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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analýza kontaktní kampaně politických stran, hnutí či koalic 

v krajských volbách v roce 2020 a komparace zkoumaných stran ve Středočeském a 

Libereckém kraji. Dalším cíle je zjištění, jak důležitá je kontaktní kampaň pro politické strany, 

hnutí či koalice v porovnání s ostatními formami kampaně (online marketing, display graphics, 

telefonování voličům, direct mailing, adresovaná pošta a mediální kampaň). Téma práce bylo 

zvolené z důvodu jeho časté opomíjenosti. Existuje totiž velmi málo zdrojů, které by se 

věnovaly přímo kontaktní kampani, a ještě méně zdrojů, které by se zabývaly krajskými 

volbami. Většina z existujících zdrojů je navíc zastaralá, jelikož politický marketing i politická 

scéna se neustále vyvíjí, tudíž je nutné toto téma pravidelně zkoumat a vyhodnocovat starší 

práce, které již nemusejí být aktuální. K zodpovězení výzkumné otázky byl použit kvalitativní 

výzkum, přesněji polostrukturované rozhovory s kandidáty z jednotlivých stran. Díky výzkumu 

bylo zjištěno, že každá politická strana, hnutí či koalice vede svou politickou kampaň rozdílným 

způsobem, ale v základu jsou si kampaně velmi podobné. Až na jednu výjimku (ODS) měly 

strany, hnutí či koalice politickou kampaň v obou krajích organizovanou velmi obdobným 

způsobem. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že pro všechny strany je kontaktní kampaň 

velmi důležitá, jelikož ji vnímají jako nejúčinnější formu a přímý kontakt kandidátů s voliči je 

nenahraditelný.  

Abstract 

The aim of this bachelor's thesis is to analyse the contact campaign of political parties, 

movements, or coalitions in the regional elections in 2020 and a comparison of the examined 

parties in the Central Bohemian region and the Liberec region. Another goal is to find out how 

important a contact campaign is for political parties, movements, or coalitions in comparison 

with other campaign options (online marketing, display graphics, telephoning voters, direct 

mailing, addressed mail and media campaign). The topic of the work was chosen due to its 

neglection, and therefore there are very few resources that would be devoted directly to the 

contact campaign, and even fewer resources that would deal with regional elections. In addition, 

most of the existing resources are obsolete, as the political marketing and the political scene are 

constantly evolving, so it is necessary to examine this topic and regularly evaluate older works, 

which may no longer be current. Qualitative research was used to answer the research question, 

more precisely semi-structured interviews with candidates from individual parties. Research 

has shown that each political party, movement, or coalition runs its own political campaign in 



 
 

a different way, but basically the campaigns are very similar. With one exception (ODS), 

parties, movements, or coalitions had a political campaign in both regions organized in a very 

similar way. The statements of the respondents showed that the contact campaign is very 

important for all parties, as it is the most effective and direct contact of candidates with voters 

is irreplaceable. 
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Úvod:  

Tato bakalářská práce se zabývá tématem kontaktní kampaně v krajských volbách a snaží  

se popsat, jakým způsobem a do jaké míry v porovnání s dalšími formami kampaní ji politické strany, 

hnutí či koalice v krajských volbách v roce 2020 využívaly. Dále se snaží rozklíčovat, jak je  

pro ně kontaktní kampaň důležitá. 

Práce je rozdělená do čtyř hlavních kapitol a dalších podkapitol. První kapitola se zabývá 

metodologií práce, cíli a ve stručnosti představuje nejdůležitější prameny, z kterých tato práce 

čerpá. Ve druhé kapitole je popsán teoretický rámec práce, který je pro pochopení tématu  

a doplnění znalostí podstatný. Třetí kapitola popisuje výzkumnou část práce a je rozdělena  

do pěti částí. První část se zabývá legislativou kampaní, která je nutná pro pochopení kontextu, 

jaké formy strany využívaly a jaké formy mohly využít za daných podmínek. Další část  

se zabývá financováním kampaní z hlediska legislativy. Třetí část popisuje výhody a nevýhody 

kontaktní kampaně. Čtvrtá část popisuje výzkum v rámci Středočeského kraje a pátá část  

v rámci Libereckého kraje. Jedná se o souhrn jednotlivých forem kampaní a dalších důležitých 

spojitostí získaných z výpovědí respondentů a ověřených z dalších zdrojů. Čtvrtá kapitola 

nabízí analýzu kampaní jednotlivých stran a jejich komparaci na základě krajů a také výsledky 

voleb a volební účast. Práce je zakončená závěrem, který shrnuje nejdůležitější poznatky  

a odpovídá na výzkumnou otázku a podotázku této práce.  

Při hledání odborné literatury byl autorkou práce zjištěn velký nedostatek publikací,  

které se zabývají právě kontaktními kampaněmi. Publikace se většinou týkají spíše politické 

kampaně, v rámci které se věnují především online marketingu či mediální kampani,  

a pokud je zde kontaktní kampaň vůbec zmíněná, tak pouze okrajově. Další nevýhodou je,  

že pokud se již některé publikace částečně věnují tématu kontaktní kampani, zkoumají  

ji na úrovni celostátní politiky, nebo naopak komunální. Krajským volbám a volbám  

do Evropského parlamentu se věnuje minimální počet publikací.   

Další nedostatek byl spatřen v zastaralosti dat. Mnoho případových studií, které zkoumaly 

právě politické kampaně, bylo napsáno před více než deseti až dvaceti lety. Často popisují volby 

do poslanecké sněmovny v letech 2002 a 2006, kdy se politické kampaně a využívání 

politického marketingu v České republice výrazně změnilo. Byla to doba, během které  

si političtí aktéři začali zvykat na předvolební kampaně a začali si najímat PR agentury,  

které jim s nimi pomáhaly, a čeští politologové usilovali o podrobnější pochopení nových 

způsobů vedení volebních kampaní. Od této doby se ale bohužel počet publikací zaměřujících 
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se na kampaně v České republice rapidně snížil. Ovšem česká politická scéna  

i vnímání a požadavky voličů se změnily a neustále se mění.  

 Jelikož se marketing (i politický) musí vyvíjet velmi rychle a přizpůsobovat se nejen 

nejnovějším požadavkům a trendům, ale i novým možnostem, které se mohou k propagaci 

využít, nejsou tyto studie již mnohdy aktuální. V současnosti se v rámci kampaní daleko více 

využívá online marketing a stále přibývají nové sociální sítě, na kterých se političtí kandidáti 

snaží získat své voliče, a naopak ubývá důležitosti využití tradičních médií. Tištěná média  

se čtou méně a aktuální zprávy se přesunuly do online prostředí.   

Změnila se i politická scéna. Již zde nejsou dvě dominantní strany (ODS a ČSSD), jak tomu 

bylo na začátku 21. století, ale politické spektrum je daleko fragmentovanější  

a diverzifikovanější (Bradová (Lebedová), E., Šaradín, P., 2006). Zapojují se také více 

nepolitičtí aktéři, kteří do politiky ať už přímo nebo nepřímo zasahují (například think tanky 

nebo neziskové a nevládní organizace). I z tohoto důvodu si autorka myslí, že je tato práce 

přínosná a doufám, že se tomuto tématu bude věnovat stále více autorů a publikací.  

Hlavním cílem práce je popsat, jakým způsobem jednotlivé strany vedly politickou kampaň  

a také jak pohlížejí na její jednotlivé formy. Poslední kapitola nabízí komparaci politických 

kampaní ve Středočeském a Libereckém kraji, což je důležité zejména pro zjištění, zda strana 

vede politickou kampaň ve všech krajích stejným způsobem, nebo je kampaň v každém kraji 

unikátní. Díky tomu lze ověřit, zda je výzkum aplikovatelný i na většinu dalších krajů a zda 

data z něj získaná je možné zobecnit.  
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1. Cíle, metody a prameny  

Výzkumná otázka této práce je Jakým způsobem vedou české politické strany kontaktní kampaň 

a podotázka tuto tématiku rozšiřuje na důležitost jednotlivých forem kampaní: Jakou důležitost 

kladou politické strany kontaktní kampani oproti jiným formám propagace. 

Hypotézou práce je, že kontaktní kampaň využívají spíše menší politické strany, ve kterých  

se kontaktní kampaně aktivně účastní i celostátní lídři, případně ji využívají politické strany  

či hnutí, které svým programem cílí spíše na starší obyvatelele, neboť je nemohou  

tak jednoduše oslovit přes internet. 

Pro výzkum k této práci byly využity zahraniční i české zdroje. Zahraniční proto, že většina 

terminologií a pojmů vychází z americko-anglického prostředí, kde se také tyto pojmy zavedly 

a kde mají s politickou komunikací nejdelší zkušenosti. České zdroje z důvodu, že nejlépe 

reflektují právě českou politickou scénu. Ta je specifická tím, že do roku 1989 zde byl 

komunistický režim (Mencl, V., a kol., 1990), takže demokratický způsob voleb a kampaní  

se zde začal uplatňovat poměrně pozdě, což se samozřejmě na vývoji kampaní a politického 

marketingu projevilo.  

Bakalářská práce má tyto výzkumné cíle, na základě kterých se snaží odpovědět na výzkumnou 

otázku a podotázku: (1) hodnocení výhod a nevýhod využití kontaktní kampaně, (2) zjištění, 

do jaké míry využívali respondenti a strany jednotlivé formy kampaní, (3) jak si respondenti 

myslí, že jsou tyto formy kampaní důležité, (4) jak probíhá realizace politické kampaně v rámci 

strany a jaký prostor v ní dostanou jednotliví kandidáti, (5) způsob provedení kontaktní 

kampaně a ostatních forem kampaní a (8) zda a jak moc byla jejich kontaktní kampaň ovlivněná 

pandemickou situací. 

Pro zodpovězení výzkumné otázky a hypotézy byl proveden kvalitativní výzkum, přesněji 

polostrukturované rozhovory. V projektu bakalářské práce bylo zmíněno, že bude využito 

přímé pozorování, ovšem tato varianta byla ovlivněna pandemickou situací, tudíž se autorka 

práce rozhodla provést rozhovory s kandidáty napříč politickými stranami. V průběhu práce 

bylo zjištěno, že tyto rozhovory jsou pro práci daleko přínosnější a obsáhlejší než původně 

plánované přímé pozorování, jelikož kandidáti sdělili více informací a mnohdy svěřili  

i své osobní názory, které by z přímého pozorování nebylo možno zjistit. Ověřování,  

jak vypadaly jednotlivé akce v rámci kontaktní kampaně, proběhlo na základě dostupných 

fotografií, informací z webových stránek a článků v médiích.   
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K rozhovoru byli osloveni vždy minimálně dva kandidáti ze stejné strany a stejného kraje, 

přesněji (1) krajští lídři nebo lídryně stran, případně kandidáti či kandidátky z čela kandidátní 

listiny a (2) kandidáti či kandidátky, kteří byli na kandidátní listině umístění níže.  

Toto rozdělení se ukázalo být v průběhu výzkumu velmi přínosné, jelikož respondenti z čelních 

míst na kandidátní listině měli mnohdy více informací o tom, jak se celá kampaň řídila, případně 

měli větší povědomí o tom, jak se realizuje v celé České republice, a naopak níže postavení 

kandidáti měli mnohdy více času účastnit se i menších akcí a pozorovat jednotlivé detaily 

kampaně. Mezi respondenty byli zastoupeni muži i ženy, starší i mladší, ovšem tyto rozdíly 

neměly dle názoru autorky na odpovědi respondentů ani na výzkum žádný vliv.    

Celkem bylo provedeno 22 rozhovorů, kdy každý trval přibližně 40 až 90 minut. Rozhovory 

byly z důvodu pandemické situace až na jednu výjimku vedeny online v rámci videohovorů. 

Vždy byla provedena kontrola, jak moc se odpovědi respondentů z jedné strany shodují  

či rozcházejí, a pouze ve dvou případech byly odpovědi neúplné, nebo zde vznikly nejasnosti, 

a proto byl proveden další rozhovor, který již tyto nesrovnalosti vyjasnil. Otázky, které byly 

respondentům pokládány, jsou vypsané v příloze.  

V projektu bakalářské práce bylo napsáno, že budou zkoumány parlamentní strany. Toto tvrzení 

bylo v rámci práce dodrženo. Nebyly však zahrnuty všechny parlamentní strany, ale byly 

vybrány ty, které se dostaly do zastupitelstva daného kraje a které působí v obou zkoumaných 

krajích, aby bylo možné provést následnou komparaci (s výjimkou koalice Spojenci a hnutí 

SPD v Libereckém kraji, které se dostaly do zastupitelstva kraje pouze v jednom z uvedených 

krajů a byla tedy možná pouze závěrečná analýza jejich kampaně bez oné komparace).  

Toto vymezení bylo přijato z důvodu zúžení rozsahu zkoumaného vzorku, aby bylo možné 

rozhovorům i následnému popisu věnovat více prostoru a zkoumat je detailněji.  

K doplnění výzkumné části, i jako zdroj informací pro teoretickou část, byla využitá literatura, 

která je popsána ve zdrojích. Autorka nejvíce čerpala z knihy Od lokálních mítinků 

k politickému marketingu od autorky Evy Bradové (Lebedové), která detailně popisuje českou 

politickou scénu, a z knih Political Campaign Communication od autorů J. S. Trenta, R. V. 

Friedenberga a R. E. Dentona, Jr. a Campaign Communication & Political Marketing od 

Philippa J. Maareka, které popisují podrobně politické kampaně a politický marketing ze 

západoevropského a amerického pohledu, kde je historie využívání těchto metod nejdelší1.  

 
1 Pojem politický marketing se poprvé použil americký politolog Stanley Kelley ve svém článku v roce 1956 

(Maarek, 2011). 
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Cílem bakalářské práce je analýza politických kampaní, především kontaktní kampaně. Jak již 

bylo zmíněno může dále posloužit nejen politickým subjektům, které se mohou inspirovat,  

jak kampaň vedou ostatní strany, nebo PR agenturám, které s kampaněmi často pomáhají,  

ale také studentům, kteří z ní mohou čerpat informace pro své další studie, či ostatním čtenářům, 

kteří se o toto téma zajímají.  

Jelikož se předvolební kampaň konala v době pandemie Covid-19, nebyla v této práci 

opomenuta otázka, zda protiepidemická opatření ovlivnila kontaktní kampaň jednotlivých stran 

a případně do jaké míry. Je ovšem důležité zmínit, že situace a stejně tak vládní opatření byla 

v té době v České republice mírnější a začala se zpřísňovat opět v září, nejvíce však  

až po krajských volbách. V poslední kapitole je také popsána volební účast, která dokazuje,  

že pandemie na ni neměla vliv.   

Výzkum byl zaměřený na Středočeský a Liberecký kraj, jelikož zde kandidovaly z velké části 

stejné politické strany a také téměř stejné strany se nakonec dostaly do zastupitelstev krajů,  

a tudíž mohla být provedená následná komparace. Též se jedná o rozdílné kraje, ať už z hlediska 

polohy, rozlohy, počtu obyvatel či z pohledu historické sounáležitosti, a tato rozmanitost byla 

důležitým aspektem pro komparaci.  

Jelikož se jedná o kvalitativní výzkum, otázky byly zaměřené především na osobní názory 

jednotlivých respondentů, z kterých však lze do určité míry získat informace o celkovém 

pohledu strany na danou problematiku. Pro kvalitativní výzkum byl vybrán menší vzorek,  

který byl ale o to detailněji prozkoumán. Jelikož bylo pro tuto práci přínosnější poskytnout 

shrnutí z rozhovorů než jejich přesné citace, a jelikož během některých otázek mohly být 

poskytnuty citlivé a osobní informace, respondenti nejsou nikde explicitně jmenování.   
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2. Teoretická východiska 

2.1. Politická komunikace  

Nejdříve je nutné vysvětlit pojem politická komunikace, který je nadřazen pojmu politický 

marketing i politická kampaň. Tento pojem definovala například Pippa Norris (2001, pp. 163-

182): „Politická komunikace je interaktivně mnohovrstevnatý proces, v němž dochází 

k přenosu informací mezi politiky, zpravodajskými médii a veřejností.“. 

Philippe J. Maarek (2011, p. 36) ve své knize píše, že: „Politická komunikace je proces,  

ve kterém kandidáti či strany předávají informace a politický marketing voličům.“. 

Trent, Friedenber a Denton (2011) ve své knize popisují, že: „Politická komunikace znamená 

nejen komunikaci směrem k voliči, ale také se může týkat popisu voleb, podávání zpráv  

o stranických akcích, k určení veřejného mínění, k lobování, či k podávání zpráv o stranické 

činnosti.“.  

Dominic Wring (2002, p. 37) dále rozděluje politickou komunikaci do tří etap: (1) éra masové 

propagandy, (2) éra mediálních kampaní a (3) éra politického marketingu. Nyní se nacházíme 

ve třetí etapě – tedy v éře politického marketingu (Balík, 2010). 

„Cílem politické komunikace je ovlivnit proces a výsledky vládnutí.“ Jedná  

se o mnohovrstevnatý proces, při kterém dochází k oboustranné výměně informací mezi aktéry 

(Institut politického marketingu, 2013). 

Všechny zmíněné definice se žádným způsobem nevylučují. Autorka této práce především 

pracuje s definicí Trenta, Friedenbergera a Dentona, která je nejobsáhlejší a pro tuto práci 

nejvhodnější. K politické komunikaci se nyní využívají i moderní způsoby komunikace, 

například prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailů. Politická komunikace je pojem, který je 

nadřazen politickému marketingu, což je základní metoda při utváření politické komunikace. 

2.2. Politický marketing 

Častokrát je pojem politický marketing zaměňován s pojmem politická kampaň a naopak.  

Je tedy nutné přesně vymezit i tento pojem. Politický marketing vychází z postupů a metod 

klasického marketingu a poprvé mohl být prozkoumán u západoevropských stran na přelomu 

70. a 80. let (Bradová (Lebedová), E., 2005, p. 68). S pojmem politický marketing přišel  

již v roce 1956 americký novinář Stanley Kelley ve své průlomové studii Professional Public 

Relations and Political Power (Matušková, 2010, p. 22). 
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2.2.1. Definice pojmu politický marketing 

Opět se zde potýkáme s tím, že neexistuje přesná definice, která by byla uznávána jako jediná, 

a že je tento pojem interdisciplinární. Definicí politického marketingu je mnoho a zde budou 

představeny ty nejhlavnější.  

