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Anotace 

Bakalářská práce ,,Analýza politické kampaně Do So na Trinidadě a Tobago s důrazem 

na kulturní kontext (případová studie)“ se zabývá rozborem a popisem politické kampaně 

strany UNC od najaté firmy SCL Groups, která byla navržena a vedena pro parlamentní 

volby na Trinidadě a Tobago v roce 2010. V práci je kladen důraz na kulturní kontext 

souostroví, neboť se ukáže jako důležitý pro komplexní pochopení navržení kampaně. 

Cílem práce je popsat kampaň Do So v kontextu historie země, jeho obyvatelstva  

a specifik trinidadské kultury. 

Annotation 

The bachelor's thesis "Analysis of the Do So political campaign in Trinidad and Tobago 

with an emphasis on cultural context (case study)" deals with the analysis and description 

of the political campaign of the UNC party by hired SCL Groups, which was designed 

and conducted for the general elections in Trinidad and Tobago in 2010. Emphasis is 

placed on the cultural context of the two islands, as it proves to be important 

for a comprehensive understanding of the campaign‘s design. The aim of the work is  

to describe the Do So campaign in the context of the history of the country, its population 

and the specifics of Trinidad culture. 
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Úvod 
 

Republika Trinidad a Tobago, souostroví dvou ostrovů nacházející se v jižní části 

Karibiku, je poměrně mladou demokracií s rozmanitou historií a kulturou. V období 

kolonialismu do tohoto regionu byla dovezena levná pracovní síla převážně z oblastí 

Afriky a Indie, což zapříčinilo novodobé etnické složení země. K oběma etnickým 

skupinám, Afro–Trinidaďanům i Indo–Trinidaďanům, se dnes hlásí po čtyřiceti 

procentech obyvatelstva. Tato dvě kulturně rozdílná etnika spolu přirozeně soutěží o moc 

v zemi a není tomu jinak ani na politické scéně republiky. Strana PNM zastupuje zájmy 

afrického obyvatelstva, strana UNC zájmy obyvatelstva indického. Bylo tomu právě 

v roce 2010, kdy dlouhodobý lídr strana PNM nečekaně vyhlásila předčasné volby  

do Parlamentu. Opoziční strana UNC spolu s externí společností SCL Groups využily 

této příležitosti a přišly s politickou kampaní nazvanou Do So. Stalo se tak, že potřetí 

v historii země vyhrála indo–trinidadská strana UNC a poprvé v historii T&T, 

že se premiérkou země stala žena Kamla Persad–Bissessar (Isacoff, 2011).  

Předmětem této deskriptivní případové studie je analyzovat vítěznou kampaň Do So 

strany UNC z roku 2010, na které pracovala najatá společnost SCL Groups, později 

Cambridge Analytica.1 V teoretické části ustanovím kulturní kontext země: bude stručně 

popsána historie oblasti, její obyvatelstvo, místní kultura i styl života. V poslední kapitole 

bude rozebrána politická situace země, lokální legislativní rámec pro vedení kampaní  

a místní specifika politické komunikace. V praktické části pak zanalyzuji kampaň Do So: 

představím autorskou společnost, inspiraci pro kampaň, její strategii a taktiku. Budu se 

věnovat i využití konkrétních komunikačních nástrojů, s důrazem na ty nejhlavnější 

z nich. Na konci analýzy bude představena reakce opoziční strany PNM a obyvatelstva 

země. Jako zdroje kromě odborné literatury a internetových zdrojů bude využit i rozhovor 

s pamětníkem kampaně, který byl proveden pouze pro tuto bakalářskou práci.  

Cílem práce je důkladně popsat kampaň Do So v kontextu historie země, jeho 

obyvatelstva a specifik trinidadské kultury, což je klíčové k pochopení komplexnosti  

a úspešnosti této kampaně. Téma politické kampaně Do So z roku 2010 na Trinidadě  

a Tobago nebylo doposud uceleně zpracováno, a to ani v kontextu místní kultury. 

Inspirací pro tuto práci byl dokumentární film The Great Hack z roku 2019, který 

pojednává o praktikách firmy Cambridge Analytica a zmiňuje právě i propojení této firmy 

 
1 Společnost nechvalně proslula ve spojení s Facebookem v kauzu zneužívání osobních dat (Hu, 2020). 

Přesný vztah a charakter firem bude vysvětlen později v kapitole praktické části 2. Vedení a organizace 

kampaně. 
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s kampaní Do So. Po premiéře dokumentu bylo na T&T zahájeno policejní vyšetřování, 

které skončilo v roce 2020 a bylo prokázáno, že společnost SCL Groups zneužila 

soukromá data trinidadských uživatelů internetu za účelem zmanipulování těchto voleb. 

Od původní teze jsem se ve struktuře obsahu odchýlila u kapitoly Strategic 

Communication Laboratories / Cambridge Analytica, neboť po podrobnějším dohledání 

informací během psaní této práce mi přišlo vhodnější, vzhledem k propojenosti 

s organizací a vedením kampaně Do So, vložit tuto část o najaté externí společnosti  

do této kapitoly pro ucelenější a komplexnější popsání vztahů a autorství kampaně  

Do So. Pro lepší a strukturovanější čtení jsem dále oddělila první část s kulturním 

kontextem země a pojmenovala ji teoretickou částí, praktickou částí jsem pak nazvala 

samotnou analýzu a popis kampaně Do So.  
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Teoretická část 
 

Tématem bakalářské práce je analýza politické kampaně Do So s důrazem na kulturní 

kontext (případová studie), která proběhla v roce 2010 na souostroví Trinidad a Tobago.2 

Pro analýzu jakékoliv politické kampaně, nejen tohoto případu na T&T, je důležité znát 

kulturní, sociální a demografický kontext populace stejně tak jako historii země, jeho 

politický systém a lokální legislativní rámec pro vedení politických kampaní. V teoretické 

části budou představy zejména tyto předpoklady pro úplné pochopení části praktické  

– analýzy samotné kampaně a komplexnosti jejího úspěchu v místním kontextu. 

1. Historie T&T  
 

1.1. Období 1498–1797 

Kryštof Kolumbus a jeho výprava dorazili na Trinidad a Tobago v srpnu roku 1498. 

Z jeho pamětí se můžeme dočíst, že odhad původního obyvatelstva byl 200 000 

domorodců, kteří působili nekonfliktně, ba dokonce přívětivě. Za původní náboženství se 

na Trinidadě a Tobago udává šamanismus založený na spiritualitě člověka a vesmíru, 

který se na souostroví, i přes křesťanské misionářství, drží až do 19. století. Španělská 

výprava dostala perlové dary, které se později staly hlavním důvodem ke kolonizaci 

souostroví. Jelikož se kvůli otrokářství a importu nemocí i chorob rapidně snížil počet 

obyvatel souostroví, roku 1515 byl vydán příkaz k dovozu otroků z ostatních španělských 

kolonií. Současné hlavní město republiky T&T se jmenuje Port–of–Spain a v této době 

se stalo hlavním přístavem, kam připlouvaly španělské lodě s nově dovezenými, převážně 

africkými, otroky. V roce 1777 byla kolonie Trinidad a Tobago otevřena pro obchod  

s Francouzi, což vedlo k nárůstu obyvatelstva – zejména kvůli dovozu afrických otroků 

– během deseti let se zvýšil celkový počet obyvatelstva souostroví téměř pětkrát, přičemž 

počet černošského obyvatelstva se zvýšil z 6 % na 56 % na úkor původního kmenového 

obyvatelstva, které se snížilo z 53 % na 6 % (Boomert, 2016, s. 83–142). 

1.2. Období 1797–1962 

V únoru roku 1797 dobyli Britové Trinidad a Tobago. Na souostroví se znovu zavedlo 

pěstování cukrové třtiny a konečně tomu bylo v roce 1838, kdy bylo zrušeno otroctví. 

Zlepšující se ekonomika a potřeba nové pracovní síly měly za důvod vysoké platy  

 
2 dále jen T&T 
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pro dělníky na plantážích, což mělo za důsledek imigrační vlnu po roce 1840 z ostatních 

britských kolonií, zejména pak z Indie (Boomert, 2016, s. 147–159). 

Roku 1857 byla na souostroví objevena ropa a těží se tam dodnes. Díky ropnému 

průmyslu se pozvedla ekonomika, to napomohlo nejvíce indickému obyvatelstvu, které 

bylo do té doby značně vykořisťováno a utlačováno (Brereton, 2011, s. 55–70). 

V roce 1925, stále pod britskou nadvládou, se konaly první volby do orgánu legislativní 

rady Trinidadu a Tobago. Následoval zrod a vliv dělnické strany a odborů (roky 1937–

1950). Spojené království v čele s královnou Alžbětou II. přišlo v roce 1958 

s neúspěšným pokusem o sjednocení jeho karibských kolonií do tzv. West Indies 

Federation. Federace ostrovů existovala pouze čtyři roky a po odstoupení Jamajky  

se nadobro rozpadla. Dne 31. srpna 1962 byla souostroví T&T udělena nezávislost  

(pod uskupením Commonwealthu), a tak vznikl samostatný stát nazývaný  

Trinidad a Tobago (Archibald, 1962, s. 233–243). 

1.3. Období 1962 až dnes 

Trinidad a Tobago se stal oficiálně republikou dne 1. srpna 1976 a prvním prezidentem 

byl jmenován bývalý guvernér Sir Ellis Clarke. Ten byl hlavním autorem nové Ústavy  

a členem strany PNM (sám byl i původem z africké části obyvatelstva). Nově vzniklý stát 

se však potýkal s mnoha problémy, mezi nimi třeba hnutí Black Power a s ním i spojené 

protesty, odboje a tzv. revoluce z roku 1970. Cílem tohoto hnutí bylo sebenalezení, 

seberealizace a zrovnoprávnění potomků afrických otroků. Jimi způsobené rozbroje 

vyústily v roce 1971 v politickou kampaň „No Vote“, po které strana PNM vyhrávala 

většinu mandátů v Parlamentu T&T. V sedmdesátých a osmdesátých letech,  

po Jomkipurské válce, stoupla celosvětově poptávka po ropě, což ekonomice Trinidadu 

a Tobago velmi pomohlo (zvýšil se průměrný plat i úroveň života), ale také zapříčinilo 

zvýšení korupce na souostroví, která s kriminalitou sužuje T&T dodnes. V letech 1990–

1992 otřásla Trinidadem a Tobago kauza pokusu o státní převrat skupinou 

extrémistických muslimů původem z Afriky: Jamaat al Muslimeen. Ti jsou dodnes 

považováni jako hrozba pro veřejnost a spolu s kriminalitou a obchodováním s lidmi jsou 

hlavními důvody pro opakované vyhlašování nouzového stavu (běžný noční zákaz 

vycházení, zvýšená policejní moc a kontroly, zákaz některých taxi služeb atd.) (Wilson, 

2012, s. 125–152 a Mahabir, 2013, s. 59–73). 
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2. Obyvatelstvo T&T   

Obyvatelstvo Trinidadu a Tobago má kořeny afrického, indického, evropského, čínského 

a libanonského lidu. Souostroví je nejvíce etnicky a kulturně diverzifikovaným 

společenstvím ve východní části Karibiku. Hlavní většinu ale tvoří obyvatelstvo 

afrického a indického původu (každá skupina zabírá přibližně 40 % etnické příslušnosti). 

Národní heslo je: ,,Společně aspirujeme, společně dosahujeme.“,3 což je jen dalším 

ukazatelem multikulturnosti společnosti T&T (Miyoshi, 2016, s. 83–95).  

Afričtí předci se sem do souostroví, dnes přezdívaného West Indies, dostali v průběhu 

16.–18. století, a to zpravidla jako otroci během kolonistické éry. Mluvíme–li o původním 

obyvatelstvu, jedná se o velmi malou menšinu Indiánů (též zvaní Amerindians), kteří jsou 

dnes kvůli asimilaci téměř k nerozeznání od početnějších národnostních skupin.  

K zachování původního obyvatelstva nepomohlo ani masivní vymírání na neštovice a jiné 

importované nemoci a choroby. Dnes se k původnímu indiánskému obyvatelstvu hlásí 

0,11 % obyvatelstva Trinidadu a Tobago. Indičtí předci se na T&T dostali v 19. století 

díky politice volného pohybu pod Britským impériem (Boomert, 2016, s. 94–150 a Regis, 

2016, s. 23–43). 

 

Obrázek 1 – Graf etnického složení T&T, 2011. Zdroj Encyclopaedia Britannica, Inc. 

 

2.1.  Africké obyvatelstvo a jeho charakteristika 

Africké obyvatelstvo se na souostroví Trinidadu a Tobago dostalo v průběhu 16.–18. 

století.4 Dnešní odhady říkají, že během této éry bylo do nově objevené oblasti Karibiku 

dovezeno okolo 1,5 milionu afrických otroků. Další migrační vlny africké populace 

 
3 V originálním znění: ,,Together we aspire, together we achieve.“ . 
4 Jako nejsilnější imigrační vlna se uvádí ta z roku 1770. 
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v oblasti Karibiku měly za důvod zákon o zrušení otroctví z roku 1834, kdy stoupla 

poptávka po pracovní síle, a tak došlo k masivní redistribuci pracovníků po všech 

okolních ostrovech. Tyto přesuny způsobily chaos na trhu práce na mnoha ostrovech  

a spolu se sérií dalších sociálně–ekonomických faktorů měly za důsledek, že přesuny 

volné pracovní síly uvnitř Britské říše byly téměř s nulovými náklady (Torres, 2019). 

Toho samého roku, tedy v roce 1834, se uvádí, že na souostroví T&T bylo přibližně 

11 500 afrických potomků (Higman, 1995, s. 330–332). Politická strana, která byla  

u moci během dekolonizace (a i získání statusu republiky) Trinidadu a Tobago, byla 

strana People’s National Movement (PNM). Strana byla založena a složena převážně  

z Afro–Trinidaďanů a je známá tím, že je to strana, která byla zatím nejdéle u moci  

na T&T (Brereton, 2011, s. 55–70). V dnešních dnech Afro–Trinidaďané tvoří 36,3 % 

obyvatelstva souostroví. V moderní historii si vydobyli své místo hnutím Black Power, 

které bylo inspirované hnutím Malcolma X nebo i Fidela Castro. Jejich cílem bylo 

znovuobjevení afrického kulturního dědictví a jeho upevnění v soudobé společnosti 

(Joseph, 2006, s. 25). Současné svátky a zvyky na Trinidadě a Tobago, které mají kořeny 

v afrických kulturách, jsou například každoroční Carnival, „steel band“ a calypso hudba. 

Patří sem i tzv. Moko Jumbies (africký duch), chodci na chůdách, kteří jsou k vidění 

během národního svátku Carnival, nebo Dame Lorraine, kostýmy původně zesměšňující 

manželky plantážníků. Vysvětlení těchto zvyků je oslava volnosti a svobody 

emancipovaných otroků. Bohaté kostýmy mají symbolizovat bělošskou kolonialistickou 

aristokracii a folklórní africké postavy (Miyoshi, 2016, s. 83–95). 

2.1.1. Kultura Subsaharské Afriky 

 
Otroci dovezení na Trinidad a Tobago v období 16–18. století byli převážně ze zemí 

Kongo, Nigérie a Mali (Boomert, 2016, s. 89). Za hlavní ideologické hodnoty Afričanů 

se uvádí plodnost, obrana před přírodou a náklonost k migraci. Složité přírodní podmínky 

a velké vzdálenosti způsobily i absenci politických a státních struktur (Elamé, 2006  

a Lehmannová, 2010, s. 293–327). Na Trinidadě a Tobago se kvůli importů otroků 

z východní a střední subsaharské Afriky objevují proudy křesťanství i tradiční africká 

náboženství označující řadu kultů (obecně se však dá říct, že jde o polyteistické  

a animistické směry). Tak, jako tomu je i v jiných kulturách, je i zde kladen důraz na roli 

a rozdíl dobra a zla (Regis, 2016, s. 23–43). Jako prvky hodnotové orientace uvedu pouze 

ty nejvýznamnější, které byly získány z průniku tří průzkumů vedených na africkém 

území. Jedná se o průzkumy Geerta Hofstedeho (z let 1999 a 2006), World Values Survey 
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(r. 2008) a Noorderhaven – Tidjani (r. 2001). Jako nejsilnější prvky a hodnotové dimenze 

se zde objevily: (velká) vzdálenost moci, (malý) individualismus, (silná potřeba) pravidla 

a hierarchie, (nízká víra) lidská dobrota a (velký) význam náboženství (Lehmannová, 

2010, s. 293–327). Pro vzájemný kolektivismus je typická inklinace k socialismu, 

nepotismu i tribalismu (zvýhodňování příbuzenstva či etnika), též krátkodobá orientace. 

Dalším společným aspektem je běžnost vlády jedné politické strany, přijde–li pak  

na opozici či změnu, je vždy zapotřebí jiných komunikačních kanálů a násilí k projevu 

moci (Lehmannová, 2010, s. 293–327 a Appiah–Thompson, 2020). 

 

2.2.  Indické obyvatelstvo a jeho charakteristika  

Indické obyvatelstvo se na souostroví Trinidadu a Tobago dostalo na rozdíl od afrického 

obyvatelstva až později, nejvíce v období 1838–1917. Došlo tak po chaosu způsobeném 

legislativní změnou o otroctví, která měla za důsledek téměř beznákladový přesun  

a pohyb pracovní síly v tehdejší britské říši. Na Trinidad a Tobago ve vlnách tehdy 

postupně přicestovalo odhadem 430 tisíc zemědělských pracovníků z indické kolonie 

(Torres, 2019), aby postupně nahradili dovezené otroky z Afriky (Brereton, 2011, s. 55–

70). V dnešních dnech Indo–Trinidaďané tvoří 37,6 % obyvatelstva souostroví, to je 

přibližně o 1 % více než africké obyvatelstvo. V moderní historii Trinidadu a Tobago byli 

Indo–Trinidaďané opomíjeni, neboť byli zpravidla chudší, a tedy ani neměli zastoupení 

ve vyšších vrstvách jako v politice a na vedoucích pozicích. Nepomohl jim ani fakt,  

že většina pozornosti byla v té době věnována černošskému hnutí Black Power. Změna 

k lepšímu přišla až po 70. letech 20. století, kdy se rozmohl obchod s ropou těženou  

na T&T. Toto období na T&T je nazývané „Hindu renaissance“ a došlo během něj 

k etnické revitalizaci indického obyvatelstva. Díky přísunu kapitálu a zlepšení průměrné 

úrovně života měli Indo–Trinidaďané konečně prostor a možnosti k tomu ukotvit svoji 

kulturu – přizpůsobit ji aktuální době, ale zároveň zachovat její hindu esenci a kořeny. 

Den 30. května byl vyhlášen roku 1995 jako státní svátek – jedná se o příjezd první 

indické lodě na Trinidad a Tobago (Brereton, 2011, s. 55–70, Prorok, 2015, s. 252–279  

a Rocklin, 2019, s. 192–202). V dnešním Trinidadě a Tobago můžeme narazit na původně 

indické svátky, které jsou již také svátky státními. Jedná například o svátek světel zvaný 

Diwali, který se slaví v říjnu až listopadu každého roku i na T&T. Tak jako je tomu  

i u originálního svátku v Indii, smysl trinidadského Diwali je symbolické pozvednutí 

spirituální temnoty. Rodiny a přátelé se setkají za soumraku a zapalují k tomu určené 
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rozmanité světelné předměty na veřejných i soukromých místech (Divali in Trinidad  

and Tobago, 2016). 

