsou směřovány směrem k přesvědčení voliče, že tento 

program je pro něj nejlepší. 

Marketingová orientace v rámci politické kampaně znamená, že politický subjekt do velké 

míry umisťuje voliče do středu své kampaně a na základě výzkumů dokáže upozadit 

hodnoty, které daný politický subjekt zastává. Cílem politických subjektů v této kategorii 

dle autora je vítězství ve volbách, nikoliv prosazení programu ani ideologie.  

Tyto kategorie nejsou dle Newmana konečné a spíše než o uzavřené kategorie se jedná o 

fáze vývoje politických stran, tedy nejsou izolované a celkově na sebe mohou navazovat. 

(Newman 1994: 51-53)   
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3.2 Lees – Marshment pojetí politického marketingu  

Politický marketing dle Lees-Marschment nelze omezit pouze na vztah politického subjektu, 

typicky politické strany, ale uvádí, že „Politické strany, stejně jako soukromé subjekty jsou 

závislé na více různých účastnících a dodavatelích.“ (Mortimore, Gill 2010, 257) Tyto 

účastníky lze označit jako externě vlivové, protože se jedná například o média, zájmové 

skupiny, sponzory strany, dobrovolníky a státní dozorové orgány.  

Politický souboj nemá jednu rovinu produktu, ale obsahuje jich několik, tedy nejedná se 

pouze o politický program, který daná skupina či strana prezentuje v rámci své kampaně. 

Jedná se také o pozici leadera strany, ostatní členy strany, členství ve straně, členy kampaně, 

symboly (logo, název strany), veřejně organizované akce. Také lze vnímat, že politický 

produkt není nikdy hotový. Autorka ho srovnává s telefonním zařízením, které se vyrobí, ale 

v rámci politického života je nutné neustále přizpůsobovat „produkt“ situaci a tento proces 

nelze zcela kontrolovat, protože z velké části stojí na individuálních kvalitách kandidátů a 

členů strany.  (Lees-Marschment 2014: 23) 

Politický „produkt“ lze dle autorky evaluovat díky základním složkám kampaně.  

1) Osobnost volebního leadera – vnímání jeho osobností veřejností, vztah s členskou 

základnou strany, vztahy s médii  

2) Volební kandidáti – vnímání veřejností, jejich povaha (aktivita, povaha, chování a vztahy 

s vedením strany) 

3) Ostatní členové strany a podporovatelé – vnímaní jiných členů strany v rámci politických 

pozic  

4)  Zaměstnanci strany – poradci, analytici a jejich schopnosti 

5) Symboly – vnímání loga a barev použitých v kampaních, typicky červená (levice), modrá 

(pravice) v tuzemském prostředí  

6) Pravidla kampaně a dohledové orgány  

7) Aktivita strany – volební setkání s voliči, shromáždění, konference  

8) Prosazovaná politika – současný program a již prosazený program  

(Lees Marschment 2014: 24) 

Ovšem (Lloyd, 2005: 41-3) uvádí, že politický produkt se skládá z více částí. 

Lees – Marschment také porovnává různé přístupy k politickému marketingu, zejména 

potom vnímání politického marketingu jako prostředku k „prodeji“ – kandidáta, strany, 

politiky, nebo více teoretický přístup, který vnímá i vstup jiných teoretických konceptů 

z jiných vědecký oborů – politologie, sociologie, psychologie.  



 

 

14 

3.2.1 Lees – Marshment model politických stran  

V akademické rovině rozděluje autorka politické strany a jednotlivce na základě jejich práce 

s marketingovými technikami, z nichž některé se objevili až s příchodem sociálních sítí a 

lepších možností provádět okamžitý průzkum mezi voliči a lépe cílit některá témata. Tedy 

je rozděluje na základě volební strategie na základě kroků, které strany a jednotlivci učinili 

před volbami. Politickým produktem zmiňovaným níže se rozumí politickým programem a 

personálním obsazením.  

První kategorie se nazývá Product-oriented party (POP). Jedná se o nejstarší typ politického 

marketingu, který je založený na silném programu a jeho následné komunikaci, ale pouze 

v rámci programu samotného. To znamená, že nejsou využívány žádné úpravy politického 

produktu v závislosti na poptávce voličů za použití výzkumných prostředků marketingu. 

Politické subjekty zařazené v této kategorii jsou označeny jako tradiční strany, které se 

primárně soustředí na ideologii bez ohledu na veřejném mínění, Lees-Marschment zmiňuje, 

že tento postup si adoptovaly i nově vzniklé subjekty, které se plně soustředí na reprezentaci 

určité části elektorátu, nebo jako taktiku opozičních stran proti vítězící politické síle. (Lees-

Marschment 2014: 46) 

Druhá kategorie politických subjektů je Sales-oriented party (SOP), která stejně jako první 

kategorie je založená na silném programu ovšem se vstupem výzkumu politického trhu, 

který je založený na průzkumu veřejného mínění, a který je využit primárně pro segmentaci 

elektorátu a využití efektivnějších technik a procesů vedoucích k oslovení většího množství 

potenciálních voličů. Politické subjekty této kategorie stejně jako kategorie Product-

oriented party nemění svůj program na základě požadavků společnosti, ale využívají 

marketingové nástroje na zvýšení pravděpodobnosti přijetí jejich programu elektorátem. 

Program jako celek se v rámci této kategorie nemění. Na základě marketingově-

výzkumných prostředků se upravuje podoba komunikace a důraz na konkrétní témata 

vycházející z programu. (Lees-Marschment 2014: 47) 

Nejnovější kategorií politického marketingu je Market-oriented party (MOP). V tomto 

případě politický subjekt již od základu je program stavěn na průzkumu trhu. Ten je první 

fází strategie a až následně je vytvořen program, který se následně může upravit na základě 

následného průzkumu, tedy celý program a komunikace program je podřízeny 

marketingovým technikám a nástrojům. Tento typ stran lze nazvat za populistické, protože 

primárně neprosazují program ani ideologii, ale snaží se podřídit aktuálním požadavkům 

společnosti na program. Výhodou těchto stran je snadná adaptace a následná komunikace k 
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aktuálním politickým tématům, protože není v jejich případě nutné vnímat aktuální politické 

a programové otázky prizmatem ideologie. Na druhou stranu je subjekt schopný vnímat 

realitu dle marketingových prostředků v závislosti na aktuálních požadavcích potenciálních 

voličů. Nevýhodou strany může být hledání aktuálních témat pro komunikaci, neboť u těchto 

stran jak bylo zmíněné výše velmi slabý, nebo zcela absentující program, který lze 

komunikovat směrem k veřejnosti. (Lees-Marschment 2014: 49) 

3.3 Kritika modelu Lees Marsment  

Model Lees-Marshment byl kritizován ze strany Ormroda (2006). Kritiku se týká vzhledem 

k tématu práce a jejího využití pro aplikaci. Dle Ormroda, který kritizuje vytvoření modelu 

expost,- je také důležité vnímat, že politické vítězství nelze vnímat prizmatem volebního 

sytému Spojeného království, kde model vzniknul, z důvodu, že model nereflektuje koaliční 

vládnutí, ale pouze získání většiny. Kritika dále směřovala na nemožnost ověřit výsledky 

modelu Lees-Marschment, protože ignoruje volební cyklus a zároveň upřednostňuje 

kampaň.  (Matušková 2010: 43) 

Ačkoliv model Lees-Marschment prošel akademickou kritikou, přesto je vybrán pro aplikaci 

na analýzu komunikace politických stran v bakalářské práci. Model je použit kvůli 

normativnímu rozdělení stran na základě jejich komunikace v médiích, což je součást 

výzkumu.  
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4. Metodologie  

Ačkoliv projekt bakalářské práce počítá s analýzou výstupů politických stran a jejich 

zástupců na sociálních sítích. V práci nejsou zařazeny tyto výstupy do zkoumané oblasti 

komunikace politických stran z důvodů nejasné struktury důležitosti a nemožnosti získaní 

souhrnných dat komunikace politických stran na sociálních sítích. Z výše uvedených úvodů 

se výstupy na sociálních sítích ukázaly jako neaplikovatelné do výzkumu bakalářské práce.  

Výzkum mediálních výstupů politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 

2017 vychází z dostupných mediálních zdrojů. Při výzkumu je použit program 

Newtonone.Newtonmedia.cz, který shromažďuje veškeré dostupné mediální výstupy, 

vyhledávané skrz klíčová slova.  

Účelem datasetu je ověření hypotézy, zda se v českém volebních kampaních objevují 

všechny tři typologie politického marketingu dle Lees-Marschment, tedy subjekty, které 

kladou důraz na různé agendy v rámci politické kampaně. Ve výzkumu jsou vybrány tři 

politické strany, které byly v primárním výzkumu zvoleny jako potenciálně modelové 

případy typu kampaně pro Product oriented party, Sales oriented party a Market oriented 

party. Zkoumaným faktorem je důraz v mediálních výstupech na aspektech volební 

kampaně. Zkoumaným parametrem výstupů politických stran je zejména zjištění kladení 

důrazu na komunikační sdělení tzv. key message, tedy na co daný výstup odkazuje, program, 

aktuální problémy, pozice kandidátního leadera. Důvodem zkoumání tohoto parametru je 

určení, kde leží soustředění komunikačních sdělení jednotlivých stran, a tedy jejich přiřazení 

politických stran k jednotlivým typům politických kampaní dle kategorizace Lees-

Marschment.  