D. Wring (2002) ve své knize píše: „Politická strana nebo kandidát využívají průzkumu 

veřejného mínění a analýzy prostředí, aby vytvořili, nabídli a propagovali konkurenceschopnou 

nabídku, která podpoří jejich organizační cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů výměnou  

za jejich voličskou podporu.“.  

Definice dle Stephana C. M. Hennebergera (2002, p. 103) zní: „Politický marketing usiluje  

o vytvoření, podporování a udržení dlouhodobých politických vztahů ve prospěch společnosti 

tak, aby byly zároveň splněny cíle individuálních politických aktérů a organizací. Tento proces  

se uskutečňuje na základě vzájemné výměny a plnění slibů.“.  

Definice dle Lillera (2006, p. 151) zní: „Politický marketing využívá marketingových konceptů, 

filozofie a metod nejenom při vztazích a formulování stranických politik. Zároveň je možné jej 

vnímat jako reakci na jedné straně na nárůst politického konzumerismu a na druhé straně 

kolapsu příslušnosti k politickým stranám západních, tak i v nových demokraciích.“.  

S definicí politického marketingu přišla také Americká marketingová asociace, která  

svou definici marketingu rozšířila o politickou dimenzi přidáním slova ideje: „Marketing 

představuje proces řízení, plánování, poznání, oceňování, propagování a šíření idejí, zboží  

a služeb, jehož výsledkem je uspokojení potřeb jedince i cílů organizace.“ (Bradová 

(Lebedová), E., 2005). 

Je důležité rozlišit politický marketing a politickou propagandu. Propaganda je jednosměrný 

typ komunikace, při němž se strana snaží mít sociální kontrolu a prosazovat svůj názor  

za každou cenu. Politický marketing je naopak obousměrný typ komunikace, kdy strana dává 

důraz na přání a potřeby voličů a z těchto jejich požadavků vychází (Maarek, 2011, p. 36). 

Dle Margaret Scammellové (1999, p. 736) nesmíme pohlížet na politický marketing jako  

na klasický marketing, kdy se zákazníkovi snažíme prodat právě připravený produkt. Hlavní 

rozdíl vidí v tom, že produkty se často mění a vztah je jednosměrný, kdežto v politice jde  

o dlouhodobé vytváření oboustranně prospěšného vztahu mezi voličem a politikem.  

Definice se nevylučují, ale spíše se doplňují. Autorka práce se přiklání nejvíce k definici 

Wringa, která popisuje základní principy a cíle politického marketingu.   
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2.2.2. Definice pojmu politická reklama 

Politická reklama je nástroj, který slouží politickým subjektům k propagaci jejich programů  

a myšlenek. Politická reklama se dělí na několik typů: (1) online marketing, (2) televizní spoty, 

(3) rádiové spoty, (4) direct mailing, (5) venkovní reklama, (6) propagační předměty,  

(7) alternativní forma reklamy (Institut politického marketingu, 2015).  

Dále můžeme politická reklama rozdělit na tři typy podle obsahu: (1) pozitivní, srovnávací a 

negativní: jejím cílem je předat voliči informace a ovlivnit jeho volbu, (2) emocionální: vliv na 

vnímání kandidáta voličem a (3) behaviorální: vliv na voličovy volební preference (Bradová 

(Lebedová), E. a kol., 2008, p. 134). 

Autorka předchozího rozdělení definovala tento pojem takto: „Politická reklama je definována 

jako kterékoliv sdělení, kontrolované a sdílené přes komunikační kanály, sloužící k vytvoření 

propagace politických zájmů, politických stran, jednotlivců, skupin nebo organizací.“ (Bradová 

(Lebedová), 2013).  

Definice politické reklamy od Evy Bradové (Lebedové) nejlépe vystihuje fungování a podobu 

politické reklamy v České republice. Zmíněné rozdělení politické reklamy na šest typů je 

v práci poupraveno, aby více odpovídalo zadanému tématu. Rozdělení použité v této práci  

je: (1) online marketing – zahrnuje online reklamu i veškerou komunikaci s voliči skrz internet, 

(2) mediální kampaň – zahrnuje televizní i rádiové spoty a také rozhovory v tištěných i online 

denících a placenou inzerci, (3) display graphics – zahrnuje veškeré tištěné reklamní plochy, 

jako jsou například billboardy, plakáty, letáky, předvolební noviny, reklamní polepy a bannery,  

(4) bezkontaktní přímé oslovování voličů – zahrnuje telefonování, direct mailing a adresovanou 

poštu do schránky a (5) kontaktní kampaň – přímý kontakt s voličem (Bradová (Lebedová), 

2013). 

2.2.3. Marketingový proces 

Marketingový proces je složen ze čtyř částí: (1) prostředí, (2) organizace, (3) marketingový mix 

a (4) politický trh. Politický trh tvoří diverzifikovanou skupinu zákazníků – v tomto případě 

voličů. Ve skupině voličů se provede průzkum trhu, následně jeho segmentace2  

a poté targeting3 a umístění reklamy. Nakonec přijde na řadu marketingový mix,  

který se uplatní na politický trh. Politický marketing aplikuje všechny aspekty marketingu  

 
2 Segmentace: metoda marketingového řízení zabývající se analýzou politického trhu, jedná se o rozčlenění trhu 

na jednotlivé skupiny voličů. 
3 Targeting? zacílení reklamy na určitou skupinu voličů. 
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na všechny politické organizace. Jedná se o vytváření a distribuování produktu, komunikaci  

a porozumění zákazníkům (Šaradín, 2007, p. 10). 

2.2.4. Marketingový mix 

Marketingový mix získá politická strana poté, co provede čtyři procesy politického marketingu, 

jak již bylo zmíněno výše. Tento mix zahrnuje podle definice J. McCartyho (1995)  

4P: (1) produkt (product): hlavní část marketingového mixu, tvoří ho tři klíčové aspekty, 

kterými jsou image strany, image předsedy a program, (2) cena (price): výše vkladu strany, 

která má zajistit získání voličů, (3) umístění (placement): síť podpory strany na lokální úrovni, 

(4) propagace (promotion): důležitá součást marketingového mixu, která se dělí na (a) placenou 

propagaci (například billboardy, plakáty, letáky, online reklama, inzerce v médiích či tvorba 

vizualizace) a (b) neplacenou formu propagace (informace v médiích o straně nebo jejím 

kandidátovi, tiskové konference, oficiální akce či sociální sítě). 

2.2.5. Nástroje politického marketingu 

Politická komunikace využívá různých forem politického marketingu, které můžeme rozdělit 

do dvou kategorií: (1) interaktivní nástroje a (2) nepřímé nástroje (Maarek, 2011, p. 93). Existují 

čtyři kanály, pomocí kterých můžeme voliče oslovit: (1) elektronická média, (2) tištěná média, 

(3) display graphics (například billboardy, bannery, plakáty) a (4) osobní kontakt (Trent, S.J., 

Friedenberg, V., Denton E.Jr., 2011, p. 298). 

Při vybírání různých forem je důležité si uvědomit, jaké má strana organizační i finanční 

prostředky, a kolik mají jednotliví kandidáti času, který mohou kampani věnovat. Dále také jak 

jsou jednotlivé formy finančně nákladné, jak je budou vnímat jejich potencionální voliči, a jaký 

mohou mít účinky.  

2.2.5.1. Online marketing 

Online marketing zahrnuje veškeré marketingové působení na internetu (webové a mobilní 

aplikace, online bannery a online reklamy, virální marketing, microsites4 a také aktivitu  

na sociálních sítích) (Šíma, P., Králíková, M., 2014, p. 76). Online marketing zažívá velký 

rozmach – jedná se dosud o nejnovější možnost politické propagace. Rozdíl oproti mediální 

kampani je ten, že sociální sítě umožňují komunikaci a reakci nejen od kandidáta k voličům, 

ale i naopak zpětnou vazbu, kdežto mediální kampaň je pouze jednosměrná. Je zde mnoho 

 
4 Malý web, který funguje jako doplněk hlavního webu.  
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způsobů, jak s voliči komunikovat, navíc kandidáti mohou komunikovat s voliči přímo  

a nemusí k tomu využívat dalšího aktéra (jako je tomu například u medií).  

Politické strany a aktéři se mohou také prezentovat na sociálních sítích, nebo si zakoupit 

reklamní prostory či bannery, využít webové stránky, či se zapojit do diskuzí v diskuzních 

fórech. Velká výhoda této formy komunikace je, že se dá snadno zacílit na určitou skupinu 

voličů a že může mít významný dosah. Online reklama je sice obvykle finančně poměrně 

nákladná, ale například obyčejný profil na sociálních sítích si může kandidát založit zdarma  

a má tak jednoduchou možnost skrze něj reprezentovat své názory a práci, nebo přímo reagovat 

na podněty jeho sledujících. Mimo cílení reklamy mohou strany sbírat data o uživatelích,  

což jim může pomoct právě se správným zacílením své politické kampaně (Šíma, P., Králíková, 

M., 2014, p. 76). Samozřejmě jsou zde také nevýhody, a to například možnost agresivních  

až útočných komentářů či dezinformací. Zároveň není zatím ověřeno, jak je tato forma reálně 

účinná. Tedy zda dokáže oslovit nové voliče, nebo přesvědčit nerozhodnuté či váhavé občany. 

Sociální sítě (tzv. Social Network Sites) jsou: „Webové aplikace specializující se na budování 

komunit uživatelů na základě společných či podobných zájmů a aktivit, a jejichž primárním 

účelem je sdružovat rozličné uživatele a umožňovat jim jednoduchou formu komunikace  

a sdílet s nimi informace.“ (Nývltová, 2010).  

Trent, Fiedenberg a Denton (2011, p. 349) ve své knize píší, že funkce online marketing 

můžeme rozdělit do 11 kategorií: (1) možnost nabídnout voličům informace o kandidátech,  

(2) možnost vydělat peníze, (3) příležitost poskytnout voličům informace o tom, jak jednotliví 

kandidáti reagují na politická témata, (4) možnost poskytnout informace o politických tématech 

a o kampani, (5) možnost komunikace s podporovateli, (6) možnost poskytnout voličům 

informace o volbách5, (7) příležitost sehnat zde dobrovolníky pro pomoc s kampaní,  

(8) možnost poskytnout informace a novinky o straně, (9) možnost zjistit názor voličů  

na jednotlivá témata, (10) možnost konfrontování opozice a (11) možnost generování 

zpravodajství za pomocí konkrétních reklam.   

2.2.5.2. Mediální kampaň  

Tato forma kampaně může být vedena buď skrze mediální domy (ať už v tištěné, nebo online 

formě), nebo přes rádia či televizní stanice. Zároveň bychom měli rozlišit média, která působí 

 
5 Například termín a místo konání, možnosti hlasování a další. 
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pouze lokálně6, a média celostátní7. Kandidáti mohou poskytnout rozhovor nebo se účastnit 

debaty, což jim pomůže ve zviditelnění. Zároveň si strana, hnutí nebo koalice může v některých 

médiích zakoupit placenou inzerci. Ve veřejnoprávních médiích jako je například Česká 

televize nebo Český rozhlas radiožurnál, musí dostat stejně dlouhý bezplatný vysílací čas 

všichni kandidáti, aby byly volby vyvážené.   

2.2.5.3. Display graphics 

Display graphic zahrnuje všechny tištěné formy reklamy. Od billboardů, přes plakáty a 

bannery, až po polepy dopravních prostředků. Trent, Friedenberg a Denton (2011, p. 328) ve 

své knize popisují, jak mohou být tyto formy kampaně úspěšné: (1) mohou vytvořit povědomí  

o kandidátech, (2) mohou vytvořit první dojem, (3) slouží jako dlouhodobá připomínka voleb, 

(4) mohou se dostat i do venkovských odlehlejších oblastí. Billboardy povětšinou zobrazují 

tváře a jména hlavních kandidátů, případně slogan strany. Jejich záměrem je především zvýšit 

povědomí voličů o volbách i jednotlivých kandidátech a vytvoření pozitivního dojmu  

o kampani.   

Politické plakáty byly k předvolební kampani využívány již v 19. století (Maarek, 2011, p. 93). 

Jejich cílem bylo a je informovat voliče, že se blíží volby, a představit mu kandidáty,  

případně důležité body ze svého programu a předvolební hesla. 

Letáky a předvolební noviny jsou jedinou formou kampaně, která je voliči předávána ve formě 

literatury. Mohou být roznášeny roznáškovou službou, brigádníky, nebo je kandidáti mohou 

roznášet do schránek při kontaktní kampani či je přímo předávat voličům, které osloví.  

Většinou obsahují základní hesla, program a seznam kandidátů politické strany či hnutí. 

Zpravidla se zabývají konkrétními body či problémy týkajícími se dané oblasti. Jedná  

se o poměrně levnou formu kampaně (Trent, S.J., Friedenberg, V., Denton E.Jr., 2011, p. 332). 

2.2.5.4. Bezkontaktní přímé oslovování voličů  

Jedná se o možnost oslovení voliče, ke které není využita třetí strana, ovšem nejedná se o přímý 

kontakt s voličem. Do dané kategorie v této práci spadá direct mailing, telefonování voličům  

a adresovaná pošta do schránky. Kandidáti volají voličům především mezi 19-21. hodinou,  

kdy už lidé nebývají v práci, a snaží se je oslovit svým programem a svou osobností. Většinou 

provedou 20-30 takovýchto hovorů. Stejným způsobem funguje mailing, který v České 

 
6 Regionální deníky, rádia, nebo televize (například Mladoboleslavský deník, rádio Černá hora, Regionální 

televize a další). 
7 Média, která působí v celé České republice (například Česká televize, nebo Český rozhlas či MF Dnes, Blesk a 

další). 
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republice strany přímo k politické kampani nevyužívají, ale zasílají svým přihlášeným 

odběratelům pravidelně newsletter8. Adresovanou poštu do schránky mohou buď 

zprostředkovat roznáškové firmy, najatí brigádníci, kandidáti samotní či dobrovolníci. Jedná  

se většinou o dopis, který volič dostane jmenovitě, a ve kterém ho kandidáti vyzývají, aby volil 

jejich stranu, a přidají důvody, proč by tak měl učinit.  

2.2.5.5. Kontaktní kampaň  

Mezi interaktivní nástroje se řadí přímý kontakt s voličem, tedy tzv. kontaktní kampaň, která je 

jednou z nejúčinnějších forem. Nevýhodou této kampaně je její časová náročnost a také značně 

omezený dosah. Jednou z definic kontaktní kampaně je „jít ven potkávat lidi“. Potkávání  

se a diskutování s voliči se využívalo již v období Antiky. Jedná se tedy o nejstarší formu 

předvolební kampaně (Maarek, 2011, pp. 93-94).  

Pokud kandidát obětuje svůj čas kontaktní kampani, může si být jistý, že jeho kampaň bude 

produktivní a alespoň z části úspěšná, ovšem je velmi důležité si kontaktní kampaň předem 

efektivně naplánovat, tak aby se čas do ní vložený využil co nejlépe. Je nutné správně vybrat 

místo a čas konání, jelikož tyto body mohou značně ovlivnit efektivitu kampaně. Místo 

kampaně by mělo být vybíráno tak, aby zde byl potenciál oslovit nové voliče, které má zároveň 

strana šanci přesvědčit. S kampaní není dobré začínat moc brzy, aby voliče neznechutila, ale 

ani moc pozdě, aby se stihlo vše podstatné. Mnohdy jsou kontaktní kampaně zaměřené na co 

největší počet oslovených voličů, ale zapomíná se na správné zacílení. 

Kontaktní kampaň je forma kampaně, kdy dochází k přímému osobnímu kontaktu kandidáta 

s voličem. Existuje mnoho způsobů, kterými ji strany mohou vést. Mezi tyto možnosti patří 

například door-to-door forma, která byla a je oblíbená především v anglo-americkém prostředí, 

dále oslovování voličů na ulicích, stánky na frekventovaných veřejných místech, happeningy, 

posezení u kávy či sponzorované večeře, veřejná vystoupení kandidátů u příležitosti nějaké 

akce, meetingy, pořádání vlastních kulturních akcí a další netradiční formy9. Politické subjekty 

mohou při této kampani rozdávat propagační předměty, tištěné noviny či letáky, jídlo a pití, 

nebo jakékoliv jiné dary10. Tyto předměty ale nejsou podstatou kontaktní kampaně, jsou spíše 

jejím doplňkem.    

 
8 Newsletter – anglický termín označující krátký zpravodajský text, zasílaný v elektronické podobě, povětšinou 

na e-mailové adresy. 
9 Například jezdění na kole po kraji.  
10 Například květiny. 
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Door-to-door forma je využívaná především u komunálních voleb, nebo u voleb, kde kandiduje 

jedinec v daném obvodě (například volby do senátu). Tato kampaň se dělí na dvě možnosti 

provedení: „knock“ a „drop“. Knock11 forma znamená, že volič zazvoní nebo zaklepe na dveře 

a většinou komunikuje s jedním nebo více obyvateli domácnosti, kteří mají voličské právo. 

Drop12 forma je zanechání volebního letáku nebo novin před dveřmi, nebo v poštovní schránce. 

Základní pravidla door-to-door formy v provedení knock jsou: (1) mluvit zapáleně a upřímně, 

(2) být dobrým posluchačem (nechat voliče mluvit, nepřerušovat ho a nepřebíjet argumenty), 

(3) být otevřený možnostem a tématům a dát najevo souhlas s voličem, (4) rodinní příslušníci 

mohou mnohdy kandidátovi pomoct (5) nerealizovat tuto kampaň po setmění (Trent, S.J., 

Friedenberg, V., Denton E.Jr., 2011, p. 304). 

2.2.5.6. Shrnutí 

Politický marketing je část procesu politické komunikace, který se používá při vedení politické 

kampaně. Zahrnuje politickou reklamu, kterou lze realizovat mnoha způsoby. Možnosti 

realizace, které jsou v této práci dále popisovány jsou: online marketing (zahrnuje veškeré 

prezentování kandidáta nebo strany na internetu), mediální kampaň (jakákoliv prezentace 

kandidáta nebo strany v médiích, včetně placené inzerce), display graphics (jakékoliv tištěné 

reklamní plochy), bezkontaktní přímé oslovování voličů (telefonování, direct mailing  

a adresovaná pošta do schránky), a kontaktní kampaň (jakákoliv forma kampaně, která zahrnuje 

přímý kontakt s voličem). Politický marketing má několik fází a postupů, které byly popsány  

v marketingovém mixu a v marketingovém procesu. 