2.2.1. Hinduistická kultura  

 
Indické obyvatelstvo dovezené na Trinidad a Tobago v období 19–20. století bylo v drtivé 

většině hinduistického vyznání a přišlo ze severní části Indie, oblasti Awadhu a Bhojpuru. 

Již po roce 1890 dochází na T&T k uvolňování smýšlení a uzavřenosti indické 

společnosti i získání nezávislosti a svobody indických žen (Brereton, 2011, s. 55–70  

a Prorok, 2015, s. 252–279). Víra v reinkarnaci a věčný život ve vesmíru mají za jednu 

z hlavních charakteristik hinduistické kultury, a to je její ahistoričnost. Hinduismus je 

význačný svou ideovou tolerancí a volností, kterou však vyvažuje svou sociální rigidností 

(kastová společnost). Dostávají se zde do popředí znaky bezvýhradné oddanosti a lásky 

k vybranému bohu, meditace a askeze. Představa o společenské nerovnosti byla  

od pradávna v hinduistické kultuře akceptována a respektována. Každá kasta měla na 

sebe kladené jiné požadavky, povinnosti a práva (Lehmannová, 2010, s. 211–248  

a Gregory, 2020). Zaměříme–li se více na specifické rysy a kulturní prvky hodnotové 

orientace hinduistické společnosti, musíme navázat na duchovní nábožensko–filozofický 

koncept z védské tradice. Náboženství v tomto případě nelze separovat od hinduistické 

kultury a života Indů. Pojetí svobody člověka a formulace budoucnosti má za vznik silné 

charakteristiky individualismu. Tradice je zde vnímána procesem reinkarnace,  

tedy ve vztahu k minulosti, ale i k budoucnosti. Jejich interpretace kosmu a života je 

cyklická a hierarchická. Tento velký a dominantní zájem o duchovno a duchovní život 

vytváří tak prostředí pro zrod abstraktního myšlení, vědy (hlavně matematické a 

astrologické), avšak na úkor zájmu o dynamiku civilizačního vývoje a jeho důležitost 

(Lehmannová, 2010, s. 211–248 a White, 2019). 

 

2.3.  Vztah afrického a indického obyvatelstva  

Jedná se o střet dvou etnik. Každé etnikum má do jisté míry tendenci vymezovat se vůči 

jinému etniku. Pozorujeme tu přesvědčení o sdílení identity se svojí skupinou  

a vymezování se vůči druhé tzv. in–group a out–group jev. Jedním faktorem pro toto 

vymezení bývá právě společně sdílená historie, ale i jazyk, rasa, kultura atd. Co se týče 

vnímání etnicity u afrického obyvatelstva, v předkoloniální éře (tedy během importu 

otroků na Trinidad a Tobago) bylo silné a na kmenové úrovni. U hinduistického 
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obyvatelstva tento jev vnímáme poněkud méně (Lehmannová, 2010, s. 316, Appiah–

Thompson, 2020 a Gregory, 2020). Je však nutné podotknout, že vztah mezi těmito 

dvěma etniky nikdy nepřesáhl do násilné roviny, jednalo se spíše o souboj o politickou 

moc a symbolické provokativní střety vedené v dobrém slova smyslu. 

Etnické vztahy těchto dvou většin v nově vzniklém státě Trinidadě a Tobago byly tedy 

rivalské. Obě skupiny se snažily získat kontrolu a politickou moc. U moci byla dlouho 

(nepřetržitě přes 30 let) afro–trinidadská politická strana PNM. Na počátcích by se dalo 

mluvit o diskriminaci vůči indickému obyvatelstvu, kterému nebyly uznávané žádné 

státní dotace do roku 1947, do roku 1945 byly dokonce hinduistické sňatky považovány 

za neprávoplatné. Strana PNM pak prosazovala politiku těžby ropy během ropného 

boomu v sedmdesátých letech 20. století, což vedlo k obrovskému zlepšení úrovně života 

celého obyvatelstva (zvláště v oblasti dostupnosti vzdělání). To vedlo k tomu, že Indo–

Trinidaďané mohli obsadit nižší úřednické pozice na souostroví a během ropné krize 

ovládli i ostatní průmyslové sektory kromě politiky. V médiích se objevovaly narativy 

jak afro–centrické, tak i indo–centrické. Obzvláště se porovnávalo, které etnikum trpělo 

před zrušením otroctví a během nucené práce nejvíce. Celkový obraz indického 

obyvatelstva pak vylepšilo ustanovení nového státního svátku oslavujícího první příjezd 

Indů na T&T v roce 1854 stranou PNM, stále se však ale potýkali s lehkým 

znevýhodňováním ve státní správě T&T, kdy jim bylo spolu s dotacemi na typické 

hinduistické svátky odpíráno i povyšování na vyšší posty (Brereton, 2011, s. 55–70  

a Quinn, 2013, s. 101–113). I když se může zdát, že je společnost rozpolcena, není tomu 

úplně tak. Na úrovni všedního života se obě etnika tolerují a respektují. Často se  

k popisu aktuálního stavu používá rčení „Žij a nech žít.“. Dobrovolná segregace je sice  

na každodenním pořádku, mezirasové vztahy jsou však velmi rozšířené a tyto dvě etnika 

spolu vychází v jinak nekonfliktní koexistenci (Wilson, 2012, s. 125–152). 

3. Kultura na T&T   
 

Na souostroví Trinidadu a Tobago panuje souboj dvou hlavních kultur – africké  

a hinduistické. Jedná se o komplexní sociální, kulturní a lingvistickou problematiku,  

na kterou vyšlo mnoho odborných studií. Do definice kultury můžeme zahrnout chování, 

zvyky, jazyk, oblečení, jídlo, náboženství atd. U příkladu T&T však musíme mluvit 

konkrétně ke každému etniku zvlášť, jelikož se jejich kultury více liší, nežli prolínají 

(Regis, 2016, s. 1–22). Jak jsem již zmínila i v části 2.3. Vztah afrického a indického 
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obyvatelstva, tyto dvě etnika spolu v moderních dějinách soupeřila, a to i na poli 

kulturním.  

 

,,V kosmopolitní společnosti jako té trinidadské, folklór by měl mít a má funkci 

komplementární. Avšak, přijde–li na určování jednotných národních kulturních symbolů 

a identity, setkáme se se spoustou sporů mezi těmito dvěma kulturami.“ (Wilson, 2012,  

s. 137) 

 

Nejvíce kulturního souboje vidíme během největší kulturní události roku T&T – 

karnevalu. Skupinové soutěžení a napětí je znát i na politické scéně, kdy v opozici tomuto 

svátku je indická část obyvatelstva. Téma karnevalu se tak často objevuje i v politice  

a stranických agendách (Wilson, 2012, s. 125–152). Jedná se o dvoudenní soca slavnost 

(Carnival Monday a Carnival Tuesday),5 během které se koná průvod v ulicích měst. Této 

dvoudenní slavnosti předchází celé období oficiálně nazvané „carnival season“ trvající 

přibližně tři měsíce, během kterého se koná téměř každý den nějaká oslava či událost. 

Karnevalová sezóna a karneval samotný přilákají na Trinidad a Tobago každoročně 

60 000 turistů a dnes je to jedním z největších zdrojů příjmu pro souostroví, vydělávající 

27 milionů dolarů ročně (Miyoshi, 2016, s. 83–95). 

Kromě území a novodobých dějin spolu tyto dvě skupiny sdílí kulturní znak, kterým je 

jazyk. TrinEC (Trinidadian English Creole) se stal rodným jazykem obyvatel souostroví. 

Jedná se o mutaci angličtiny, která dostala svou dnešní formu jednak historií ostrova  

a dostupností vzdělání, tak i importem názvosloví z hindského a afrických jazyků (Regis, 

2016, s. 83–110). 

Sebeidentifikace africké většiny souvisela s hledáním svých kořenů v Africe, nejvíce 

skrze náboženství a dějiny. Stalo se populárním trasování až k africkým dávným 

královstvím, spíše se dnes ale setkáme se sebeidentifikací panafrické ideologie (Taylor, 

2001, s. 15–17). Jako jejich hudba se často považují žánry calypso a soca, které ale 

obsahují i indické formy, a s nimi spojený hudební nástroj steel pan (viz dále 3.1. Hudební 

žánr soca). Za hlavní svátek tohoto etnika je považován každoroční Carnival, které  

si africké etnikum přivlastňuje (Wilson, 2012, s. 125–152 a Ballengee, 2019). 

Sebeidentifikace hindské většiny byla nejdříve silně spojena s Indií, neboť na souostroví 

T&T přicestovali víceméně dobrovolně a „dočasně pouze za prací“. Náboženství se tak 

 
5 Viz následující kapitola 3.1. Hudební žánr soca 
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uchovalo povětšinou jako čistý hinduismus, popřípadě islám, a tak podobně i jejich 

folklór (Taylor, 2011, s. 54–59). Národním jídlem celého T&T je dnes považován pokrm 

„roti“ a „doubles“ s kari a cizrnou. Hudba indického etnika je chutney (či chutney soca), 

která byla definována deset let po ustanovení socy. Je to soca silně obohacená indickými 

hudebními prvky např. za využití hudebního nástroje tassa a manjira (Wilson, 2012,  

s. 125–152, Ballengee, 2019 a Rocklin, 2019, s. 219). 

Styl života a každodenní fungování karibské společnosti se liší ve své otevřenosti 

k hudbě. Komerční sféra funguje z většiny na bázi malých soukromých obchodů, které 

zaplňují ulice. Tyto obchody bojují o pozornost zákazníků právě hlasitou hudbou – mají 

před vstupními dveřmi hudební systémy vyšší třídy, na které je přes mikrofon připojen 

promotér hlásající a burcující kolemjdoucí aktuálními akcemi, událostmi či anekdotami 

za účelem nalákat zákazníky do obchodu. Menší a méně prosperující obchody pak 

využívají rádio nebo vlastní výběr oblíbených soca písní (Bronfman, 2016, s. 117–156). 

 

3.1.  Hudební žánr soca 

 

Dříve, než byla na souostroví hlavním hudebním žánrem soca, bylo jím od 19. století 

calypso, ve kterém má soca své kořeny. Jedná se o afro–karibskou hudbu, která je známá 

svým rysem, že je zároveň nástrojem hlasu lidu vyjadřující kritiku politickému  

i společenskému systému. Calypso hudba (a hlavně její text) byla využívána jako 

komunikační nástroj vyjadřující společenské obavy a problémy naskrz celým 

obyvatelstvem souostroví. Taktika byla hudebně komentovat jedno specifické aktuální 

téma a rozproudit debatu napříč společností (Miyoshi, 2016, s. 83–95). 

 

„Calypso je folklór Trinidadu, styl poezie, informování o aktuálním dění prostřednictvím 

písně.“ řekl Lord Invador, jeden z nejrespektovanějších calypso umělců (Miyoshi, 2016, 

s. 89). 

 

Název soca a samotný žánr vznikají v sedmdesátých letech na T&T jako složení slov soul 

(,,so“) a calypso („ca“). Je to hudba, která spojuje všechny národnosti a etnika souostroví. 

Tento hudební žánr se původně začal vyvíjet v pozdější druhé polovině 20. století 

experimentováním s tehdy rozšířeným calypsem – nová generace hudebníků začala 

mixovat žánr calypso se zvuky a instrumenty z trinidadských etnik (afrického  

a indického). Proto máme v dnešní době různé druhy socy jako jsou např. chutney soca 

nebo parang soca. Vývoj socy tak odráží dynamiku vývoje obyvatelstva souostroví 
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Trinidadu a Tobago (Nero, 2006, s. 119–133). Je to tak i u písniček Davida Ruddera 

(Permission to Mash Up the Place či One More, Officer),6 kde již na začátku vývoje 

tohoto nového žánru existují případy, kdy během živého zpěvu písničky došlo 

k implikacím u posluchačstva, tradičně tedy navazuje svým vlivem na calypso. Dnešní 

moderní soca je spíše typická tím, že více než k otevírání dialogu s veřejností je využívána 

k dávání instrukcí. Je to hudba všech akcí (fêtes, karneval, j’ouverts, mas atd.) a tedy 

přítomnost všech zpěváků a umělců je už na větších veřejných akcí v podstatě povinná 

(Leu, 2000, s. 45–58). 

 

,,Parametr úspěchu soca písně je jak dav provádí úkony vedené zpěvákem. Fête se stal 

důležitým místem, kde se během karnevalové sezóny vyvíjejí kolektivní gesta a taneční 

pohyby.“ (Leu, 2000, s. 49) 

 

Trinidadská hudba, hlavně v kombinaci s karnevalem, se stala tak velkým rizikem pro 

vládnoucí režim, že až dokonce pod britskou nadvládou bylo toto spojení zakázáno. Velká 

snaha o kontrolu a potlačení místní kultury se však nesetkala s úspěchem a karnevalová 

tradice byla opět po roce obnovena. Nebylo to ovšem úplné uvolnění. Během karnevalu 

vznikla nová akce, soutěž National Calypso King, která byla pod správou vládnoucí 

strany PNM, která měla za cíl kontrolovat texty písní. Vítězem se pak staly jen ty písně, 

které přímo neodporovaly režimu (Allen, 2019).  

Hudba má tedy pro obyvatelstvo Trinidadu a Tobago velký význam. Její využití, 

spirituální hodnota a komunikační charakter, nemluvě o její všudypřítomnosti  

ve společnosti a každodenním životě obyvatel, má obrovský potenciál a moc na ovlivnění 

nastolení společenských témat a dynamiky, jak budou společností rezonovat (Ballengee, 

2019). 

 

3.2.  Tanec  

 

Vývoj tance v oblasti Karibiku má hluboké kořeny a složitý vývoj s mnoha externími 

vlivy. Co se však nemění, je význam tance ve společnosti, který je nekonvenční pro 

evropské smýšlení. Má za to hlavně dlouholetá oprese afrických otroků, jejichž jediným 

 
6 Na T&T má policie větší pravomoci, než je tomu v našich evropských zemích. Místní policie často 

demonstruje a uplatňuje svoji moc právě při kulturních akcích. Dochází k tzv. shutdowns, což znamená, 

že policie akci uzavřela a ukončila v průběhu, často dlouho před svým naplánovaným koncem. Písnička 

One More, Officer byla právě cíleně zpívána, když policejní složky přicházeli na koncert s cílem ho 

předčasně zavřít. Došlo k odporu publika, které hromadně bránilo v přístupu policistům na pódium. 
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východiskem z reality a cestou ke katarzi byl právě tanec. I dnes je tanec všudypřítomný 

a pro místní obyvatelstvo charakteristický. Na souostroví existuje mnoho tanečních 

skupin, jež působí i ve státních školách. 7 Na ulici je běžné potkat tancující skupiny  

či jednotlivce. Náboženské symboly a rituály přináší vnitřní smysl a tanec pomáhá 

k jejich zachování napříč časem, uchová kolektivní paměť a tvaruje skupinovou identitu 

(Taylor, 2001, s. 15–30). Jako hlavní rysy tance na calypso a soca hudbu uvádí Daniel 

(2011, s. 108–128) transcendenci, odolnost, občanství a státní příslušnost. 

Součástí tanečních praktik je i soutěžení, „call–and–response“ zpívání, bubnování či jiné 

způsoby vytváření rytmu (Allen, 2019). Charakter tance není dnes jen rekreační, ale stále 

si uchoval i jiné dimenze – sociální, ideologickou a politickou nadstavbu. Politický 

charakter tance je ve vyjadřování obav z autority a vládnoucí moci. Skrze tanec tancující 

vyzýval ty u moci buďto o změnu, uvolnění, či nějakou jinou akci, protože během tance 

pocit reciprocity, vlastní síly a rebelství je aktivován (Daniel, 2011, s. 108–128). 

4. Politická situace na T&T 
 

Lze říct, že navzdory dlouhodobé dominanci strany PNM (od roku 1956) jsou volby  

na Trinidadě a Tobago pravidelné, svobodné a spravedlivé od dob osamostatnění země. 

Indo–Trinidaďané tradičně dávají své hlasy všem stranám, jen ne afro–trinidadské straně 

PNM. Jejich vzorec hlasování je tedy ovlivněn náboženstvím, etnikem a proti–indickou 

politikou strany PNM. S příchodem indické strany UNC se indické obyvatelstvo 

sjednotilo v její podpoře, čímž došlo k bipolarizaci politické scény. V historii souostroví 

byl i jeden pokus o koalici indo–afrických politických hráčů pod jménem NAR (National 

Alliance for Reconstruction), které se však kvůli vnitřním rozporům po jednom volebním 

období rozpadlo. Politická moc historicky unikala indickému obyvatelstvu až na dvě 

vítězství ve volbách v letech 1986 a 1995 (Brereton, 2011, s. 55–70). Neměnný vzorec 

vidíme také na ostrově Tobago, kde každé volby vyhrává strana PNM. Za příčinu se má 

hlavně dlouhodobá komunikace místní odnože PNM, jejichž komunikovaná idea je ,,když 

nebudete volit nás, UNC vyhraje a budete mít indickou vládu, která vám nerozumí“ 

(Rocklin, 2019, s. 73–87). Nečekaná změna přišla právě v květnu roku 2010 s kampaní 

Do So strany UNC, která konečně vyhrála v parlamentních volbách, dokonce získala  

i post premiéra, a to s ženskou hindu kandidátkou Kamlou Persad–Bissessar. Jednalo se 

o velké vítězství, neboť do té doby, indické obyvatelstvo dosáhlo zpravidla jen nízkých 

 
7 Pro ilustraci doporučuji video: https://www.youtube.com/watch?v=–knz7uMRLN8 pozn. aut. 

https://www.youtube.com/watch?v=-knz7uMRLN8
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politických postů (Rocklin, 2019, s. 73–146). Z průzkumu volebního názoru obyvatelstva 

z roku 2011 vyplývá, že se většina Trinidaďanů shodne, že se jejich politická preference 

historicky odvíjí od etnického složení strany. O tomto jevu a relevantnosti etnicity  

ve volbách na T&T pojednává Stacey–Ann Wilson (2012, s. 125–152), která zdůrazňuje 

její využívání v době voleb. Ve spojení s již zmíněnou etnicitou se objevují i symboly 

barvy kůže, společenského statusu, skupinových zájmů a paranoi. Z vedených rozhovorů 

s pamětníky vyplývají i svědectví o tom, jak toto vzájemné politické vyhraňování se vůči 

druhému etniku způsobilo rozepře uvnitř komunit a měst. Sociolog z University of the 

West Indies, St. Augustine k této problematice uvádí, že politici jednoduše pracují se 

strachem a předsudky místního obyvatelstva. Všechny strany sice ví, že k získání většiny 

v dané demografii populace musí mít společné body pro všechny etnika, avšak v praxi se 

opakovaně prokázalo, že tyto spojovací body jsou vnímány negativně a falešně. 

 

Srovnáme–li výsledky voleb z let 2002, 2007, 2010 a 2015 vidíme, že rok 2010 byl rokem 

změny: 

Tabulka 1 – Výsledky parlamentních voleb na T&T. 