Mediální výzkum je ohraničen 60 dny před volbami včetně, tedy od 20. srpna 2017 do 19. 

října 2017. Jedná se o rozšířené sledované období tzv. „horké fáze kampaně“, která je dle 

Kubáčka (2012) ohraničena až dvěma týdny před volbami, kdy předvolební kampaň graduje, 

včetně negativní kampaně a snahou aktivizovat voliče. Dále je ve výzkumu použit klíč 

k relevantnosti zdrojů. Do výzkumu jsou zařazeny nejčtenější deníky v České republice dle 

Unie vydavatelů, která zpracovává mediální analýzy čtenosti a prodejů. V potaz jsou brána 

čísla z třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2017, tedy období voleb1. Jmenovitě se jedná o 

celostátní placené deníky – Blesk, MF DNES, Právo, Aha!, Lidové noviny, Hospodářské 

noviny. Z těchto celostátních deníků byl vyjmut deník Sport, který z důvodu zaměření na 

 
1 http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_1704_Prezentace_14.pdf 
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sportovní zpravodajství není pro výzkum relevantní. Z výše uvedeného seznamu 

zkoumaných médií jsou vyjmuty rubriky komentářů a názorů politických komentátorů. 

Vybraná internetová média vychází z online mutací tištěných deníků, tedy Blesk.cz, 

iDNES.cz, Novinky.cz, Aha.cz, Lidovky.cz, iHNed.cz a Deník.cz dále jsou k nim doplněna 

média bez tištěné verze – Aktuálně.cz, Seznamzprávy.cz, TN.cz, iRozhlas.cz, 

ČT24.Českátelevize.cz. 

Tato média byla vybrána na základě dostupnosti v českém mediálním prostoru, relevantnosti 

zdroje a zpravodajskou hodnotu. Jednotlivé výstupy jsou do samotného výzkumy začleněny, 

pokud splňují informační hodnotu pro výzkum – informace o postojích strany – citace členů 

strany a hnutí, rozhovory a stanoviska mluvčích.  

Z výzkumu jsou vyjmuty zmínky o konání voleb, informování o podání kandidátních listin 

a obecné informace o podání přihlášek, informace z regionů prezentované lokálním 

zvolenými zástupci (např. hejtman, primátor) a obecné informace o názorech strany.  

V rámci výzkumu jsou brány v potaz i tzv. generické zprávy, které jsou ve většině případů 

publikovány ČTK a ostatní mediální domy ji přebírají ve stejné, či pozměněné formě, ale 

vždy uvádějí jako zdroj právě ČTK. K problematice generických výstupů v rámci výzkumu 

je přistoupeno dvěma cestami, v prvním kroku jsou do výsledků zaznamenány všechny 

výstupy, tedy včetně generických. V druhém kroku budu komparovat výsledky výzkumu, 

pokud přihlédneme pouze k unikátním výstupům. Výsledkem bude komparace, jak 

generické zprávy ovlivňují výstupy politických stran v médiích a jejich tonalitu.  

Všechny zkoumané kategorie viz. Tabulka 2 slouží jako podklad pro výsledný dataset, ze 

kterého vyplývá další zkoumání tématu a výsledky výzkumu.  

Tabulka 2 Hodnotící kritéria výzkumu 

Kategorie Kódovací schéma  

Mluvčí stanoviska 
1 – strana 

2 – představitel strany 

Key message 

0 – kandidáta 

1 – program strany 

2 – aktuální téma 

Vyznění zprávy 

0 – pozitivní 

1 – neutrální 

2 – negativní 

Médium 
1 – web 

2 – tisk 
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Generická zpráva  
0 – ano  

1 – ne  

Zdroj autor 

Příklad kódování výroků: 

"Můj názor se nemění. Podle mého názoru je to rozpočet volební a měl by více pamatovat 

na to, že časem přijdeme o evropské peníze a kohezní fondy. Na druhou stranu bych chtěl 

poděkovat za dohodnutý kompromis," Ivan Pilný – ministr financí (ANO 2011) (Deník.cz 

2017) 

Mluvčí stanoviska – 2 

Key message – 2 

Vyznění zprávy – 1 

Médium – 1 

Generická zpráva – 0 

Tabulka 3 Vybraná média pro výzkum 

Typ média Název média 

Tisk 
Blesk, MF DNES, Právo, Lidové noviny, 

Hospodářské noviny 

Online 

Blesk.cz, iDNES.cz, Novinky.cz, 

Lidovky.cz, iHNed.cz, Deník.cz, 

Aktuálně.cz, Seznamzprávy.cz, TN.cz, 

iRozhlas.cz, ČT24.Českátelevize.cz 

Zdroj autor 

Tabulka 4 Vybrané politické subjekty pro výzkum 

Název politické strany Vyhledávací klíč   

ANO 2011 „ANO 2011“ OR „Hnutí ANO“ OR „ANO“ 

ODS 
"ODS" OR "Občanská demokratická strana" OR "občanští 

demokraté" 

KSČM 
"komunisté" OR "komunistická strana Čech a Moravy" OR 

"KSČM" 

Zdroj autor 

4.1 Cíl výzkumu  

Výzkum má za cíl definovat politické strany z pohledu aplikace Lees-Marschment modelu 

politických stran. Aplikace mediálního výzkumu na teoretický rámec v první kapitole, tedy 
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zda a do jaké míry je možné aplikovat model na současné politické strany kandidujících do 

Poslanecké sněmovny v roce 2017, které byly předem definovány pro aplikaci na model.  

Druhým zkoumaným fenoménem voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 je pozitivita, 

či negativita mediálních výstupů. Mezi další cíl výzkumu patří zjištění, jaký  je diskurz 

výstupů politických stran, zda se strany liší v jejich užití napříč výstupy. Cílem výzkumu je 

určit rozdílnost, nebo shodnost se kterou vybrané strany komunikovaly ve sledovaném 

období. 

4.2 Výchozí situace voleb do Poslanecké sněmovny 2017 

Volby v roce 2017 byly výjimečné zejména díky partajnímu složení Vlády České republiky, 

které bylo neměnné po celé období mandátu Poslanecké sněmovny, což se stalo poprvé od 

konce „opoziční smlouvy“, která skončila v roce 2002. Ačkoliv se předsedové vládních 

stran, zejména potom ČSSD a ANO 2011, konkrétně premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a 

ministr financí Andrej Babiš (ANO 2011) se často proti sobě vymezovali. Když odhlédneme 

od těchto politických či osobních animozit, vláda dokázala ve stejném složení vydržet do 

konce volebního období. (Eibl, Gregor 2019: 5) Častým důvodem pro vzájemné mediální 

přestřelky bylo například působení Andreje Babiše v Agrofertu, zejména v době 

projednávání Zákon o střetu zájmů (tzv. Lex Babiš). Z druhé strany se jednalo zejména o 

„kauze Lithium“, kvůli které se konala mimořádná schůze sněmovny dne 16. října 2017, 

tedy čtyři dny před konáním voleb.  

Hlavním favoritem na vítěze voleb bylo dle výzkumných agentur (Kantar CZ, Median, 

CVVM, STEM/MARK) bylo hnutí ANO 2011, přičemž nejmenší volební zisk předpověděl 

Median ze dne 16. října 2017 (Eibl, Gregor 2019: 42), který dle dostupných informací 

nezachytil poslední vývoj kolem „kauzy Lithium“. 

Dle výzkumu Eibla a Gregora (2019: 56), byly hlavním tématem předvolebním kampaní a 

programů zejména ekonomické otázky. Dalším hlavním předmětem kampaně byl sociální 

systém. V neposlední řadě byl součástí kampaně i otázka politického systému.   

Z výzkumu dále vyplynulo, že strany, které později vstoupily do Poslanecké sněmovny 

v rámci volebních programů tvoří tři bloky, dle blízkosti svého programu. Prvním blokem 

jsou levicové strany KSČM a ČSSD. Druhý blok tvoří strany SPD, STAN, KDU-ČSL a 

Piráti. Třetí blok tvoří pravicové strany ODS a TOP09. Samostatnou kategorií, co se týče 

blízkosti, či spíše vzdálenost je hnutí ANO 2011, které je samostatné mezi druhým a třetím 

blokem. (Eibl, Gregor 2019: 58) 
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Dle povolebního průzkumu firmy Median pro Českou televizi, který zpracovával zejména 

důvody voličů pro jejich volbu, z průzkumu vyplynulo, že až 42% voličů se pro konkrétní 

stranu rozhodlo až v týdnu před volbami. Druhým důležitým zjištěním průzkum bylo, že 

nejdůležitějším parametrem pro rozhodnutí ve volbách byla poctivost a morálka kandidátů, 

druhým nejdůležitějším parametrem předložený program a navrhovaná řešení. Třetím 

nejdůležitějším důvodem pro volbu byla pro respondenty aktivita strany v minulých 

obdobích. Naopak nejméně důležité z výběru bylo pro voliče tzv. hledání nejmenšího zla. 