  

 
11 Knock v překladu znamená zaklepání. 
12 Drop bychom mohli přeložit jako upuštění, což je typické pro americké prostředí, kde noviny nechávají ležet 

před dveřmi, nebo na předzahrádce. 



17 
 

2.3. Politické kampaně 

Již bylo v této práci definováno, co přesně je politická komunikace a politický marketing, 

zahrnující politickou reklamu. Nyní je potřeba vymezit, co přesně je politická kampaň. 

K tomuto pojmu existuje opět mnoho definic a jelikož se navíc jedná o interdisciplinární pojem, 

přesné vymezení je o to složitější. Pro co nejpřesnější definování byly vybrány hlavní definice, 

které se s tímto pojmem často v odborné literatuře pojí.   

2.3.1. Definice pojmu volební kampaň 

Pippa Norris (2004, p. 1) definovala politické kampaně takto: „Organizovaná snaha informovat, 

přesvědčovat a mobilizovat voliče.“.  

S další definicí přišli politologové Schmitt-Beck a Farrell (2002, p. 3): „Politické kampaně 

představují organizované komunikační úsilí, zahrnující funkci jedné nebo více agentur  

(ať už jsou to politické strany, kandidáti, vládní instituce nebo specifické zájmové organizace), 

které se snaží ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu působením na veřejné mínění. Političtí 

aktéři vedou předvolební kampaně, protože věří, že podpora veřejnosti nebo alespoň určitých 

skupin veřejnosti jim pomůže propagovat jejich věc. Často může taková veřejná podpora, 

alespoň krátkodobě, pomoci politickým aktérům dosáhnout jejich cílů, obzvláště  

v těch případech, kdy veřejnost sama rozhoduje, jako je tomu například ve volbách  

a referendech.“. 

Česká politoložka Eva Bradová (Lebedová) (2005, p. 19) vymezila čtyři typy politických 

kampaní na základě počtu zainteresovaných aktérů a témat, na která své kampaně zaměřují:  

(1) Volební kampaně: větší počet soutěžících aktérů (politické strany nebo kandidáti),  

kde každý vede kampaň na základě několika specifických témat a jeho cílem je volební úspěch, 

(2) Referenda: soutěží více aktérů, ale je zde pouze jedno téma, (3) Informační kampaně: 

vztahují se pouze k jednomu tématu, a účastní se jich pouze jeden aktér (například vládní strana, 

která se snaží informovat veřejnost o určitém problému a získat si tak podporu pro jednotlivá 

opatření), (4) Image kampaně: týkají se jednoho aktéra (u kterého se snaží zvýšit popularitu), 

ale více témat (většinou se snaží působit na voliče prostřednictvím emocí). Toto vymezení  

je přehledně znázorněné v tabulce níže.  
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Tabulka 1: Typologie kampaní 

  

 

Zaměření kampaně 

 

  Jediné téma Více témat 

 

 

Více aktérů Referenda Volby 

Jediný aktér Informace/zájmy Image 

 

Zdroj: adaptováno z (Bradová (Lebedová), E., 2005, p. 20)  

Tato práce se zabývá pouze volebními kampaněmi, a to především jejich závěrečnou fází. 

Kontaktní kampaně se vedou zpravidla v závěru předvolebního období, ovšem tento časový 

horizont si každá strana nastavuje jiným způsobem. Z rozhovorů s respondenty nicméně 

vyplynulo, že strany tuto kampaň začaly vést přibližně jeden až čtyři měsíce dopředu, a jejich 

kampaň gradovala dva až čtyři týdny před volbami – tedy v září13. 

Další definici nabízí David Denver a Gordon Hands (2002, pp. 71-72), podle kterých je kampaň 

směřována spíše na vztah k voličům a lze ji rozdělit na čtyři cíle: (1) informovat voliče o konání 

voleb, kandidátech, politickém programu a cílech, kterých chce strana dosáhnout, (2) přesvědčit 

voliče, aby podpořili jejich stranu, čehož se strana snaží dosáhnout například pomocí kontaktní 

kampaně, online marketingu, volebních letáků do schránky a volebních spotů v médiích,  

(3) posílit stávající podporu a upevnit vazby se stávajícími stoupenci strany, (4) zmobilizovat 

voliče a zajistit, aby občané přišli k volbám. 

Podle Pippy Norris můžeme vymezit povahu kampaní na základě čtyř prvků: 

(1) kontextuální prostředí: právní rámec kampaní (například pravidla volební agitace14, 

financování kampaní, politické inzerce, vystupování v médiích, prostor ve veřejnoprávních 

médiích, zveřejňování volebních průzkumů, mediální rámec, svoboda slova a další právní 

předpisy, které politické kampaně definují), (2) organizace kampaní: vymezení aktéra voleb 

(politické strany a hnutí, či zájmové skupiny, nestraníci nebo sociální hnutí), (3) komunikační 

kanály: zpráva a způsob sdělení od kandidátů či strany směrem k voličům, a (4) účinky 

 
13 Volby se uskutečnily 2. a 3. října 2020 
14 Volební agitace je podněcování občanů, aby volili pro určitý program. 

Aktéři 
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kampaní: obvykle se účinky dělí do tří skupin: (a) model přímých účinků (masová propaganda), 

(b) model minimálních účinků a (c) model diversifikovaných zprostředkovaných účinků 

(Bradová (Lebedová), E., 2005, pp. 20-23). 

Tato práce pracuje především s teorií Schmitta-Becka a Farrella, kteří popisují všechny důležité 

aspekty kampaně a zahrnuje její hlavní cíl, který detailně popisuje. Definice podle Pippy Norris 

doplňuje další možné cíle kampaně, které již ale nebývají prioritní, ale spíše doprovodné, a také 

autorka práce později rozepisuje legislativní kontext, který Pippa Norris v této definici 

zmiňovala.   

2.3.2. Vývojová typologie volební kampaně 

Volební kampaně rozdělujeme do tří vývojových stádií, které se mohou prolínat, koexistovat 

společně či se doplňovat: (1) Premoderní kampaň (před 50. lety 20. století): založená na přímém 

kontaktu kandidáta s voličem, směřovaná na lokální úroveň s částečnou kampaní vedenou lídry 

strany, spíše decentralizovaná – kampaň z větší části řídí místní organizace, média a stranický 

tisk jako prostředník, voliči jsou stranicky ukotveni, (2) Moderní kampaň (50. léta 20. století): 

začala v souvislosti s televizním vysíláním, menší politická angažovanost, voliči již nejsou tak 

stranicky ukotvení, více centralizovaná kampaň, profesionalizovaná a personalizovaná, více 

míří na lídra strany a hojně využívá kampaň skrz média – především přes národní televizi,  

(3) Postmoderní kampaň (počátek 90. let 20. století): fragmentované a složité mediální 

prostředí, využívání nových technologie v souvislosti s rozmachem internetu a digitálních 

médií, politici vedou permanentní kampaně15, voliči nejsou stranicky ukotvení, daleko větší 

množství zdrojů a informací, využívá se moderní typ kampaně – online média jsou řízena 

centrálně a mají zde hlavní roli lídři strany (Bradová (Lebedová), E., Šaradín, P., 2006, p. 276). 

Výzkum potvrdil, že česká politická scéna se nachází ve třetí vývojové fázi, tedy političtí aktéři 

využívají postmoderní kampaň. Politické prostředí je jasně diverzifikované a fragmentované  

a politické strany a hnutí nemohou spoléhat na stranické ukotvení voličů. Aktéři ke své kampani 

využívají moderní formy kampaní jako je online marketing a digitální média. Některé strany  

se vrací k Premoderní kampani s tím, že kampaň nemíří pouze na celostátního lídra strany,  

ale snaží se spíše prezentovat lokální kandidáty (například strana STAN a ODS). Jiné strany  

se naopak drží Postmoderní kampaně a svou kampaň mimo krajského lídra směřují z velké části 

i na celostátní lídry (například hnutí ANO a SPD a částečně Česká pirátská strana).  

 
15 Permanentní kampaň je kampaň vedená od konce minulých voleb až do těch následujících, jedná se tedy  

o dlouhodobou kampaň, která nikdy nekončí (Fiorina, M.P., Peterson, E.P., Voss, D.S., 2010). 
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2.3.3. Vývoj volební kampaně a její účinky 

Proměna volebních kampaní je spojená se změnou volebního chování voličů, ale také 

s vývojem technologií, kterými strany komunikují s voliči. Politické subjekty se shodují,  

že politický marketing je nedílnou součástí kampaně a může především ovlivnit nerozhodnuté 

voliče – tzv. late deciders (Bradová (Lebedová), E., 2005, p. 94). Procento těchto voličů 

v zásadě stoupá a jedná se o voliče, kteří se mnohdy rozhodují mezi dvěma či více subjekty, 

nebo si naopak nejsou jistí, zda daný subjekt opravdu zvolit16.  

Nejvíce jsou předvolební kampaní ovlivněni vypočítaví voliči, tzv. calculating voters,  

kteří kampaně sledují a rozhodují se až na základě jejich provedení. Tito voliči jsou pro strany 

během předvolebních kampaní klíčoví, ovšem nesmíme zapomínat, že voliče může ovlivnit 

také mnoho dalších faktorů (Bradová (Lebedová), E., 2005, p. 95). 

I přesto, že demokratický režim je v České republice již od pádu komunistického režimu  

na konci roku 1989, vývoj politických kampaní je poměrně krátký a velmi intenzivní.  

Stále jsme se ale nevyrovnali západním zemím, které mají politické kampaně již mnoho let 

zažité (Matušková, 2010, p. 65) a nejspíš se ani nikdy plně nevyrovnáme. Politické kampaně 

ani jejich vnímání voliči v České republice nemůžeme srovnávat s kampaněmi probíhajícími 

například ve Velké Británii nebo v USA. Je důležité uvědomit si historický kontext a každou 

zemi vnímat jako individuální subjekt.   

2.3.4. Negativní kampaň 

Pojem vznikl z anglického originálu negative campaign, který se do češtiny volně překládá  

jako negativní kampaň, ale v doslovném překladu to je negativně vedená kampaň. V této práci 

bude dále používán pouze ekvivalent negativní kampaň výše zmíněný, který se v české 

literatuře běžně používá. Negativní kampaň je typ kampaně, která využívá minimálně z 60 % 

negativní reklamu. (Bradová (Lebedová), E. a kol., 2008, p. 33).  

Strany využívají předvolební kampaně za účelem lepšího výsledku ve volbách. Snaží  

se nejen přesvědčit občany, aby přišli k volbám, ale především aby zvolili právě je. Kampaň 

nemusí mít pouze tento pozitivní efekt, ale může naopak voliče od voleb odradit. Na rozdíl  

od klasické kampaně, během negativní kampaně nepředkládají političtí aktéři voličům  

své kvality a vize, ale soustředí se na nedostatky a chyby protikandidáta. Stejně tak není 

 
16 Je to nejspíše způsobené i tím, jak je politický trh fragmentovaný a voliči se už tolik nepřiklánějí k jedné straně 

na základě stranické příslušnosti, ale kladou důraz spíše na jednotlivé kroky, a často volí odlišné stany.  
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primárním cílem strany, která tento způsob kampaně využívá, zvýšit svůj zisk ve volbách,  

ale naopak snížit zisk protikandidáta.  

Negativní kampaň může být pro toho, kdo ji využívá velmi účinná, ale zároveň  

i sebedestruktivní. Na přesném vymezení, zda negativní kampaň může stranám spíše uškodit  

či pomoct, se politologové neshodují. Ovšem je dokázáno, že lidé věnují větší pozornost 

negativním informacím, které si dokážou i lépe vybavit. 

2.4. Shrnutí 

V této teoretické části práce byla nejdříve představená politická komunikace, následně politický 

marketing, společně s formami, které lze k propagaci využít a které jsou v práci dále popsány, 

a nakonec byla vymezená politická kampaň, popsán její vývoj a možné alternativy, jakými jsou 

například permanentní nebo negativní kampaň.  

Politická komunikace je jakákoliv komunikace mezi politickými aktéry a voliči. Zahrnuje  

tedy i politický marketing, což je způsob komunikování politické strany s voliči za účelem 

získání jejich přízně a „prodání“ jejich volebního programu. Politický marketing, stejně jako 

klasický marketing, využívá především politickou reklamu, kterou je možné využít různými 

způsoby. Političtí aktéři mohou například využít online marketing, mediální kampaň, display 

graphics, kontaktní kampaň nebo přímé bezkontaktní oslovování voličů. Všechny tyto formy 

jsou v práci dále zkoumány na základě výpovědí respondentů. Součástí předvolebního období 

je politická kampaň, kterou vedou strany v předvolebním období a které ještě více zvyšují snahu  

o získání přízně voličů a následně jejich hlasu u voleb.  

V této práci již dále nebude zmiňována politická komunikace ani politický marketing, ale právě 

politická kampaň, jelikož byla zkoumána především kontaktní kampaň, a to v předvolebním 

období. Političtí aktéři totiž také mohou vést (a někteří poznamenali, že vedli) permanentní 

kampaň, což je politická kampaň, vedená v průběhu celého volebního období. Mohou také 

využít zmiňovanou negativní kampaň, která využívá z více než 60 % negativní reklamu, 

mířenou proti ostatním kandidátům nebo stranám, hnutím či koalicím. Negativní reklamu žádná 

ze zkoumaných stran nevyužila.  
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3. Úvod do výzkumné části: 

Jak již bylo zmíněno v metodologii, pro výzkum k této práci byly využity rozhovory 

s kandidáty z různých stran ze Středočeského a Libereckého kraje. Konkrétně ze stran ODS, 

STAN (SLK v Libereckém kraji), ANO, koalice Spojenci – TOP 09, Hlas a Zelení, hnutí SPD 

v Libereckém kraji a z České pirátské strany v obou krajích. V této kapitole jsou zodpovězeny 

jednotlivé otázky na základě odpovědí respondentů získaných během rozhovoru, a jsou 

doplněny dalšími informacemi a průzkumem, který měl za cíl odpovědi respondentů ověřit. 

Tato kapitola je rozdělená do tří částí. První část se věnuje kontextu okolo politických kampaní, 

legislativě a financování kampaní a dále nabízí shrnutí výhod a nevýhod kontaktní kampaně. 

Druhá část shrnuje odpovědi respondentů ze Středočeského kraje a jejich kampaň a třetí část 

zkoumá to samé, ale v rámci Libereckého kraje.  

3.1. Kontextuální prostředí: legislativa kampaní 

Při zkoumání politické kampaně není možné opomenout zákon, který ji upravuje. Tato analýza 

je důležitá pro pochopení jednotlivých kroků a uvědomění si, jakým způsobem mohly strany, 

hnutí či koalice vůbec svou politickou kampaň realizovat. Důležité body ze zákona O volbách 

do zastupitelstev krajů jsou popsány níže.  

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace nebo volební agitace ve prospěch 

kandidujícího subjektu nebo aktéra. Volební kampaní se rozumí i jakákoliv doprovodná akce 

nebo sdělení v neprospěch jiného kandidujícího aktéra a dle zákona začíná volební kampaň 

dnem vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a končí dnem vyhlášení výsledků těchto voleb. 

Politická kampaň musí být vedená poctivě a čestně a nesmí být o ostatních kandidujících 

sděleny nepravdivé informace. Politická kampaň šířená prostřednictvím komunikačních médií 

a velkoplošných zařízení musí obsahovat informace o jejím zadavateli a zpracovateli, stejně 

jako sdělení v neprospěch kandidáta (§ 56a zákona č. 130/2000 Sb.). 

Starosta může vyhradit plochu v obci určenou pro výlep volebních plakátů (což také podle 

výpovědí některých respondentů starostové udělali). Plocha musí být poskytnutá bezplatně  

a je nutné zajistit rovnost kandidujících subjektů. V rámci volební kampaně nesmí kandidáti 

využít komunikační média kraje ani obce (§ 56a zákona č. 130/2000 Sb.). 

Dle zákona má každá kandidující politická strana, hnutí nebo koalice povinnost zřídit si veřejný 

bankovní účet týkající se financování politické kampaně (§ 56b zákona č. 130/2000 Sb.). 

Všechny finance na tomto účtu mohou být použity pouze na financování volební kampaně,  
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což zahrnuje veškeré výdaje spojené s volební kampaní, a politická strana, hnutí nebo koalice 

si o těchto výdajích musí vést účetnictví (§ 56c zákona č. 130/2000 Sb.).  

Maximální výše výdajů na politickou kampaň politických stran, hnutí nebo koalic se rovná 

7 000 000 Kč v rámci kraje. Kandidující subjekt nemusí tuto částku rozdělit pro každý kraj 

stejně, ale celková částka se musí rovnat vynásobení zmíněné částky počtem krajů, ve kterých 

strana, hnutí nebo koalice v těchto volbách kandiduje (§ 56d zákona č. 130/2000 Sb.).  

3.2. Financování kampaní 

Politická kampaň se realizuje určitým způsobem, který je ovlivněn finančními prostředky, které 

daný kraj na předvolební kampaň má. Kontaktní kampaň může být finančně velmi náročná 

(pokud se jedná o větší akce jako jsou koncerty nebo letní kina), ale také velmi levná (například 

ježdění na kole nebo door-to-door forma). Na financování kampaní většinou dostávají krajské 

buňky peníze od centrály strany, která je může získat několika způsoby.  

Strany získávají podporu od státu. Jednou z těchto forem je (1) příspěvek na úhradu volebních 

nákladů, který je vyplácen jednorázově po volbách podle získaného počtu hlasů. Strana, která 

ve volbách do Poslanecké sněmovny získá alespoň 1,5 % hlasů dostane za každý hlas 100 Kč. 

U voleb do Evropského parlamentu dostanou strany, které dosáhly minimálního zisku 1 %,  

za každý hlas 30 Kč (§ 85 zákon č.247/1995 Sb.)17. 

Další podporou od státu je (2) příspěvek na činnost, který zahrnuje (a) stálý příspěvek 6 000 000 

Kč pro strany, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny minimálně 3 % hlasů,  

a za každé další 0,1 % získá strana navíc 200 000 Kč, a (b) příspěvek na mandát, který činí 

900 000 Kč za každého poslance či senátora ročně a 250 000 Kč za každého zastupitele kraje 

nebo hlavního města Prahy (§ 20 zákon č. 424/1991 Sb.)18. 

Dalšími možnostmi, jak mohou politické subjekty získat finance, jsou sponzoring a dary, 

členské poplatky nebo příspěvky, příjmy z pronájmu nemovitého i movitého majetku, pořádání 

akcí, či z podnikání (Matušková, 2010).  