 

Volební 

účast 

PNM (počet 

míst 

v Parlamentě) 

Představitel 

PNM 

UNC (počet 

míst 

v Parlamentě) 

Představitel 

UNC 

2002 69,6 % 50,9 % (20) Patrick 

Manning 

46,9 % (16) Basdeo 

Panday 

2007 66 % 45,99 % (26) Patrick 

Manning 

29,85 % (15) Basdeo 

Panday 

2010 69,45 % 39,7 % (12) Patrick 

Manning 

43,72 % (21) Kamla 

Persad–

Bissessar 

2015 66,84 % 51,68 % (23) Keith 

Rowley 

39,61 % (17) Kamla 

Persad–

Bissessar 

 

Tabulku dle dat Trinidad and Tobago General Election8 Results z webu Caribbean 

Elections sestavila autorka. Představitelé jednotlivých stran jsou uvedeni, jelikož jsou 

kandidáty na post premiéra a politická komunikace stran je vysoce personalizovaná. 

 

Rok 2010 byl tedy výjimečný změnou, která se udála potřetí v historii Trinidadu  

a Tobago. Vítězství strany UNC bylo nečekané, zejména přihlédneme–li k faktu, že se 

 
8 General elections jsou parlamentní volby. 
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premiérkou země stala poprvé žena a indického původu, Kamla Persad–Bissessar, což je 

na místní poměry netradiční (Singh, 2015, s. 16–17). Strana PNM podruhé v historii 

nezávislosti země získala méně jak 40 % hlasů, stalo se tak tomu předtím pouze jednou, 

a to v roce 1986 (Trinidad and Tobago General Election Results 2010, 2010). 

 

4.1.  Politický systém 

 

Trinidad a Tobago je republikou od 1. srpna 1976, kdy přijalo Ústavu (nezávislost získalo 

pod uskupením Commonwealth již 31. srpna 1962). Funguje na principu unitárního státu 

regulovaného parlamentní demokracií. Tobago má dnes určitou autonomii – od roku 1987 

mu byla udělena plná vnitřní samospráva. V čele výkonné moci T&T stojí premiér  

a vláda, jmenovaná z řad členů zákonodárného sboru. Parlament Trinidadu je 

dvoukomorový, skládá se z premiérem jmenovaného Senátu a Sněmovny reprezentantů 

volených přímo občany. V čele soudního systému T&T je Nejvyšší soud, dále Vyšší soud 

a Odvolávací soud. Okresní soudy fungují na místní oblastní úrovni a soudci jsou 

jmenováni prezidentem na návrh premiéra. Souostroví je administrativně rozděleno na 9 

regionů, které jsou dále rozděleny na 30 volebních okresů (29 na ostrově Trinidad a 1 

pro celý ostrov Tobago). Dále zde na T&T nacházíme 5 obcí (hlavní město Port–of–

Spain, Arima, San Fernando, Chaguanas a Point Fortin), které si volí své městské rady a 

starosty. Volební právo má každý svéprávný občan T&T starší 18 let (Isacoff, 2010). 

 

Parlament se skládá z horní a dolní komory. Horní komora (čili Senát) sčítá celkem 31 

členů jmenovaných prezidentem na 5 let (16 členů na návrh premiéra, 6 na návrh lídra 

opozice a 9 dle uvážení prezidenta z náboženských, sociálních a ekonomických skupin). 

Dolní komora (čili Sněmovna reprezentantů) sčítá celkem 41 členů přímo volených 

dospělými občany na 5 let. Sněmovna Tobaga sčítá celkem 15 členů volených na 4 roky, 

12 přímo volených dospělými občany a 3 jmenovaní většinovou stranou (Isacoff, 2010  

a PARLIAMENTARY REPORTS FROM TRINIDAD AND TOBAGO, 2020). 

  

4.2. Strana UNC 

 

Stranu UNC (United National Congress) založil Basdeo Panday roku 1989. Jejich stále 

aktuální předsedkyní je Kamla Persad–Bissessar a k roku 2020 strana sčítá 120 tisíc 

členů. Strana se na politickém spektru vyskytuje ve středo–levu se svojí ideologií sociální 

demokracie. Jejich barva je sytě žlutá a za symbol mají slunce stoupající nad pohořím 
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Trinity Hills. V aktuálním zastoupení na politických postech (od senátu k místním 

majorům) zaujímají až polovinu míst. Historicky podporu strany zajišťuje většina Indo–

Trinidaďanů, neboť i představitelé této strany jsou indického původu. Strana je tak často 

nazývána jako Indická strana či Hindská strana. Typickým voličem UNC je Indo–

Trinidaďan z předměstí (About UNC, 2019). 

Roku 1995 byl tehdejší předseda strany Basdeo Panday zvolen prvním indo–trinidadským 

premiérem. Jeho volebními sliby byla propagace a pozvednutí indické části země,  

tj. navrhnutí kvót reprezentace Indů ve veřejném sektoru a ve státem vlastněných firmách, 

kvóty pro propagaci indické kultury v mediálním prostoru rádií a televizních stanic atd. 

(Younger, 2009, s. 95–125). Další parlamentní volby z roku 2000 zaujaly organizaci  

The Commonwealth Observer Group, která podala vyjádření obav z negativních kampaní 

na T&T, kdy se obě opoziční strany snažily pošpinit vedoucí osobnost z druhé strany, 

jinak řečeno, že jejich kampaně byly vysoce personalizované a negativní (strana UNC  

a B. Panday vs. strana PNM a P. Manning). V závěru hlášení stálo, že kampaně se staly 

v posledních letech na souostroví více agresivními důsledkem rozšíření útočné reklamy 

a taktiky veřejného zastrašování. K tomu bylo vydáno i doporučení o ustanovení 

volebního kodexu pro kampaně, avšak neúspěšně. Obě strany získaly toho roku stejný 

počet hlasů i míst v Parlamentu a vznikl tím spor, kdo se stane příštím premiérem. Tento 

spor musel nakonec rozhodnout tehdejší prezident republiky, který jmenoval Manninga 

ze strany PNM. V roce 2006 vznikla strana COP (Congress of the People), která najednou 

soupeřila o indické voliče se stranou UNC. V médiích se často objevovalo, že jde  

o ,,rodinný spor“, protože technicky šlo o odštěp strany UNC (Younger, 2009, s. 95–125 

a Wilson, 2012, s. 125–152). Strana UNC se těsně před vyhlášením předčasných voleb 

z roku 2010 spojila do opoziční koalice s již zmíněnou stranou COP, spolu se stranami 

TOP (Tobago Organization of the People), National Joint Action Committee (agenda 

orientace na Black Power hnutí), Movement for Social Justice (organizace odborů)  

a nazvali se People’s Partnership Coalition. Jejich předsedkyní se stala Kamla Persad–

Bissessar ze strany UNC, což byla i hlavní prezentovaná strana koalice (Isacoff, 2011). 

Ve volbách vyhráli 59.8 % hlasů, tedy 29 míst v Parlamentu (PNM získalo 39.5 %  

a 12 míst) (Wilson, 2012, s. 125–152). 

 

4.3.  Strana PNM 

 

Strana PNM (People’s National Movement) je nejstarší politická strana na T&T a zároveň 

i stranou nejdéle u moci. Byla založena v roce 1955 Ericem Williamsem a nynějším 
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předsedou strany je Keith Rowley. Mají vlastní noviny s názvem MAGNUM a k roku 

2018 sčítali 100 tisíc členů. Na politickém spektru se nachází ve středu se svojí ideologií 

sociálního/národního liberalismu. Barva strany PNM je červená a jejich symbolem je 

rostlina balisier. V aktuálním zastoupení na politických postech (od senátu k místním 

majorům) zaujímají nejméně polovinu míst. Historicky se strana nazývá též hlavní 

trinidadskou politickou stranou, díky svému dlouholetému působení ve vedení země, 

nebo také Černošskou stranou či Africkou stranou. Typickým voličem PNM je Afro–

Trinidaďan střední třídy z města. K hlavním politickým zásluhám PNM patří sestavení 

Ústavy T&T, veřejné státní školství, veřejné státní zdravotnictví ad. (Our Party PNM, 

2021). 

První výhra strany PNM v parlamentních volbách přišla hned v roce 1956. Pod vedením 

Dr. Erica Williamse jako první národní strana na T&T dokázala sestavit program, 

mobilizovat voličstvo a vyhrát volby. Profilovali se jako multietnická strana 

reprezentující střední a nižší pracující třídu. Jelikož byli první, stali se precedentem  

pro celou politickou kulturu a scénu na T&T. Ještě dlouho dobu neměla tato strana stejně 

silného politického soupeře. Až po téměř 30 letech fungování a vládnutí se na politické 

scéně objevují větší konkurenční strany: ONR (Organization for National 

Reconstruction), ULF (United Labor Front pod vedením Basdea Pandaye z pozdější 

UNC), DAC (Democratic Action Party) a Tapia House (strana cílící na intelektuální elitu 

země). Je tomu v roce 1986, kdy je strana PNM poprvé poražena ve volbách koalicí NAR 

(National Alliance for Reconstruction), jež zastupovala zájmy obou ostrovů a obou 

oblastí – města i venkova (Meighoo, 2009, s. 17–36 a Wilson, 2012, s. 125–152). Patrick 

Manning nahrazuje náhle zesnulého expremiéra P. Chamberse ve funkci a vítězně vede 

stranu PNM až do prohry v roce 2010, poté rezignuje ve prospěch Keitha Rowleyho,  

který vede stranu dodnes (Isacoff, 2011). 

 

4.4. Legislativní rámec vedení politických kampaní na T&T 

 

Volby na T&T jsou soukromě financované. Systém zvýhodňuje již etablované strany,9 

které buďto byly nebo jsou u moci anebo mají konexe s finanční / byznys komunitou.  

Ve volebním zákoně T&T není ustanovena maximální částka, kterou může strana  

na volební kampaň vynaložit. Financování kampaně strany ani nemusí být dle zákona 

 
9 Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, jedná se o dvě strany etnického založení a to PNM (Afro–

Trinidaďané) a UNC (Indo–Trinidaďané). 
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transparentní, tedy není nutnost uvádět dárce ani částky. Tradičně strany vynaloží nejvíce 

finančních prostředků na nákup mediálního prostoru v televizi, rádiu a novinách. 

Dokonce se i mluví o podplácení voličů, kdy je myšleno volné rozdávání různých 

reklamních předmětů, či pořádání nejrůznějších zábavných akcí atd. (Ryan, 2003, s. 1–

10). Co se týče mediálního prostoru, též není nikterak zákonem omezen. Přístup  

do mediálního prostoru jak soukromého, tak veřejnoprávního, má každá strana, která si 

ho zaplatí. Neexistují žádné státní regulace politické reklamy a jejího obsahu ani limitace 

státní propagandy. Mediální domy nejsou nikterak omezeny režimem slotů pro politickou 

reklamu, záleží na každé straně, jaký prostor a v jakém množství si koupí (Ryan, 2003, 

s. 1–10). 

,,Na Trinidadě a Tobago jsou časté a přetrvávající stížnosti, že strany, které jsou u moci, 

jsou zvýhodňovány státem vlastněnými médii. National Broadcasting Network a ostatní 

státní mediální zřízení jsou nařčena z neférovosti a nevyváženosti ve vztahu k pokrývání 

a vysílání politických srazů, talk show, komentářů politiků či přiřazování vysílacího času 

na tyto výstupy.“ (Ryan, 2003, s. 4) 

Stranické politické kampaně na T&T tedy nejsou transparentní ani regulovány. Příkladem 

nám může být i dvacetistránkový výstup kampaně strany UNC ve dvou rozdílných 

novinách v jednom týdnu z roku 2001. Průměrný odhad útrat stran (mluvíme  

o maximálně 5 politických stranách) za jedny volby na T&T je 4 miliony USD,  

z toho úplatky ve formě finanční podpory strany jsou odhadovány až na 25 % (Ryan, 

2003, s. 1–10). 

 

4.5. Kampaně v Karibiku 

 

V této kapitole představím tři největší rozdíly mezi používanými kampaňovými nástroji 

na T&T, které u nás v České republice nejsou buďto do takové míry, či vůbec využívány. 

Jedná se o volební shromáždění, které je téměř vždy spojeny s velkým koncertem, tancem 

a místními umělci. Druhá praktika je využití školní akce zvané ,,bazaar“ jakožto 

politického nástroje. Třetí je neomezené využití venkovní reklamy, zejména plakátů 

v ulicích měst a obcí. 

  



 26 

4.5.1. Volební shromáždění a kolaborace se zpěváky 

 

Volební shromáždění (tzv. rallies) jsou na T&T velmi oblíbené. Zpravidla se jedná  

o velikou akci, během které, kromě vystupování jednotlivých kandidátů pořádající strany 

představujících aktuální volební program či rozdávajících stranické reklamní zboží, 

vystupují lokální oblíbené známé osobnosti, především pak zpěváci. Na tyto akce buďto 

navazují, nebo v průběhu programu doprovázejí, hudební představení, které jak je 

vysvětleno v kapitole 3. Kultura na T&T, mají velký význam v místním stylu života. 

Aktuální kandidáti pak pódium neopouští, ba naopak se drží v blízkosti vystupujícího 

umělce (PNM Rally at Eddie Hart grounds, Trinidad in 4k, 2015 a Jimenez, 2019). Condit 

(2017, s. 207–230) ve své studii zkoumá vliv na vnímání písní a jeho míšení s politickým 

programem v kontextu americké legislativy. Na jednu stranu zde staví svobodu 

politického projevu vs. vnímanou náklonost / oblíbenost umělce. Dodává, že výběr písní 

není náhodný, ale jedná se o důkladně naplánovanou strategii za účelem umocnit 

politickou zprávu aktuální kampaně. Tento efekt je pak ještě silnější, když kandidát 

přednáší svůj program a píseň hraje zároveň v pozadí. Další studie z roku 2019 zkoumá 

davový vliv volebních shromáždění na chování a pocity jedince. Uvádí se v ní, že jako 

první jsou ovlivněny účastníkovy emoce. Toto působení může mít až takový efekt,  

že jedinec může změnit naprosto své dosavadní názory a připojí se k většině. Jakmile pak 

souzní s davem, změní se i jeho fyzický pohyb a chování na shromáždění, typicky  

se podvědomě přiblíží k pódiu, organizátorům a vystupujícím (Zhang, 2019, s. 377–386). 

 

„Když jednotlivec vstoupí na volebním shromáždění do sféry vlivu organizátora  

a interaguje s jinými jednotlivci, nakazí se emocemi ostatních jednotlivců v oblasti 

vědomí. Vzhledem k velkému počtu lidí na volebních shromáždění se dav lehce stává 

aktivním a přijímání emočních impulzů je pak snadnější.“ (Zhang, 2019, s. 380) 

 

4.5.2. Školní akce ,,bazaar“ 

 

Na Trinidadě a Tobago se setkáváme ve školách s bazaary, což je vlastně název  

pro náboženské kázání. Z historického hlediska totiž absolutní většina škol zůstává stále 

náboženského charakteru. Dnes již tato akce nabyla i jiných dimenzí, ale praktická část 

se nemění – většinou ke konci denní výuky jsou všichni studenti nashromážděni v místní 

aule (mají tam speciální prostory o této kapacitě) a je jim přednášena nějaká životní lekce. 

Povětšinou je náboženského charakteru, objevují se ale i přednášky např. sexuální 
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výchovy, profesního networkingu10 či právě představování politických stran a jejich 

programů (Trinidad and Tobago's education system is multi–faceted and well funded, 

2015 a Belvadi, 2019, s. 102–111). Aby si zajistili co největší účast a pozornost studentů, 

často je přidán i hudební prvek, kdy vybraný umělec dorazí na bazaar a po přednášce má 

vystoupení. Bylo tomu i tak s přednáškami strany UNC během kampaně Do So, kdy 

politici chodili po školách a přednášeli svůj program, rozdávali reklamní zboží  

i odpovídali na otázky prvovoličů ve spojení s hudebním vystoupením (Jimenez, 2019). 

 

4.5.3. Street media 
 

Outdoor reklama, venkovní reklama či také OOH je typ marketingového nástroje  

a médium s rozsáhlými možnostmi: od plakátů, graffitů, billboardů přes venkovní 

plachty, obsahy vitrín atd. (Halada, 2016, s. 100). Dá se tedy říct, že je v každodenním 

životě všudypřítomná. Ještě více byl tento fenomén výrazný v ulicích měst souostroví 

T&T během kampaně Do So (Jimenez, 2019). Taktiku plakátů ve své studii rozebírá 

Gerbaudo (2014, s. 239–250), kdy se zaměřuje na jejich využití v prostoru a symbolický 

význam pro skupiny. Uvádí, že vyvěšování plakátů má za důsledek teritoriální rozdělení 

oblasti, při čemž může tak pak docházet ke střetům odlišných názorových skupin. Role 

takovýchto plakátů je informativní, kdy upozorňuje na nové aktivity v místní komunitě. 

Také naráží na jeho neměnný význam ve stále více digitalizovaném světě, ba naopak 

ukazuje jeho sílu v městské krajině. Bývalý ředitel firmy Cambridge Analytica Alexander 

Nix potvrzuje, že tyto komunikační aktivity jsou pro oblast Karibiku tradiční a jsou hojně 

a často využívány (Bloomberg: Data mining company Cambridge Analytica worked  

for the UNC, 2018). 

  

 
10 např. viz https://www.caribbeanlifenews.com/community–bazaar–at–st–gregory–the–great–catholic–

school/ 
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Praktická část 
 

V této části bude analyzována politická kampaň trinidadské politické strany UNC 

navržená najatou společností SCL Groups. Kampaň byla spuštěna pro předčasné volby 

do Parlamentu T&T, které byly vyhlášeny 16. dubna 2010 a proběhly 24. května 2010. 

Tehdejší premiér P. Manning ze strany PNM vyhlásil volby nečekaně, dodnes nejsou 

známé důvody. Koalice People’s Partnership (pod záštitou a vedením strany UNC)11 

tehdy překvapivě vyhrála 29–12 míst v Parlamentě nad stranou PNM. Zároveň 

premiérkou republiky se stala poprvé v historii oblasti žena indického původu Kamla 

Persad–Bissessar (UNC) (Isacoff, 2011). 

 

Analýzy politických kampaní většinou probíhají zkoumáním jednotlivých částí plánování 

a vedení kampaně spolu s jejich výsledky. Jmenovitě se jedná o jejich počáteční analýzy 

obyvatelstva a lokálního prostředí, vymyšlení strategie a taktiky, kvalitní segmentace 

voličstva a jejich zacílení, vybrání a použití vhodných komunikačních nástrojů atd. 

Efektivita kampaně se pak dá hodnotit ze dvou úhlů pohledu, a to dle výsledku daných 

voleb a dle přijmutí sdělení kampaně cílovými skupinami. Vzhledem k tomu,  

že předmětem této práce je analýza kampaně Do So z roku 2010, budu v praktické části 

postupovat stejně, tedy dle vzoru analyzování kampaní akademika Philippe J. Maareka. 