Druhým nejméně důležitým bodem bylo obecná pozice stran na pravolevé politické ose, 

dohromady až 38 %. (Median 2017) 

5. Výstupy výzkumu  

Následující kapitoly obsahují dílčí výsledky výzkumu v oblasti analýzy zkoumaných 

politických stran. Lees-Marschment na tři politické subjekty v České republice, které 

úspěšně kandidovaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. 

Součástí prezentace výsledků jsou tabulky včetně numerické tabulky s jednotlivými 

číselnými výstupy v každé výše definované kategorii, které jsou relevantní pro výzkumnou 

otázku stanovenou v metodologii.  

5.1 Externí vliv na výzkum 

Výzkum je koncipován jako kvantitativní analýza definovaných výstupů na základě autorem 

zpracovaným datasetem.  

Hnutí ANO 2011, které v letech 2013–20172 bylo členem vlády premiéra Bohuslava 

Sobotky, bylo přirozeně v médiích zastoupeno nejvíce ze sledovaných politických subjektů, 

vhledem k důležitým pozicím ve vládě. Důležitým faktorem, který ovlivnil vyšší zastoupení 

hnutí ANO 2011 v médiích byly kauzy spojené s čelními představiteli hnutí.  

ODS byla před volbami hlavním představitelem opozičních stran, která kandidoval proti 

tehdejší vládě složenou z ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL.  

Naopak KSČM je tradiční protestní stranou, jejíž role dle volebních výsledků není tak 

markantní jako v předchozích obdobích, která před volbami neměla zásadní postavení na 

české politické mapě, což dokládá počet výstupů v datasetu, který je nejmenší ze 

sledovaných stran. 

 
2 https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2013-
cr/bohuslav_sobotka/prehled-clenu-vlady-bohuslava-sobotky-29-01-2014---trva-124534/ 
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5.2 Hnutí ANO 2011 v médiích  

Hnutí ANO 2011 se v médiích objevilo nejčastěji v absolutních číslech ze sledovaného 

výběru stran. Jak bylo uvedeno výše, zástupci hnutí ANO se často vyjadřovali k aktuální 

situaci, či k provozním stránkám řízení státu z titulů vládní strany. Hnutí ANO 2011 nebylo 

pouze členem vlády, ale také favoritem voleb. Dle předvolebnímu průzkumu STEM   

z června 2017 mohlo hnutí ANO 2011 vyhrát se ziskem až 30 % (STEM 2017).  

5.2.1 Vývoj mediálních výstupů  

Celkový počet zaznamenaných výstupů hnutí ANO 2011 bylo 846. V absolutní většině se 

jednalo v médiích o citace čelních představitelů hnutí ANO 2011. V případě citací strany, 

která prezentovala zejména pozici Poslaneckého klubu se jednalo celkově o 12 % případů.  

Zdroj autor 
Pokud se podíváme u Grafu 1 na vrcholy v nejvyšším počtu zmínek v médiích konkrétně na 

den 30. srpna jedná se téměř výhradně o citace předních osobností, čili konkrétních členů, 

či politiků. Také se jedné ve všech zmínkách o citace k aktuálnímu tématu. Pozitivně je 

citace laděna pouze ve čtyřech případech, neutrální stanovisko zaujímal mluvčí výstupu 

taktéž ve čtyřech případech, naopak negativních stanovisek je 26. Necelá polovina zpráv 

konkrétně 16, jich bylo generických, což ukazuje na přebírání zpráv v rámci aktuálního 

tématu v různých médiích.  

Druhý vrchol mediálních výstupů, který obsahuje 38 výstupů je, kromě jedné výjimky celý 

směřován k aktuálnímu tématu. V 37 případech se jednalo o vyjádření konkrétního 

Graf 1 Vývoj počtu výstupů ve sledovaném období (ANO 2011) 
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kandidáta, s jedním vyjádřením hnutí jako celku. Ve 24 vyjádření mělo negativní tonalitu 

vzhledem k aktuálnímu tématu a 14 výstupů téma popisovalo neutrálně, z těchto neutrálních 

bylo deset generických zpráv, což ukazuje, že vyjádření pro ČTK mělo více informativní 

charakter, celkově se za den objevilo 14 neutrálních výstupů.  

Vrchol ze dne 25. září 2017 obsahuje 31 citací v médiích, kdy v 27 případech se jednalo o 

citace konkrétních kandidátů a pouze čtyři vyjadřovaly názor strany, či její části. Hnutí 

v médiích prezentovalo svůj program pouze ve třech výstupech, v 28 případech se jednalo o 

komentář k aktuálnímu tématu. Hnutí prezentovalo v 10 případech aktuální téma pozitivně 

a v dalších 10 případech se jednalo o neutrální tonalitu, což ukazuje na prezentaci úspěchů 

v politice.  

Nejvyšší denní vrchol ze dne 9. října, který čítal 41 citací, který obsahoval pouze čtyři 

vyjádření hnutí. Pouze sedm výstupů vyjadřovalo souvislost s programem hnutí, zbylých 34 

bylo vyjádření v souvislosti s aktuálním tématem, všechny výstupy programu strany jsou 

v souladu s teorií pozitivní reklamy pozitivní. Všechny negativní výstupy z tohoto dne jsou 

k aktuálnímu tématu. Důvodem pro vysoký počet zmínek v tento den je 24 generických 

zpráv, které přinesly citace konkrétních politiků k aktuálnímu tématu ve dvou případech 

přinesla zpráva pozitivní tonalitu a ve 22 případech negativní, generické zprávy se ve dvou 

případech. 

5.2.2 Tonalita mediálních výstupů 

Zdroj autor 

Graf 2 Průměrná tonalita výstupů ve sledovaném období (ANO 2011) 
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Na grafu, který ukazuje tonalitu zkoumaných výstupů lze vidět, že negativní tonalita 

gradovala v rámci šedesáti dní před volbami, kdy tonalita osciluje mezi hodnotami kolem 

1,5 a 0,5, což ukazuje jakousi umírněnost a věcnost výstupů v daný den.  

Výhradně negativní komunikace v rámci jednoho sledovaného dne se u hnutí ANO 2011 

ukazuje na základě dat z datasetu celkově ve čtyřech sledovaných dnech, oproti výhradně 

pozitivním dnům v rámci sledovaného období, kterých byly tři. Pokud se zaměříme na 

faktickou komunikaci v rámci tonality jde o neutrální, lze vidět, že počet dní, kdy hnutí ANO 

2011 komunikovalo pouze tímto způsobem bylo ve sledovaném období celkově sedm.  

Ve výhradně negativních dnech byl například kritizován přístup ministra financí Ivana 

Pilného (ANO) ze strany Karly Šlechtové (ANO), která prosazovala navýšení rozpočtu pro 

jí vedené ministerstvo pro místní rozvoj, což Ivan Pilný odmítal s odkazem na nutnost 

navýšení schodku rozpočtu. Dalším tématem negativní komunikace byly negativní výstupy 

ministra obrany Martina Stropnického směrem k aktuální transatlantické bezpečnostní 

situaci. (Deník.cz 2017) 

5.2.3 Celkové zhodnocení výstupů ANO 2011 

Mediální výstupy jsou z velké části reaktivní a aktivní, to znamená, že často reaguje na 

aktuální témata, které v tu dobu rezonovala v mediálním prostoru. Z hlediska konkrétních 

kauz se jednalo zejména o obvinění předsedy a místopředsedy v kauze Čapí Hnízdo, dále 

například kauza Lithium. Hnutí ANO 2011 aplikovalo metodu Cherry-picking, tedy 

komunikovali taková témata, která vzbuzovala zájem médií i veřejnosti. 

Celková komunikace hnutí ANO 2011 je velice jednotná v otázkách kompletní komunikace 

i jednotlivých témat, kdy různí zástupci v rámci hnutí komunikují téma v rámci jedné linky 

tedy, že komunikace je jednotná a v rámci jednoho tématu jednotlivý hráči komunikují jednu 

key message směrem k veřejnosti.  

V rámci komunikace je patrná negativita, se kterou strana komunikovala v médiích, neboť 

dle teorie negativní reklamy je možné skrze negativní komunikaci aktivizovat voliče a 

nevoliče ve svůj prospěch.  

V konkrétním hodnocení celkové komunikace hnutí ANO v rámci sledovaného období je 

dobře patrná profesionalita kampaně, kdy jednotlivý stakeholdeři strany nejsou 

v jednotlivých tématech v rozporu, pouze se liší stylem komunikace na ose pozitivní – 

neutrální, nebo negativní – neutrální, tedy nejedná se o vydávání různých vyjádření v rámci 

jednoho tématu od různých zástupců hnutí. Kampaň tedy hodnotím jako profesionálním 
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s přihlédnutím k vyváženosti pozitivních a negativních tonalit v rámci sledovaného období 

a adaptací na aktuální témata, což vyjadřuje prevalence průměru 1,7 v rámci key message, 

z čeho jasně vyplývá rychlá adaptace na aktuální témata, která jsou následně prezentována 

v médiích.  