3.3. Výhody a nevýhody kontaktní kampaně 

Z rozhovorů s respondenty vznikl seznam výhod a nevýhod kontaktní kampaně. Jejich 

odpovědi nebudou řazeny podle stranické příslušnosti, jelikož se jedná o subjektivní názory 

jednotlivých kandidátů, které mohou být sice částečně závislé na straně (i jejím způsobu vedení 

 
17 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 
18 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
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kampaně), ale také nemusí. Uvedení výhod a nevýhod je podstatné nejen pro pochopení 

kontaktní kampaně, ale také je to možnost, jak zjistit právě názor kandidátů na tuto formu 

kampaně. 

Mezi výhody respondenti zařadili: přímý kontakt s voličem, pozitivní odezva občanů (posilují 

u voličů pocit, že se o ně a jejich problémy kandidáti opravdu zajímají), možnost dozvědět  

se zajímavé připomínky a požadavky voličů (co je trápí, co by chtěli zlepšit, případně možnost 

jim rovnou vysvětlit, zda a za jakých podmínek se tento problém dá vyřešit a zda je  

to v kompetenci kraje), možnost vysvětlit voličům svůj program a přesvědčit je  

o něm, a o tom, že jsou právě oni na tuto pozici vhodní, personifikace strany, možnost utvořit 

si image kandidáta, určitá šance řetězového efektu (pozitivním způsobem osloví jednoho voliče,  

který předá svou zkušenost ostatním občanům, kteří se na základě této zprostředkované 

informace rozhodnou, že kandidáta zvolí). Respondenti se shodli, že kontaktní kampaně jsou 

nejúčinnější formou, která (pokud jsou kandidáti šikovný a umí s voliči hovořit) může voliče 

přimět, aby volili právě je nebo politickou stranu či hnutí, za kterou kandidují. Navíc kandidáti 

tuto formu kampaně kvitují, jelikož mají rádi osobní setkání s voliči, a mnohdy dostávají i 

pozitivní zpětnou vazbu. 

Jako nevýhody kontaktní kampaně respondenti jmenovali: časovou náročnost, omezený dosah, 

nezájem některých občanů, organizační náročnost, možnost negativní (někdy až agresivní) 

odezvy od voličů, časovou omezenost (je nutné si uvědomit, kdo se v danou chvíli bude na 

daném místě pohybovat) a také znemožnění provozování kontaktní kampaně, pokud jsou 

omezeny sociální kontakty (například kvůli pandemickým protiopatřením).  

 3.4. Středočeský kraj 

V rámci Středočeského kraje byly zrealizovány rozhovory s kandidáty z těchto stran: ANO, 

ODS, Česká pirátská strana, Starostové a nezávislí a koalice Spojenci – TOP 09, Hlas a Zelení. 

V rámci koalice Spojenci byly provedeny rozhovory s kandidáty ze strany TOP 09, jelikož se 

jedná o největší stranu v této koalici a také o jedinou parlamentní stranu. Navíc lídrem krajské 

kandidátní listiny byl Jan Jakob právě ze zmiňované strany TOP 09. S výjimkou České pirátské 

strany byly všechny z těchto jmenovaných stran zvoleny do zastupitelstva již v minulých 

volbách v roce 2016.19 Naopak v těchto zkoumaných volbách v roce 2020 se do zastupitelstva 

nedostaly strany KSČM a ČSSD, které proto do výzkumu nebyly zahrnuty.  

 
19 TOP 09 v předchozích volbách v roce 2016 kandidovala samostatně, ne v koalici. Právě tato strana byla 

v zastupitelstvu.  
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Středočeský kraj je ze všech krajů největší a také nejlidnatější.20 Je atypický svou polohou, 

jelikož uprostřed něj se nachází hlavní město Praha, které kraj obklopuje. Zároveň zde není tak 

silná historická sounáležitost mezi městy, jako je tomu u jiných krajů. Respondenti  

se shodovali, že v rámci tohoto kraje není prakticky možné navštívit všechny obce, a vnímali 

v jeho jednotlivých částech znatelné názorové rozdíly.  

3.4.1. Online marketing 

Online marketing zahrnuje v této práci nejen placenou reklamu na internetu,  

ale také prezentovaní stran a kandidátů v rámci profilů na sociálních sítích. Ze sociálních sítí 

byl vybrán Facebook, jelikož je v České republice využíván nejvíce21, a má tudíž i největší 

dosah v rámci relevantních voličských skupin. I politické subjekty využívají tuto sociální síť 

nejčastěji a nejvýrazněji.   

V rámci hnutí ANO je kampaň skrz sociální sítě spravovaná centrálně a má jednotný vizuál  

a společná hesla. Kandidáti mnohdy nemají ani svůj oficiální politický profil a způsob této 

kampaně nechávají plně na straně. Kandidáti tuto formu považovali za zcela klíčovou. Hnutí 

ANO nemá ve Středočeském kraji žádný krajský facebookový profil, takže byl prozkoumám 

profil celostátní. Zde byli kandidáti do kraje zmíněni jen výjimečně, a to pouze lídři krajských 

kandidátních listin. Počet příspěvků věnujících se krajským volbám a kandidátům za stranu byl 

oproti facebookovým profilům jiných stran velmi nízký (ANO, 2020b). Kandidáti byli 

představováni především na oficiálním facebookovém profilu celostátního lídra  

strany – Andreje Babiše, který lídry a lídryně jednotlivých krajů zmiňoval v příspěvcích a také 

v rámci jeho pravidelných videí nazvaných Čau lidi22 (Babiš, 2020). 

Kandidáti z ODS uvedli, že online marketing je pro jejich stranu také velmi důležitý,  

ovšem i z hodnocení na číselné škále a z popisu využívání ostatních forem kampaně vyplynulo, 

že tomuto marketingu dávají méně prostoru než výše zmiňované hnutí ANO. Někteří kandidáti 

se v rámci sociálních sítí prezentují na svém osobním profilu, jiní naopak tuto formu propagace 

vůbec nevyužívají. Strana ODS má facebookový profil Středočeského kraje, na kterém sdílela 

události týkající se krajských voleb a také příspěvky s jednotlivými kandidáty. Nejvíce prostoru 

zde v rámci kampaně dostal krajský lídr – Martin Kupka, ovšem poměrně velký prostor dostali 

 
20 Rozloha kraje je 10 928 km2, je zde 1144 obcí, 12 okresů a 10 okresních měst a má přibližně 1 385 000 

obyvatel – informace k 31. 12. 2019, (Český statistický úřad, 2019). 
21 V České republice je přibližně 5,5 milionu profilů na této sociální síti (Redakce DSL.cz, 2020). 
22 Videa, ve kterých Andrej Babiš popisuje situace a doplňuje informace o tom, co se dělo minulý týden a tyto 

videa přidává například na svém oficiálním profilu na Facebook či na kanále hnutí ANO na YouTube. 
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i další kandidáti (například Petr Vyhodil, Jakub Rejzek, Karel Bendl a Jan Skopeček) (ODS, 

2020c). 

Z rozhovorů s respondenty z České pirátské strany bylo patrné, že online marketing je pro tuto 

stranu velmi důležitý a respondenti si myslí, že tato forma kampaně byla v krajských volbách 

využívána nejvíce. Kampaň přes internet je pro ně zásadní i pro to, že často cílí na mladší voliče, 

kteří na internetu stráví nejvíce času. Kampaň je částečně vedená centrálně s použitím 

jednotného vizuálu, a částečně ji vedou jednotliví kandidáti na svých osobních profilech. Česká 

pirátská strana na své facebookové stránce pro Středočeský kraj propagovala především 

krajského lídra – Jiřího Snížka. Z rozhovorů ale také vyplynulo, že respondenti si sice myslí, 

že jde o důležitou formu propagace, ale nejsou si již jistí, jak je online marketing účinný. (Piráti, 

2020a). 

Respondenti ze strany STAN uvedli, že online marketing, a především kampaň skrze sociální 

sítě, je pro stranu velmi důležitá, a často se kandidáti snažili prezentovat i na svých osobních 

oficiálních politických profilech. Většina kandidátů z této strany jsou osobami již aktivními 

v komunální politice, takže jim oficiální profil slouží i k těmto účelům. Pro stranu je tato forma 

kampaně dle výpovědí respondentů vůbec nejdůležitější. Na Facebooku mají profil  

pro Středočeský kraj, kde byla v rámci kampaně z velké části prezentována lídryně krajské 

kandidátky Petra Pecková, ale i ostatní kandidáti známí z komunální politiky dostali svůj 

prostor (například Ondřej Lochman, Michael Kašpar nebo Věslav Michalík). V jednom 

příspěvku byli dokonce představeni všichni kandidáti najednou. Na této facebookové stránce 

se často objevovaly příspěvky s podporou od známých osobností23 a od starostů či místostarostů 

z obcí ve Středočeském kraji. Respondenti během rozhovoru uvedli, že tato doporučení posílali 

i během kampaně poštou do schránek a využívali tuto formu již v minulosti24. (STAN, 2020).  

Lídryně kandidátky se aktivně prezentovala i na svém oficiálním profilu, kam každou neděli 

přidávala příspěvky s názvem Petry Pecky, ve kterých popisovala svůj uplynulý týden 

(Pecková, 2020).  

Koalice Spojenci neměla jednotný facebookový profil a ani webové stránky, tudíž každá 

z těchto stran se prezentovala samostatně. Strana TOP 09 na svém facebookovém profilu  

pro Středočeský kraj prezentovala především svého lídra a zároveň lídra celé koalice, Jana 

Jakoba, ale také čelo koaliční kandidátní listiny (například Václava Švendu, Pavla Teličku či 

Oskara Blažka) (TOP 09, 2020a). Zelení se taktéž prezentovali na svém facebookovém profilu 

 
23 Například Adéla Gondíková, Jiří Padevět, Jan Hřebejk a další.  
24 Dříve pouze jako pošta do schránky, v těchto volbách částečně i pomocí příspěvků na sociálních sítích. 
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pro Středočeský kraj, kde byla prezentována především lídryně za jejich stranu Jana 

Krumpholcová, která v koalici kandidovala ze třetí pozice. Kandidátka byla často znázorněna 

se slogany a hesly strany (Zelení, 2020). Strana Hlas nemá samostatný krajský facebookový 

profil, ale pouze celostátní. Jelikož strana funguje poměrně krátkou dobu25  

a kandidovala pouze v koalici do Středočeského a Olomouckého kraje, tento profil byl 

dostačující a sloužil velmi obdobně jako jiné krajské profily. Svůj online marketing strana 

směřovala z velké části na předsedu jejich hnutí Pavla Teličku, který v koalici kandidoval  

ze druhé pozice (HLAS, 2020).  

Pokud se nejednalo o kandidáty z čela kandidátní listiny, většina respondentů online marketing 

nevyužila. Mnoho kandidátů svůj oficiální profil na sociálních sítích stále nemá a nechávají tuto 

formu kampaně na centrále strany, která většinou prezentuje stranu jako celek, případně  

se zaměřuje na krajského lídra a čelo kandidátky. Respondenti uvedli, že online marketing je 

důležitou součástí a bude velmi důležitý i v budoucnosti. Zmiňovali také, že tato forma 

kampaně je důležitá především v době, kdy musí být omezeny sociální kontakty. Mnoho z nich 

také uvedlo, že dosah této formy kampaně může být opravdu velký a velkou výhodou je také 

možnost snadného zacílení reklamy. Na druhou stranu si respondenti nejsou jistí, jaký má tato 

kampaň reálný účinek. Zda online marketing dokáže přesvědčit nerozhodnuté a váhající voliče, 

nebo nevoliče či voliče jiných stran. Závěrem se shodují, že je to dobrá forma určitě dobrá 

k informování stávajících voličů. Všechny strany mají také vlastní webové stránky, kde taktéž 

prezentovaly jednotlivé voliče a informovali o svých krocích.  

3.4.2. Mediální kampaň 

Mediální kampaň zahrnuje nejen rozhovory a debaty s kandidáty v médiích, ale též placenou 

inzerci. V médiích se většinou objevovali krajští nebo celostátní lídři stran. Všichni lídři níže 

popsaných politických stran, hnutí či koalice se zúčastnili předvolební debaty v České televizi 

a většina z nich absolvovala také krátký rozhovor v Českém rozhlasu.  

V rámci hnutí ANO se v médiích nejčastěji objevovala jeho lídryně a tehdejší hejtmanka 

Jaroslava Pokorná Jermanová. Mnoho článků se týkalo jejího dočasného vedení kraje  

a také kauz, které se okolo toho objevovaly26. Proběhla zde též kauza okolo jejího rozhovoru 

v Krajských novinách, který Úřad pro hospodaření stran označil jako předvolební kampaň,  

což zákon v předvolebním období zakazuje, a kraj tak musel zaplatit pokutu 18 000 Kč (Blažek, 

 
25 Strana vznikla v únoru roku 2019. 
26 Například velké finanční odměny pro její zaměstnance, výrok jejího manžela na sociálních sítích, který byl 

urážlivý mj. vůči Martinovi Kupkovi či nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky.  
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2020). Lídryně se také zúčastnila debaty v České televizi a absolvovala rozhovory například 

v Deník.cz, v iDNES, nebo v XTV.  

Strana ODS měla vlastní články s kandidáty na svých webových stránkách (ODS, 2020b)  

a jejich lídr se objevoval v místních i celostátních médiích, a to často i ze své pozice poslance 

a místopředsedy ODS. Měl rozhovory například v iDNES, v rámci horké linky na XTV,  

nebo také v Českém rozhlase region. Stejně jako ostatní lídři se i Martin Kupka zúčastnil debaty 

v České televizi. V médiích se také objevovali další známější kandidáti ze strany, ale zdaleka 

ne tak často jako krajský lídr.  

Česká Pirátská strana měla také vlastní články na svých webových stránkách (Středočeský 

Piráti, 2020) a v Pirátských listech, které se zabývaly programem a jednotlivými kandidáty. 

V médiích se z větší části objevoval jejich krajský lídr Jiří Snížek, který měl rozhovory  

jak v místních, tak i celostátních médiích. Například v Českém rozhlase region, v deníku 

Zprávy Příbram nebo Čti doma. Zúčastnil se debaty v České televizi i v XTV. Strana měla také 

placenou inzerci ve společnosti Vltava Labe Media.  

I ve straně STAN byla v mediálním prostředí prezentována nejvíce krajská lídryně Petra 

Pecková. Časté byly také rozhovory s Vítem Rakušanem, které se ale týkaly spíše jeho 

osobnosti jakožto poslance a předsedy strany. Lídryně měla rozhovor například v Českém 

rozhlase region, v Reflexu, v deníku Echo 24, který psal o jejich netradiční česnekové kampani, 

nebo v lokálním médiu Dobříšsko aktuálně. Zúčastnila se také debaty v České televizi a strana 

též publikovala vlastní články na svých webových stránkách.   

Strana TOP 09 taktéž sdílela vlastní rozhovory na svých webových stránkách (TOP 09, 2020b) 

a jejich krajský lídr Jan Jakob měl rozhovor například pro Český rozhlas region, Forum 24,  

či deník Čti doma. Zúčastnil se také předvolební debaty v České televizi. Středočeští Zelení 

měli také rozhovory na svých webových stránkách (Středočeský zelení, 2021) a koalice měla 

společný rozhovor například v Parlamentních listech, kde se objevil samostatně také předseda 

hnutí Hlas Pavel Telička.  

Všechny strany se zúčastnili mediální kampaně, některé využily placenou inzerci více, jiné 

strany kvůli finanční náročnosti méně. Všichni krajští lídři a lídryně se objevovali v lokálních  

i celostátních médiích, což bylo pro stranu cenné zviditelnění.  
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3.4.3. Display graphics 

Display graphics jsou všechny tištěné reklamní plochy, jako jsou například billboardy, polepy, 

bannery, letáky, plakáty či předvolební noviny. Levnější formy jako plakáty či letáky využily 

všechny strany, dražší formy jako billboardy či polepy jen některé. 

Respondenti z hnutí ANO se shodli, že display graphics využívala jejich strana velmi 

intenzivně. Měli poměrně velké množství billboardů i bannerů a mnoho plakátů a letáků.  

Na billboardech a bannerech se objevoval celostátní lídr strany s krajskou lídryní, a oblastní 

lídři se objevovali na letácích. Velkoplošné display graphics byly zařizovány celostátně s 

jednotným vizuálem, menší plochy jako například letáky či plakáty si jednotlivé oblasti 

zařizovaly samy.  

Strana ODS display graphics také hojně využívala. Záleželo ale z velké části na jednotlivých 

oblastech, jak s přidělenými financemi naložily. Některé do této formy kampaně investovaly 

větší část financí, a tím pádem se například na bannerech či polepech objevili i kandidáti,  

kteří byli na kandidátní listině umístěni níže, jiné investovaly menší obnos, a proto zde naopak 

propagovaly pouze krajského nebo oblastního lídra. Na větších reklamních plochách, které byly 

pořizovány centrálně, se objevoval krajský lídr s oblastním lídrem.   

Česká pirátská strana neměla téměř žádné billboardy v rámci Středočeského kraje a orientovala 

se spíše na plakáty a letáky, které většinou kandidáti sami roznášeli a vylepovali. Absence 

většího počtu billboardů byla způsobena finančním kapitálem, který měl kraj na volební 

kampaň vyhrazený. Největší reklamou byl autobus s reklamním polepem, ve kterém jezdili 

kandidáti po celé České republice a zastavovali ve městech, kde pořádali kontaktní kampaň. 

Strana také hojně využila bannery u svých podporovatelů.  

Strana STAN měla plakáty, billboardy i bannery u podporovatelů. Na billboardech  

se objevovala většinou krajská lídryně s lokálním lídrem. Kandidáti vylepovali plakáty v obcích 

a během kontaktní kampaně rozdávali předvolební letáky. Oba respondenti se shodli, že plakáty 

jsou nejdůležitější na malých obcích, kde je často pouze jedna vývěsní plocha a efekt je tak 

větší než ve velkých městech, kde je těchto ploch mnoho. Ve větších městech je naopak 

výhodnější využívat velkoplošné display graphics jako například billboardy.   