Nejdříve ukotvím společenský kontext a tehdejší problémy rezonující obyvatelstvem  

v roce 2010 na T&T, následně se zaměřím na strategii a taktiku kampaně. Budu rozebírat 

i jednotlivé komunikační nástroje v tehdejším technologickém kontextu a jejich funkci 

v kampani. Na závěr analýzy uvedu výsledky a reakci na kampaň. Časový rámec analýzy 

kampaně Do So je tedy od 16. dubna 2010, kdy byly nečekaně vyhlášeny předčasné volby 

do Parlamentu, do 24. května 2010, což byl den voleb. Samozřejmě, k analýze  

v tomto časovém rámci bude doplněn i relevantní dobový kontext předcházející  

a následující toto období, jelikož v některých případech je nutný pro kompletní popis. 

Metoda deskriptivní případové studie, dle R. K. Yina, má za cíl co nejkomplexnější 

popsání daného jevu. Pro docílení takového popisu je proto nejdříve stanoven seznam 

důležitých aspektů či témat, v tomto případě kulturní kontext T&T, které pak dokreslují 

následující výzkum, v našem případě analýzu kampaně Do So. Z celé této případové 

studie by pak mělo být jasné „jak“ zkoumaný jev, v našem případě kampaň, probíhal  

a „proč“ byl zkoumaný jev úspěšný (Yin, 2014). 

 
11 dále jen UNC 
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Hlavními zdroji k analýze kampaně byly kromě odborné literatury využity dohledatelné 

internetové zdroje, spolu s rozhovorem s pamětníkem Josém Judah Jimenezem, který je 

původem Afro–Trinidaďan, v roce 2010 mu bylo 17 let a v témže roce byl přítomen 

v zemi během celého období průběhu volebních kampaní i po nich. V kapitole 6. Využití 

nástrojů politického marketingu pak bude věnována větší pozornost pouze důležitějším  

a hlavním komunikačním nástrojům kampaně. 

1. Kampaň Do So 
 

Tehdejší aktuální situace na T&T byla pro obě strany stejná – UNC i PNM se potýkaly 

s vnitrostranickými problémy a téma korupce ve státní správě rezonovala společností. 

Nebezpečně stoupala kriminalita – 544 vražd za rok 2008, z čehož polovina měla 

souvislost s kartelovými boji. V roce 2009 ministr národní bezpečnosti T&T oznámil,  

že se na souostroví vyskytuje 190 aktivních gangů (Heru, 2010 a Isacoff, 2010). 

Vzniku kampaně předcházel incident střetu Percyho Villafany (podporovatel UNC)  

a tehdejšího premiéra Patricka Manninga (PNM), kdy 15. března 2010 šel Manning při 

obchůzce sousedství s novináři pozdravit rodinu Villafanů k nim domů. Zástupce rodiny, 

81 let starý Percy Villafana, se veřejně postavil proti Manningovi a použil gesto 

zkřížených rukou, když mu odmítal vstup do jeho domu.12 Událost se díky přítomnosti 

novinářů okamžitě rozšířila do médií a Percy Villafana byl krátce brán jako hrdina 

nespokojených, převážně indických, obyvatel souostroví. Vznikla i krátká kampaň 

„Manning Must Go“ (Manning musí odejít pozn. aut.) pod vedením opoziční strany UNC, 

než situaci přebrala a zprofesionalizovala najatá společnost SCL Groups – od té doby 

mluvíme o kampani Do So (Parasram, 2010A). 

2. Vedení a organizace kampaně 
 

Styl vedení kampaně dle rozdělení na horizontální, vertikální a smíšené rozdělení moci 

bylo u případu kampaně Do So vertikální až smíšené, neboť tyto schémata jsou pro vedení 

krátkodobých kampaní nejefektivnější a na vrchol hierarchie vedení se dostane i najatá 

externí společnost, jak tomu bylo v tomto případě. Výhodami takové spolupráce je nový 

pohled z venku na aktuální stav a situaci klienta spolu s předešlými zkušenostmi externí 

společnosti. Nevýhodami pak může být její neúplný soulad se stranou a jejich hodnotami 

 
12 video viz zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=4vnQg0LZP9k&list=PL3F8929373EC75714&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=4vnQg0LZP9k&list=PL3F8929373EC75714&index=15
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či krátkodobý pohled na dopad kampaně (Maarek, 2011, s. 184–187 a 208–211). 

Nejdůležitějšími postavami vedení kampaně jsou manažer kampaně, koordinátor chodu 

kampaně a pokladník kampaně (Maarek, 2011, s. 181). Tyto i jiné funkce zde v roce 2010 

přebrala společnost Strategic Communication Laboratories Group (též SCL Group), která 

byla najata politickou stranou UNC, aby ji pomohla vyhrát nadcházející volby  

do Parlamentu T&T. SCL Group se tak stala autorem kampaně nazvané Do So. Spojitost 

a její autorství prokazují mnohá svědectví i záznamy obrazovek jejich webových stránek, 

kdy v prodejních dokumentech poskytovaných potenciálním klientům společnost SCL 

Group uvedla, že kandidátovi na T&T pomohla s vymyšlením a vedením kampaně. Dále 

že i po celém ostrově vylepila plakáty a zajistila graffiti se slogany (které zdánlivě měly 

být zveřejněny mladými Trinidaďany). V dokumentech společnosti SCL bylo údajně 

řečeno, že trinidadský klient (bývalý ředitel Alexander Nix v rozhovoru z roku 2018 

jmenuje a přiznává, že šlo o stranu UNC) byl poté schopen přijmout aplikovanou 

komunikaci s jejím sdělením a získat tak uznání za porozumění a naslouchání 

nespokojené mládeže (Bloomberg: Data mining company Cambridge Analytica worked 

for the UNC, 2018 a Hilder, 2019). V roce 2020 bylo uzavřeno vyšetřování tohoto aktu 

trinidadskou policií (zkratka TTPS), ve kterém figuroval se svým svědectvím i informátor 

Christopher Wylie. Bylo rozhodnuto, že společnost SCL Group, později Cambridge 

Analytica, zneužila soukromá data trinidadských uživatelů internetu za účelem 

zmanipulování voleb z roku 2010. Bez jejich vědomí využívala jejich historii 

vyhledávače a údaje o poloze (Christopher, 2019 a TTPS closes investigation  

into Cambridge Analytica allegations, 2020). 

Strategic Communication Laboratories Group byla soukromá britská společnost fungující 

v letech 1990 až 2018. Dceřiná společnost této skupiny byla firma Cambridge Analytica 

(též CA). Obě společnosti ukončily své fungování v roce 2018, když po skandálu 

s Facebookem požádaly o insolvenci. Vztah a fungování těchto dvou firem byl na sobě 

závislý a rozdíly mezi nimi byly spíše právního charakteru. CA sice vznikla později,  

na přelomu roku 2012/2013, na svých vzniklých webových stránkách však propagovala 

úspěchy a výsledky skupiny SCL, jelikož i většina zaměstnanců byla totožná. Skupina 

SCL Group (tedy i CA) se zabývala technikou zvanou data mining a implementací 

získaných dat v praxi. Firma SCL Group proslula od roku 1990 strategickým plánováním 

politických kampaní zejména v rozvojových zemích, bylo ji také prokázáno využívání 

nástrojů PSYOPS (Hu, 2020 a Prichard, 2021). Informátor Wylie popisuje efektivní 

praktiky zmíněných firem takto: 
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,,Za využití získaných osobnostních rysů z Facebookových dotazníků (dle OCEAN 

systému) a mikrotargetingu na sociálních médiích jsme dosáhli prakticky personalizace 

propagandistických zpráv.“ Řekl Wylie pro rozhovor v Guardianu (Cadwalladr, 2018). 

SCL Group tak dokázala zmanipulovat veřejné mínění a vzorec politického chování 

mnoha voličů za využití jejich dat z profilů na Facebooku. Počet uživatelů Facebooku  

na T&T v roce 2010 se uvádí 323 700 jedinců starších 14 let, což bylo přibližně 24 % 

populace souostroví (Population Graph: Where Are Facebook English Speaking Users?, 

2010). 

Dalšími důležitými postavami kampaně jsou dobrovolníci, kteří se většinou aktivně 

účastní na pomoci při provádění dílčích úkolů volební kampaně. Jedná se o početné 

skupiny šířící a hlásící se k manifestu a volebním slibům strany. Povětšinou se jedná  

o zmobilizované a zaktivizované cílové skupiny (Maarek, 2011, s. 181). Jak uvádí 

v rozhovoru pamětník Jimenez (2019), kampaň Do So byla v tomto ohledu úspěšná. 

Skupiny mladých studentů snadno a rychle převzaly volební sdělení a aktivně ho šířily 

dál mezi obyvatele T&T. V pozdějších etapách kampaně je možné mluvit i o Do So hnutí. 

Za sídlo vedení kampaně bylo oficiálně označeno centrum Rienzi Complex v hlavním 

městě země Port–of–Spain na zalidněnějším ostrově Trinidad (Kamla backs 'rest day', 

2010). Město není jen politickým centrem země, ale i kulturním (Ballengee, 2019). 

Co se týče financování kampaně, jak bylo řečeno již v teoretické části v kapitole 4.4. 

Legislativní rámec vedení politických kampaní na T&T, zákonem není financování 

politických kampaní na souostroví nijak regulováno či limitováno. Pro vedení kampaně 

není ani ustanovena povinná transparentnost jejího finančnictví a struktury, tedy tyto 

údaje zůstávají veřejnosti nepřístupné. 

3. Určení cílových skupin 
 

V politickém marketingu je největším úskalím správně si definovat politické zájmy a cíle 

zároveň se správným komunikačním mixem tak, aby byla oslovena dostačující část 

voličstva. Celý proces vedení kampaně se pak dá rozdělit do dvou částí a to: rozhodnutí 

strategie s hlavní komunikační linkou a vybrání taktiky s její aplikací. K určení strategie 

a hlavní komunikační linky potřebujeme analyzovat obecné charakteristiky voličstva,  

k tomuto se využívají objektivní data (statistiky obyvatelstva, aktuální stav ekonomiky 

atd.). K zjištění a analyzování veřejných názorů voličstva se využívají subjektivní data 

(průzkumy názorů atd.). K tomu se přidá analýza politické konkurence s prozkoumáním 



 32 

dostupných zdrojů a může se navrhnout hlavní politická kampaň pro nadcházející volby. 

Patří tam: vizuální podoba kampaně, stanovení cílů a záměrů kampaně, nastavení témat 

a jednotlivých image politiků. Na závěr se dopracuje celý konkrétní plán a jednotlivé 

postupy (Maarek, 2011, s. 33, 40–42). 

 

Analýza trhu, jinými slovy zkoumání geodemografie obyvatelstva, je jedna 

z nejdůležitějších a nejdůkladnějších částí plánování kampaně. Oblast se rozdělí  

na voličské okresy (na T&T je celkem 30 volebních okresů), uvnitř kterých jsou 

zkoumány kontexty socioekonomických a kulturních specifik. K tomu se přidají dostupná 

objektivní statistická data a vše se spojí dohromady (Maarek, 2011, s. 41).  

Dle Lees–Marshment (2011, s. 12 a 17) se na politickém trhu voličů objevují nové  

tzv. cleavages, které vyžadují, aby politici segmentovali trh podle etnického původu, rasy, 

životního stylu, etapy životního cyklu a věku namísto toho, aby se spoléhali na tradiční 

dělení dle sociální a ekonomické třídy a příjmu. Nalezení základních emocí nebo hodnot 

je klíčové: jde skutečně o to, co ovlivňuje lidské vnitřní pocity a jejich pociťované intuice, 

jaké jsou jejich naděje, sny a touhy. V případě této kampaně byli za hlavní cílovou 

skupinu určeni zejména afro–trinidadští prvovoliči i díky tomu, že je u nich větší šance 

změnit jejich názor. Jednalo se převážně o mladé studenty starší 18 let a cílem 

komunikace bylo zvýšit jejich apatii / nečinnost či odpor. Zadavatelem kampaně byla 

trinidadská strana UNC, která má typicky podporu indického obyvatelstva. Předpoklad 

byl, že komunikování jednotné linky „Do So“ (elipsa pro Nechoď volit viz dále 4.3. 

Vizuální podoba a téma kampaně) bude mít za důsledek, že mladí prvovoliči indického 

etnika vzhledem ke své kultuře a zvykům nakonec v den voleb půjdou k volebním urnám 

s rodinou, zatímco mladí prvovoliči afrického etnika se buďto vzbouří systému  

a k volbám nepůjdou, nebo budou na vzdor volit právě stranu UNC (Steuart, 2019).13 Šlo 

o to uměle vytvořit mentalitu gangu u mladých obyvatel souostroví. Dalším příkladem 

dobré analýzy místního trhu je její využití trinidadských kulturních zvyků a znaků,14  

což bude detailněji rozebráno v kapitole 6. Využití nástrojů politického marketingu. 

 

Lokalizovat segmenty obecné populace, které jsou vhodné a mohou být ovlivněny 

politickou komunikací, je pro politickou kampaň stěžejní. Nestačí pouze rozšířit 

povědomí o straně, je nutné vytypovat přesně tu skupinu či skupiny, u kterých je možné 

 
13 Více o rozdílech jednotlivých etnik a kultur v teoretické části kapitole 2. Obyvatelstvo T&T. 
14 Místní způsob života je popsán v teoretické části kapitole 3. Kultura na T&T. 
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změnit jejich politické přesvědčení. Uvádí se, že se jedná nejvíce o 40 % populace, tedy  

o ty, kteří by ještě byli ochotni změnit svoji politickou příslušnost. Dále je usuzováno, že 

největší otevřenost ke změně názorů mají lidé do věku 30 let (Maarek, 2011, s. 42–47).  

S určením hlavní cílové skupiny je pak zapotřebí upravit komunikační kanály, neboť 

vzhledem k masové komunikaci takto široké vysílání kampaňové zprávy často nemusí 

zasáhnout tu správnou skupinu voličstva. Proto se cílová skupina segmentuje (až 

mikrosegmentuje a mikrotargetuje), aby byla zpráva co nejvíce na míru, a tudíž i efektivní 

(Lees–Marshment, 2011, s. 21 a Maarek, 2011, s. 42–44).  

Existují různá kritéria segmentace, co však vybrala kampaň Do So byla hlavně 

segmentace dle věku (prvovoliči) a životního stylu (tomu upravili komunikační kanály). 

Často využívaná segmentace dle politické příslušnosti zde byla také využita, avšak jinak, 

než je zvykem, tj. snažili se cílit jak na příznivce strany UNC (indické etnikum), tak  

na příznivce strany PNM (africké etnikum), ale se záměrem změnit chování pouze africké 

skupiny. 

„Mikrotargeting pomáhá organizacím a politikům pochopit ... kdo jsou ti lidé, které 

potřebují vyhrát a jaké jsou sdělení, které je nejefektivněji zmobilizují.“  

(Lees–Marshment, 2011, s. 23) 

Segmentace a profilování potencionálních voličů vedou k jejich zacílení (též targeting) – 

komunikování určitých bodů programu či kampaně na zacílené skupiny kontaktů voličů 

(Lees–Marshment, 2011, s. 23). Cílová skupina tedy byla identifikována jako prvovoliči, 

určili je za tzv. swing voters,15 neboť u nich našli potenciál možné změny názoru  

a mobilizace. Ze sčítání lidu na T&T z roku 2011 se dozvídáme, že počet prvovoličů (věk 

18–21 let16) byl přibližně 85 350 jedinců (Trinidad & Tobago 2011 Housing  

and Population Census, 2011). Hlavními komunikačními body byly vybrány: zdarma 

přidělené notebooky všem studentům, zvýšení transparentnosti vedení země a zavedení 

zákonů na ochranu životního prostředí.17 Snažili se působit jako reprezentanti této mladé 

skupiny, což se jim podařilo. Další výhodou této cílové skupiny je jejich potenciál 

k aktivizaci a mobilizaci – jak bude uvedeno dále, kampaň byla převzata a osvojena, 

virálně se šířila a stala se skupinovou „in“ identitou (Jimenez, 2019). Finanční zdroje 

 
15 Přesvědčitelné jedince, nebo jedince bez jasného politického vyhranění pozn. aut. 
16 Předešlé volby proběhly v roce 2007 a odrážíme se od volebního práva od 18 let. 
17 V této době (květen 2010) akorát probíhala kauza ropné skvrny způsobené firmou BP v Mexickém 

zálivu, tedy v oblasti Karibiku. 
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kampaně tak byly přiřazeny na nástroje komunikace, které byly skupinou konzumovány 

spolu s médii nejvíce, jmenovitě politické shromáždění (přesah k fêtes), bazaary, 

Facebook, BlackBerry Messenger, reklamní zboží, plakáty a graffiti. 

4. Strategie 
 

Lees–Marshment (2011, s. 56, 145 a 148) a Ormrod (2013, s. 145–157) říkají, že 

optimální strategie pro vytvoření kampaně zahrnuje zohlednění ideologie a tradic strany, 

historického kontextu strany a jejího politického systému, širších úvah o image strany  

a jejího představitele. Strategie politického marketingu tedy není řízena jednomyslně  

v reakci na veřejné mínění a tužby. Dále dodávají, že funkční strategie pro politickou 

kampaň je, aby byla responzivní. Tedy má smysluplně ukázat reakci na potřeby voličů 

(např. pomocí obrázků, fotek), cílovým skupinám prezentovat kontakt se zastupiteli 

těchto skupin, prokázat inovaci v oblasti politiky, nebát se poukázat na rozdílnost / 

mínusy konkurence a udržovat vztah se svými tradičními voliči (např. komunikace 

historie strany a zopakování jejich klíčových témat). Dalším aspektem komunikace 

reagující na recipienty je její obousměrnost – lze ji využít k vytvoření vztahu s veřejností 

a voliči. Na obrázku č. 2 vidíme příklad responzivnosti kampaně. Jelikož je politická 

komunikace na T&T silně personalizovaná, byla tato funkce přenesena na hlavní 

představitelku strany UNC a kandidátku na premiérku země Kamlu Persad–Bissessar. 

Persad–Bissessar je z indického etnika (tradičně pro UNC) a úspěšná žena–politička. Tato 

fotka kolovala na jejich sociálních médiích a byla prezentována v její volební brožuře – 

vidíme ji spolu s dalšími političkami koalice, jak se drží za ruce oblečené ve žluté barvě, 

což je barva strany. Z fotky je jasný symbol soudržnosti a síly. Inkluze je vyznačena tím, 

že v její přímé blízkosti (po její levé ruce) je zástupkyně afrického etnika. Trend 

feminismu a emancipace byl ještě umocněn tím, že na této akci nebyl přítomen žádný 

muž, resp. celá organizace a vystupující hosté byly ryze ženy (Esposito, 2015). 
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Obrázek 2 – Vedoucí ženy (Kamla 2010). Foto Esposito 

4.1. Positioning a konkurence 

 

Positioning strany je napojen na strategii skrze analýzy trhu. Je posuzováno, kde jsou 

politici a strany ve vzájemném vztahu s konkurencí a informují, jak na tyto situace 

reagovat. V reakci na konkurenci na politické scéně to zahrnuje ujištění se, že existuje 

výrazný rozdíl mezi vámi a nimi – politickou stranou a její konkurenční stranou. 

Zohledňují se jejich silné a slabé stránky, někdy se může určit s kým spolupracovat  

a někdy, kdy je lepší změnit pozici strany. Positioning strany musí být jasný, konzistentní, 

důvěryhodný, mít konkurenční výhodu a být snadno komunikovatelný (Lees–

Marshment, 2011, s. 60). 