Hnutí ANO 2011 balancovalo mezi negativní a pozitivní tonalitou v případě výstupů. Počet 

výstupů komentujících aktuální dění je téměř totožný, rozdíl je v podobě jednoho výstupu.    

 5.3 ODS v médiích  

Občanská demokratická strana měla druhé nejvyšší zastoupení výstupů v mém výzkumu, 

strana ODS se před volbami vyjadřovala jako hlavní kritik vládní koalice složené z ČSSD a 

hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL. V červnu 2017 byla ODS v průzkumu firmy STEM na 

čtvrtém místě za hnutím ANO 2011, KSČM a ČSSD. Strana se v říjnových volbách umístila 

na druhém místě za hnutím ANO 2011.  

ODS patřila mezi aktivní odpůrce tehdejší vlády, jejíž byla hlavním nejsilnějším oponentem 

z „pravicového spektra“.  Občanská demokratická strana se neobjevovala v tak vysokých 

počtech jako hnutí ANO 2011. 

 

5.3.1 Vývoj mediálních výstupů  

Zdroj autor 
Pokud se podíváme v grafu 3 na první vrchol mediálních výstupů, ze dne 23. srpna 2017, 

obsahuje 10 výstupů z nichž pouze dva prezentují názory kandidáta, naopak osm jich je 

prezentace názoru strany, či její významné části. Pouze dva výstupy jsou směrovány směrem 

k předvolebnímu programu a osm jsou komentáře k aktuálnímu tématu. Necelá polovina, 

Graf 3 Vývoj počtu výstupů ve sledovaném období (ODS) 
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konkrétně čtyři výstupy, mají pozitivní tonalitu, pět výstupů má neutrální tonalitu, které 

fakticky popisují situaci a pouze jeden výstup má negativní tonalitu. Osm z deseti zpráv se 

objevily v online článcích, dva v tisku. Všechny výstupy z 23. srpna 2017 byly originální 

články.  

Druhý vrchol komunikace ze dne 30. srpna 2017, který čítal 13 výstupů, byl ve třech 

případech produkován stranou a v deseti zbylých konkrétními členy, či zástupci. Sedm z těch 

výstupů směřovalo k prezentaci programu strany, z čehož dva výstupy prezentovaly 

negativní program a čtyři pozitivní. Celkově byly dne 30. srpna 2017 zakódovány čtyři 

negativní výstupy, z čehož dva byly směřovány k aktuální situaci, pět výstupů také 

vyjadřovalo neutrální popis aktuální situace. Celkově osm výstupů strany se v tento den 

objevilo v tištěných médiích, zbylých pět v online zpravodajství. Pouze jedna zprávu lze 

označit jako generickou.  

Vrchol ze dne 08. září 2017 obsahuje 11 výstupů, v pěti případech se jedná o citaci strany a 

v šesti o komentář konkrétního člena. Devět citací se věnuje aktuálnímu tématu, další dvě 

vyjádření jsou k programu strany. Nadpoloviční většina citací, konkrétně šest, má pozitivní 

tonalitu, tři výstupy mají negativní, dvě potom neutrální. Pouze jedno vyjádření se objevilo 

v tištěných médií, v tento den bylo devět výstupů v online médiích. Pouze dvě strany potom 

lze označit jako generické.  

Absolutní vrchol v počtu citací je ze dne 14. září 2017, který obsahuje 22 citací v médiích. 

V tento den se strana ODS prezentovala v médiích jako celek 17 případech, pouze pět citací 

bylo konkrétního kandidáta. V 17 případech byl předmětem sdělení program strany, jež ve 

dvou případech prezentoval kandidát, v 15 případech se jednalo o prezentaci strany. Všechna 

vyjádření s předmětem programu ve sdělení byla pozitivní, celkově se v tento objevila pouze 

tři negativní vyjádření, která ovšem měla předmětem sdělení aktuální téma, dvě neutrální 

vyjádření potom komentovala aktuální téma. Citace strany, či kandidáta se objevila pouze 

ve dvou tištěných médiích, ve 20 případech se tedy jednalo o online médium. ODS v tento 

den také měla nulové zastoupení v generických zpráv.  

Dne 22. září 2017 měla ODS patnáct výstupů v médiích, celkově 10 byl původcem zmínky 

konkrétní kandidát, zbytek zmínek bylo produkováno konkrétním zástupce strany. Celkově 

v tento den bylo sedm výstupů směřováno k aktuálním tématům a osm směrem k programu 

strany. Celkově se objevilo šest pozitivně laděných výstupů a devět negativních, dva body, 

které prezentovaly program měly negativní tonalitu. V tento den se ODS objevila pouze ve 

dvou tištěných médiích, tři výstupy byly potom generické.  
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Druhý nejvyšší denní počet výstupů je ze dne 02. října 2017, který čítá 20 výstupů, osm 

výstupů je citace kandidáta a v 12 případech se jedná o stanovisko strany. V šesti případech 

strana zde pozitivně prezentovalo pozice kandidátů do voleb, v deseti případech byl 

prezentován výhradně pozitivně program strany. Pouze čtyři zmínky byly o aktuálním 

tématu, všechny s negativní tonalitou. Polovina výstupů z toho dne se objevila v tištěných 

médiích, celkově se potom v tomto dni neobjevila ani jedna generická zpráva. 

Poslední vrchol vývoje zmínek v médiích je ze dne 12. října 2017, tedy týden před volbami, 

celkově bylo v tento den 15 citací v médiích. 11 výstupů obsahovala citace politiků, zatímco 

čtyři citovala stanoviska celé strany. Obsahem osmi výstupů byl program, který byl vždy ve 

spojení s pozitivní tonalitou. Naopak aktuální téma se v tento den objevila v sedmi 

případech, které s jednou pozitivní výjimkou, měly všechny negativní tonalitu. ODS, nebo 

její kandidáti se v tento den objevila v sedmkrát v tištěných titulech a pouze jeden výstup lze 

označit za generický.  

5.3.2 Tonalita mediálních výstupů  

Zdroj autor 

Na Grafu 4 je velmi dobře viditelná roztříštěnost komunikace v rámci předvolební kampaně 

Občanské demokratické strany. V absolutních číslech můžeme pozorovat prevalenci čistě 

pozitivně laděných dní nad celkově negativně laděnými dny, konkrétně se jedná o 11 čistě 

pozitivně laděných dní ve sledovaném období oproti dvěma čistě negativními dny. Průměrně 

pozitivně laděných dní bylo z šedesáti sledovaný celkově 38, tedy nadpoloviční většina. 

Zároveň celkový průměr všech výstupů ve sledovaném období ukazuje po zaokrouhlení číslo 

Graf 4 Průměrná tonalita výstupů ve sledovaném období (ODS) 
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0,75, což dle definovaných parametrů ukazuje pozitivní naladění kampaně, což ukazuje i 

graf 4 výše.  

Důvodem pro pozitivní naladění mediálních výstupů může být dle teorie pozitivní reklamy 

snaha přiřadit se v očích veřejnosti k primárním tématům kampaně, tedy nabízet alternativní 

program k tehdejší vládě.  

5.3.3 Celkové zhodnocení výstupů 

Zajímavým bodem u ODS je celkové pozitivní tonalita kampaně ve spojení s důrazem na 

politický program po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Lze tedy při aplikaci 

teorie negativní reklamy konstatovat, že negativní výstupy jsou vyváženy těmi pozitivními. 

Celková prevalence mediální prezentace programu Občanské demokratické strany ukazuje 

na důraz kladený pozitivní kampaň směrem k voličům, tedy snaha vysvětlovat a prezentovat 

v maximální míře programové priority a ukázání blízkosti mezi stranou, či kandidátem a 

voličem. Tedy dle dostupných dat bych mediální výstupy neoznačil jako aktivizační prvek 

kampaně, ale spíše jako ujišťovací, tedy cílem není vybudit voliče k aktivitě, ale ujistit, že 

program a hodnoty ODS jsou v souladu s jeho hodnotovým a programovým nastavením. 

Naopak z průměrné hodnoty zastoupení mluvčích v médiích je patrné, že ODS častěji 

v médiích zastupují jednotlivci kandidující na stranu, než že by vystupovala jako celek 

v médiích.  

Dle vypracovaného výzkumu je znatelná míra profesionalizace kampaně ODS v explanační 

rovině, tedy volič dokáže jasně určit programové a hodnotové priority strany. ODS se dle 

datasetu soustředila výrazně směrem k programu, což dokládá průměr všech key message 

v datasetu, jehož hodnota je 1,47, což poukazuje na vyváženost komunikace mezi aktuálními 

tématy a programem strany, či jejími cíli. 

5.4 KSČM v médiích 

Komunistická strana Čech a Moravy byla před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 

2017 společností STEM, konkrétně v červnu 2017 v předvolebním průzkumu druhá, za 

hnutím ANO, se simulovaným výsledkem 12,7 %. Strana nakonec v říjnových volbách 

zaznamenala svůj nejhorší výsledek v parlamentních volbách v polistopadových dějinách, 

kdy získala pouze 7,76 % hlasů. (STEM 2017) 

Komunistická strana je tradiční levicovou stranu v českém politickém prostředí, ač se jedná 

o stranu bez vládní zkušenosti v polistopadových dějinách. Dle mnohých se jedná o protestní 
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stranu na tuzemském politickém kolbišti, neboť strana byla vždy důrazně odmítána, zejména 

v souvislosti s minulostí svých zástupců.   