Koalice Spojenci také využila tuto formu kampaně, ovšem billboardů měla malé množství 

z důvodu omezeného rozpočtu. Všichni kandidáti měli svou vlastní fotografii, kterou si mohli 

nechat natisknout na plakáty, letáky nebo bannery. Každý kandidát měl tedy šanci si svou 

reklamu zajistit, ovšem vyžadovalo to od něj částečnou snahu.  
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Respondenti měli dva názorové pohledy na účinnost této kampaně. První úhel pohledu zněl,  

že si nejsou jistí, zda tato forma dokáže někoho přesvědčit, ale že je to běžná součást kampaně, 

kterou by nevynechávali. Druhý úhel pohledu byl, že tato forma kampaně je důležitá pro určitou 

skupinu lidí – například pro starší obyvatele, které nemohou strany v takové míře oslovit skrz 

internet. Z rozhovorů bylo patrné, že display graphics budou strany využívat i nadále, jelikož 

jsou klasickou součástí kampaně.  

3.4.4. Bezkontaktní přímé oslovování voličů 

Všichni respondenti ze všech stran se shodli, že direct mailing ani telefonování voličům během 

předvolební kampaně nevyužívají a nepřijde jim to jako vhodná forma kampaně. Strany pouze 

rozesílají newslettery přihlášeným odběratelům, ve kterých je informují o novinkách. Poštu  

do schránky formou roznosu předvolebních letáků či novin využily všechny strany,  

ovšem adresovanou poštu do schránky využili pouze Starostové a nezávislí, kteří měli 

adresované dopisy, ve kterých starostové či místostarostové ze Středočeského kraje 

doporučovali voličům jednotlivé kandidáty, a stranu jako celek. Respondenti zmínili,  

že adresovanou poštu do schránky někdy využívají jejich lokální politici v komunálních 

volbách.  

3.4.5. Kontaktní kampaň 

V této kapitole je popsána realizace kontaktní kampaně jednotlivými politickými stranami, 

hnutími či koalicemi. Jedná se o informace získané z rozhovorů, doplněné informacemi z médií, 

webových stránek a sociálních sítí.  

Hnutí ANO vedlo kontaktní kampaň na frekventovaných veřejných místech, kde oslovovali 

kolemjdoucí. Měli dodávkový automobil s reklamním polepem, ve kterém byl stan, letáky  

a propagační předměty. Letáky rozdávali osloveným občanům a také se je snažili roznést  

do poštovních schránek v okolí. Vyjížděli v 10 hodin dopoledne, v každé obci strávili přibližně 

60 minut a svou trasu zakončili kolem 15. hodiny na náměstí nebo nádraží ve větším městě. 

V rámci své kontaktní kampaně se snažili navštívit co nejvíce obcí a měst, větších i menších. 

Svou kontaktní kampaň necílili na žádnou část obyvatelstva, ovšem cílení zde nepřímo 

způsoboval čas konání. V dopoledních a brzkých odpoledních hodinách se na ulicích objevovali 

především rodiče s dětmi na mateřské dovolené, studenti, a také senioři, u kterých měli 

kandidáti z hnutí největší úspěšnost při oslovování.  

Strana ODS měla kontaktní kampaň ve Středočeském kraji velmi různorodou. Část kampaně 

vedl netradičním způsobem krajský lídr Martin Kupka. První varianta probíhala způsobem 
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sjíždění a čistění řek ve Středočeském kraji, čehož se zúčastnili i další členové ODS. Druhou 

část absolvoval sám lídr ve vzduchu – jednalo se o vyhlídkový let z Benešovského letiště. 

Největší část své kampaně ale absolvoval na kole za doprovodu dalších členů strany, kdy ujel 

1111 km a navštívil 260 obcí (Kupka, 2020). Jízdy na kole byly zakončeny letním kinem  

ve větším městě, kde se na začátku představili kandidáti, a poté následovalo promítání filmu 

3Bobule27. Kandidáti se také zúčastnili mnoha akcí, například koňských dostihů  

v Lysé nad Labem či komentované prohlídky v mini ZOO Chleby, a kandidát Jan Skopeček 

uspořádal charitativní fotbalový turnaj v Benešově, kterého se zúčastnili nejen členové ODS. 

Nechyběly také předvolební mítinky, při kterých kandidáti oslovovali kolemjdoucí.  

Svou kampaň neměli žádným způsobem zaměřenou na určitou skupinu, ovšem i zde hrál svou 

roli čas konání28. Kampaň realizovali obecně spíše ve větších městech, ale v rámci kampaně  

na kole se dostali i do nejmenších obcí.  

Česká pirátská strana měla svou kampaň rozdělenou do několika rovin. Jedna  

z jejich počátečních akcí se nazývala S Piráty ve vlaku, v rámci které si povídali s cestujícími. 

Měli také Pirátský autobus, ve kterém jezdili po České republice a zastavovali ve větších 

městech, kde pořádali kontaktní kampaň. Využili i menší stánky na veřejně frekventovaných 

místech, kde kandidáti oslovovali kolemjdoucí a roznášeli předvolební noviny do poštovních 

schránek. Strana uspořádala i několik větších akcí, především koncertů, které byly doplněny 

například skákacími hrady pro děti nebo zakončeny letními párty. Jejich krajský lídr vedl 

paralelně svou vlastní kampaň, při které jezdil (stejně jako Martin Kupka) na kole a povídal si 

s místními starosty o tom, co je trápí a co by rádi v rámci kraje změnili. Rozdíl oproti ODS byl 

ten, že Jan Snížek většinou jezdil sám (občas také v doprovodu pár další kandidátů) a svou jízdu 

neměl zakončenou žádnou akcí29. Kandidáti dále oslovovali voliče na pražských vlakových  

či autobusových nádražích30 a pořádali besedy. Kontaktní kampaň se snažili provádět 

především v místech, odkud pocházel někdo z jejich kandidátů, a dále se zaměřovali hlavně  

na středně velká města, ovšem zavítali i do menších obcí či velkých měst.  

Starostové a nezávislí využili ke své kontaktní kampani stánky na veřejně frekventovaných 

místech, kde oslovovali kolemjdoucí. Jejich kontaktní kampaň provázelo téma česneku,  

který „měl vyhnat zlé duchy a upíry“ z krajského úřadu. Tomu přizpůsobili i své stánky  

 
27 Nejvíce dorazilo přes 600 diváků.  
28 Stejně jako u hnutí ANO, i strana ODS pořádala své mítinky většinou v dopoledních a brzkých odpoledních 

hodinách, kdy se na ulicích pohybovali především senioři, studenti, rodiče na rodičovské dovolené a 

nezaměstnaní. 
29 Jako tomu bylo v ODS, kde byly tyto trasy zakončeny letním kinem. 
30 Dle tvrzení respondentů mnoho občanů ze Středočeského kraje dojíždí za prací do Prahy. 
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a propagační předměty, kterými byl mimo jiné právě česnek31. V některých větších městech 

měli i doprovodný program, například skákací hrad pro děti. Kandidáti se také zúčastnili 

lokálních akcí u starostů, kteří je podporovali. Zaměřovali se na menší i větší města a také  

na obce, odkud pocházel někdo z jejich kandidátů.  

Koalice Spojenci, a především TOP 09, využívala v rámci své kontaktní kampaně door-to-door 

formu, kterou provozovala v oblastech s rodinnými domy, ve kterých žije větší část jejich 

voličů. Kandidáti zvonili na voliče, a pokud si s nimi chtěli povídat, navázali konverzaci. Pokud 

neměli zájem, předali jim alespoň předvolební leták, a to samé udělali v případech, kdy nebyl 

nikdo doma. Oslovovali také voliče na vlakových a autobusových nádražích v Praze32. 

Nepořádali vlastní větší akce, ale pokud to bylo možné, zúčastnili se jich33. Pořádali posezení 

v restauračních zařízeních a tzv. TOP Café – neboli posezení s kandidátem u kávy. Své akce 

nezaměřovali na určitou skupinu voličů, ovšem opět zde nakonec záleželo na typu akce  

a na čase jejího konání. Například na posezení do restauračních zařízení, která se konala 

navečer, přibližně od 18 hodin, dorazili spíše mladší lidé (30–40 let), naopak senioři ocenili 

spíše door-to-door formu, která byla provozována v dopoledních a brzkých odpoledních 

hodinách. V rámci své kontaktní kampaně navštívili především větší města, odkud pochází 

větší část jejich voličů.   

Všichni respondenti uvedli, že kontaktní kampaň je pro ně velmi důležitá, a i přes pandemickou 

situaci tuto formu kampaně nemohli opomenout. V podstatě všechny strany, s výjimkou TOP 

09, využily stany na frekventovaných veřejných místech. Naopak strana TOP 09 jako jediná 

využila door-to-door formu.  

3.4.6. Vliv pandemie Covid-19 na kontaktní kampaň  

Kontaktní kampaň se konala během pandemické situace Covid-19, tudíž bylo nutné zjistit, jak 

moc vládní opatření ovlivnila způsob vedení kampaně. Je nutné podotknout, že situace byla 

přes letní měsíce poměrně rozvolněná a razantní omezení přišla až po krajských volbách34.  

Respondenti z hnutí ANO odpověděli, že jejich kontaktní kampaň byla Covidem-19 do značné 

míry ovlivněná, jelikož nemohli pořádat větší akce a vnímali také strach voličů, kteří se báli 

 
31 Ve stáncích podávali jídlo, které obsahovalo česnek.  
32 Stejně jako Česká pirátská strana. Respondenti také uvedli, že mnoho občanů ze Středočeského kraje dojíždí 

do Prahy za prací nebo školou. 
33 Například motorkářský závod v Dymokurech či posezení nad burčákem. 
34 V červnu byly umožněny akce do 500 osob ve vnitřních i venkovních prostorách, během července a srpna 

mohly být dokonce pořádány akce do 1000 osob. Od 1. září se mohly konat akce s maximální účasti 1000 osob 

ve venkovních prostorech a 500 osob ve vnitřních prostorech. Od 5. října se mohly konat akce pouze v počtu 10 

osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve venkovních prostorech (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2020).  
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nejen sociálního kontaktu během kampaně, ale také dle respondentům měli strach přijít 

k volbám. Kdyby nebyla pandemická situace, nejspíš by pořádali více větších akcí. 

Respondenti ze strany ODS zmínili, že se toto téma ve straně velmi řešilo a přemýšleli, jakým 

způsobem kontaktní kampaň realizovat. Díky rozvolnění během léta ji ale mohli realizovat 

v původním znění a rozsahu.  

Kandidáti z České pirátské strany uvedli, že provedení kontaktní kampaně často diskutovali  

a uzpůsobili tomu i svůj program (například kladli větší důraz na téma zdravotnictví). Kromě 

občasného nošení roušek a zrušení několika větších akcí, to ale na jejich kampaň nemělo 

zásadní vliv.  

Kandidáti ze strany STAN zmínili, že některé větší akce museli kvůli opatřením zrušit a během 

kampaně pocítili, že se někteří voliči vyhýbali sociálnímu kontaktu, ovšem ovlivnění kontaktní 

kampaně pro ně nebylo nikterak zásadní.  

Respondenti ze strany TOP 09 uvedli, že se zrušily některé akce plánované na konci září, 

kterých se měli jejich kandidáti zúčastnit, ovšem jelikož byla jejich kontaktní kampaň 

realizována především door-to-door formou, vládní restrikce pocítili minimálně.    

Bylo překvapující, že odpovědi na tuto otázku se velmi rozcházely. Jedna část respondentů 

zmínila, že vládní opatření jejich kampaň vůbec neovlivnila, nebo ovlivnila jen minimálně,  

a druhá část naopak zmínila, že kvůli pandemii museli úplně, nebo z větší části, pozměnit  

své plány. Někteří také uvedli, že pociťovali strach ze strany voličů, kteří se vyhýbali 

sociálnímu kontaktu. Záleželo velmi i na formě kontaktní kampaně. Pokud strany plánovaly 

pouze menší setkání s voliči, pandemická opatření se jich nedotkla, nebo dotkla pouze 

minimálně. Pokud ovšem měly v plánu větší akce, mohlo dojít k omezení, nebo i úplnému 

zrušení akcí. U žádné strany se ale nestalo, že by svou kontaktní kampaň kvůli restrikcím 

nerealizovala.  

3.4.7. Porovnání kontaktní kampaně v ostatních krajích 

Respondenti byli dotázáni, zda si myslí, že v ostatních krajích probíhala kampaň jejich strany 

rozdílným způsobem. Jejich odpovědi byly téměř totožné a jsou shrnuty na následujících 

řádcích.  

Každý kraj si kampaň částečně řídil sám (i pokud měla strana kampaň dost centralizovanou),  

a velmi tak záleželo na jednotlivých kandidátech a na jejich motivaci. Záleželo i na tom, jakou 

měla strana v kraji pozici, a kdo zde za ní kandidoval. V každém kraji jsou důležitá rozdílná 
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témata, na která se strany v předvolební kampani zaměřují. Někteří respondenti také uvedli,  

že v rámci kampaně může záležet i na rozloze kraje a počtu obcí (například v rámci 

Středočeského kraje je v podstatě nemožné navštívit všechny obce). Je také důležité  

si uvědomit, zda v kraji strana kandiduje samostatně, nebo v koalici. Respondenti přesto uvedli, 

že rozdíly jsou dle nich minimální a týkají se především výše zmíněných bodů, ovšem celkový 

přístup k jednotlivým formám politické kampaně je velmi obdobný.  

3.4.8. Porovnání politické kampaně s předchozími volbami: 

Pokud se respondenti zúčastnili již některých předchozích krajských voleb, byli dotázáni,  

zda se politická kampaň realizovala stejným, nebo rozdílným způsobem. Jejich odpovědi jsou 

popsány na následujících řádcích.  

Respondenti z hnutí ANO zmínili, že v předchozích krajských volbách v roce 2016 pořádali 

více větších akcí, které v těchto volbách nemohly být realizovány z důvodu vládních restrikcí.  

Také uvedli, že voliči jejich akce nenavštěvovali v tak hojné míře, jako tomu bylo v roce 2016 

a dříve, nejspíš právě ze strachu z onemocnění.  

Respondent ze strany ODS zmínil, že volby v roce 2016 byly ovlivněny kauzou okolo Petra 

Nečase35, kvůli které byla strana negativně vnímána, a kandidáti přemýšleli, zda budou 

kontaktní kampaň vůbec realizovat. Nakonec se rozhodli, že ano, ale kampaň byla hodně 

improvizovaná, a ne moc dobře naplánovaná. Naopak předvolební kampaň v roce 2012 byla 

dle respondenta velmi dobře naplánovaná, ale vedla se formálnějším způsobem, což voliči  

ne vždy ocenili. Poslední kampaň v roce 2020 byla dle jeho názoru zatím nejlepší, jelikož byla 

dobře naplánovaná i zrealizovaná a zároveň nenucená.    

Respondenti z České pirátské strany kandidovali v těch krajských volbách poprvé, takže  

není možné provést zhodnocení a srovnání. Respondenti ale uvedli, že si myslí, že realizace 

probíhala podobným způsobem, akorát byla daleko omezenější, jelikož měli méně financí i 

členů. 

Respondenti ze strany Starostové a nezávislí uvedli, že kampaň vedli v rámci krajů velmi 

podobným způsobem i v roce 2016, a jelikož se jim tato forma osvědčila, pokračovali  

v ní i nyní. 

 
35 Kauza Nagyová – aféra z roku 2013, během které bylo obviněno několik politiků a úředníků z korupce  

a zneužití pravomoci úřední osoby a došlo k pádu vlády Petra Nečasy, tehdejšího předsedy ODS (Koděra, P., a 

kol., 2013).  
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Strana TOP 09 v minulých volbách kandidovala samostatně, a ne jako nyní v koalici, tudíž její 

kampaň nemůžeme přesně porovnat. Strana ovšem door-to-door formu využívá již delší dobu 

a kontaktní kampaň je pro ni i nadále velmi důležitou součástí kampaně.  

Z odpovědí vyplynulo, že podstatnou roli také hraje aktuální pozice strany v kraji, a jak ji voliči 

vnímají. Tyto faktory mohou ovlivnit i realizaci kontaktní kampaně. Respondenti se shodli,  

že se více využívají sociální sítě a online reklama. Zároveň bylo zmíněno, že je méně důležitá 

kampaň v tištěných denících, jelikož se dle respondentů čtou méně a mají tak menší dosah. 

Někteří respondenti si myslí, že se využívá méně pošta do schránek, jelikož se jedná o poměrně 

finančně nákladnou formu kampaně, u které ale nelze posoudit její účinek. Až na jednoho 

respondenta si všichni ostatní myslí, že kontaktní kampaň je, a i nadále bude, nedílnou  

a nenahraditelnou součástí politické kampaně. 

3.4.9. Role lídra, čela kandidátky, ostatních kandidátů a centrály strany na 

realizaci kampaně 

Realizace politické kampaně fungovala v rámci stran částečně centrálně, ale z větší části 

decentralizovaně.  Prvotní komunikace proběhla z centrály strany směrem ke krajům, kde byl 

sestaven realizační tým, který měl kampaň na starosti a delegoval oblastní lídry, kteří zajišťovali 

ostatní kandidáty. Kampaně byly směřovány primárně na krajského lídra, a poté na lídry 

jednotlivých oblastí a na čelo kandidátní listiny.  

Hnutí ANO mělo svou kampaň zaměřenou především na propagaci krajské lídryně  

a celostátních známých politiků. Ostatní kandidáti dostali také prostor, především  

při kontaktní kampani, ale podstatně menší.  

Ve straně ODS byla kampaň nejvíce směřovaná na krajského lídra, a poté na lídry jednotlivých 

oblastí. Dostali zde ale poměrně velký prostor i ostatní kandidáti umístění na kandidátní listině 

níže.  

V České pirátské straně velká většina kandidátů kandidovala v rámci kraje poprvé, tudíž 

fungovali spontánněji a záleželo na iniciativě jednotlivých kandidátů. V rámci sociálních sítí 

dostal nejvíce prostoru lídr krajské kandidátky a celostátní lídr strany.  

Strana STAN měla své volby směřované nejen na krajskou lídryni, ale také na lokální 

kandidáty, kteří jsou většinou již známí z komunální politiky.  

Strana TOP 09 směřovala svou kampaň především na krajského lídra a úzké čelo kandidátní 

listiny, a ostatní kandidáti fungovali spíše jako podpora. V rámci jejich kampaně se také často 
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objevovali celostátní známí politici. Strana Zelení i hnutí Hlas také preferovali především  

své lídry. 