Ve volebním manifestu strany UNC jsou jako hlavní body uvedeny: udržitelný rozvoj 

(první bod), výhody pro chudší obyvatelstvo18 (pod nadpisem Sociální spravedlnost), 

zvýšení bezpečí osob (Lidská bezpečnost), rozšíření internetu, IT komunikace  

a investice do vzdělání (již zmíněné slíbené notebooky). Za zmínění stojí i grafická 

stránka brožury: kromě všudypřítomné žluté barvy je text doprovázen fotkami Indo–

Trinidaďanů, detailů sárí (tradiční indický oděv), fotek z indických svátků a tanečních 

vystoupení (Prosperity for All – Manifesto 2010, 2010). 

Na druhou stranu, volební manifesto strany PNM je celé vedeno s byznysovými  

a rozvojovými cíli na rok 2020. Jsou zmiňovány makroekonomické ukazatele, investice 

 
18 HDI (ukazatel rozvoje obyvatelstva) v roce 2018 bylo přibližně 0,8 (stupnice je 0 až 1 a ideální je nula 

pozn. aut.). 
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do zdravotnictví, program na snížení chudoby (stravenky, program na snížení cen bytů 

atd.). Z grafického hlediska jsou použity převážně industriální fotky, těžba ropy, 

helikoptéry či vojenské lodě. Z obyvatelstva jsou prezentováni Afro–Trinidaďané a jejich 

svátky, tanec a tradiční oděvy (Caring about You Today and Tomorrow – The 2010 

Manifesto of the PNM, 2010). 

Politický trh se vzhledem k positioningu stran rozděluje na několik typů pozic. Strana 

UNC ve vztahu k lídru straně PNM měla pozici „vyzyvatele“, která byla charakterizovaná 

Lees–Marshment (2011, s. 61) jako: ,,Přebírá nové problémy zpočátku v rozporu  

s veřejným míněním a musí prokázat diferenciaci nebo nadřazenost. Mohou se pokusit 

negativně charakterizovat opoziční vůdčí stranu a použít strategii zadních vrátek: 

identifikovat a označit nový problém, který z dlouhodobého hlediska získá podporu, 

jakmile se problém stane výraznějším.“ Nejvýraznějším vyzývatelským tématem byla 

ekologie a udržitelnost spolu s rozšířením internetu po celém souostroví. 

4.2. Politický produkt 

Politický produkt není v tomto případě pouze kampaň a navrhované zákony / politické 

změny – zahrnuje i vše, co strana dělá: jejich konference, shromáždění a akce. Obsahuje 

také chování mnoha různých lidí: klíčových osobností a vůdců strany, zvolených politiků 

a kandidátů, jejich příznivců a poradců. Zahrnuje též i méně hmatatelné aspekty, jako  

je parlamentní zastoupení (příslušnost a sociální identita) a hlas ve vládě (angažovanost 

v sociálních tématech a identita). Také zahrnuje řízení a komunikaci předchozích 

politických slibů a dovednost, jak strana chápe a vhodně reaguje na nové potřeby voličů 

(Lees–Marshment, 2011, s. 45–46). Strana UNC si toho byla vědoma – naslouchala 

novým potřebám voličů a hlavní cílové skupiny (ekologie, transparentnost, bezpečnost 

atd.), reprezentovala a chránila zájmy indického etnika (kulturní svátky atd.) a využila 

vhodných komunikačních nástrojů kampaně. 

Za prvé, strany využívají svých analýz a politických průzkumů k přidání váhy a přesných 

dat do jejich návrhů, politického produktu a kampaně. Vývoj volebního programu musí 

brát v úvahu historii a hodnoty strany, je ale také omezen aktuálním veřejným míněním 

a tématy kolujícími ve společnosti. Je zapotřebí představit schopný a reprezentativní tým 

rozšířený z hlediska pohlaví a etnického původu. Nesmí se ale zapomenout na pravidlo, 

že strana musí vypadat tak jako ti, koho zastupuje (Lees–Marshment, 2011, s. 47–48). 
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V našem případě došlo ke změně hlavního představitele strany UNC, který je zároveň 

kandidátem na post premiéra. V lednu roku 2010 byl Basdeo Panday nahrazen Kamlou 

Persad–Bissessar. Stalo se tak v návaznosti na dlouhodobé finanční skandály  

a kontroverze. Panday byl obklopen kauzami korupce a autoritářského vedení strany. 

Persad–Bissessar, žena indického původu, byla na druhou stranu respektovanou 

politickou osobností a měla pověst pevné osobní integrity (Political Risk Yearbook: 

Trinidad, 2011). Dále musí strana propojit nový produkt s vírou / tradicí strany,  

aby získala interní podporu. Změna politického programu strany tak, aby vyhovovala 

vnějšímu trhu, obvykle způsobí odpor členů, protože si myslí, že to ohrožuje dlouhodobé 

přesvědčení strany a její hodnoty (Lees–Marshment, 2011, s. 117). Ve volebním 

programu UNC pro rok 2010 najdeme dva velké body a to: řešení vysoké kriminality  

na souostroví, boj s korupcí a za vyšší transparentnost. Řešení znepokojujícího problému 

vysoké kriminality označily průzkumy za prioritní zájem všech voličů.19 Jedním  

z hlavních volebních slibů UNC tak bylo zlepšení domácí bezpečnosti, plány na posílení 

přítomnosti policie v oblastech s vysokou kriminalitou a rozšíření úloh a pravomocí 

speciální jednotky pro boj proti trestné činnosti SAUTT, celé v balíku zvaném „anti–

crime proposal“. Druhým hlavním bodem byl již zmíněný boj s korupcí, který byl  

pod vládou PNM a jejich netransparentností rozšířený. Vidíme zde i velké cílení  

na prvovoliče (studenty 18+), hlavně v bodech změn předešlého vedení země – změna 

státního rozpočtu, zvýšení dotací pro státní zdravotnictví a školství (včetně distribuce 

bezplatných notebooků všem novým studentům vyšších škol), zvýšení minimální mzdy, 

řešení environmentálních problémů regulacemi, rozšíření internetu atd. (Prosperity  

for All – Manifesto 2010, 2010 a Political Risk Yearbook: Trinidad, 2011). 

V závěru jde o to vytvořit celkovou vizi, která je založena na souboru přesvědčení 

potenciálních voličů. Ti pak nabydou dojmu, že jim pod vládou této strany bude lépe  

a že jejich politika bude prosperující (Lees–Marshment, 2011, s. 117). Z rozhovoru 

s pamětníkem Jimenezem (2019) se dozvídáme, že jejich komunikace byla úspěšná  

a mladí nabyli dojmu, že strana UNC naslouchá jejich požadavkům, stojí za nimi a chrání 

i prosazuje jejich zájmy. 

 
19 V roce 2008 patří T&T mezi pět nejvíce vražedných zemí na světě. 
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4.3. Vizuální podoba a téma kampaně 

Jakmile máme výsledky analýz obyvatelstva a konkurence, rozhodnutý cíle kampaně  

s cílovou skupinu a vybraný politický produkt, musí být nastavena vizuální podoba, 

myšlenka a téma kampaně. Vzhled politické strany nesmí být podceněn – je třeba ho 

vylepšit, ale zachovat vnitřní stabilitu. Je–li osobní image předního politika strany silná, 

může se vyplatit kampaň personalizovat. Při vytváření image je nutné najít a určit 

odlišnost od konkurence (Maarek, 2011, s. 47–55). Kamla Persad–Bissessar v našem 

případě plnila tuto funkci, kdy její pověst byla silně pozitivní a ve společnosti rezonující. 

Kampaň se tak vyplatilo částečně personalizovat a dát do popředí její odlišnost (žena)  

a přednosti (osobnostní stabilita, známé politické jméno a kariérní úspěchy). 

Téma kampaně je rámec, v kterém se politici strany musí během období voleb pohybovat 

a respektovat. Obecné pravidlo pro nastavení dobré vizuální podoby a témat kampaně je 

opět simplifikace (limitování témat kampaně) a harmonizace / soudržnost (jednotné 

zastřešující téma), což umožní jednodušší a efektivnější přenos sdělení (Lees–

Marshment, 2011, s. 52 a Maarek, 2011, s. 47–55). Kampaň strany UNC byla 

pojmenována „Do So“, což je elipsa (též výpustka, lingvistický jev pozn. aut.) pro událost 

s občanem Villafanem popsanou v kapitole 1. Kampaň Do So. Do češtiny to lze volně 

přeložit jako „Udělej to taky tak“ či „Zachovej se tak“. Myšlenka byla, že se recipienti 

zprávy mají zachovat stejně jako Villafana a pomyslně říct tehdejšímu premiérovi 

Patrickovi Manningovi „ne“. Nevolit ho společně se stranou PNM, a tak ho odstranit 

z vedení země. Název pak byl použit i jako tzv. catchphrase, do sloganu byl přidán 

vykřičník pro větší důraz. Vizuální ztvárnění byly dvě namalované překřížené černé ruce 

na žlutém pozadí, barvy měly symbolickou i kontrastní funkci. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů vizuální podoby kampaně Do So byla role symbolů, 

kterou rozebírá Ormrod (2013, s. 174–191) ve spojitosti s politickou komunikací. Nazývá 

ji rétorikou prezentace, protože zobrazování symbolů je obecně přesvědčivější než 

politické argumenty předložené v diskusi. To, co se často považuje za skvělé politické 

vedení, je ve skutečnosti nejvyšší citlivost k symbolům a zvládnutí jejich manipulace. 

Jako symbol je chápáno vizuální zobrazení nebo hmatatelný předmět, ale symbolem může 

být také sled expresivních akcí. Okamžitým účinkem rétorikou prezentací vize strany 

prostřednictvím symbolismu je poskytnutí veřejnosti „faktoru dobrého pocitu“  

a vytvoření pozitivního obrazu nové společnosti, k nimž je aplikující strana zavede. 

Rétorika a spin, komunikace za využití symbolů, jsou základními nástroji moderní 
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politické komunikace. Symbolismus je často zakořeněn v samotném stranickém 

poselství. Implementace spinu na aktuální problematiku zahrnuje pečlivé rozvíjení stylu 

a tónu jazyka – výběr konkrétních slov, které se použijí k prezentaci daného jevu / změny 

/ problému. Společnost SCL Group využila události popsané v úvodní kapitole  

1. Kampaň Do So, čímž navázala tak na dobře mediatizovaný střet občana Villafany  

a tehdejšího premiéra Manninga. Společnost převzala symbol překřížených rukou, který 

má v místní kultuře význam odporu a vyjádření nespokojenosti. Samotný Villafana se 

později k činu vyjádřil takto: 

 

"Naučili mě, že když na něco nepříjemného narazíš a zkřížíš ruce, udrží to zlé duchy 

daleko od tebe," (Parasram, 2010A). 

 

Symbol překřížených rukou byl zpočátku využíván na tištěné materiály, hlavně plakáty  

a graffiti. Pozadí bylo žluté, protože to byla barva UNC. Symbol později zlidověl a mladá 

cílová skupina ho převzala a šířila dál např. v podobě tance (Jimenez, 2019). 

Na obrázku č. 3 vidíme vlevo mladého účastníka politického shromáždění, který drží  

nad hlavou plakát kampaně a na sobě má žluté triko s nápisem Kamla. Vpravo je Percy 

Villafana, který též na shromáždění vystupoval na pódiu a na sobě měl triko spojující 

původní kampaň Manning Must Go a Do So. 

 

 
 

Obrázek 3 – Villafana (Kamla 2010). Foto Esposito 
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5.  Taktika 
 

Jakmile je stanovena strategie, přichází čas taktiky, též zvané plán kampaně. Jde hlavně 

o časový harmonogram a mediální plán. Volební období se tedy rozdělí na jednotlivé 

fáze. První fáze, fáze testovací, byla vzhledem k časovému omezení, které bylo 

způsobeno předčasným vyhlášením voleb, neproveditelná. Další dvě fáze, oficiální 

začátek kampaně a vrchol kampaně, opět, vzhledem ke krátké době do dna voleb, téměř 

splynuly. Kampaň by se tedy proto dala zařadit typově pod „blitz“ kampaň, u které  

je mediální exponovanost saturována v krátkém časovém období, za využití a podpory 

všech možných politických komunikačních nástrojů najednou (Maarek, 2011, s. 55–67). 

Co se týče mediálního plánu, je zde primární určit si vhodný komunikační mix. Je nutné 

myslet jednak na to, jestli naše cílové skupiny dané médium přijímají, ale také na to, 

jakým způsobem ho přijímají. Cílem komunikačního mixu je zasáhnout určitou skupinu 

s maximální efektivitou i mít co největší dosah, a tak umocnit efekt agenda–settingu. 

Maarek (2011, s. 64) doporučuje, chceme–li rychle dosáhnou přenosu jednoduché zprávy 

tyto komunikační kanály: plakáty, letáky, graffiti, rádia, politická shromáždění a sociální 

sítě. Přesně tyto kanály byly i pro stejné podmínky využity v kampani Do So (viz 

detailněji dále v 6. Využití nástrojů politického marketingu). Mezi zanedbatelné 

komunikační kanály pak uvádí např. televizi, kdy v případě kampaně Do So nebyla 

speciálně pro ni vytvořena žádná oficiální TV reklama.  

To, co napomohlo časovému harmonogramu kampaně bylo, že se zároveň jednalo o tzv. 

karnevalovou sezónu, tedy o časový úsek obklopující hlavní svátek země – karneval.20 

Trinidaďané jsou zvyklí během tohoto období chodit na každodenní oslavy (fêtes, 

j’ouverts atd.), a tak tedy organizovat politické shromáždění spojené s koncertem získalo 

samo o sobě veliký potenciál početné účasti. 

6. Využití nástrojů politického marketingu 
 

Nejdříve bude přiblížena mediální scéna a technologická situace na T&T v roce 2010, 

neboť byla odlišná od současného stavu. Pro naše účely si poté rozdělíme komunikační 

nástroje pro vedení politické kampaně do čtyř kategorií: tradiční, audiovizuální, nástroje 

s prvky metod přímého marketingu a nástroje nových médií. Důležitějším nástrojům bude 

 
20 Viz více kapitola teoretické části 3. Kultura na T&T. 
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věnováno více prostoru, sekundární nástroje budou pouze krátce představeny a popsány 

za účelem komplexního pohledu na celou kampaň.  

6.1. Mediální scéna v roce 2010 na T&T 

 

Tehdejší situace se z technologického hlediska a rozšířenosti různých médií poměrně 

lišila od současné doby. Dostupnost k internetu v roce 2008 se udává, že mělo 30 % 

populace Karibiku (Maarek, 2011, s. 24), pro T&T se uvádí 17 % obyvatelstva. 

Z digitálního vysílání bylo nejrozšířenější státní veřejné rádio International 

Communications Network a soukromé Trinidad Broadcasting Company (též TBC), které 

od roku 1990 patří do stejné skupiny jako tištěný zpravodaj Trinidad Guardian (viz dále). 

Televizní vysílání zprostředkovávaly dvě společnosti: státní Trinidad and Tobago 

Television Company (též TTT) a Caribbean Communications Network (též CCN).  

Co se týče tisku a zpravodajství, nejrozšířenější byly deníky Trinidad Guardian (51 tis. 

výtisků denně), pak Trinidad Express (43 tis. výtisků denně). Oba jsou dodnes vydávané 

a soukromě vlastněné. Na souostroví nebyly žádné tiskové agentury, pouze zahraniční 

karibská agentura CANA (Isacoff, 2010). Nejrozšířenější značkou mobilních zařízení 

bylo BlackBerry se svojí službou online zpráv přezdívanou BBM (viz dále 6.5.3. 

BlackBerry Messenger). V roce 2012 bylo dokonce nahlášeno více mobilních telefonů, 

než byl počet obyvatel souostroví. Mladí ke komunikaci ještě v té době kromě služby 

BBM využívali sociální médium Facebook, z toho nejvíce funkce zpráv, statusů  

a událostí (Jimenez, 2019). Ač byl přístup k internetu poměrně dostupný  

např. přes rozšířené internetové kavárny, většina domácností neměla svůj vlastní přístup 

k internetu doma – v roce 2010 se uvádí pouze 20 % domácností s internetem (Ramlal, 

2014), proto tradiční nástroje vedení kampaně byly v té době stále velmi důležité,  

až téměř nutné pro komunikaci s voličstvem. 

6.2. Tradiční nástroje 

 

Tradiční média můžeme dále dělit na typ nástrojů interaktivních a jednosměrných. 

Interaktivní tradiční nástroje vedení politických kampaní jsou brány za nejefektivnější  

ze všech nástrojů. Většinou se jedná o živé přímé setkaní politiků s potencionálními 

voliči, které však mají i své limity, jelikož vedení rozhovoru je kapacitně omezené. 

Jednosměrné tradiční nástroje vedení politických kampaní jsou většinou spojeny se 

psaným slovem a jejich efektivita je diskutabilní, když je např. plakát dobře proveden,  
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je jako nástroj silný. Je–li však nevýrazný či obsahuje mnoho textu, potencionální volič 

mu zpravidla nevěnuje pozornost (Maarek, 2011, s. 93). 

6.2.1. Profitabilní vztah s významnými osobnostmi 

 

Osoby, které jsou tímto myšleny, jsou buďto významní finanční dárci nebo společensky 

známé persony. Zatímco vztah a setkávání s donory jsou brány jako soukromé události, 

podpora a srazy se známými osobnostmi a názorovými vůdci jsou komunikovány veřejně 

(Maarek, 2011, s. 94). Kvůli nevyžadované transparentnosti kampaně Do So, vztahy 

s donory nelze prokázat. Na druhou stranu, využití tohoto komunikačního nástroje lze 

demonstrovat veřejnou podporou populárního karibsko–amerického zpěváka Busy 

Signala. Na jeho květnovém vystoupení v roce 2010 na T&T vyjádřil interpret podporu 

straně jasným apelem směrem k obecenstvu ,,Běžte volit stranu UNC!“. Kromě toho 

odůvodňoval a zvýrazňoval přednosti výše zmíněné strany např. vyzdvihoval kandidátku 

Persad–Bissessar nebo minimálně čtyřikrát vykonal gesto a symbol kampaně: překřížené 

ruce, jak je patrné ze záznamu vystoupení (Busy Signal – Says Vote UNC May 24th.mp4, 

2010). 