Komunistická strana Čech a Moravy měla v rámci výzkumu nejnižší absolutní počet 

zakódovaných výstupů. KSČM byla také jedinou stranou v datasetu, která ve šesti dnech 

sledovaného období měla nulový počet výstupů, který by odpovídal definované podobě viz. 

metodologie.  

5.4.1 Vývoj mediálních výstupů  

Zdroj autor 

Prvním vrcholem komunikace KSČM bylo 23. srpna 2017, kdy strana zaznamenala osm 

výstupů, které všechny byly všechny produktem komunikace kandidáta a všechny výstupy 

byly směřovány k aktuálnímu tématu. Sedm výstupů mělo neutrální tonalitu a pouze jeden 

negativní, sedm z osmi zmínek v médiích se objevily v online médiu a jedna v tištěném, dvě 

z osmi zpráv byly dle definice generické. 

Další vrchol komunikace byl ve dvou po sobě jdoucích dnech se stejným počtem sedm 

výstupů, konkrétně se jednalo o dny 05. a 06. září. Vrchol z 05. září byl složen pouze 

z výroků konkrétních politiků, kteří se vyjadřovali pouze k aktuálnímu tématu. Dva výstupy 

měly negativní tonalitu a pět výstupů mělo neutrální vyznění. Všechny výstupy se objevily 

na online médiích a žádný nebyl klasifikován jako generický. Vrchol ze dne 06. září 

obsahuje pět výstupů, které produkoval politik a dva, které vyjadřují názor strany. Sedm 

z osmi výstupů se věnuje aktuálnímu tématu a osmí se věnuje programu strany, za tento den 

Graf 5 Vývoj počtu výstupů ve sledovaném období (KSČM) 
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nebyl zakódován výstup s negativní tonalitou, čtyři výstupy měly pozitivní tonalitu a tři 

neutrální. Sedm z osmi výstupů se objevily v online médiích a žádný výstup nebyl 

ohodnocen jako generický.  

Druhý nejvyšší vrchol komunikace ze strany KSČM ze dne 14. září obsahuje 17 výstupů, 

které čtyři výstupy produkoval konkrétní člen a 13 produkoval názor strany. Key message 

všech výstupů byl program strany, který měl v 16 případech pozitivní a v jednom případě 

negativní tonalitu. Výstupy strany s v tento den objevily ve dvou tištěných médiích v 16 

případech v online médiích, žádný ze 17 výstupů nenaplnil definici generického výstupu.   

Vrchol ze dne 27. září 2017 obsahuje 14 výstupů, které v deseti případech prezentoval postoj 

konkrétního kandidáta a ve čtyřech tedy názor strany jako celku. Aktuální témata byla 

prezentována v šesti případech, aktuální téma je ve všech případech spojené s názorem 

konkrétního politika. Program strany byl prezentován o osmi případech, v polovině zmínek 

se jednalo o prezentaci programu ze strany kandidáta v druhé polovině o prezentaci celé 

strany. Negativní tonalitu v tomto dni mají pouze zprávy konkrétních kandidátů 

k aktuálnímu tématu, kterých bylo celkově pět. Pozitivních výstupů zaznamenala strana 

v tento den sedm, všechny ve spojitosti s programem strany. Neutrální byly dva výstupy, 

z nichž jeden byl směřován k programu strany a druhý k aktuálnímu tématu. Všech devět 

výstupů strany se objevily v online médiích a pět výstupů v tištěných médií, žádný výstup 

nebyl zakódován jako generická zpráva.  

Nejvyšší vrchol komunikace je ze dne 06. října 2017, tedy přesně 14 dní do voleb, konkrétně 

se jednalo o 19 výstupů. Pouze tři výstupy byly produktem komunikace celé strany, naopak 

16 výstupů prezentuje názory jednotlivých členů. Osm výstupů prezentovalo program 

strany, naopak 11 komentuje, či jinak prezentuje postoj k aktuálnímu tématu. Deset výstupů 

mělo pozitivní tonalitu, která ve dvou případech směřovala k aktuálnímu tématu v osmi 

případech k prezentaci a cílům programu. Devět výstupů mělo negativní tonalitu, které bez 

výjimky cílí na aktuální téma, v šesti případech se jednalo o zmínky konkrétních kandidátů 

a pouze tři byly produktem komunikace celé strany. 11 výstupů bylo publikováno v rámci 

online médií a osm v tištěných médií, čtyři výstupy byly zakódovány jako generické zprávy, 

a ty se objevily pouze v online médiích.  

Posledním vrcholem mediálních výstupů ve sledovaném období je vrchol z 16. října 2017, 

který čítá 15 výstupů, který v 14 případech prezentoval názory jednotlivých kandidátů a 

pouze jeden výstup prezentoval názor strany. Šest výstupů se vyjadřovalo k aktuálnímu 

tématu z nichž pět mělo negativní tonalitu a pouze jeden pozitivní. Program strany se objevil 
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v devíti výstupech, které v osmi případech měly pozitivní tonalitu a jednu negativní. Celkově 

bylo v tento den zakódováno šest negativních výstupů, které směřovali v pěti případech na 

aktuální téma a v jednom případě na téma programu strany. Citace strany, či jejich zástupců 

se objevila v osmi tištěných médií, naopak v sedmi online médiích, žádný výstup v tento den 

nebyl zakódován jako generický výstup.  

5.4.2 Tonalita mediálních výstupů  

 

Zdroj autor 

Zajímavým bodem tonality výstupů je převaha čistě pozitivních dní než čistě negativních 

výstupů. Pozitivní tonalitu tonalitu výstupů lze vnímat dvojím prizmatem, a to prezencí 

tradičně silně stavěného programu Komunistické strany Čech a Moravy, nebo také 

programovým nastavením vlády Bohuslava Sobotky. 

Celková průměrná hodnota tonality výstupů v rámci sledovaného období je 0,83, což 

ukazuje na pozitivnost, nebo důraz na faktičnost veřejných vystoupení v médiích, ač není 

tento průměr toliko spojen s důrazem na program Komunistické strany, protože hodnota 

průměru key message ve sledovaném období je zaokrouhlena na 1,52. To znamená, že strana 

v rámci své komunikace v průměru hodnotila aktuální politická témata často pozitivně i 

neutrálně.  

V případě KSČM lze aplikovat teorii pozitivní reklamy. Strana na základě vytvořeného 

datasetu snaží komunikovat řešení aktuálních politických témat, které jsou pro voliče 

tématicky zajímavé. Strana se ve své komunikaci zaměřila často na pozitivní komunikaci 

svých politických cílů a také nevystupovat zásadně proti tehdejší vládě B. Sobotky. 

Graf 6 Průměrná tonalita výstupů ve sledovaném období (KSČM) 
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5.4.3 Celkové zhodnocení výstupů 

KSČM v médiích držela jednotnou komunikační linku, ať už se jednalo o pozitivní, či 

negativní komentáře k aktuální situaci, či komentáře k programu strany, tedy jedná o se o 

jednotnou komunikaci stanovisek a názoru strany i jejich jednotlivých členů a kandidátů. 

Komunikaci na základě datasetu lze hodnotit jako velmi pozitivní, nejčastějším tonalitou 

výzkumu je pozitivní. Konkrétně se jednalo o 191 pozitivních výstupů. Celkový počet 

negativních výstupů bylo ve sledovaném období sto dvacet jedna a neutrálních „pouze“ 73. 

KSČM ani v jednom případě nekomunikovala kvality, či pozitivní schopnosti svého 

kandidáta, za to ve dvou stech dvou případech ve sledovaném období se strana, či konkrétní 

kandidáti vyjadřovali k aktuálním tématům a v 183 případech k svému programu a 

prioritám. KSČM dle vypracovaného datasetu balancovala mezi komentáři k aktuálním 

tématům, které převládlo ve sledovaném období a programem strany.  

5.5 Komparace mediálních výstupů   

Tabulka 5 Souhrnná data výstupů sledovaných stran (dle témat) 

 
ODS (s 

generi.) 

ODS (bez 

generi.) 

ANO 2011 

(s generi.) 

ANO 2011 

(bez 

generi.) 

KSČM (s 

generi.) 

KSČM (bez 

generi.) 

Aktuální 

téma 

220 185 629 446 202 184 

Program 

strany  

224 222 206 192 183 183 

Kandidát 7 7 11 11 0 0 

Zdroj autor 

Pokud se podíváme na tabulku 5, vidíme, že převaha hnutí ANO 2011 v počtu výstupů 

v médiích. Hnutí ANO 2011 mělo více než dvojnásobný počet výstupů v médiích, pokud 

započítáme i generické zprávy, než zbylé dvě strany. 

Vzhledem k počtu generických zpráv je zajímavý bod u hnutí ANO 2011, kdy 197 výstupů 

bylo generických, což ukazuje na přitažlivost hnutí ANO 2011 a jejich zástupců v médiích, 

ačkoliv média upravují podobu generických zpráv zástupci hnutí v nich hráli důležitou roli. 