Postoj stran se částečně lišil, ovšem všechny strany nejvíce propagovaly svého krajského lídra 

nebo lídryni, a následně čelo kandidátky. Rozdíl byl především v tom, zda dostali prostor  

i kandidáti umístění níže na kandidátní listině. V některých stranách se často objevovali  

i celostátní politici.  

3.4.10. Názor respondenta na realizaci stranické kampaně 

Respondenti byli dotázáni, zda vnímají rozpor mezi jejich osobním pohledem na vedení 

politické kampaně a způsobem, jakým je kampaň realizovaná v rámci jejich politické strany. 

Mnoho z respondentů uvedlo, že byli součástí volebního štábu, tudíž se na tvorbě kampaně sami 

podíleli. Respondenti také zmínili, že by některé formy využívali více či méně, nebo naopak 

jiným způsobem, ovšem jednalo by se pouze o drobné změny. Například by méně využívali 

display graphics nebo poštu do schránky, a naopak více kontaktní kampaň. Mnoho respondentů 

také jmenovalo, že online marketing by šel realizovat účinněji.  

Pouze respondenti z hnutí ANO uvedli, že by uvítali větší pravomoci a více prostoru v rámci 

jednotlivých oblastí, aby byla kampaň více decentralizovaná a zaměřená na regionální témata. 

Respondenti ze strany ODS zmínili, že zde může docházet k odlišným názorům jednotlivých 

kandidátů v rámci strany, ovšem s vedením volební kampaně až na drobnosti souhlasili. 

3.4.11. Shrnutí 

V této kapitole byly shrnuty jednotlivé formy politické kampaně a jejich využití. Dále zde také 

byly zmíněny názory respondentů na vliv pandemie Covid-19, rozdílnost kampaně v jiných 

krajích, rozdílnost oproti předchozím krajským volbám a vymezení pozice jednotlivých 

kandidátů v rámci strany a předvolební kampaně. Názory respondentů z jedné strany se z velké 

části shodovaly a respondenti se rozcházeli především v otázkách týkajících se jejich 

subjektivního názoru. 
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3.5. Liberecký kraj 

V rámci výzkumu v Libereckém kraji byly realizovány rozhovory s respondenty z těchto stran: 

ODS, ANO, Česká pirátská strana, Starostové pro Liberecký kraj a SPD. Všechny strany s 

výjimkou SPD kandidovaly i v minulých krajských volbách v roce 2016. Hnutí SPD 

kandidovalo v roce 2016 v koalici SPD + SPO. Oproti minulým volbám se do zastupitelstva 

nedostaly strany ČSSD, KSČM a Změna pro lidi a pro krajinu, naopak Česká pirátská strana 

byla do zastupitelstva zvoleni poprvé. 

 Liberecký kraj má rozlohu 3 163 km2, nachází se v něm 215 obcí a čtyři okresní města, z nichž 

Liberec je zároveň i městem krajským. Co se týká rozlohy a počtu obyvatel, jedná se o jeden 

z nejmenších krajů. Liberecký kraj leží u hranic s Polskem i Německem a velkou část jeho 

rozlohy tvoří Jizerské hory a Krkonoše (Liberecký kraj, 2020). 

3.5.1. Online marketing 

Respondenti během rozhovoru uvedli, že online marketing se využívá čím dál tím více a že je 

důležitou součástí kontaktní kampaně. Tato forma má mnoho výhod, jako je například její 

dosah či možnost cílení. Kandidáti ale zmínili, že si nejsou jistí, jak je tato forma reálně účinná. 

Stejně jako ve Středočeském kraji, i v Libereckém kraji byl v rámci sociálních sítí zkoumán 

Facebook, jelikož má v České republice nejvíce přihlášených uživatelů, a má tedy i největší 

dosah, a i jednotlivé strany tuto platformu využívají nejvíce.   

Online marketing je v hnutí ANO řízen centrálně. Webové stránky i sociální sítě mají jednotný 

vizuál a částečně jsou také řízeny celostátně. Na Facebooku Libereckého kraje – ANO, tohle je 

Liberecký kraj! – byly sdílené zprávy týkající se hnutí, jednotlivých krajských kandidátů, 

celostátních politiků a rozvoje kraje a obcí. Byly zde minimální zmínky o kontaktní kampani. 

Nejvíce zde byla prezentovaná krajská lídryně Jitka Volfová (ANO, 2020a), přičemž zde byly 

také sdíleny příspěvky z jejího oficiálního profilu. Lídryně na svém profilu představovala 

jednotlivé kandidáty a podávala týdenní zprávy o svém uplynulém týdnu (Volfová, 2020).  

I respondenti z ODS podotkli, že svou politickou kampaň více přesunuli do online prostředí. 

Kandidáti se prezentovali skrz své oficiální profily, ale také na facebookovém profilu kraje.  

Na Facebooku se především objevovaly hesla strany, zprávy, které se týkaly jednotlivých 

kandidátů, celostátních politiků nebo strany jako celku a od půlky srpna byli postupně 

představováni všichni kandidáti. Oproti jiným stranám zde byl poměrně málo prezentován lídr, 

a poměrně velký prostor zde dostali i kandidáti umístění níže. Nebyly zde žádné zmínky  

o pořádání kontaktní kampaně a naopak zde bylo hodně příspěvků týkající se nové koalice 
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SPOLU36, kterou je ODS součástí (ODS, 2020a). Strana využila placenou reklamu na 

sociálních sítích i webových stránkách (například na Seznam.cz). 

Respondenti z České pirátské strany podotkli, že online marketing využívají ze všech forem 

nejvíce a je pro ně velmi důležitý, jelikož díky němu mohou oslovit velké množství voličů. 

Výhodou pro ně je, že se zde pohybují především mladší lidé, kteří je z větší části volí. Na svém 

krajském Facebookovém profilu sdíleli zprávy a příspěvky týkající se jednotlivých kandidátů  

a také strany jako celku. Vytvářeli zde události k akcím, které v rámci kontaktní kampaně 

pořádali. Nejvíce byli prezentováni kandidáti do čtvrté pozice na kandidátní listině37 (Piráti, 

2020b). 

Respondenti ze strany SLK uvedli, že online marketing pro ně byl jednou z nejdůležitějších 

forem a snažili se jej využít na maximum. Kandidáti si i zakládali vlastní oficiální facebookové 

profily, aby zde mohli oslovovat voliče. Strana má zároveň i krajský facebookový profil,  

na kterém se často objevoval krajský lídr, ale dostali zde hodně prostoru i ostatní kandidáti 

(například Jan Sviťák, Jarda Denčák, Radek Lípa či Markéta Khauerová). Měli zde také 

příspěvky týkající se jejich akcí (například In Vino Veritas s Annou Provazníkovou, Markétou 

Červinkovou, Matyášem Mocem a jejich hostem Josefem Šolcem38 či pořádaný virtuální závod 

pro hasiče). Také se na profilu několikrát objevil příspěvek, ve kterém byli představeni všichni 

kandidáti a přidávaly důležité aktuální informace, například o vládních opatřeních. (Starostové, 

2020). Online marketing začali více využívat mimo jiné v souvislosti s pandemií Covid-19.  

Kandidáti z hnutí SPD vnímali online marketing také jako jednu z nejdůležitějších forem  

a využili i placenou reklamu. Facebookové stránky mají řízené centrálně, a ne všichni kandidáti 

mají svůj osobní oficiální profil. Na krajském facebookovém profilu sdíleli velmi často 

příspěvky, které byly spojené především s předsedou strany a s jednotlivými tématy, ke kterým 

se strana vyjadřovala. Tyto témata se z velké části týkala celostátní politiky. Byl zde také 

prezentován krajský předseda a poslanec Radovan Vích, který kandidoval ze druhé pozice 

(SPD, 2020b). Na svých webových stránkách podávali týdenní stanoviska, nebo nabízeli 

možnost podepsat petici39 (SPD, 2020a).  

 
36 Koalice SPOLU pro parlamentní volby v roce 2021, která je složená ze stran ODS, KDU-ŠSL a TOP 09. 
37 Zbyněk Miklík, Václav Židek, Jarmila Valešová a Jan Tempel. 
38 Jan Šolc je bývalý pracovník Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, občanský aktivista, 

spoluzakladatel Etického fóra České republiky, bývalý vysokoškolský učitel a poslanec Federálního 

shromáždění za Občanské fórum a Občanské hnutí.  
39 Například petice proti přijímání nelegálních imigrantů na území ČR. 
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Všichni respondenti uvedli, že online marketing je pro ně velmi důležitý, někteří dokonce 

uvedli, že je pro jejich stranu jednou z nejdůležitějších forem vůbec. Na sociálních sítích byl 

nejvíce prezentován krajský lídr či lídryně. Respondenti také zmínili, že online marketing začali 

využívat ještě ve větší míře kvůli vládním omezení na základě pandemické situace.  

3.5.2. Mediální kampaň 

Respondenti zmínili, že mediální kampaň je pro ně důležitá, ale nejedná se o nejdůležitější 

formu. V lokálních médií se někdy prezentují i kandidáti z nižších pozic kandidátní listiny, 

v celostátních médiích většinou pouze lídři, nebo někteří celostátně známí kandidáti.  

Hnutí ANO se rozhodlo využít placenou inzerci v médiích. Krajská lídryně se zúčastnila 

například debaty v České televizi a v XTV a také měla rozhovor například v iDNES. Byla také 

vidět a slyšet i v lokálních médiích, například v deníku Náš region, v regionálních rádiích, nebo 

v rámci debaty v Libereckém deníku. Jeden z respondentů uvedl, že strana dle něj nedostává 

v médiích tolik prostoru jako jiné subjekty. 

V rámci strany ODS byl v médiích prezentován nejvíce krajský lídr, který se objevoval 

v celostátních i lokálních médiích. Měl například rozhovor pro Liberecký deník, iDNES, Český 

rozhlas Liberec či pro Libereckou drbnu. Zúčastnil se také debaty v České televizi a objevil se 

i v médiích ve spojitosti s jeho účastní na stávce proti rozšiřování dolu Turów.  

Kandidáti z České pirátské strany se objevovali v celostátních i lokálních médiích (například 

Turnovsko v akci). Nejvíce se v médiích objevoval krajský lídr Zbyněk Miklík, který měl 

rozhovor například v Libereckém deníku, v deníku iDNES, v Českém rozhlase Liberec a také 

se účastnil debaty v XTV a České televizi. Česká pirátská strana měla také vlastní články  

na svých webových stránkách a rozhovory v Pirátských listech.   

Kandidáti ze strany SLK se často objevují v médiích i mimo volební kampaň, jelikož velká část 

kandidátů je aktivních v komunální politice. V rámci předvolební kampaně byl v médiích 

nejčastěji prezentován krajský lídr Martin Půta. Ten se objevoval v lokálních i celostátních 

médiích, například v Libereckém deníku, v Českém rozhlase Liberec, v televizi Barrandov 

anebo na debatě v České televizi. 

Respondenti z hnutí SPD uvedli, že tato forma je pro ně jednou z méně důležitých forem. Jedna 

respondentka uvedla, že v médiích dle jejího názoru nedostávají tolik prostoru jako jiné strany. 

Nejvíce se zde prezentoval krajský lídr Michal Švarc, který měl například rozhovor v Českém 

rozhlase Liberec či v iDNES a také se zúčastnil debaty v České televizi. 
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Mediální kampaň mohou strany sice částečně ovlivnit zakoupením inzerce, ale sále jsou z větší 

části odkázány na zájem médií. Strany tuto formu nevnímají jako nejdůležitější, ale jedná  

se o důležitou součást kampaně, jelikož díky ní mohou představit své kandidáty poměrně 

velkému množství lidí.  

3.5.3. Display graphics 

Display graphics jsou tištěné reklamní plochy jako například billboardy, bannery, plakáty, 

letáky nebo předvolební noviny. Na následujících řádcích je popsáno, jak jednotlivé strany tuto 

formu kampaně využily.  

Respondenti z hnutí ANO uvedli, že billboardové plochy jsou zařizovány centrálně a objevují 

se na nich především lídři či lídryně krajské kandidátky s celostátním lídrem, nebo kandidáti  

či kandidátky do 5. pozice. Vzor letáků a plakátů je zařizován také jednotně a centrálně, ovšem 

tisk a roznos si zajišťují kraje samostatně. Respondenti uvedli, že se jednalo o formu kampaně, 

kterou se snažili využít co nejvíce, ale vnímali, že například strana SLK měla těchto reklamních 

ploch daleko více, jelikož měla také vyšší rozpočet.   

Kandidáti ze strany ODS odpověděli, že byli finančně velmi omezení, a jelikož jsou 

billboardové plochy finančně nákladné, měli jich minimální množství. Využili spíše plakáty  

a bannery u podporovatelů. Dle respondentů je tato forma kampaně důležitá pro určitou skupinu 

lidí, kterou například nemohou oslovit na internetu.  

Česká pirátská strana měla také menší rozpočet a z větších ploch využili tedy především plakáty 

a bannery u podporovatelů. Plakáty vylepovali kandidáti sami a během kontaktní kampaně 

rozdávali voličům předvolební noviny, které se také snažili roznést do poštovních schránek  

v okolí. 

Strana SLK tuto formu kampaně využila značně. Měla billboardy, na kterých se spolu 

s krajským lídrem objevili i níže umístění kandidáti, dále plakáty, bannery u podporovatelů, 

letáky a také například reklamu na tramvaji. Billboardové plochy byly vylepované na tři etapy. 

V první etapě představili své regionální projekty, během druhé etapy byli představení starostové 

a zajímavá místa v kraji a ve třetí etapě teprve konkrétní kandidáti (vždy lídr s dalším 

kandidátem).  

Respondenti z hnutí SPD uvedli, že tuto formu kampaně vnímají jako velmi důležitou. Měli 

plakáty, na kterých byli místní kandidáti, billboardy, kde se objevoval jejich celostátní  

nebo krajský lídr, letáky, které roznášeli samotní kandidáti nebo roznášková společnost 

(například Česká pošta), bannery u podporovatelů a předvolební noviny, které lidem rozdávali 
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během kontaktní kampaně, nebo je nechali na místech hromadné dopravy k rozebrání.  

Tato forma kampaně je dle jejich názoru důležitá především z důvodu, aby informovala voliče 

o tom, že se budou konat volby a představila jim krajského lídra. Strana díky ní zůstává v 

povědomí voličů. 

V rámci této formy kampaně hrají podstatnou roli finance. Levnější a menší reklamy jako jsou 

letáky a plakáty využívaly všechny strany, ovšem u billboardů již záleželo na rozpočtu. Strany 

také rády využívají bannery u svých podporovatelů.  

3.5.4. Bezkontaktní přímé oslovování voličů 

Všichni respondenti uvedli, že direct mailing ani telefonování nevyužívají, jelikož  

jim tato forma přijde velmi agresivní. Navíc mailing nevidí jako úspěšnou formu z důvodu,  

že často spadne do SPAM složky. Strany posílají pravidelně newslettery, ale pouze přihlášeným 

odběratelům. Respondenti z ODS zmínili, že telefonování voličům je možné pouze v případě, 

že dotyčné již mají kandidáti ve svém telefonním seznamu a znají se s nimi. Nemělo by se tedy 

jednat o žádné dohledávání kontaktů na cizí lidi. Všechny strany využily poštu do schránky,  

ať již ve formě předvolebních novin či letáků, které si buď nechali roznést roznáškovou 

společností (například Českou poštou) 40, nebo je roznášeli samotní kandidáti. Respondenti také 

zmínili, že si nejsou jistí, jak je pošta do schránek úspěšná, ovšem dle jejich názoru je to nedílná 

součást kampaně, kterou využívají všechny strany, jelikož je velká pravděpodobnost, že se tato 

pošta dostane do rukou všem a že ji alespoň podvědomě voliči zaregistrují. Adresovanou poštu 

do schránek využili pouze Starostové pro Liberecký kraj v obcích, kde bydlí někdo  

z jejich členů nebo podporovatelů. Měli též adresované dopisy psané hejtmanem Martinem 

Půtou, který v nich voliče vyzýval, aby přišli k volbám a podpořili je.   

3.5.5. Kontaktní kampaň 

V této kapitole je popsána realizace kontaktní kampaně jednotlivými strany. Jedná  

se o informace získané z rozhovorů, doplněné informacemi z médií, webových stránek  

a sociálních sítí.  

Respondenti z hnutí ANO uvedli, že kontaktní kampaň je pro ně nejdůležitější formou,  

na které si již od vzniku založení hnutí hodně zakládají. Zároveň zmínili, že pokud by zde 

nebyla pandemie Covid-19, využili by tuto formu ještě více. Svou kontaktní kampaň realizovali 

prostřednictvím stánků na veřejných frekventovaných místech, kde oslovovali kolemjdoucí. 

 
40 Většinou využili Českou poštu. Hodně z respondentů ale uvedlo, že s touto společností měli špatnou 

zkušenost, jelikož noviny či letáky často nebyly rozneseny a kandidáti je nacházeli u popelnic.  
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Voličům rozdávali předvolební letáky a propagační předměty. Jejich kontaktní kampaně  

se často zúčastnili i celostátní politici nebo podporovatelé strany41. Svou kontaktní kampaň 

realizovali především ve větších městech a krajská lídryně se všech větších akcí zúčastnila. 

Kampaň nezaměřovali na žádnou skupinu, ovšem respondenti pociťovali, že větší úspěch měli 

spíše u staršího obyvatelstva. Kandidáti se také zúčastnili některých kulturních akcí,  

kde ale neměli žádný stánek, pouze si s voliči povídali. 

 Kontaktní kampaň strany ODS byla dle odpovědí respondentů velmi ovlivněná financemi. 

Jelikož měli omezený rozpočet, museli omezit i svou kontaktní kampaň, která byla střídmější  

a spíše se jednalo o dlouhodobý kontakt s voličem. Pořádali besedy se známými celostátními 

politiky42 a na ulicích se potkávali s voliči spíše jako jednotlivci nebo v menších skupinách. 

Tuto formu kampaně realizovali například ve městě Liberec, kde rozdávali voličům slunečnice. 

Lídr krajské kandidátky Daniel Ramzer jezdil, stejně jako Martin Kupka, na kole. Na rozdíl  

od Kupky ale jezdil jako jednotlivec a potkával se s podnikateli a radními. Jeho trasu také 

nezakončovala žádná akce, jak tomu bylo ve Středočeském kraji, kdy putování končila letním 

kinem. Lídr se mimo jiné zúčastnil protestní akce, týkající se rozšiřování hnědouhelného dolu 

Turów, k této problematice se vyjadřuje již delší dobu (PV, 2020). 