6.2.2. Akce s velkým dosahem 

 

Velká shromáždění na veřejně dostupném místě mají své nevýhody v neosobním 

kontaktu a nepřesném zacílení. Výhodami jsou ale okamžitá zpětná vazba publika a stále 

působící psychologický efekt blízkosti k přítomným politikům. Hlavním cílem tohoto 

typu setkání je mobilizovat a umocnit podporu od sympatizantů. Působí zde i efekt 

sounáležitosti s ostatními přítomnými. Volební shromáždění jsou velice oblíbenou 

formou komunikace, publikum většinou čeká na příchod politiků, během něhož jím jsou 

promítány audiovizuální podklady kampaně. Celý průběh je velmi pečlivě naplánován, 

energie a gradace jsou pečlivě rozloženy během celé akce (Maarek, 2011, s. 101). Uvádí 

se, že pro oblast Latinské Ameriky je typické:  

„Volební shromáždění obvykle začínají vystoupením místních populárních zpěváků  

a tanečníků, kteří nabudí publikum a naprogramují ho pozitivním přístupem. Politici pak 

vchází na pódium jako rockové hvězdy.“ (Maarek, 2011, s. 100) 
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Jak bylo řečeno na začátku této podkapitoly, organizátoři se setkávají s překážkou 

neosobního kontaktu. Na to pak využívají dvou praktik: procházením skrze přítomné 

publikum během akce a sdílení příspěvků z proběhlého 1to1 kontaktu, kdy se politik 

setkává s představiteli každé specifické cílové skupiny, se kterou se pak potencionální 

volič může identifikovat (Maarek, 2011, s. 100). Kamla Persad–Bissessar na volební 

shromáždění během celé kampaně v roce 2010 přicházela davem na pódium zpravidla  

za písně „I Am Woman“ od zpěvačky Helen Reddy, podtrhujíce tak její odlišení se 

od konkurenční strany PNM a navozujíce pozitivní náladu (Esposito, 2015). Dále  

na těchto událostech živě vystupovali zpěváci s na míru zadanými písněmi. Byl to např. 

calypso21 zpěvák Edwin Crazy Ayoung (viz dále 6.3.2. Nástroj rádio), Nigel Rojas22  

či oblíbený chutney soca interpret Rajin Dhanraj,23 to vše za doprovodu folklórních 

tanečníků, konfet, balónků atd.24 

 
 

Obrázek 4 – Nigel Rojas – We Will Rise at UNC Rally. Zdroj Prosperity for All – 

Manifesto 2010 

 

Přesah politických shromážděných do velkých oslav (fêtes) potvrzuje i pamětníkem 

Jimenez viz Přílohy. Na akcích se zpívalo, tančilo a konzumoval alkohol – to vše 

posilovalo vztah ke straně a mobilizovalo přítomné potencionální voliče. Přímo takové 

 
21 Význam a charakter žánru calypso a soca je detailněji vysvětlen v teoretické části kapitole 3.1. Hudební 

žánr soca. 
22 viz koncert na shromáždění: https://www.youtube.com/watch?v=i6TxmnCwmZ4 
23 viz: https://www.youtube.com/watch?v=Mnuyjlu9b7E 
24 viz: https://www.youtube.com/watch?v=Od2PpLYC6NM 

https://www.youtube.com/watch?v=i6TxmnCwmZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Mnuyjlu9b7E
https://www.youtube.com/watch?v=Od2PpLYC6NM
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volební shromáždění popisuje i reportérka nejrozšířenějšího trinidadského deníku 

Guardian Michelle Loubon (2010):  

„Předseda UNC Jack Warner představil zpěváka Crazyho. Než Crazy vtrhl na pódium, 

Warner řekl: „Je spousta věcí, které chci říct. Mám ale někoho, kdo to řekne v písni.“ 

Crazy se rychle vrhl na pódium a přednesl texty pro dav, který se shromáždil ve volebním 

obvodu Pointe–a–Pierre. Souhlasně se ozvaly hlasy: „Patrick Manning musí jít.“. Lidé 

v předních řadách začali tančit. Fotoaparáty klikaly. Lidé reagovali. „Patrick Manning 

musí jít.“. Zatímco Crazy zpíval, tanečníci z Premala Dance Academy z Freeportu 

předváděli jemné pohyby v orientálním oblečení. Ve žlutých tričkách UNC, tsunami 

příznivců mávalo vlajkami a zpívalo. V polovině vystoupení představil Crazy píseň 

„Villafana Dance“: zkřížil ruce a podmanil si dav. Tohle je tanec, který se hodí k písni. 

Všichni si pamatují chlapa Villafanu. To je způsob, jak udržovat Manninga ze svého 

dvora. Odstanit zlo,“ řekl Crazy.“ (Loubon, 2010) 

 
 

Obrázek 5 – Aranguez Election Rally 2010. Zdroj Prosperity for All – Manifesto 2010 

(UNC) 

 

Kromě klasických politických shromáždění docházelo i k tzv. bazaarům ve školách  

a univerzitách (viz teoretická část kap. 4.5.2. Školní akce „bazaar“). Zde byla překonána 

překážka nepřesného zacílení, neboť přítomní byli právě prvovoliči, což byla hlavní 

cílová skupina kampaně. Akce probíhaly podobně jako volební shromáždění,  
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ale vzhledem k lokaci (školní auly) byly omezenější např. nebylo možné konzumovat 

alkohol, akce byly časově kratší atd. Prvovoličům byl stručně představen volební program 

a opět následovala vystoupení pozvaných populárních zpěváků – přítomní studenti 

tančili,25 zpívali a dostávali reklamní zboží např. UNC / Do So gumové náramky, obědové 

krabičky, nálepky atd. (Jimenez, 2019). 

6.2.3. Tištěná média 
 

Do této kategorie spadají: zpravodajství, vlastní tištěná média, plakáty, billboardy  

i graffiti. Jedná se o tradiční jednosměrný nástroj, který lze dále dělit podle příslušnického 

charakteru, zda je nezávislý a nestranný, či zda tiskovina sympatizuje s určitou stranou 

nebo ideologií. Nezaujatá tištěná média jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů. Jejich 

silnými stránkami jsou důvěryhodnost a dopad na čtenářstvo. Považujeme za ně buďto 

noviny nebo magazíny, které se nehlásí k žádné politické ideologii a ani nemají s žádnou 

politickou stranou či osobností nijaké spojení. Stále silnějším trendem zpravodajství je 

celebritizovat politiky a ukazovat je v soukromých momentech či nesouvisejíce 

s politikou. Často využívaným trikem pro to dostat se do tohoto typu média pak je buďto 

pozvat novináře na banquet nebo jim podat exkluzivní materiál pro článek (Maarek, 2011, 

s. 101–104). V druhém nejrozšířenějším trinidadském deníku Trinidad Express v roce 

2010 vyšlo v průběhu kampaně (období 16. 4. – 24. 5. 2010) dvacet tři článků zmiňujících 

v nadpisu buďto jméno strany UNC nebo kandidátky Kamly Persad–Bissessar. 

Nejvýraznějšími byly výstupy o tom, jak Kamla Persad–Bissessar podporuje témata 

postavení žen ve společnosti skrze hindskou ženskou organizaci (Kamla to focus  

on women's issues, 2010), o vydaní její vlastní brožury (Message from People's 

Partnership leader, Kamla Persad–Bissessar, 2010) a o tom, jak chutney soca píseň 

objednaná stranou UNC od umělce Rajina Dhanraja vyhrála v každoroční soutěži 

National Chutney Monarch (Go Nah singer tops 'Election Fever' contest, 2010).  
Dva články zmiňovaly přímo kampaň Do So, jeden rostoucí zájem o jejich reklamní trička 

(Campaign t–shirts in high demand, 2010), druhý negativní reakci opozičního straníka 

PNM a jeho výzvu, ať občané T&T bojkotují kampaň Do So (Percy’s `do so` sign,  

a barbaric gesture, 2010). 
 

 
25 Vztah k tanci přes kulturu je rozebírán v teoretické části v kapitole 3.2. Tanec. 
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Vlastní tištěná média, myšleno buďto jako vlastní stranické noviny, infoletáky či knihy, 

v naší digitalizovaný době silně upadají, v některých zemích dokonce už i vymizely. 

Mnoho stran přešlo na model předplácení, což však značně snižuje dosah a zásah 

ostatního obyvatelstva. Na druhou stranu, zacílení je pak snazší a efektivnější. Zdarma 

distribuované noviny / infoletáky většinou strana zasílá bez vyžádání občanů na předem 

vybraný a zacílený volební okres, který chce obrátit ve svůj prospěch. Plusem je velký 

zásah vybrané lokace, mínusy jsou však apatičnost příjemců a nízký účinek na recipienty. 

Do této kategorie spadají dále ještě vnitrostranické interní materiály jako letáky, brožury 

aj., které mají za účel sjednotit ideu kampaně i mezi širším okruhem podporovatelů jako 

jsou např. dobrovolníci (Maarek, 2011, s. 104–107). Pro tyto volby se stala nejvýraznější 

brožurou knížka s názvem Kamla 2010, kterou ve své diplomové práci analyzuje 

Eleonora Esposito. Esposito (2015) uvádí, že kromě bodů manifesta je zde zdůrazňován 

na jedné straně symbol ženství (matka, babička a politička Kamla), na straně druhé je zde 

důraz na Persad–Bissessar jako na úspěšnou političku a „self–made“ ženu.  

Je prezentována vždy upraveně, s nafoukaným účesem a ve žluté barvě. 

 

 

 
 

Obrázek 6 – Povstaneme (Kamla 2010). Foto Esposito 

 

Dalším tradičním jednosměrným nástrojem politické komunikace jsou plakáty, graffiti  

a billboardy. Jedná se o jeden z nejsilnějších nástrojů, jež kampaň Do So využila. 

Z historického vývoje gramotnosti nahradily pouliční hlasatele, kteří dokola nahlas 
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vyhlašovali ta samá prodejní hesla. Dnes jsou tyto nástroje charakteristické svou 

rozšířeností a ambivalentní efektivitou. Správný vizuální tištěný materiál tohoto druhu by 

měl být dobře čitelný, jednoduchý, krátký a výrazný. Poté by mu mělo být vybráno 

správné místo: dobře viditelné a takticky umístěno vzhledem k cílovým skupinám. 

Navrhnout správnou zprávu je klíčové. Musí udělat dojem, být stručná a úderná, mít 

dobrou retenci a sdělovat myšlenku kampaně. Pro vyšší úspěšnost plakátů, ta samá 

grafika je využívána i na dalších materiálech a nástroji kampaně. Většinou se jedná např. 

o trika dobrovolníků, vizuální doprovod při akcích atd. Dalším faktorem pro úspěch 

plakátové komunikace je jejich vysoká frekvence a expozice. Při tzv. blitz kampani je 

aktivně a opakovaně distribuováno na desetitisíce plakátů (Maarek, 2011, s. 107–109). 

Kontrast a dobré rozpoznání plakátů kampaně Do So bylo zajištěno barvami žlutou  

a černou, symbol překřížených rukou byl doplněn frází Udělej to taky tak!26 Co se týče 

umístění a frekvenci vylepování, pamětník Jimenez (2019) i bývalý ředitel CA Alexander 

Nix potvrzují, že to bylo časté a ve velkém počtu, téměř až extrémním (Cadwalladr, 

2018). Byly polepovány zdi, sloupy i různá městská oplocení v celém hlavním městě  

a ve větší míře i v dalších významných volebních okrscích a silnicích spojujících 

strategické oblasti. Další využitou mutací tohoto komunikačního nástroje byly graffiti, 

jež byly umístěny hlavně v okolí škol kvůli zamýšlenému efektu autentičnosti  

a vzbuzování vyžadovaného psychologického efektu rebelství u mladé cílové skupiny 

(Bloomberg: Data mining company Cambridge Analytica worked for the UNC, 2018). 

Na obou přiložených obrázcích č.7 a č.8 můžeme vidět příklad plakátů a graffiti v ulicích 

hlavního města Port–of–Spain. 

 

 

 
26 Jak je podrobněji vysvětleno v kapitole 4.3. Vizuální podoba a téma kampaně. 
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Obrázek 7  – Muž stojící u plakátů. Zdroj REUTERS Photographs 

 
 

Obrázek 8 – Dům tehdejšího premiéra Patricka Manninga. Zdroj Youtube 

 

6.2.4. Reklamní zboží 

 

Jedná se o další cestu, jak distribuovat potencionálním voličům potištěné zboží s tématem 

aktuální kampaně a naklonit si je tak, aby volili pro zmíněnou stranu. Patří sem různé 

drobnosti jako nálepky, balónky, odznáčky a placky, ale i trička, plátěnky, tužky, klíčenky 

atd. Jejich hlavním účelem je udržet si morálku a příslušnost potencionálního voliče  

nebo dobrovolníka. V zemích, kde jsou volební kampaně velmi medializované 

pozorujeme jev, že dotyčné osoby nosí tyto artefakty veřejně a hrdě. Maarek (2011,  

s. 110–118) specifikuje, že ve Střední Americe je typické narazit během volebního období 
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na auta, které mají přední sklo poseté nálepkami vybrané strany. Dále uvádí,  

že je pro tuto oblast typická hojná distribuce reklamních předmětů na volebních 

shromáždění, včetně PET lahví s vodou polepených stranickými logy. Obdržení 

zmíněného zboží je dokonce očekáváno a příchozími aktivně vyžadováno. To kromě 

Philippa Maareka potvrzuje i článek z Trinidad Expressu o převyšující poptávce  

nad nabídkou stranických reklamních triček (Campaign t–shirts in high demand, 2010)  

a Jimenez (2019) v rozhovoru ve kterém uvádí, že nejžádanějším artefaktem mezi 

studenty byly gumové náramky,27 obědové krabičky, placky nebo odznáčky. 

 

,,Kromě toho, jak jsem říkal, byly toho plné sousedství, jezdila polepená auta, na ulicích 

promotéři přes mikrofon hlásali informace o kampani a vyzývali k podpoře.“ (Jimenez, 

2019, A9) 

 

6.3. Audiovizuální nástroje 

 

Ačkoli je to neodmyslitelná součást každého komunikačního mixu kampaně, 

audiovizuální typy nástrojů mohou být velmi nevyzpytatelné. Důležitými prvky 

audiovizuální komunikace je i její neverbální stránka, kdy je důležité hledět na vzhled 

jednotlivých postav kampaně, dále faktor hlasových projevů a gest vystupujících. Výraz 

obličeje, grimasy, tón hlasu, to vše ovlivňuje sympatie představitele strany, a tak  

i sympatie ke straně. Důležité je též zohlednit úhel zobrazování straníka a jeho okolí 

včetně předmětů a barev. Samotnému živému vystupování politiků předchází obsáhlé 

mediální tréninky (Maarek, 2011, s. 113–118). 

6.3.1. Nástroj televize 

 

V dnešní době jsou televizní politické debaty považovány za klíčový nástroj ve vedení 

politických kampaní. Je nutno kontrolovat technické faktory debaty: kdo kdy mluví, 

dekoraci prostředí, editovací techniky, styl a úhel točení. Co se týče ostatních živých 

vstupů, jako např. komentář ve zprávách k aktuálnímu dění, než forma je spíše 

problematičtější obsah výstupu, u kterého může dojít k pozdější špatné interpretaci  

či citování vytrženému z kontextu (Maarek, 2011, s. 125–129). Kamla Persad–Bissessar 

vynikla tím, že pravidelně měnila své účesy a oblečení / kostýmky. Často tak byla 

 
27 V té době byly velmi rozšířené a ,,in“ i u nás pozn. aut. 
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v médiích diskutována, a tedy i snadněji získala mediální prostor. Ohledně obsahu jejich 

řečí a proslovů, často sváděla řeč na slibované notebooky pro každého školáka či výhru 

jednoho milionu trinidadských dolarů za nejlepší chutney soca písničku (Hosein, 2010). 

Dalším způsobem využití televize jsou kampaňové televizní politické reklamy. Výhodou 

je jejich charakter jednosměrnosti a exponovanosti sdělení. Dosahuje též jednoho 

z nejširších zásahů skrze celé obyvatelstvo. Zacílení je také možné, zaměříme–li se na čas 

vysílání, kanál a pořady obklopující videoreklamu. Doporučená délka televizní politické 

videoreklamy, vzhledem k její charakteristice, je třicet sekund. Rizikovým druhem 

sdělení může být tzv. negativní kampaň, která se začala více objevovat v posledních 

padesáti letech a jejíž cílem je komunikovat negativa konkurence. Úskalím se však stává,  

že z kampaně může autorská strana působit jako agresor a opozice jako oběť (Maarek, 

2011, s. 130–135). Jak již bylo avizováno v kapitole 5. Taktika, pro samotnou kampaň 

Do So nebylo vytvořeno žádné video pro televizní reklamu. Byla využita a vysílána 

reklama k původní kampani Manning Must Go, ve které vystupuje představitel hnutí 

Percy Villafana. Na černém pozadí jsou představeni zástupci všech etnik demonstrující 

symbol překřížených rukou. Za doprovodu dramatické hudby, mužský hlas hlásá, že stačí 

síla jednoho pro vybojování zpět svých práv a že jediné, co je třeba udělat, je říct 

(Patrickovi) Manningovi ne. Video je dlouhé třicet tři sekund a po celou dobu jeho trvání 

je dole na obraze odkaz na již nefunkční webové stránky www.ManningMustGo.com 

(UNC's Percy Villafana 2010 Election Ad, 2010). 

 

6.3.2. Nástroj rádio 

 

Klam (2010) ve svém článku o rádiových reklamách radí, že správný výstup by měl mít 

formu textově soudržnou a svázanou, držet se jednoho hlavního sdělení přizpůsobeného 

cílové skupině, a zvláště velký důraz klade na slogan, tzv. catchphrase. Před čím varuje 

jsou klišé a panovačný tón. Fourie (2013) ve své studii rádiové komunikace v mladých 

demokraciích říká, že rádio je především oblíbeným nástrojem komunikace díky své 

široké dostupnosti, jelikož ho vlastní i ty nejchudší společenské třídy. I zde se může 

projevit nerovnovážné rozdělení mediálního prostoru, neboť větší tradičnější strany mají 

více prostředku na nákup prostoru, omezujíce tak strany menší či nové. V teoretické části 

práce byl představen charakter místního hudebního žánru, jeho místo v trinidadské 

kultuře a každodenním životě obyvatelstva. Hudba, ať už jako samotné písně nebo 
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vysílání rádiových stanic je téměř všude dostupné a přítomné. Na dostupném rádiovém 

záznamu ze stanice Gladiator lze zaslechnout,28 jak moderátor zvedá telefony volajících 

a všichni společně vyjadřují podporu straně UNC. V pozadí hraje melodie soca písně  

ze zakázky strany UNC. K vizuální části záznamu jsou tu využity spolu s plakáty Do So! 

i záznamy z televizních zpráv, kde obyvatelstvo vyjadřujíce podporu opět straně UNC 

(Gladiator – Gone PNM, 2010). 

 

Mladá aktivistka Hosein (2010) popisuje hudební stránku komunikace a zakázky obou 

politických stran takto: 

 

„Rozhodnuto, UNC mělo lepší calypso, ska a chutney písničky jasně podtrhující populaci, 

jmenovitě písně „Za to nelze hlasovat“, „Manning musí jít“ a „Povstaneme“. Kyselé 

melodie PNM byly kritizovány za zdůraznění Manninga jako jediného vůdce, spíše  

než společně ve spolupráci s ostatními silnými kolegy a kandidáty.“ (Hosein, 2010) 

Jako příklad zde uvedu píseň Manning musí jít – calypso píseň,29 která se brzy stala 

hymnou téměř celého ostrova. Byla složena a nahrána na zakázku celé koalice People’s 

Partnership oblíbeným calypso hudebníkem Edwinem Crazy Ayoungem: 

Patrick Manning have to go 

After the Calder Hart fiasco 

Yes Trinidad and Tobago 

Patrick Manning have to go 

Like Schlumberger and Texaco 

Gordon Grant, Bata and Esso 

Salvatori and Johnny O  

Patrick Manning have to go  

V úryvku skladby jsou vyjmenované korupční a ekologické skandály, do kterých byl 

nepřímo zapleten Patrick Manning ze strany PNM, a tak implikuje (a v refrénu i říká),  

že Manning musí jít z vlády pryč (Esposito, 2015). 