Naopak v případě ODS a KSČM se jednalo pouze o nižší desítky případů, konkrétně 

v případě ODS se jednalo 37 a v případě KSČM o 18 případů. V případě opozičních stran 

ukazuje nižší počet generických zpráv na jistou nezajímavost v případě použití jejich citací 

v rámci generických zpráv.  
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Česká tisková kancelář je autorem většiny generických zpráv v České republice. Z dat 

vyplývá, že největší počet generických výstupů má politický subjekt, který je z hlediska 

ústavního pořádku nejdůležitější. To znamená stranu, která participuje v jednom 

z exekutivně vůdčích orgán, v tomto případě na Vládě České republiky. Rozdíl v počtu 

generických zpráv u jednotlivých sledovaných politických subjektů ukazuje, že zde existuje 

nerovné zastoupení v médiích v případě generických zpráv. U hnutí ANO 2011 tvořil 

generický obsah až 23,3 %, u Občanské demokratické strany tvořil objem generických zpráv 

pouze 8,2 % celkového počtu zpráv. Na druhé straně měla nejnižší zastoupení generických 

výstupů Komunistická strana Čech a Moravy, jejichž generické výstupy tvořily pouze 4,7 % 

všech výstupů. Na základě vytvořeného datasetu lze konstatovat, že vládní strana je pro 

publikování generických zpráv v rámci obsahu online, nebo tištěném rozhraní je zajímavější 

než publikování generického obsahu s opozičními citacemi.  

5.5.1 Komparace komunikovaných témat  

Zdroj autor 

Z grafu 7 je patrné rozložení definovaných okruhů komunikovaných témat v rámci 

sledovaného období u jednotlivých vybraných politických subjektů.  

Graf 7 ukazuje, že největší pokles po odebrání generických zpráv v grafu aktuálního tématu 

u všech sledovaných politických subjektů, což vzhledem k aktuálním tématům 

publikovaným v rámci generických zpráv je logický a očekávaný výsledek. 

Graf 7 Komparace celkového počtu výstupů v daném tématu 
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Druhé pozorování je zaměřené na kategorii kandidátní. Jedná se o výstupy ve kterých strany 

a jednotlivci prezentovaly své čelní představitele v pozitivním světle a snížily se zvýšit 

přitažlivost konkrétního představitele pro potenciální voliče. Na grafu 7 lze pozorovat, že 

v absolutních číslech nejvíce prezentací kvalit svého kandidáta bylo zaznamenáno u hnutí 

ANO 2011 s 11 výstupy. Nicméně v poměru k celkovému počtu výstupů má nejvíce 

Občanská demokratická strana, která měla sedm výstupů s prezentací kvalit svého kandidáta. 

Zajímavým zjištěním výzkumu je, že kategorie prezentace kandidáta nebyla ani u jednoho 

politického subjektu ovlivněna odebráním generických zpráv z datasetu ani u jednoho 

subjektu. Komunistická strana Čech a Moravy v definovaném období neměla dle definice 

tématu prezentace kandidáta v médiích ani jeden výstup, který by splňoval tato kritéria.  

Nejmenší rozdíl vznikl při odebrání generických výstupů v kategorii komunikace, která 

prezentovala program strany. Největší rozdíl v této kategorii má hnutí ANO 2011, které mělo 

při absenci generických zpráv o 16 výstupů, naproti tomu Občanští demokraté měli výstupy 

směřované k prezentaci programu pouze ve dvou generických zprávách. Nejmenší rozdíl 

v této kategorii měla Komunistická strana, když v rámci datasetu nebyl zaznamenán jediný 

výstup s prezentováním programu v rámci generických zpráv.  

Celkové zhodnocení témat komunikovaných sledovanými politickými subjekty v rámci 

definovaných médií ukazuje, že hnutí ANO 2011 z titulu strany participující na vládě, které 

mělo nejvyšší absolutní počet výstupů, se nejvíce vyjadřovalo k aktuálním tématům.  

Naopak opoziční strany zanesené do výzkumu, tedy ODS i KSČM pomyslně bilancovaly 

mezi aktuálními tématy a programem strany. Lze tedy říci, že oba politické subjekty vložily 

svůj mediální „kapitál“, tedy prostor dávaný médii z velké části do prezentace svého 

volebního programu a pozitivně se tak snažily v médiích prezentovat svoje strategie pro 

budoucí vývoj. Pokud porovnáme obě opoziční strany separátně, na základě datasetu 

můžeme říct, že ODS i po odečtení generických zpráv více prezentovala v médiích svůj 

program. Zatímco KSČM více prezentovala své názory na aktuální politická témata, ačkoliv 

u ODS je rozdíl po odečtení generických zpráv větší než u KSČM, kde po odečtení 

generických zpráv jsou témata komunikace „prakticky“ totožná (rozdíl jednoho výstupu). 
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5.5.2 Komparace zastoupení tonalit u sledovaných stran  

Zdroj autor 

Graf 8 ukazuje, že vybrané strany bilancují v rámci komunikaci pozitivní a negativní 

výstupy, což ukazuje na snahu stran vykompenzovat negativní komunikaci většinově u 

aktuálních témat. 

U všech vybraných stran v rámci sledovaného období na základě kódovaného datasetu lze 

sledovat, že u všech subjektů je prevalence pozitivních výstupů nad negativními. Konkrétně 

v případě hnutí ANO 2011 se jedná o prevalenci s hodnotou jedna, tedy pozitivních výstupů 

bylo celkově pouze o jeden více než negativních. V případě ODS se jedná o rozdíl šesti 

výstupů opět ve prospěch pozitivní tonality. Nejmarkantnější absolutní rozdíl měla 

v prevalenci tonality výstupů KSČM, když u ní převyšuje pozitivní počet výstupů nad 

negativními o 70.  

Grafu 8 demonstruje, že v komunikace se všechny strany shodně zaměřují nejméně na 

neutrální výroky, tedy takové, které popisují situaci nezaujatě, můžeme říct až objektivně. 

Strany se naopak snaží komunikaci přizpůsobovat svým potřebám, ať už v negativní či 

pozitivní rovině komunikace.  

Graf 8 Komparace celkového počtu tonalit u sledovaných stran 
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5.5.3 Komparace mluvčích mediálních výstupů  

Graf 9 Komparace výstupů dle producenta výroku 

 
Zdroj autor 

Na grafu 9 lze vidět, že u všech tří vybraných politických stran majoritu výstupů tvoří citace 

a názory konkrétních kandidátů. Naopak méně výstupů zastupuje názor strany, nebo její 

větší části.  

Graf 9 také ukazuje, že v rámci komunikace nejvíce unitárně vystupuje ODS, kdy v rámci 

její komunikace bylo zakódováno 152 výstupů, které reprezentovaly názor části strany, 

v celkovém kontextu se jednalo o 33,7 % všech výstupů. Naopak nejméně názory hnutí, či 

její části prezentovalo hnutí ANO 2011, které bylo zakódováno pouze 103, což v kontextu 

celé komunikace tvořilo „pouze“ 12,17 %. Prostřední hodnotu v rámci producentu 

komunikačních sdělení zaznamenala KSČM, u kterých tvořila produkce strany, či části 

17.92 %.  
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5.5.4 Komparace tonality v oblasti aktuálního tématu  

Graf 10 Komparace tonalit v oblasti aktuálního tématu 

 
Zdroj autor 

Nejvyšší zastoupení u všech sledovaných subjektů ve vztahu k aktuálním tématům je 

negativní, což ukazuje nespokojenost všech sledovaných subjektů ve vztahu k aktuálním 

tématům.  

Hnutí ANO 2011 mělo dle grafu 10 nejvíce výstupů v kategorii aktuální téma, z celkových 

629 lze vidět, že nadpoloviční většina (51,2 %) výstupů v komunikaci aktuálního tématu je 

negativních.  Hnutí ANO 2011 v komunikaci aktuálních témat ovlivnila zejména dvě témata, 

která byla z pohledu komunikace hnutí důvodem pro vysoký počet negativních výstupů. 

Zejména „aféra“ obvinění předsedy hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, po které následovalo 

odvolání Andreje Babiše z pozice ministra financí a kauza, která byla vyvolána těsně před 

volbami a aféra lithium, která byla důvodem pro roztržku s koaliční ČSSD. 

Největší procentuální zastoupení negativních výstupů v komunikaci aktuálního tématu měla 

ODS, u které negativní komentáře tvoří 64,5 %, což vzhledem k pozici v rámci opozičního 

bloku v tehdejší Poslanecké sněmovně koresponduje v rámci snahy strany se distancovat a 

odlišit v očích voličů od tehdejší Vlády ČR.  

KSČM v rámci své komunikace aktuálních témat měla podíl negativních výstupů 54,5 %, 

což je prostřední hodnota stran vybraných pro výzkumu. KSČM byla v podobné pozici jako 

ODS, protože před volbami do Poslanecké sněmovny 2017 nebyla součástí vládní koalice. 

Na druhou stranu KSČM je oproti ODS v pozici protestní strany, která se snaží zaujímat 

voliče, které v hlavním proudu politiky nemají své zastoupení.  