Česká pirátská strana vedla kontaktní kampaň velmi intenzivně. Pořádali akce jak pro děti,  

tak pro dospělé, například Dětský den na Bobovce, Summer Pirates Party v Dolánkách, Pirátské 

dětské dny, akce Ukliďme Česko nebo již tradiční Železnobrodská neckyáda. Pořádali také 

debaty a velká část jejich kontaktní kampaně byla spojená s pirátským autobusem, se kterým 

jezdili po celé České republice a zastavovali ve větších městech, kde postavili stany a oslovovali 

voliče. Respondenti uvedli, že kontaktní kampaň provozovali i bez stanů, tedy že chodili  

po ulicích a oslovovali voliče, kterým rozdávali Pirátské noviny. Ty se také snažili roznést  

do okolních poštovních schránek. Svou kampaň realizovali jak ve větších, tak i v menších 

městech (například autobus jezdil spíše do větších měst, a naopak oslovování voličů na ulicích 

realizovali v městech menších). Pokud pocházel někdo z jejich kandidátů z menší obce, 

navštívili ji také.   

Starostové pro Liberecký kraj vedli taktéž intenzitní kontaktní kampaň. Respondenti zmínili, 

že byli omezeni pandemickou situací, a nemohli tak pořádat větší akce, které měli původně  

v plánu. Kontaktní kampaň realizovali především formou stánků na veřejných frekventovaných 

 
41 Například žokej Josef Váňa. 
42 Například s Milošem Vystrčilem – předsedou senátu, s předsedou strany Petrou Fialou, nebo Alexandrou 

Vondrou a dalšími.  
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místech, nebo i bez stánků, kdy chodili po ulicích a oslovovali voliče, kterým rozdávali  

své předvolební noviny a gerbery. Pořádali také například setkání u vína, grilování a besedy43. 

Kandidáti se objevovali na akcích, které byly pořádány členy strany, nebo podporovateli 

(vybírali akce, u kterých je toto zapojení vhodné). Kampaň se snažili realizovat i v menších 

obcích, ovšem ve větších byli opakovaně. Velikost obce ovlivnila i formu kontaktní kampaně. 

Ve větších městech měli stany, v menších pouze obcházeli ulice a oslovovali voliče.  

Respondenti z hnutí SPD, uvedli, že kontaktní kampaň je pro jejich stranu velmi důležitá,  

a zároveň je velmi žádoucí, aby se na ni objevili známé osobnosti z jejich strany. V menších 

obcích měli z organizačních důvodů petiční stánky44, ve větších městech pořádali zábory.45 

Kandidáti oslovovali voliče, v případě záborů měli i hostesky, které rozdávali letáky  

a propagační předměty. Svou kontaktní kampaň provozovali nejen na náměstích, ale také  

na vlakových a autobusových nádražích, či na jiných místech s potenciální šancí uspět 

(například před vchodem do továren). Jejich předseda strany spolu s kandidáty z čela krajské 

kandidátní listiny se zúčastnil větších akcí v Libereckém kraji, ovšem na akcích neměli žádný 

stánek, jen si povídali s voliči, kteří měli zájem. Svou kampaň cílili především na místa, kde 

měli šanci uspět a kde zároveň ještě neměli dostatečnou podporu. Zaměřovali se spíše na menší 

obce, jelikož jsou si vědomi, že větší část jejich voličů pochází odtud, ale dostali se i do velkých 

měst, s tím, že kampaň byla realizována právě od menších obcí až k větším městům, přičemž 

byla celkově zakončená v krajském městě Liberec.   

Všichni respondenti zmínili, že je pro jejich stranu kontaktní kampaň velmi důležitá, v mnoha 

případech dokonce jedna z nejdůležitějších forem. Někteří respondenti také uvedli, že kdyby 

nebylo pandemické situace, realizovali by kontaktní kampaň ještě intenzivněji a využili  

by například větší akce.  

3.5.6. Vliv pandemie Covid-19 na kontaktní kampaň 

Jak již bylo řečeno výše, většina respondentů uvedla, že jejich kontaktní kampaň byla ovlivněná 

pandemií Covid-19. Několik respondentů ale odpovědělo, že jejich kampaň nebyla ovlivněná, 

nebo byla, ale pouze v minimální míře. Stejně jako u Středočeského kraje je i zde nutné zmínit, 

 
43 Například s Janou Filipovou. 
44 Petice týkající se referenda o vystoupení z Evropské unie. 
45 Zábor veřejného prostranství, který musí schválit obce a za který je účtován poplatek, umožňuje společnosti či 

jednotlivcům zabrat si část prostranství, které mohou využít například ke svým podnikatelským účelům 

(Matzner, 2018).  
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že vládní opatření byla během letních měsíců méně přísná, a tak kontaktní kampaně mohly 

probíhat, i když v omezenější formě.46 

Například jeden z respondentů z hnutí ANO uvedl, že jejich stranu pandemie Covid-19 

ovlivnila a museli omezit svou kontaktní kampaň. Naopak druhá respondentka ze stejného hnutí 

zmínila, že šlo spíše o drobnější změny – například pořádali méně velkých akcí a z důvodu 

častých vládních jednání nemohli dorazit někteří celostátní politici.  

Respondenti ze strany ODS se na své odpovědi, že jejich kampaň byla velmi ovlivněná, shodli. 

Plánovali větší akce především na září, kdy se opatření začala pomalu zpřísňovat  

a situace zhoršovat. Navíc také pociťovali strach u některých voličů, kteří se distancovali  

a kontaktní kampaň nevítali. I z tohoto důvodu svou kontaktní kampaň značně omezily.   

Jeden z respondentů z České pirátské stran uvedl, že musely zrušit některé větší akce, ale nijak 

výrazně to jejich kampaň neovlivnilo. Druhý naopak odpověděl, že je to omezilo především na 

začátku června a ke konci září, kdy byla opatření přísnější a kdy zároveň měli v plánu svou 

kampaň gradovat.  

Starostové pro Liberecký kraj uvedli, že jejich kampaň byla Covidem-19 ovlivněná. Nekonali 

se některé předem plánované větší akce a kandidáti se setkávali s voliči spíše na lokální úrovni 

a v menším počtu.  

Kandidáti z hnutí SPD uvedli, že je pandemie Covid-19 částečně ovlivnila, a to například  

i z finančního hlediska, jelikož potraviny a nápoje, které v rámci kontaktní kampaně rozdávali, 

musely být zabalené a každý kus zvlášť. Organizace kampaně pro ně byla náročnější.  

3.5.7. Porovnání kontaktní kampaně strany v ostatních krajích 

Při porovnávání kontaktní kampaně v různých krajích je důležité si uvědomit, jakou má strana 

v kraji pozici a podporu a jak vysoký zde mají rozpočet. Dle respondentů také záleží na počtu 

členů a jejich vlastní iniciativě a odhodlání. Respondenti si myslí, že kampaň se vede dost 

podobným způsobem i v ostatních krajích, i když je zde rozdílnost v jednotlivých tématech  

a možnostech. Je důležité si uvědomit, zda strana kandiduje samostatně, nebo v koalici. Každý 

kraj si kampaň částečně řídí sám (i pokud má strana kampaň poměrně dost centralizovanou). 

Většinou jsou v kraji určení oblastní koordinátoři, kteří akce pořádají. I navzdory všem výše 

 
46 V červnu byly umožněny akce do 500 osob ve vnitřních i venkovních prostorách, během července a srpna 

mohly být dokonce pořádány akce do 1000 osob. Od 1. září se mohly konat akce s maximální účasti 1000 osob 

ve venkovních prostorech a 500 osob ve vnitřních prostorech. Od 5. října se mohly konat akce pouze v počtu 10 

osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve venkovních prostorech (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2020).  
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zmíněným bodům respondenti uvedli, že buď nejsou schopni rozdílnost porovnat, anebo se 

jedná spíše o drobnosti.  

3.5.8. Porovnání politické kampaně s předchozími volbami 

Respondenti byli dotázáni, zda mají možnost porovnat i předešlé krajské volby, a pokud ano, 

tak zda byla kampaň vedená podobným, nebo odlišným způsobem.  

Respondenti z hnutí ANO uvedli, že kampaň byla v předchozích volbách ještě více kontaktní. 

Tato odlišnost byla způsobená pandemií Covid-19, jinak se jejich strana snažila a stále snaží, 

kontaktní kampaň využívat co nejvíce. 

Kandidát ze strany ODS uvedl, že kampaně v předchozích volbách se vedly velmi podobným 

způsobem, akorát zde dochází k většímu využívání online marketingu, a to především v rámci 

sociálních sítí. Zároveň byly tyto volby ovlivněny nižším finančním rozpočtem.  

Respondenti z České pirátské strany uvedli, že v minulých volbách měli méně financí a jejich 

strana ještě neměla tolik členů a ani nebyla tak známá. To jim nyní umožnilo realizovat větší 

kampaň (například si mohli pořídit více stanů pro kontaktní kampaň nebo více reklamy  

na internetu či inzerce v médiích) a pracovat již s poznatky z minulých voleb.  

Respondenti ze strany SLK uvedli, že kampaň měli v těchto krajských volbách více 

digitalizovanou a více využívali média. Kontaktní kampaň byla v těchto volbách výrazně 

ovlivněná pandemickou situací. V předešlých volbách pořádali více větších akcí,  

což jim tentokrát znemožnila pandemie.  

Kandidáti z hnutí SPD uvedli, že poslední kampaň byla ovlivněná pandemií Covid-19,  

a tak svou kampaň zaměřili více na sociální sítě. Zároveň to byly jejich druhé krajské volby, 

takže již měli daleko více informací a poznatků. V neposlední řadě měli na kampaň více financí, 

než tomu bylo ve volbách předchozích, takže si mohli dovolit například více reklamy  

na internetu. Navíc z důvodu, že se již jedná parlamentní stranu, která se o mnoho členů  

a rozrostla a také se nachází i v mnoha zastupitelstvech, dostávali daleko více prostoru 

v médiích. Jeden z respondentů také zmínil, že již jde dle jeho názory pryč doba, kdy byla plná 

náměstí lidí, kteří si přišli poslechnout politiky. Nyní mají lidé o toto menší zájem a kontaktní 

kampaň se musí správně naplánovat. Nepořádají se tak často velké akce na celé odpoledne,  

ale spíše více menších akcí, u kterých je důležité správně rozvrhnout čas, aby byly  

co nejefektivnější a strana či hnutí oslovila co nejvíce potencionálních voličů. 
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Respondenti se shodli, že i navzdory částečnému přesunu do online prostředí, je a bude 

kontaktní kampaň i nadále nedílnou součástí předvolebního období, jelikož je ve své podstatě 

nenahraditelná. 

3.5.9. Role lídra, čela kandidátky, ostatních kandidátů a centrály strany 

V této části byli respondenti dotázáni, jak probíhala dělba práce, kdo měl co na starosti, a také 

kolik prostoru dostali v rámci kampaně lídr nebo lídryně kraje, čelo kandidátky a ostatní 

kandidáti.  

Organizace politické kampaně je v hnutí ANO z větší části decentralizovaná. Nejdříve kraj 

dostane pokyny z centrály (například jednotný vizuál), poté se v rámci krajského předsednictva, 

ve kterém jsou zastoupeny všechny oblasti, dohodnou na jednotlivých tématech a heslech. 

Jejich kampaň byla z větší části směřovaná na krajskou lídryni a na celostátní známé politiky, 

a poté dostali prostor kandidáti a kandidátky přibližně do sedmé pozice.  

Z výpovědí respondentů ze strany ODS vyplynulo, že kampaň byla částečně centralizovaná 

(například inzerci a reklamu zajišťovala centrála strany, která také dodala vizuál kampaně  

a doporučila styl komunikace), ale z větší části ji řídily jednotlivé oblasti v kraji. Měli zde také 

podporu od celostátních politiků, kteří přijeli do kraje a zapojili se do kontaktní kampaně47. 

Nejvíce prostoru dostal krajský lídr a poté oblastní lídři a lídryně.  

Kampaň České pirátské strany byla z větší části decentralizovaná a záleželo na jednotlivých 

oblastech, jak ji pojmou. Svou kampaň směřovali především na krajského lídra a čelo 

kandidátky. Kampaň byla z části postavená na dobrovolnosti členů a sympatizantů strany. 

Vizuál kampaně měli jednotný.  

Starostové pro Liberecký kraj měli kampaň z menší části centralizovanou a částečně ji 

organizovali jednotlivé oblasti v čele s oblastním lídrem. Nejvíce prostoru dostal krajský lídr, 

ovšem poměrně velký prostor dostali i ostatní kandidáti. Je to zapříčiněno i tím, že v rámci 

strany jsou kandidáti často již známí a aktivní v komunální politice.  

Respondent z hnutí SPD uvedl, že je pro ně důležité, aby se kontaktní kampaně účastnili  

celostátní lídři. I přesto zde ale dostali velký prostor krajští kandidáti. Online marketing byl 

směřován na prvních pět kandidátů, letáky byly tvořeny tak, aby se zde objevili všichni 

kandidáti, a kontaktní kampaně se zúčastnilo především prvních deset kandidátů. Na 

billboardech byl zobrazen předseda strany společně s krajským lídrem. Kampaň byla částečně 

 
47 Byl zde například předseda strany Petr Fiala, předseda senátu Miloš Vystrčil, nebo také člen strany a poslanec 

Evropského parlamentu Alexandr Vondra. 
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realizovaná centrálně (například billboardy zařizovala centrála strana) a částečně 

decentralizovaně (například plakáty a letáky si zařizoval každý kraj sám). Měli také krajské 

předsednictvo, ve kterém připravili program jednotlivých akcích a jednotlivé oblasti si svou 

část kampaně řídily samy. Větší akce mezi sebou kooperovali, jelikož měli pouze jeden velký 

stan.  

Z výpovědí vyplynulo, že kampaně v krajských volbách částečně realizuje kraj nebo jednotlivé 

oblasti, a částečně centrála dané strany. Nejvíce prostoru v rámci kampaní dostává krajský lídr 

a čelo kandidátky, v některých stranách jsou také často prezentováni i celostátní politici.  

3.5.10. Názor respondenta na realizaci stranické kampaně 

Všichni respondenti, až na malé drobnosti, se způsobem vedení kampaně souhlasili. Například 

display graphics by sice využívali více, a naopak kontaktní kampaň méně, ale jednalo by se 

spíše o drobnější změny a celkově s kampaní souhlasí. Efektivněji by se dle některých mohl 

realizovat také online marketing. Respondenti z Pirátské strany zmínili, že by ocenili více 

prostoru při rozhodování, zda budou roznášet letáky a vylepovat plakáty sami, nebo zda využijí 

externí společnosti. 

3.5.11. Shrnutí 

V této kapitole byly shrnuty jednotlivé formy politické kampaně a jejich využití. Dále zde byly 

zmíněny názory respondentů na vliv pandemie Covid-19, rozdílnost kampaně v jiných krajích, 

porovnání s kampaní v předcházejících krajských volbách a na pozici jednotlivých kandidátů 

v rámci strany. Názory respondentů z jedné strany se z velké části shodovaly a respondenti  

se rozcházeli především v otázkách týkajících se jejich subjektivního názoru. Velkou roli 

v rámci realizace předvolební kampaně hrály finance. 
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4. Komparace politických kampaní a výsledky voleb 

Tato kapitola poskytuje komparaci politických kampaní jednotlivých stran či hnutí  

ve Středočeském a Libereckém kraji48. Je zde také popsána legislativa a financování kampaní, 

pro pochopení kontextu a možností, které strany či hnutí měly. Dále výhody a nevýhody 

kontaktní kampaně a výsledky voleb a volební účast v těchto i minulých volbách, na které je 

možné demonstrovat, zda účast u voleb ovlivnila pandemie Covid-19, nebo nikoliv. Konečné 

shrnutí obsahuje všechny informace o politické kampani, které zatím nebyly v práci zmíněny.  

4.1. Výsledky voleb a volební účast 

Celková volební účast byla v krajských volbách v roce 2020 37,95 %, přesněji ve Středočeském 

kraji 40,66 % a v Libereckém kraji 40,41 %. V minulých volbách v roce 2016 byla celková 

volební účast 34,57 %, jmenovitě ve Středočeském kraji 34,76 % a v Libereckém kraji  

35,91 %. V roce 2012 byla volební účast ve Středočeském kraji 36,45 %, v Libereckém kraji 

38,55 % a celkově 36,89 %. Účast v posledních volbách byla společně s volbami v roce 2008 

vůbec nejvyšší49, tedy o vlivu pandemie Covid-19 na volební účast nemůžeme hovořit 

(Volby.cz, 2020). Nyní již k výsledkům zkoumaných krajských voleb 2020.  

Ve středočeském kraji vyhráli Starostové a nezávislí se ziskem 22,21 % hlasů, druhá skončila 

strana ODS (19,77 %), třetí hnutí ANO (18,54 %), čtvrtá Česká pirátská strana (14,41 %) a 

s odstupem na páté pozici skončila koalice Spojenci (5,89 %). Do zastupitelstva se dostaly 

všechny výše zmíněné strany. V roce 2016 skončilo na první místě hnutí ANO (20,76 %), druzí 

Starostové a nezávislí (18,43 %), třetí ČSSD (13,75 %), čtvrtá ODS (13,05 %), pátá KSČM 

(10,13 %) a na šesté pozici TOP 09 (6,54 %). Do zastupitelstva se tedy oproti minulým volbám 

nedostaly strany ČSSD a KSČM. Hnutí ANO si pohoršilo a naopak strany STAN a ODS si 

polepšily (Volby.cz, 2020). 

Volby v Libereckém kraji vyhráli Starostové pro Liberecký kraj s velkým odskokem (38,57 %), 

druhé skončilo hnutí ANO 2011 (17,85 %), třetí Česká pirátská strana (9,86 %), čtvrtá ODS 

(8,59 %) a páté hnutí SPD (6,09 %). Do zastupitelstva se dostaly všechny výše zmíněné strany. 

V roce 2016 vyhráli také Starostové pro Liberecký kraj se ziskem 32,35 %, téměř totožně 

skončilo i hnutí ANO na druhé pozici s 17,08 %, třetí byla KSČM (8,10 %), čtvrtá ČSSD  

 
48 S výjimkou hnutí SPD a koalice Spojenci. Tyto strany byly zkoumány pouze v rámci jednoho kraje.  
49 V roce 2008 byla účast ve Středočeském kraji s 42,14 % nejvyšší. V Libereckém kraji se tedy voleb zúčastnilo 

38,08 % voličů. V roce 2004 byla volební účast ve Středočeském kraji 30,73 % a v Libereckém kraji 30,83 %. 