 
28 záznam k poslechu zde: https://www.youtube.com/watch?v=4vnQg0LZP9k 
29 odkaz na píseň: https://www.youtube.com/watch?v=dEr0ASa9J5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=4vnQg0LZP9k
https://www.youtube.com/watch?v=dEr0ASa9J5Y
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6.4. Nástroje přímého marketingu 

Maarek (2011, s. 140–141) tvrdí, že aktuální úzus je nástroje přímého marketingu,  

též direct marketingu, raději opomíjet, jelikož mohou způsobovat spíše zmatek a chaos  

při přenosu zprávy. Někteří další profesionálové se zmiňují i o redundantnosti přímých 

marketingových nástrojů během vedení politické kampaně. Jejich výhodou však zůstává, 

že když je jejich využití dobře zacílené a v souladu s komunikační linkou, mohou být 

dobrým nástrojem zpětné vazby názorů. Simulují totiž obousměrnou komunikaci  

i přímou vazbu mezi recipientem a stranou. Analytik politiky R. Kenneth Godwin (1990) 

v roce 1987 zkoumal v Severní Americe míru odpovědí na přímý marketing dle politické 

angažovanosti recipientů a jejich ideologie. Ze studie vyplynulo, že nejvíce efektivní 

mobilizace recipientů za využití nástrojů přímého marketingu je u jedinců vyznačujících 

se agresivní či extremistickou ideologií a chováním. Jako odůvodnění uvedl pocit 

anonymity během aktu komunikace, který působí jako katalyzátor pro následné chování. 

V případě této kampaně se sice nejednalo o extrémistickou ideologii (strana UNC je 

s ideologií sociální demokracie na politickém spektru ve středolevé pozici), recipienti 

však byli úspěšně zmobilizováni. Angažovanost je přisuzována historickému soutěžení 

obou etnik souostroví a jejich ambicím mít zemi pod svojí správou (Wilson, 2012,  

s. 125–152).30 

K nástrojům přímého marketingu patří kromě e–mailingu i telemarketing a přímý 

marketing v audiovizuální formě. Evoluce telemarketingu se odvíjí od každé země a její 

kultury. Zatímco v evropských zemích je míra odmítnutí / položení hovoru 80 %, 

v oblasti Střední Ameriky se pohybuje mezi 25–35 %. Jeho největšími výhodami je 

nejvyšší možná míra personalizace sdělení, obousměrnost komunikace a její svižná 

dynamika. Nevýhodami je její cena a potřeba důkladného proškolení personálu (Maarek, 

2011, s. 148–152). U přímého marketingu v audiovizuální formě se jedná o distribuci 

video nahrávek (DVD, ale dříve i VHS kazet) a jiných prostředků na komunikaci 

s potencionálními voliči. Hlavními účely bývají získávání finančních prostředků  

na kampaň, šíření agendy či interních materiálů mezi cílové skupiny. Může se tak dít 

přímo zásilkou nebo během volebních shromáždění (Maarek, 2011, s. 153–156). 

Z rozhovoru s pamětníkem Jimenezem (2019) se dozvídáme, že strana UNC ke kampani 

kromě manifesta, letáků, brožur Kamla 2010 a různorodého reklamního zboží 

 
30 Pro detailnější rozbor viz teoretická část kapitola 2.3. Vztah afrického a indického obyvatelstva. 
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distribuovala i nahrávky pohádek pro děti: ,,Dokonce si i pamatuji, že dávali nějaké 

speciální animované pořady, co se týkaly nadcházejících voleb, i jsme měli doma nějakou 

takovou kazetu.“ (Jimenez, 2019, A1). 

6.5. Nová média a online nástroje 

Tradiční média a s nimi i nástroje se pomalu přesouvají na internet, jejich využití se dnes 

považuje za hlavní způsob vedení kampaní. Umocnil to ještě více příchod Webu 2.0 

v roce 2004 a jím nabízenými sociálními sítěmi, médii a fóry. Jeho největšími výhodami 

je všestrannost a dosah. Umožňuje simulaci tradičních komunikačních kanálů 

(BlackBerry Messenger, online rádia atd.), nepřímou komunikaci s recipientem (online 

poradny), nepřímou komunikaci s politikem (zpráva skrze webový formulář), 

obousměrná komunikace ve stejném čase (živé přenosy, živý chat atd.), komunikaci 

směrem vzhůru (vlastní webové stránky) a náhodné vysílání sdělení naskrz veřejností 

(online zveřejněné audio výstřižky, fotky či videa). Vyhledávání potencionálních voličů 

skrze zájmy a lokace umožňuje např. sociální médium Facebook. Možným rozšířením je 

pak šíření sdělení přes zprávy. Šíření sdělení s videem nabízí také platforma Youtube. 

Takto sdílená zpráva s přáteli pak může nabýt významu doporučení od přítele, což má 

z marketingového hlediska největší potenciál na ovlivnění názoru. Tradičně jsou online 

kampaňové nástroje využívány ke komunikaci s mladší generací a držení kroku 

s modernizovanou společností, jak se tomu stalo i v tomto případě. Dalšími praktikami  

a využitím těchto nástrojů k udržení nadšení okolo kampaně jsou nákupy klíčových slov 

přes SEO, vytváření podporujících webů a stránek, placení proužkových reklam  

na ostatních webových stránkách, ale především se využívají rozmanité možnosti již 

zmíněných sociálních médií (Maarek, 2011, s. 158–165, 170). Nejvíce využitým 

potenciálem se staly online SMS přes BlackBerry Messenger tzv. BBM, kdy šlo  

o rozesílání krátkých textových zpráv s aktuálními informacemi o průběhu kampaně 

v rámci sítě uživatelů mobilních telefonů Blackberry přes internetová data. Jak již bylo 

řečeno, tato značka mobilních telefonů byla v té době na T&T velmi rozšířená. Kromě 

textových informací se šířily přes BBM i videa, fotky, obrázky, „memes“, pozvánky  

na volební shromáždění atd. (Jimenez, 2019). Rozsah využití nových médií potvrzuje 

pamětník, který popisuje, jak kampaň probíhala: ,,Co se mi ještě vybavuje je, že tehdy 

probíhala celá kampaň na Facebooku, hlavně přes fanouškovské stránky, ale tehdy ještě 
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nejvíce přes BBM.“ (Jimenez, 2019, A1)31 i deník Trinidad Express, který srovnává 

online komunikaci strany UNC a PNM: ,,Kdyby sociální média rozhodovaly, kdo vyhraje 

volby, rozhodně by vyhrála vůdkyně strany UNC Kamla Persad–Bissessar.“ (Kamla 

beats Manning online, 2010). 

6.5.1. Vlastní webová stránka 

Dnes je již povinností pro každou politickou stranu mít vlastní webové stránky. 

Komunikují se na ní především aktuální body agendy a kampaně, nadcházející akce  

a jsou prezentováni hlavní kandidáti. Většinou obsahují i přímo moderované fórum,  

či na nějaké odkazují. Jsou na něm dostupné také volně dostupné materiály pro média  

a stranický archív. Samozřejmě je skrze webové stránky umožněno politickou stranu  

i finančně podpořit, či se přihlásit k odběru novinek. Během průběhu volební kampaně 

fungují kromě toho webové stránky i k synchronizaci a vedení personálu kampaně díky 

interní komunikaci a přihlašovacích systémů (Maarek, 2011, s. 166–169).  

K parlamentním volbám roku 2010 fungovaly straně UNC dvě webové stránky. První byl 

jejich klasický stranický web unctt.org, na kterém je dodnes dohledatelné volební 

manifesto z roku 2010. Naposledy byly změněny roku 2019 a obsahují téměř všechny 

výše zmíněné funkce (About UNC, 2019).32 Druhý web byl vytvořený přímo pro původní 

kampaň a měl doménu manningmustgo.com. V současnosti je však tato doména již 

nefunkční a o stránce nejsou žádné dohledatelné záznamy, kromě odkazu v ostatních 

kampaňových materiálech jako v televizní videoreklamě (UNC's Percy Villafana 2010 

Election Ad, 2010). Ke kampani Do So nebyly vytvořené žádné samostatné webové 

stránky, lze tedy předpokládat, že se kampaňové informace zveřejňovaly na těchto dvou 

výše zmíněných webech. 

6.5.2. Facebook 

Arslanův (2015) výzkum vlivu Facebooku na volby potvrdil, že toto sociální médium  

je velmi důležitým politickým komunikačním nástrojem při vedení kampaně. Indikuje, 

že efekt Facebooku na přenos politické zprávy širokému spektru obyvatelstva je značný: 

se zvyšující se expozici politické komunikace strany na FB se zvýšila i úroveň ovlivnění 

 
31 Pamětník byl v době kampaně cílovou skupinou (17 let) – studentem prvovoličem. Lze tedy jasně 

pozorovat vhodné cílení kampaně, tedy že jako nejsilnější komunikační nástroj zmiňuje právě online 

nástroje Facebook a BlackBerry Messenger. Dále k reklamnímu zboží uvádí gumové náramky a obědové 

krabičky, k volebním shromážděním referuje jako k „parties“ pozn. aut. 
32 Oproti webu opoziční strany PNM je však hůře provedený a nezaktualizovaný pozn. aut. 
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rozhodnutí a politického chování cílové skupiny. Magin (2017) potvrzuje, že Facebook 

se díky Webu 2.0 stal jedním z nejdůležitějších kampaňových nástrojů, mající kapacitu 

mobilizovat a interagovat s recipienty. Umožňuje one–to–one i one–to–many řízenou 

komunikaci se širokou veřejností i podporovateli. Funkce se dá přirovnat k nástrojům 

plakátů (zaměření na podporovatele) i TV videoreklamám (zaměření na široké masy). 

 

„Vzhledem k velkému množství nashromážděných osobních údajů dále nabízených 

Facebookem lze zprávy přizpůsobit nejen segmentům voličů v kampaních zaměřených  

na cílové skupiny, ale dokonce i jednotlivým voličům v kampaních zaměřených  

na jedince.“ (Magin, 2017) 

Facebook poskytuje nástroje k mobilizaci voličů či podporovatelů (sdílení fotek, videí 

atd.). Sdílení je nízkoprahová činnost, ale potenciálně velmi účinná. Snaha je dále  

o interakci s jednotlivci (např. komentáře) a jejich angažování v chodu strany a její 

kampaně (Magin, 2017). V roce 2010 se uvádí počet uživatelů Facebooku na T&T 

323 700 jedinců starších 14 let, což je přibližně 24 % populace souostroví (Population 

Graph: Where Are Facebook English Speaking Users?, 2010). Jak dále externí firma 

vedoucí tuto kampaň využívala platformu Facebook bylo již přiblíženo v kapitole  

2. Vedení a organizace kampaně, proto se teď zaměříme na vybraný příspěvek a funkci 

skupin. Na profile kandidátky Kamly Persad–Bissessar bylo sdíleno volební video,33  

na kterém vystupují všichni představitelé tehdejší koalice. Sedí u kulatého stolu a vedou 

spolu naoko spontánní debatu. Kamla je oblečená v tematicky žluté barvě a na oděvech 

ostatních přítomných se objevují kromě žluté barvy i tradiční etnické prvky oděvů. Video 

je dlouhé 1:05 minut a podkresluje ho klidná optimistická melodie. Téma je spolupráce 

všech lidí na ostrově vedoucí k prosperitě země. V sekci komentářů můžeme vidět 

podporující souhlasné výroky, ale také nedostatek interakce – lidé vznášejí dotazy  

a prosby, avšak na ně není nijak reagováno (Persad–Bissessar, 2010). Jimenez (2019) 

v rozhovoru potvrzuje, že na Facebooku fungovala velká skupina, kde si podporovatelé 

sdíleli novinky a informace ohledně kampaně Do So. Skupina měla údajně na 6 200 členů 

(Parasram, 2010A) a fungovala jako mobilizátor pro volební shromáždění. V současné 

době není již tato skupina aktivní. 

 
33 video viz zde: https://www.facebook.com/KamlaPersadBissessar/videos/427043166390 

https://www.facebook.com/KamlaPersadBissessar/videos/427043166390
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6.5.3. BlackBerry Messenger 

BlackBerry je značka výrobce mobilních telefonů. Zatímco u nás v Evropě nebyl lídrem 

na trhu, v oblastech Severní a Střední Ameriky byl velmi rozšířený. V roce 2010  

ho vlastnilo 6 % populace oblasti (O'Dea, 2021). Služba rychlých zpráv BBM 

(BlackBerry Messenger) měla za popularitu těchto zařízení (Subramanian, 2013). 

Reynolds (2011) zkoumal vliv BBM na vztahy a komunikaci mezi mladistvými. Přišel 

na to, že funkce BBM byla mladými jedinci využívána jinak než klasická funkce SMS 

(zařízení umožňuje obě služby). Zaprvé komunikace přes BBM byla dynamičtější  

a zadruhé se lišil okruh přátel, se kterými přes službu BBM vlastnící zařízení 

komunikovali – jednalo se o rozšířený bližší okruh přátel ale bez rodinných příslušníků. 

Za příčiny tohoto jevu jmenuje design aplikace (potvrzuje přečtení) a výměnu PIN čísla 

mezi účastníky sociální interakce (kromě telefonního čísla), což má umocnit filtr 

doručených zpráv, a tak i jejich vyžádanost. Přímo k aplikaci se také vyjádřil v rozhovoru 

pamětník Jimenez (2019, A1): ,,BBM, tedy Blackberry messenger, v té době strašně frčel 

na Trinidadě, všichni měli Blackberry mobily a na něm byla aplikace na textování. Ta 

aplikace fungovala na tzv. scanning pin a byli přes něj posílané zprávy buďto soukromě 

anebo do skupin, dneska bych to přirovnal třeba k službě Imessage od Applu nebo 

WhatsAppu. Byl to opravdu musthave a dominovalo to mezi námi jako hlavní médium 

komunikace v té době.“ Touto službou si mladí mezi sebou sdíleli informace o volebních 

shromáždění (pro ně „parties“), aktuální informace, „memes“ (vtipné fotomontáže pozn. 

aut.) či nové písně. 

6.5.4. Youtube 

 

Sociální médium a síť na sdílení videí zvaná Youtube má potenciál zvýšení participace 

v politice a zlepšení vazeb mezi stranou a voličem. Jeho největší výhodou je vysoký dosah 

a viditelnost sdílených videí, které mohou zaktivizovat potencionální voliče (Lev–on, 

2012). Odhad politického obsahu na platformě Youtube z roku 2018 byl 32 %. Politici  

i manažeři kampaní využívají nástroj Youtube k oslovení potencionálních voličů během 

kampaní na nadcházející volby, dále ke shromažďování finančních prostředků  

a k představování programu. Ve větším rozsahu byla potvrzena efektivita tohoto nástroje 

v úspěšné politické kampani Baracka Obamy z roku 2008 (Borah, 2018). Účty na této 

platformě si Persad–Bissessar i strana UNC zřídily až po volbách (roky 2011 a 2014). 

V období voleb zde tedy převážně kolovaly objednané politické písně a fanouškovský 
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obsah. Jelikož objednané politické písně již byly rozebrány, zaměříme se nyní  

na fanouškovský obsah. Prvním příkladem je maňáskové video,34 kde dvě postavičky 

z ponožek, nejspíše ve školních prostorech, zpívají ódu na Kamlu Persad–Bissessar  

a že ji diváci mají volit (Kamla 2k10, 2010). U dalšího příkladu je možné demonstrovat 

osvojení myšlenky a hnutí mladými Trinidaďany.35 Video prezentuje nově vytvořený 

tanec nazvaný Do So a snaží se ho rozšířit mezi taneční komunitu (HOW TO DO 

TRINIDAD DO SO DANCE REPLY.m4v, 2010).36 O aktivním tančení tohoto kroku na 

volebních shromáždění se zmiňuje i reportérka Michelle Loubon (2010) viz kapitola 

6.2.2. Akce s velkým dosahem, rozšíření potvrzuje v rozhovoru i pamětník a tanečník 

Jimenez (2019, A7): ,,Šlo o to vyjádřit, že je něco naše. Význam ve spojení s hrdostí a 

ochranou našeho.“ 

 

 
 

Obrázek 9  – Jak tančit Do So krok. Zdroj Youtube 

  

 
34 odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=tkUSImr8lpc 
35 odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=FPcTJKVYDcU nebo též 

https://www.youtube.com/watch?v=Knl38i5J1–A 
36 Více o roli tance v teoretické části kapitola 3.2. Tanec. 

https://www.youtube.com/watch?v=tkUSImr8lpc
https://www.youtube.com/watch?v=FPcTJKVYDcU
https://www.youtube.com/watch?v=Knl38i5J1-A
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7. Reakce na kampaň a její výsledky 
 

Efektivita volební kampaně se dá definovat a měřit různě. Pro naše účely bude zhodnocen 

její vliv na výsledek voleb a jak byla kampaň přijata a šířena napříč obyvatelstvem T&T. 

V druhé části bude stručně představena reakce a kampaň opoziční strany PNM, která byla 

vytvořena v reakci na kampaň Do So od strany UNC. 

7.1. Efektivita kampaně Do So 

 

Z hlediska pochopení, přijmutí a identifikace se sdělením kampaně byla Do So velmi 

úspěšná. Kampaň, její slogan a symbol překřížených rukou se stal virálním a šířil se  

po souostroví ještě několik let po volbách. Mladé obyvatelstvo (hlavní cílová skupina) 

naprosto převzalo myšlenku kampaně a pozvedlo ho na další, organickou, úroveň. 

Překřížené ruce se objevovaly na soukromých fotkách nepolitického obsahu, tanečníci 

zapojovali symbol rukou do různých tanečních kroků, vznikala fanouškovská videa  

na Youtube,37 promotéři převzali a používali známou grafiku a slogan kampaň Do So  

pro přilákání hostů na apolitické soukromé i veřejné události, studenti se hrdě hlásili  

ke hnutí atd. (Jimenez, 2019, A5). Na emoce z kampaně u mladých lidí odpověděl 

pamětník takto: 

 

,,Rozhodně, tajné párty, popř. tajení před rodičemi rozhodně působilo na mladé 

dospívající jedince. Cítili jsme se pak rebelsky a sounáležitě, a k tomu hodně cool. 

Opravdu jsem tím tehdy žili a ovlivňovalo nás to.“ (Jimenez, 2019, A12) 

 

Budeme–li chápat efektivitu kampaně jako výsledky voleb, strana UNC s kampaní Do So 

vyhrála po třetí v historii souostroví v místních parlamentních volbách. Strana získala 

celkem 43,72 % hlasů a 21 míst v Parlamentě. Premiérkou se stala Kamla Persad–

Bissessar s prvenstvím první ženské premiérky v historii souostroví (Trinidad  

and Tobago General Election Results 2010, 2010). Výhra to byla překvapivá – v Political 

Risk Yearbook: Trinidad (2010) dělali ke konci roku 2009 předpoklady na budoucí 

vládnoucí stranu a konkurenční straně PNM přisoudily pravděpodobné vítězství na 80 %. 