Největší procentuální i absolutní zastoupení pozitivních tonalit v rámci komunikace 

aktuálních témat zaznamenalo, v rámci sledovaného období a vybraných médií, hnutí ANO 
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2011, kdy pozitivní tonalita byla zastoupena v 22,8 %. Hodnota u ANO 2011 byla na základě 

datasetu v procentuální hodnotě dvojnásobná oproti ODS, u níž bylo zastoupení pozitivních 

výstupů pouze 11,4 %. KSČM byla v tomto faktoru stejně jako v případě negativních 

výstupů je hodnota prostředí, konkrétně se jedná o hodnotu 14,4 %. 

5.5.5 Komparace tonality v oblasti programu strany  

Zdroj autor 
Graf 11 ukazuje, že absolutní většinu všech výstupů, které v médiích prezentovaly program 

daných jsou pozitivní. Celkový průměr pozitivních výstupů u všech stran tvoří 90,57 %.  

Ačkoliv strany se dle grafu maximálně snažily prezentovat svůj program v médiích 

k vytváření pozitivního obrazu u veřejnosti. V rámci výzkumu se objevily i negativní 

výstupy, které ovšem směřovaly k vyhranění proti oponentům, což sloužilo k odlišení 

vlastního programu od politické konkurence. Negativní výstupy shodně u všech sledovaných 

stran tvořily nižší jednotky procent z celkového počtu výstupů, celkový průměr je 5,91 %. 

V absolutní číslech svůj program pozitivně prezentovala nejvíce ODS, která měla zároveň 

nejvyšší podíl pozitivně prezentovaného programu v médiích. Naopak nejmenší absolutní 

počet a zároveň i podíl zaznamenala ve sledovaném období KSČM.  

6 Aplikace Lees – Marschment modelu  

Aplikace Lees – Marschment modelu vychází z teorie, že strany se dělí do tří kategorií podle 

podoby své kampaně, tedy o hlavním komunikačním tématu, který vychází z typologie stran. 

V rámci výzkumu vycházím z preferencí strany komunikovaných témat a jejich tonalit 

v sledovaném časovém období. 

Graf 11 Komparace tonalit v oblasti programu 
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6.1 Aplikace Lees – Marschment modelu na ANO 2011 

V rámci hypotézy byla hnutí ANO 2011 přirazena ke kategorii Market-oriented party. Strana  

se ve své komunikace soustředí na témata, která jsou aktuálně žádaná dle požadavků voličů 

(„politického trhu“). Na grafu 7 lze vidět, že v případě započtení generických zpráv u hnutí 

ANO 2011 tvořilo téma komunikace stavěnou na aktuálních tématech celkově v sledovaném 

období 74,3 %. Necelé tři čtvrtiny všech výstupů, při nezapočítání generických výstupů se 

jedná o 68,7 % všech výstupů strany. V obou případech tvoří aktuální témata v komunikaci 

strany více než dvoutřetinovou část veškeré komunikace, tedy hnutí aktivně neprosazovalo 

svůj program do komunikace v médiích. 

Komunikace programových priorit a bodů je naopak tvoří v případě započtení i ignorování 

generických zpráv, v případě započtení generických zpráv se jednalo o 24,3 % všech 

výstupů, naopak v případě výzkumného ignorování generický zpráv strana prezentovala svůj 

program v 29,6 % případů. Výsledky výzkumu ukazují, že ve sledovaném období byly 

výstupy prezentující program hnutí v menšině.  

Poslední sledovanou kategorií výzkumu je kategorie prezentace postav kandidujících za 

hnutí a jejich kvalit. Tato kategorie komunikace byla u hnutí ANO 2011 přítomna zcela 

marginálně. V případě všech výstupů tato kategorie tvořila 1,3 % výstupů a v případě 

ignorování generických zpráv 1,7 % výstupů. 

Na základě výzkumu lze tedy říct, že hnutí ANO 2011 splnilo kritéria pro zařazení 

v klasifikaci Lees – Marschment modelu politických stran do kategorie Market-oriented 

party. Strana se prezentovala ve vybraných médiích z větší části na aktuálních tématech, 

která samozřejmě z části vycházely z politické nezbytnosti, tedy z potřeby komunikovat 

aktuální dění z pozice vládní strany. Důležitým bodem ale je, že hnutí ANO 2011 aktivně 

neprosazovalo svůj program v médiích a spíše prezentovalo pozitivně aktuální politická 

témata, což dokládá průměr 0,9, který je složen z 338 výstupů negativní, 169 výstupů 

neutrálních 330 výstupů pozitivních.  

6.2 Aplikace Lees – Marschment modelu na ODS 

Občanské demokratické straně byla v rámci hypotézy přiřazena ke kategorii Sales-oriented 

party, která znamená, že strana se snaží vyvážit silný program strany aplikací 

marketingových technik pro aktuální požadavky voličů, ovšem v mezích programu. 

ODS byla jedinou stranou zařazenou do výzkumu, která měla převahu výstupů směrovaných 

k prezentaci programu, a to i po odečtení generických výstupů (po odečtení se převaha 
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sdělení s programovým tématem zvýšila), což ukazuje na velmi silnou pozici programu 

v mediálních sděleních a na základě výzkumu lze označit program strany jako komunikační 

prioritu. Program strany byl prezentován v 49,7 % všech výstupů, jak již bylo zmíněno výše 

po odečtení generických zpráv se tento podíl zvýšil na 53,6%.  

Komunikace aktuálních témat reprezentuje na základě výzkumu 48,8 % všech výstupů a po 

odečtení generických zpráv 44,7 %. ODS se tedy k aktuálním tématům vyjadřovala ve 

vybraných médiích více v generických zprávách a svůj program prezentovala v rámci 

unikátních výstupů. 

Celková komunikace ať programu, či aktuálních témat v médiích ve sledovaném období 

vycházela z programu a ideologie, kterou strana prosazuje. Komunikace nebyla podřízena 

aktuálním požadavkům a představám voličů, a proto nelze stranu evaluovat jako Market-

oriented party, ale na druhou stranu strana nekomunikuje s voliči pouze na základě programu 

a ideologie, tedy není na základě výzkumu možné stranu přiřadit do kategorie Product-

oriented party.  

Na základě provedeného výzkumu a dat z nich získaných lze stranu ODS v modelu Lees-

Marschment zasadit do kategorie Sales-oriented party, pro kterou na základě aplikace 

výzkumu na teorii z kapitoly 3.2.1 je dostatek podkladů.  

6.3 Aplikace Lees – Marschment modelu na KSČM 

Komunistická strana Čech a Moravy byla v rámci hypotézy pro výzkum zařazena do 

kategorie Product-oriented party, tedy strany, která je plně podřízena programu strany bez 

externího vlivu názorů veřejnosti (voličů). 

KSČM na základě výzkumu se více vyjadřuje k aktuální situaci, než k svému předvolebnímu 

programu a k osobám kandidátů se ve sledovaném období vyjádřila v nulovém počtu 

případů. Z grafu 7 vyplývá, že u KSČM měla prevalenci ve vyjádřeních k aktuálním tématu, 

při započtení generických zpráv tvoří aktuální témata tvoří 52,47 % z nichž nadpoloviční 

většina je negativní. To ukazuje na snahu distancovat se a zviditelnit se na aktuálních 

tématech. Tento přístup je shodný u všech sledovaných stran. Celková prevalence aktuálního 

tématu zůstává KSČM i v případě odečtení generických zpráv z datasetu, když prevalence 

klesne na 50,14 %, což shodně s ostatními stranami ukazuje, že strany se v rámci 

generických zpráv majoritně vyjadřují k aktuálním tématům. Celkové zastoupení negativní 

tonality u aktuálních témat při ignorování generických zpráv je až 53,3 %, oproti pozitivně 

laděným výstupům, kterých je ve stejném tématu pouze 14,1 %.  
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Strukturální rozdíl komunikace témat se v rámci výběru stran projevil hlavně mezi 

opozičními stranami a vládnoucím hnutím. V tomto případě  

Celková komunikace KSČM směrem do médií je nápadně podobná s ODS, ačkoliv majorita 

komunikovaných témat leží v odlišném tématu. Z dat sledovaného období je možné vyčíst 

snahu KSČM profilovat se negativně vůči tehdejší vládě Bohuslava Sobotky, ale v centru 

komunikace nelze vidět program strany. 

Na základě výzkumu a výše zmíněných dat se nepodařilo prokázat, že KSČM lze zařadit 

v modelu Lees-Marschment do kategorie Product-oriented party. Výzkum ukázal, že strana 

se snaží balancovat mezi aktuálními tématy a prezentaci předvolebního programu, což 

odpovídá kategorii modelu Sales-oriented party.  

 

Model Lees-Marschment na základě hypotézy aplikovat na vybrané politické strany v České 

republice. Prostřednictví výzkumu byly potvrzeny dvě hypotézy, že hnutí ANO 2011 lze 

zařadit do kategorie Market-oriented party a ODS do Sales-oriented party. Na druhou stranu 

se nepotvrdila hypotéza, že KSČM je možné zařadit do kategorie Product-oriented party. 

Tato hypotéza se na základě výzkumu ukázala jako chybná a strana byla zařazena do modelu 

Sales-oriented party.  
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Závěr 

Bakalářská práce analyzuje výstupy vybraných politických stran v relevantních médiích 

v období šedesát dní před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017.  