Přitom z průzkumu volebních preferencí z období 23.–25. dubna 2010 (téměř v polovině 

průběhu kampaní) vyšlo, že 90 % Indo–Trinidaďanů a 63 % Afro–Trinidaďanů je 

 
37 fanouškovské oslavné video viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=RzXuI0N9Pow 

https://www.youtube.com/watch?v=RzXuI0N9Pow
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nespokojeno s aktuální vládou a Patrickem Manningem (vzorek 503 občanů), v tomto 

stavu vedla již v preferencích strana UNC s 80 % dotázaných (Qvortrup, 2011). 

 

7.2. Protikampaň strany PNM 

 

Strana PNM zpočátku reagovala negativně na kampaň strany UNC. Aktivistka Hosein 

(2010) popisuje jejich reakci jako sprostou. Údajně označili UNC za ,,Frankensteina“  

a jejich kandidáty za ,,pytle mrtvých kostí“. Dále dodává, že se ze strany PNM objevovaly 

i sexistické výroky na kandidátku na premiérku Kamlu Persad–Bissessar, nejvíce  

ve smyslu, že je slabá, neschopná rozhodování a vlády (jelikož je žena). Nechyběly ani 

výroky a vtipy s rasovým podtónem (africké vs. indické etnikum) (Percy’s `do so` sign, 

a barbaric gesture, 2010).38 O nutnosti změny komunikační taktiky píše i Trinidad 

Express, který zmiňuje spolu s jednostrannou komunikací jejich neangažovanost 

s potencionálními voliči a nedostatečnou inkluzivní tóninou (Analyst: PNM forced  

to change ad strategy, 2010). Brzy však PNM zjistilo, že je jejich reakce neefektivní,  

a proto přišli s protikampaní. 

„Jak se to víc šířilo, PNM přišlo s odpovědí na kampaň Do So, šlo o vizuál, kde se 

stiskávali dvě ruce na červeném pozadí (to je barva strany a zároveň barva trinidadské 

vlajky). Snažili se komunikovat, že Do So vyjadřuje násilí a separaci (překřížené 

vzdorující ruce), zatímco oni lásku a pospolitost (podání rukou). Moc se jim  

to ale nepovedlo, vím, že jsme si mysleli, že jsou trapní. Působilo to na nás, že ví,  

co chceme slyšet a záměrně nás jen balamutí. Dokonce pak i lidé naschvál chodili 

protestovat ve žlutých tričkách na jejich shromáždění. Obrátilo se to proti nim.“ 

(Jimenez, 2019, A13) 

 

 
38 Necenzurovanou a agresivní komunikaci zavedl ve straně PNM její zakladatel Eric Williams, který 

proslul svojí sprostostí a dravostí. Dodnes je tato jejich komunikace pro ně typická a Trinidaďany 

tolerována (Meighoo, 2009, s. 17–36). 
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Obrázek 10 – Protikampaň strany PNM zvaná DO SO. Foto Jai Parasram 

 

Na plakátu vidíme, že každá ruka má jiný odstín kůže, tedy má symbolizovat spolupráci 

dvou rozdílných trinidadských etnik. Eliptická věta „Udělej tak!“ funguje i v tomto 

případě, tedy naznačuje apel, že spolu mají obě skupiny vycházet a jít k volbám. Jak však 

naznačuje Jimenez (2019) i výsledky voleb, kampaň strany PNM se nesetkala s úspěchem 

a porážce strany nezabránila. 

8. Diskuse 
 

Politická kampaň Do So trinidadské strany UNC je analyzována v jednotlivých krocích 

plánování a vedení jakékoli kampaně. Podstatou práce je uceleně popsat její navržení  

a fungování, což má vést k pochopení její úspěšnosti. Pro dokreslení analýzy je stanoven 

seznam důležitých aspektů, tj. kulturní kontext souostroví. Vzhledem k šíři tohoto tématu 

jsme se při analýze a popisu nástrojů politického marketingu drželi  

u některých komunikačních nástrojů pouze na povrchu problematiky ve formě deskripce. 

Jejich využití má určitě také podíl na úspěšnosti kampaně, avšak vzhledem k seznamu 

důležitých aspektů, již zmíněného kulturního kontextu T&T, a rozsahu této práce  

to nebylo možné. Zároveň je bráno na vědomí, že k popisu průběhu kampaně Do So je 

využit pouze jeden hloubkový rozhovor, což však dle metodologie deskriptivní případové 

studie od R. K. Yina nezpůsobuje žádný problém, naopak je tento způsob doporučován 
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(Yin, 2014). K docílení popisu úplného obrazu vnímání kampaně Do So by však bylo 

jistě přínosné zahrnout pohled příznivce opoziční strany PNM. 

Z práce vyplívá, že z hlediska teorie politického marketingu navržení kampaně podléhalo 

ustanoveným a potvrzeným konceptům plánování a vedení politických kampaní. 

Nadstavbou této teorii bylo zakomponování kulturních znaků T&T  

do strategie a taktiky kampaně. Při výběru nástrojů politického marketingu nebyla  

též podceněna váha místní kultury, včetně např. hudebního žánru soca, volebních 

shromáždění či bazaarů. Vzhledem k vybrané cílové skupině byl kladen důraz i na nová 

média a online nástroje. Zároveň je však nutno podotknout, že za úspěchem kampaně Do 

So stojí i silný příběh vzdoru občana Villafany, který nelze při zpětné analýze opomenout. 

Jestli by takto navržená politická kampaň fungovala kdekoli nelze vzhledem k zaměření 

práce na kulturní kontext oblasti prokázat, a ani to nebylo cílem práce. 

Limity této práce jsou v nízké transparentnosti celé problematiky. Financování 

politických kampaní na T&T nepodléhá nutnosti zveřejňování (Ryan, 2003, 

s. 1–10) a podklady ke kampani od externí společnosti SCL Groups, vzhledem 

k zmíněným soudním řízeným, stále podléhají informačnímu embargu (TTPS closes 

investigation into Cambridge Analytica allegations, 2020). Vzhledem k neexistující 

odborné literatuře na analýzu kampaně Do So a jejího kontextu nelze práci porovnat 

s ostatními autory a jejich výsledky zkoumání. 
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Závěr 
 

Tato práce si dala za cíl analyzovat politickou kampaň Do So v kulturním kontextu země 

Trinidadu a Tobago. Kampaň od externí společnosti SCL Groups měla za vítězství strany 

UNC, i když ji volební předpoklady přiřazovaly pouze 20% šanci na výhru. Kampaň byla 

navržená pro parlamentní volby v roce 2010 a měla za cíl změnit chování i preference  

u prvovoličů. V teoretické části práce jsem rozebrala politický stav země, spolu s jeho 

historií, obyvatelstvem a kulturami místních etnik. To vše se ukázalo důležité  

pro komplexní pochopení úspěchu kampaně a jejího navržení, které je podrobně 

rozebráno v praktické části práce. Speciální důraz pak byl kladen na výběr cílové skupiny, 

strategii a vizuální podobu kampaně. Vzhledem k specifikům kampaně a jejího časového 

rámce se za nejdůležitější využité komunikační nástroje politického marketingu ukázaly 

akce s velkým dosahem, tištěná média, reklamní zboží, nástroj rádio a online nástroje, 

zejména pak sociální média Facebook, BlackBerry Messenger a Youtube. To, že politická 

kampaň měla silně mobilizující charakter, znamenalo pro zemi vznik hnutí Do So,  

jež bylo osvojeno zejména mladou cílovou skupinou. Změnilo se jejich chování  

a preference, práce tak ukázala i limity dnešní politické komunikace v demokratických 

zemích. Kromě odborné literatury a elektronických zdrojů byl použit i rozhovor 

s pamětníkem kampaně, který pomohl dokreslit její opravdový rozsah. 

Předmětem práce nebyla hluboká analýza kampaně z hlediska kvantitativního,  

její zaměření bylo zejména na komplexní pochopení celé problematiky v lokálním 

kontextu. Analytický přesah zkoumání v této práci je zajištěn postupným rozkladem 

kampaně na jednotlivé chronologické kroky pro jakékoli plánování politické kampaně. 

Vzhledem k omezeným datům a literatuře na toto konkrétní téma, netransparentnosti 

politických kampaní na T&T a mnoha stále nezveřejněným informacím po skandálu 

Cambridge Analyticy, nabízí se implikace pro budoucí analýzy a hlubší zkoumání  

v této oblasti. 

Summary 
 

This work aimed to analyze the Do So political campaign within the cultural context  

of the country of Trinidad and Tobago. The campaign designed by an external company 

SCL Groups won the general elections for the UNC party, although the election 

assumptions gave it only a 20 % chance of winning. The campaign was designed  

for the 2010 general elections and aimed to change the behavior and preferences of first–
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time voters. In the theoretical part of this work, I analyzed the political state  

of the country, along with its history, population and cultures of its local ethnic groups. 

All this proved to be important for a comprehensive understanding of the success  

of the campaign and its design, which is discussed in details in the practical part of this 

work. Special emphasis was then placed on the selection of the target group, strategy  

and visual design of the campaign. Due to the specifics of the campaign and its time 

frame, the most important communication tools used in political marketing proved to be 

long–range events, print media, party’s merchandise, radio and online tools, especially 

social medias as Facebook, BlackBerry Messenger and Youtube. The fact  

that the political campaign was strongly mobilizing led to the emergence of the Do So 

movement in the country, which was adopted mainly by a younger target group. Their 

behavior and preferences have changed, and so the work has shown the limits of today's 

political communication in democratic countries. In addition to academic literature  

and electronic sources, an interview with a campaign‘s witness was used, which helped 

to illustrate its true scope. 

The subject of the work was not an in–depth analysis of the campaign from a quantitative 

point of view, its focus was mainly placed on a comprehensive understanding of the whole 

issue in the local context. The analytical overlap of research in this work is ensured  

by the gradual decomposition of the campaign into individual chronological steps  

for any planning of a political campaign. 

Given the limited data and literature on this particular topic, the non–transparency  

of political campaigns in T&T, and the many still undisclosed information following  

the Cambridge Analytica scandal, implications are offered for future analysis  

and in–depth research in this area.  
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Přílohy 
 

 

Rozhovor s Josém Judah JIMENEZEM, pamětníkem kampaně Do So 

 

jméno: José Judah Jimenez 

země narození: Trinidad a Tobago 

věk v době voleb (r. 2010): 17 let 

Do So Campaign cílila na trinidadské prvovoliče, tedy na jedince okolo věku 18–25 let. 

Dotazovaný, José Judah Jimenez, tehdy chodil na střední školu, patřil do střední 

ekonomické vrstvy a byl aktivní v taneční komunitě. 

rozhovor zpracován: v Praze dne 19. 12. 2019 

 

A1: Můžeš mi prosím popsat nejdříve obecně, co si z této doby pamatuješ? 

Pamatuji si, že šlo o souboj mezi dvěma stranami na Trinidadě, ,,Union”, tedy UNC,  

ti jsou bíložlutí a PNM, červení. 

Co se mi ještě vybavuje je, že tehdy probíhala celá kampaň na Facebooku, hlavně  

přes fanouškovské stránky, ale tehdy ještě nejvíce přes BBM. BBM, tedy Blackberry 

messenger, v té době strašně frčel na Trinidadě, všichni měli Blackberry mobily a na něm 

byla aplikace na textování. Ta aplikace fungovala na tzv. scanning pin a byli přes něj 

posílané zprávy buďto soukromě anebo do skupin, dneska bych to přirovnal třeba k službě 

Imessage od Applu nebo WhatsAppu. Byl to opravdu musthave a dominovalo to mezi 

námi jako hlavní médium komunikace v té době. 

PNM nebyla tehdy skoro vůbec viditelná, bylo o ní málo slyšet, nedocházelo u ní k moc 

shromážděním a tak. Mezi mladými byla asi oblíbenější strana UNC, která víc rezonovala 

s naší generací. Hlásali tehdy ,,Tohle je vaše, vaše země” a tak. Do té doby to bylo spíše, 

že hlas mladých nikoho nezajímal, tohle bylo nové, dávali nám najevo, že nám 

naslouchají, že nás podporují. 

Byla to skvělá doba, díky volbám bylo hodně party a oslav. Kromě toho teda ještě o tom 

mluvili moderátoři v rádiu třeba i o včerejší nebo zítřejší party, pak samozřejmě rádiové 

reklamní spoty, bylo i hodně proslovů kandidátů v televizi během primetimu – zpráv v 7 

hodin večer, dokonce si i pamatuji, že dávali nějaké speciální animované pořady, co se 

týkaly nadcházejících voleb, i jsme měli doma nějakou takovou kazetu. Ve škole pak byly 

vylepené plakáty, které i kolovaly na sociálních médiích. 
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Celé to vypuklo tak 1 až 2 měsíce před volbami, si myslím, víc ne. Bylo to blízko voleb 

už. Do So byl hrozný trend a všechny nás uchvátil a dostal jako lavina.  

Co bylo smutné bylo, že to po volbách všechno hrozně utichlo, ty akce a nadšení. Možná 

to bylo tím, že byl vyhlášen tzv. SOS Emergency state kvůli vysoké kriminalitě pár 

měsíců na to. Byla to extrémní změna. 

A2: Co byl první moment, kdy jsi poprvé přišel do styku s kampaní Do So? 

Poprvé jsem se střetl s plakáty na ulici. Pamatuji si přesně, jak mě to překvapilo, protože 

to bylo úplně ze dne na den. Večer jsme šli spát, nikde nic, a ráno, když jsem šel do školy, 

všude po ulicích města byly žluté plakáty Do So. Všechny sloupy byly žluté, dokonce  

i na hlavních silnicích mezi městy. 

A3: Jaký jsi z toho měl dojmy? Líbilo/nelíbilo se ti na tom něco?  

Hm, to asi ne. Spíš jsme jen mluvili o tom, jak jsou jejich shromáždění a party oblíbené 

a „in“.  

A4: Spolupracoval jsi ty, anebo někdo z tvého blízkého okruhu přátel, jakkoli 

s touto kampaní?  

Přímo spolupracoval, to ne. Jen jsme šli s proudem, protože jsme chtěli být taky in. Mezi 

mladýma se to hodně šířilo, jako divoký oheň. Všude kolovali virální memes, že mladí 

mají konečně hlas. Bylo to celé hodně přirozené. Samozřejmě měli i svoje oficiální 

webové stránky a profily, to ale nebylo úplně ono. Co se týče jejich shromáždění (rallies), 

byli to spíše mladí lidé, kdo z toho udělali party. Promotéři používali jejich slogan  

a udělali z toho promováním party, nebo tak to na mě aspoň působilo. Pamatuji si i,  

že na dveřích klubů měli plakáty s názvy jako Do So Night atd., až tak to bylo populární.  

T&T je opravdu malá země, informace se šíří rychle a každý zná každého. Hlavně,  

když většina populace souostroví žije v pár větších městech. 

A5: Dokázal bys odhadnout, kolik ze tvých přátel rezonovalo s kampaní Do So? 

Tak 9/10 kamarádů, dokonce i ti, co se odmítali politicky angažovat. Šlo opravdu  

o skupinovou věc. Jako parta kamarádů jsme se s tím identifikovali a podporovali to, žili 

tím. Ještě tak 5 let po tom jsme se fotili se zkříženýma rukama. 
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A6: Vím, jakou má na T&T kultura váhu, hlavně hudba a tanec. Byla 

vyprodukována nějaká písnička přímo pro tuto kampaň? Byla s kampaní Do So 

spojená více nějaká osoba z hudebního světa? 

Písničky byly hodně, teda ty, co na událost voleb nebo na samotnou kampaň narážely, 

zmiňovaly jí. Že by ale byla nějaká oficiální jako hymna kampaně, to si nemyslím. 

A7: Všimla jsem si, že byl i vytvořen oficiální taneční krok Do So. Víš, kdo ho 

vytvořil a o jakou osobu šlo? 

Ten krok vznikl spíše přirozeně. Nebylo to, že by najednou přišel nějaký známý tanečník 

a začal ho vyučovat. Jednalo se o překřížené ruce, které byly různě zapojené  

a modifikované do choreografií. Mělo to hodně variací a bylo spíše bez pravidel. Sám 

bych to popsal spíše jako kombinaci oficiálních známých tanečních kroků,  

ke kterým se přidal tento Do So prvek. 

Šlo o to vyjádřit, že je něco naše. Význam ve spojení s hrdostí a ochranou našeho. 

A8: A co ty významné osoby, byl s kampaní někdo mimo politiku spojen?  

Obecně skoro všichni lokální soca umělci. Ti vždy vystupovali na shromážděních  

a zpívali své písničky, někdy i poupravené pro tu příležitost. Dokonce i mimo zpívání 

někdy burcovali obecenstvo – všechny přítomné na volebních shromážděních. 

A9: Zmínil si letáky ve škole. Byla kampaň ještě nějak přítomna ve školách?  

Ano, říkáme tomu ,,bazaar“. Je to taková školní party, někdy trochu spojená s přednáškou 

na nějaké téma, co trápí mladé. K tomu pak vždycky probíhal i giveaway promo věcí, 

např. jsem dostal Do So tričko. Kromě toho, jak jsem říkal, byly toho plné sousedství, 

jezdila polepená auta, na ulicích promotéři přes mikrofon hlásali informace o kampani  

a vyzývali k podpoře. 

A10: Jaké další komunikační kanály byly využité? 

Rádio, televize a BBM s Facebookem hlavně. Pak jak jsem říkal, na ulici se tomu 

prakticky nedalo vyhnout a časté volební shromáždění, kde každý chtěl být. Opravdu 

dokázali propojit klasické volební shromáždění a naše kulturní oslavy jako fêtes, limes, 

j‘ouverts atd. 

A11: Zmínil jsi také Do So tričko. Pamatuješ si, jaká byla třeba cena a co dalšího se 

dalo sehnat? 
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Nejsnadněji se věci dali sehnat přímo na shromážděních. Měli hlavně trika, nálepky, 

obědové sáčky a krabičky, kelímky, různé klobouky a čepice, jo a gumové náramky,  

to byl tehdy velký trend. 

A12: Máš tedy dojem, že cílová skupina kampaně byli mladí lidé? Probouzelo to 

nějaké emoce? 

Rozhodně, tajné párty, popř. tajení před rodičemi rozhodně působilo na mladé dospívající 

jedince. Cítili jsme se pak rebelsky a sounáležitě, a k tomu hodně cool. Opravdu jsem tím 

tehdy žili a ovlivňovalo nás to. 

A13: Pamatuješ si i nějakou reakci konkurenční strany PNM? 

Jak se to víc šířilo, PNM přišlo s odpovědí na kampaň Do So, šlo o vizuál, kde se 

stiskávali dvě ruce na červeném pozadí (to je barva strany a zároveň barva trinidadské 

vlajky). Snažili se komunikovat, že Do So vyjadřuje násilí a separaci (překřížené 

vzdorující ruce), zatímco oni lásku a pospolitost (podání rukou). Moc se jim to ale 

nepovedlo, vím, že jsme si mysleli, že jsou trapní. Působilo to na nás, že ví, co chceme 

slyšet a záměrně nás jen balamutí. Dokonce pak i lidé naschvál chodili protestovat  

ve žlutých tričkách na jejich shromáždění. Obrátilo se to proti nim. 
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Tabulkové přílohy 

 

Tabulka 1 – Výsledky parlamentních voleb na T&T. .................................................... 21 

 


	Úvod
	Teoretická část
	1. Historie T&T
	1.1. Období 1498–1797
	1.2. Období 1797–1962
	1.3. Období 1962 až dnes

	2. Obyvatelstvo T&T 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