Práce se v teoretické části věnuje akademickým poznatkům v oblasti politického marketingu 

a komunikace, dále se věnovala klasifikaci politických stran a subjektů na základě klíčových 

znaků jejich kampaně a politické komunikace. Důležitým prvkem politické komunikace 

v teoretické části je teorie pozitivní a negativní reklamy, která popisuje, v jakých případech 

a pro jaké účely je který nástroj vhodný.  

V rámci bakalářské práce došlo ke specifikaci zkoumaných politických subjektů, které jsou 

zařazeny do výzkumu dle rozdělení stran na vládní, opoziční a protestní. 

Výzkum byl proveden na základě metodologie, z níž byla vyjmuta analýza výstupů stran a 

členů na sociálních sítích. Vyjmutí proběhlo na základě absence dostupných dat, které by 

bylo možné použít pro jejich analýzu. Druhým důvodem pro vyjmutí této kategorie výstupů 

byla nemožnost empiricky určit relevantní stakeholdery vybraných politických stran na 

sociálních sítích. Třetím důvodem pro nepoužití výstupů ze sociálních sítí je absence dat 

k prioritizaci konkrétní sociální sítě pro politické strany a jejich kandidáty. Nelze určit, které 

sociální sítě jsou relevantní pro politické strany. Z těchto uvedených důvodů nejsou data ze 

sociálních sítí zahrnuta ve výzkumu bakalářské práce. 

Analýza výstupů v médiích je založena na použití online dostupného zdroje Newton One od 

společnosti Newtonmedia, kde je možné vyhledat mediální výstupy ve zvolených médiích 

za použití klíčových slov. Vyhledávání výstupů je založeno na klíčových slovech 

definovaných v kapitole metodologie, kde jsou zároveň vyjmenovány konkrétní média 

použita ve výzkumu. 

Rozbor datasetu ukázal, že strany v médiích nekomunikují v návaznosti na svoje 

konkurenty, ale komunikují po vlastní lince. Jednotlivé strany se liší ve vrcholových 

výstupech své komunikace.  

Komparace komunikace politických stran ve vybraných médiích ukázala, že strany se 

významně liší ve složení své komunikace z pohledu složení klíčových témat. Zatímco u 

hnutí ANO 2011 výzkum ukázal, že v rámci sledovaného období komunikovalo z velké 

většiny aktuální témata, která téměř z poloviny tvořily negativní výstupy. Naopak u ODS se 

ukázala prevalence v komunikaci u témat spojených s programem strany, které byly 

komunikovány v absolutní většině pozitivně. KSČM naopak vykazovala v mírnou 

prevalenci v případě komunikace aktuálních témat. Aktuální témata strana komunikovala 
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v nadpoloviční většině negativně. Sledované politické strany vykazují v rámci své 

komunikace shodné jevy. V případě komunikace aktuálních témat u všech sledovaných stran 

v komunikaci převažovaly negativní výstupy. U ODS a KSČM negativní komunikace 

aktuálních témat tvoří více než 50 % všech výstupů, u hnutí ANO 2011 tvoří negativní 

výstupy méně než 50 %. Shodný trend vykazují všechny sledované strany u prezentace 

svého programu v médiích, kdy u všech sledovaných stran byl program komunikován 

absolutně pozitivně.  

Hypotéza o možnostech aplikace Lees-Marschment modelu na vybrané politické strany 

v České republice se potvrdila. Na základě vypracovaného datasetu je možné zařadit 

sledované strany do modelů vytvořených Lees-Marschment. Data ukázala, že vybrané strany 

politické strany komunikují v souladu s definovanými mantinely modelu.  

Hypotézy o zařazení vybraných stran na základě primárního výzkumu se potvrdily ve dvou 

ze tří případů. V případě hnutí ANO 2011 se potvrdilo, že ho lze zařadit do kategorie Market-

oriented party. Výzkum ukázal, že se hnutí rychle přizpůsobuje aktuálním tématům a dokáže 

je efektivně komunikovat v médiích. Zároveň podíl komunikace programu v médiích ve 

sledovaném období netvoří ani třetinu výstupů. Hnutí ANO 2011 splňovala také podmínku 

komunikace témat bez pohledu skrze ideologické zaměření strany. Hypotéza u ODS ji 

přiřazuje kategorii Sales-oriented party, který byl na základě výzkumu potvrzen, strana 

v médiích aktivně komunikovala svůj program a zároveň se vyjadřovala velmi kriticky 

k aktuálním tématům. Program i aktuální témata byla komunikována pohledem 

ideologického zaměření ODS, tedy strana si nepřizpůsobovala obsah sdělení dle aktuálních 

nálad ve společnosti. KSČM byla na základě primárního výzkumu přiřazena kategorie 

Product-oriented party, která se na základě výzkumu nepotvrdila, strana nevykazovala 

znaky této kategorie. KSČM v médiích majoritně prezentovala svoje postoje k aktuálním 

tématům, nikoliv k tématu programu strany. Z pohledu kategorizace strany v rámci Lees-

Marschment modelu strana vykazuje podobné hodnoty jako ODS a tedy byla v Lees-

Marschment modelu zařazena do kategorie Sales-oriented party. 
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Summary 

The bachelor thesis analyzes the outputs of selected political parties in the relevant media in 

the period of sixty days before the elections to the Chamber of Deputies in 2017. 

The theoretical part of the thesis deals with academic knowledge in the field of political 

marketing and communication, as well as the classification of political parties and entities 

on the basis of key features of their campaign and political communication. An important 

element of political communication in the theoretical part is the theory of positive and 

negative advertising, which describes in which cases and for what purposes which tool is 

suitable. 

Within the bachelor's thesis, the examined political subjects were specified, which are 

included in the research according to the division of parties into government, opposition and 

protest. 

The research was carried out on the basis of a methodology from which the analysis of the 

outputs of parties and members on social networks was excluded. The exclusion was based 

on the absence of available data that could be used for their analysis. The second reason for 

excluding this category of outputs was the inability to empirically identify relevant 

stakeholders of selected political parties on social networks. The third reason for not using 

outputs from social networks is the absence of data to prioritize a specific social network for 

political parties and their candidates. It is not possible to determine which social networks 

are relevant to political parties. For these reasons, data from social networks are not included 

in the research of the bachelor's thesis. 

The analysis of media output is based on the use of the online available Newton One source 

from Newtonmedia, where it is possible to search for media output in selected media using 

keywords. The search for outputs is based on the keywords defined in the methodology 

chapter, where the specific media used in the research are also listed. 

The analysis of the dataset showed that the parties in the media do not communicate in 

relation to their competitors, but communicate on their own line. Individual parties differ in 

the top outputs of their communication. 

A comparison of the communication of political parties in selected media showed that parties 

differ significantly in the composition of their communication in terms of the composition 

of key topics. While for the YES 2011 movement, the research showed that within the 
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monitored period, the vast majority of current topics communicated, almost half of which 

were negative outputs. On the contrary, the ODS showed a prevalence in communication on 

topics related to the party's program, which were communicated positively in the absolute 

majority. On the contrary, the KSČM showed a slight prevalence in the case of 

communication of current topics. The party communicated the current topics in the vast 

majority negatively. The monitored political parties show identical phenomena in their 

communication. In the case of communication of current topics, negative outputs prevailed 

in communication in all monitored parties. For the ODS and the KSČM, negative 

communications of current topics make up more than 50% of all outputs, for the ANO 2011 

movement, negative outputs make up less than 50%. The same trend is shown by all the 

monitored parties in the presentation of their program in the media, when the program was 

communicated absolutely positively for all monitored parties. 

The hypothesis about the possibilities of applying the Lees-Marschment model to selected 

political parties in the Czech Republic has been confirmed. Based on the developed dataset, 

it is possible to include the monitored pages in the models created by Lees-Marschment. The 

data showed that selected political party parties communicate in accordance with the defined 

boundaries of the model. 

Hypotheses about the inclusion of selected parties based on primary research were confirmed 

in two of the three cases. In the case of the YES 2011 movement, it was confirmed that it 

could be included in the Market-oriented party category. Research has shown that the 

movement quickly adapts to current topics and is able to communicate them effectively in 

the media. At the same time, the share of the program's communication in the media in the 

monitored period does not make up even a third of the outputs. The ANO 2011 movement 

also fulfilled the condition of communicating topics without looking through the party's 

ideological focus. The ODS hypothesis assigns it to the category of Sales-oriented party, 

which was confirmed on the basis of research, the party actively communicated its program 

in the media and at the same time was very critical of current topics. The program and current 

topics were communicated from the point of view of the ideological focus of the ODS, ie 

the party did not adapt the content of the message according to the current moods in society. 

Based on the primary research, the KSČM was assigned the Product-oriented party category, 

which was not confirmed on the basis of the research; the party did not show features of this 

category. The KSČM mostly presented its positions on current topics in the media, not on 
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the topic of the party's program. From the point of view of party categorization within the 

Lees-Marschment model, the party shows similar values as the ODS and was therefore 

included in the Sales-oriented party category in the Lees-Marschment model.  
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