V prvních krajských volbách v roce 2000 byla ve Středočeském kraji volební účast 32,77 % a v Libereckém kraji 

33,07 %. 
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(8,04 %), pátá ODS (7,91 %), šestá Změna pro lidi a pro krajinu (7,06 %) a koalice SPD a SPO 

skončila na sedmé pozici (5,20 %). Volby tedy dopadly velmi podobně, akorát stejně jako ve 

Středočeském kraji si pohoršily strany KSČM a ČSSD. Pohoršilo si zde i hnutí Změna pro lidi 

a pro krajinu a naopak si polepšilo hnutí SPD (Volby.cz, 2020). 

V obou krajích shodně si velmi pohoršily levicové strany ČSSD a KSČM, a naopak si polepšily 

strany STAN a ODS. Hnutí ANO ve Středočeském kraji ztratilo, v Libereckém kraji se udrželo 

na stejné pozici. V Libereckém i Středočeském kraji si výrazně polepšila Česká pirátská strana 

(v roce 2016 měla v Libereckém kraji zisk 3,26 % a do zastupitelstva se nedostala,  

a ve Středočeském kraji získala 3,48 % a též nebyla v zastupitelstvu). V Libereckém kraji  

si také polepšilo hnutí SPD a naopak pohoršila Změna pro lidi a pro krajinu. Ve Středočeském 

kraji si přibližně o půl procenta pohoršila strana TOP 09, ovšem navíc s tím rozdílem,  

že nyní kandidovala strana v koalici s dvěma dalšími stranami (Hlas a Zelení), tedy pokles  

by byl pravděpodobně jinak ještě větší (Volby.cz, 2020). 

4.2. Komparace politické kampaně hnutí ANO 

4.2.1. Kampaň ve Středočeském kraji 

Hnutí ANO ve Středočeském kraji nemělo žádný krajský facebookový profil, ale využilo 

placenou reklamu na internetu. Kampaň mělo z větší části centralizovanou a zaměřenou  

na známé celostátní politiky. V médiích se objevovala především krajská lídryně  

nebo celostátní lídři. Okolo jejich krajské lídryně, bývalé hejtmanky, se objevovalo spoustu 

kauz. Měli zajištěný roznos letáků do poštovních schránek. Kontaktní kampaň realizovali 

většinou v menších skupinách, přičemž měli dodávkový automobil polepený reklamou,  

ve kterém byl stan, předvolební tiskoviny a propagační předměty, které rozdávali voličům. Měli 

připravené trasy a za den objeli přibližně šest až osm obcí. Kulturním akcím se záměrně 

vyhýbali, aby je nikdo nemohl osočit, že je zneužívají.  

4.2.2. Kampaň v Libereckém kraji 

Hnutí ANO v Libereckém kraji mělo krajský facebookový profil, na kterém sdílelo často 

příspěvky jejich lídryně, která na svém vlastním profilu mimo jiné představovala ostatní 

kandidáty. V médiích se objevovala především ona nebo celostátní lídři. Roznos letáků  

do poštovních schránek měli v plánu, ale nedohodli se s roznáškovou společností, takže tuto 

formu kampaně nakonec nerealizovali. Měli dodávkový automobil s polepem, jímž dojeli  

do obce, rozložili stan a oslovovali voliče, kterým dávali své předvolební letáky a propagační 

předměty. Někteří kandidáti se také zúčastnili kulturních akcí. Kontaktní kampaň neměli 
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žádným způsobem zacílenou na určitou část voličů, ale vnímali, že měli větší úspěch u starších 

lidí (40 let a více).  

4.2.3. Komparace kampaní 

Velký rozdíl byl v online marketingu, kdy hnutí ANO v Libereckém kraji mělo krajský profil, 

na kterém často sdílelo příspěvky i od své lídryně, která byla také velmi aktivní i na vlastních 

profilu, kdežto ve Středočeském kraji žádný krajský profil neměli. Online marketing je  

pro hnutí důležitý a z větší části je řízený centrálně. V Libereckém kraji mělo hnutí lepší 

výchozí pozici než ve Středočeském kraji, kde se kolem krajské lídryně objevovalo mnoho 

kauz. Na větších, ale částečně i menších, reklamních plochách v obou krajích se objevoval 

celostátní lídr s krajskou lídryní. Někteří respondenti uvedli, že by uvítali větší 

decentralizovanost a zaměření na jednotlivé oblasti.  

Rozdíl byl také ve vnímání důležitosti kontaktní kampaně. I přesto, že respondenti  

ze Středočeském kraji zmínili, že tato kampaň je pro ně důležitá, bylo z rozhovorů patrné,  

že pro ně ale není až tak důležitá jako pro respondenty v Libereckém kraji. Kontaktní kampaň 

byla v obou krajích realizovaná velmi podobně s tím rozdílem, že v Libereckém kraji  

se kandidáti účastnili i kulturních akcí a častěji je navštívili celostátní politici. Respondenti 

uvedli, že se využívá více online marketing a o budoucnosti kontaktní kampaně si nejsou  

jistí – někteří odpověděli, že se kampaň dle jejich názoru přesune částečně do online prostředí, 

další uvedli, že kontaktní kampaň je pro jejich stranu prioritní a určitě ji budou využívat i 

nadále. Kontaktní kampaň v Libereckém kraji realizovali spíše ve větších městech, kdežto  

ve Středočeském kraji se snažili dostat i do menších obcí. 

Všichni respondenti, až na jednu respondentku z Libereckého kraje odpověděli, že pandemie je 

velmi ovlivnila a pokud by zde tato situace nebyla, vedli by svou kontaktní kampaň nejspíš 

ještě intenzivněji a pořádali by i větší akce.   

4.3. Komparace politické kampaně strany ODS 

4.3.1. Kampaň ve Středočeském kraji 

Krajský lídr Středočeského kraje Martin Kupka je jakožto poslanec a místopředseda strany 

dobře známý i z celostátní politiky. Kontaktní kampaň strana vedla velmi intenzivně. Částečně 

byla organizována krajem a částečně krajským lídrem. Strana pořádala předvolební meetingy, 

debaty či posezení v restauračních zařízeních. Krajský lídr jezdil na kole, čistil řeky a společně 

se stranou pořádal Letní kina. Kampaň směřovali více na větší města, ale díky zmiňovaným 
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jízdám na kole se dostali i do nejmenších obcí. V rámci online marketingu byl nejvíce 

prezentován krajský lídr, ale objevilo se zde i pár dalších kandidátů. V rámci kampaně využila 

strana také plakáty, bannery u podporovatelů, letáky, billboardy i polepy (například autobusu).  

4.3.2. Kampaň v Libereckém kraji 

V Libereckém kraji prezentovali v rámci online marketingu na sociálních sítích všechny své 

kandidáty, kteří byli postupně představováni, a na rozdíl od ostatních stran zde dostal málo 

prostoru krajský lídr. Z tištěných reklamních ploch využili spíše levnější formy, jako jsou 

plakáty, letáky a bannery. Kontaktní kampaň využívali daleko méně z důvodu financí  

a kvůli pandemii Covid-19, jelikož pociťovali u voličů strach. Kandidáti chodili po ulicích 

v menších skupinách a oslovovali voliče. Přijeli je také podpořit celostátní politici, se kterými 

pořádali besedy.   

4.3.3. Komparace kampaní  

V obou stranách kandidáti uvedli, že zde existovaly názorové rozdíly, které mohly být 

způsobeny věkovým složením kandidátů. Velké rozdíly byly v odpovědích na otázku, zda je 

ovlivnila pandemie Covid-19. Respondenti ze Středočeského kraje řekli, že téměř vůbec, 

naopak respondenti z Libereckého kraje odpověděli, že je velmi ovlivnila a pociťovali i strach 

ze strany voličů. Tuto rozdílnost mohlo způsobit časové naplánování kampaně,  

která ve Středočeském kraji intenzivně probíhala již od června, naopak v Libereckém kraji 

chtěli tuto formu nejvíce využít v září, kdy se situace kolem pandemie začala zhoršovat. 

Respondenti z obou krajů se shodli, že se více využívá online marketing, ale kontaktní kampaň 

je pro ně velmi důležitá a bude určitě i v budoucnosti.   

V Libereckém kraji museli velmi uskromnit svou kontaktní kampaň. Naopak ve Středočeském 

kraji byla kontaktní kampaň velmi intenzivní a také finančně nákladná v porovnání s ostatními 

stranami. Oba lídři jezdili na kole, ovšem způsob provedení byl rozdílný – Martin Kupka měl 

předem naplánované a avizované trasy, na kterých ho doprovázeli další členové strany, 

zastavoval v obcích, kde mluvil se starosty a voliči, a tyto trasy byly zakončeny letním kinem. 

Naopak Daniel Ramzer měl skromnější formu. Jezdil většinou sám a při svých cestách se bavil 

především s dalšími radními nebo podnikateli. Své trasy neměl zakončenou žádnou akcí.  

Jeden z aspektů, který může způsobit rozdílné organizování politické kampaně v různých 

krajích, bylo odhodlání a aktivita jednotlivých členů. Záleží také velmi na financích,  

které krajská organizace na kampaň má. Důležitá je také pozice strany v kraji, jelikož 

v některých částech republiky má strana větší podporu a v jiných částech naopak menší, a také 
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jak jsou silní její protikandidáti, případně oblíbení jednotliví kandidáti. Toto byly 

pravděpodobně nejdůležitější aspekty, které způsobily, že politická kampaň ODS byla  

ve Středočeském a Libereckém kraji odlišná. 4.4. Komparace politické kampaně České pirátské 

strany 

4.4. Komparace politické kampaně České pirátské strany 

4.4.1. Kampaň ve Středočeském kraji 

Strana se snažila online marketing využít co nejvíce. Respondenti uvedli, že měli také hodně 

plakátů a letáků, naopak minimální počet billboardů a při kontaktní kampani rozdávali Pirátské 

listy. V rámci online a mediální kampaně byl prezentován především krajský lídr, který vedl  

i svou vlastní kontaktní kampaň, kdy jezdil na kole po obcích a potkával se se starosty. Pořádali 

také vlastní akce, například koncerty, dětské dny, letní párty, nebo besedy. Využili i tradiční 

formu stánků na veřejných frekventovaných místech a oslovovali voliče i na vlakových  

a autobusových nádražích. Kontaktní kampaň provozovali ve větších i menších městech.  

4.4.2. Kampaň v Libereckém kraji 

I v Libereckém kraji se snažili online marketing využít na maximum. Na facebookovém 

krajském profilu sdíleli zprávy, které se týkaly jednotlivých kandidátů nebo strany, a nejvíce 

zde byli prezentováni kandidáti do čtvrté pozice. Z reklamních ploch využili především plakáty, 

letáky a bannery u podporovatelů, billboardy měli v minimálním množství a během kontaktní 

kampaně rozdávali předvolební noviny. Poštu do schránky částečně roznášeli kandidáti  

a částečně měli zajištěný roznos Českou poštu. Organizovali vlastní akce (neckyáda, dětský 

den, koncerty a párty) a využili i stánky na veřejných frekventovaných místech, kde oslovovali 

voliče a dávali jim vlastní Pirátské listy, které se snažili roznést i do poštovních schránek 

v okolí. Svou kontaktní kampaň realizovali ve větších i menších městech (záleželo na typu 

akce).    

4.4.3. Komparace kampaní 

Tato strana má kampaň částečně postavenou na dobrovolnictví členů a podporovatelů, kteří 

například sami roznášeli letáky nebo vylepovali plakáty. Kampaň ve Středočeském kraji byla 

hodně zaměřená na celostátního lídra, v Libereckém kraji na čelo kandidátní listiny. Online 

marketing je pro stranu zásadní. Na Facebooku mimo jiné sdíleli události k akcím, které sami 

pořádali. V obou krajích byla část kampaně spojená s pirátským autobusem, který jezdil po celé 

České republice. Pandemie Covid-19 je ovlivnila částečně. Museli zrušit pár akcí a bylo složité 
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program předem plánovat, ale byla to spíše menší omezení. Velká změna oproti předchozí 

kampani v roce 2016 byla v množství financí, členů a podporovatelů strany a také v tom,  

že strana se stala známější. Respondenti shodně uvedli, že vždy záleží na jednotlivých 

kandidátech v kraji a jejich motivovanosti. A také, jelikož se jedná o poměrně novou stranu,  

právě na počtu členů a podporovatelů v dané oblasti. V zásadě byla kampaň v obou krajích 

vedená velmi obdobným způsobem.  

4.5. Komparace politické kampaně strany STAN a SLK 

4.5.1. Kampaň ve Středočeském kraji 

Strana využívala intenzivně online marketing a na sociálních sítích prezentovala nejvíce svou 

krajskou lídryni, ale prostor dostali i ostatní kandidáti. Využili také billboardy, na kterých byla 

krajská lídryně společně s lokálními lídry, letáky, plakáty a bannery u podporovatelů. Měli 

adresovanou poštu od starostů, kteří je podporují a kteří doporučovali jednotlivé kandidáty,  

a dále regionální mutace předvolebních novin, které nechali roznést do poštovních schránek. 

Vedli také kontaktní kampaň, kterou většinou měli formou stanů na náměstích, kde rozdávali 

voličům předvolební noviny a propagační předměty (například česnek50). Kandidáti se také 

účastnili akcí v obcích, kde mají podporu. Svou kampaň směřovali na větší i menší města.  

4.5.2. Kampaň v Libereckém kraji 

Online marketing byl v Libereckém kraji intenzivní. Mají krajský facebookový profil,  

na kterém byl především prezentován jejich krajský lídr, ale hodně prostoru zde dostali i ostatní 

kandidáti, kteří si také zakládali vlastní oficiální profily. Měli velké množství billboardových 

ploch, přičemž výlep byl rozdělen do tří etap. Využili dále plakáty, letáky, bannery  

u podporovatelů, předvolební noviny a polepy (například na tramvaji). Stejně jako  

ve Středočeském kraji měli regionální mutace předvolebních novin, které nechali roznést  

do poštovních schránek, stejně jako adresovanou poštu od jejich hejtmana nebo od starostů, 

kteří je podporují. V rámci kontaktní kampaně oslovovali voliče na ulicích, měli i stany  

na náměstích a předávali voličům letáky spolu s gerberou. Pořádali také několik vlastních akcí, 

mezi nimi například In Vino Veritas s Janem Šolcem nebo také besedu s Janou Filipovou, 

grilování či posezení u vína. Kandidáti se stejně jako ve Středočeském kraji objevovali  

na lokálních akcích v obcích, kde má strana podporu. Svou kontaktní kampaň realizovali  

ve větších i menších městech s tím, že ve větších městech byli častěji.    

 
50 Česnek měl dle strany „vyléčit kraj a vyhnat z něj zlé duchy a upíry“. 
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4.5.3. Komparace kampaní 

Velká část kandidátů jsou již starostové nebo jinak aktivní osoby v komunální politice, takže je 

lidé často znají a kandidáti v podstatě vedou permanentní kampaň. Ve Středočeském kraji  

si dávají záležet na heslu a propagačních předmětech s ním spojených. Jako jediná strana 

využili adresovanou poštu do schránky. Kampaně jsou poměrně decentralizované a záleží na 

iniciaci jednotlivých kandidátů. Pandemie Covid-19 je do určité míry ovlivnila tím, že museli 

zrušit některé plánované akce a v Libereckém kraji by pravděpodobně vedli kontaktní kampaň 

rozdílným způsobem. Takto museli vést kampaň na lokální úrovni a setkávání probíhalo 

v menším počtu lidí. Někteří také pociťovali u voličů strach. Strana využívá intenzivněji online 

marketing, ovšem kontaktní kampaň je pro ni nenahraditelná. Kampaně byly v obou krajích  

do jisté míry odlišné, ale základní formát byl stejný.   

4.6. Shrnutí politické kampaně koalice Spojenci (TOP 09) 

V rámci online marketingu byl v jednotlivých stranách vždy nejvíce prezentován lídr 

kandidátky. Strana TOP 09 využila předvolební letáky, plakáty s jednotlivými kandidáty (mohli 

si zařídit i kandidáti níže umístění na kandidátní listině) a bannery u podporovatelů. 

Billboardových ploch měli z finančních důvodů minimální počet. Během kampaně byli často 

prezentováni i celostátní politici, kteří je přijeli podpořit na kontaktní kampaň. V rámci 

kontaktní kampaně využily jako jediní door-to-door formu. Strana TOP 09 měla již v minulosti 

kampaň, při které se pokoušela o bezprostřední kontakt s voliči, když měli například akci 

Obýváky 2012, v rámci které si mohli voliči pozvat politika k sobě domů a probrat s ním určitá 

klíčová témata.  

Během kontaktní kampaně také pořádali posezení s kandidáty v restauračních zařízeních nebo 

u kávy a kandidáti se často zúčastnili různých akcí. Svou kontaktní kampaň se snažili zacílit na 

jejich potencionální voliče tím, že tuto formu provozovali spíše ve větších městech  

a door-to-door kampaň vedli především v oblastech s rodinnými domy, odkud je větší část 

jejich voličů. Pandemie Covid-19 je ovlivnila minimálně, a to i díky zvolené formě (zrušily  

se například některé akce, kterých se měli jejich kandidáti zúčastnit, ale na nejvíce využívanou 

door-to-door formu to vliv nemělo). Strana více využívá online marketing, ale kontaktní 

kampaň je pro ni nedílnou součástí kampaně. 

4.7. Shrnutí politické kampaně hnutí SPD 

Hnutí SPD mělo online marketing řízený centrálně. Měli krajský profil, na kterém prezentovali 

především svého předsedu a poté krajského lídra. Tuto kampaň využívali intenzivně a měli také 
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placenou internetovou reklamu. Intenzivně využívali i display graphics, jelikož tuto formu 

vnímají jako důležitou součást kampaně. Měli plakáty, letáky, předvolební noviny, bannery  

u podporovatelů a billboardy, na kterých se objevoval předseda strany s krajským lídrem.  

SPD mělo kontaktní kampaň cílenou na místa, kde nemají ještě dostatečnou podporu,  

ale zároveň zde mají šanci uspět. Dle respondentů je důležité, aby se kontaktní kampaně 

zúčastnili i celostátní lídři. Kontaktní kampaň realizovali především formou petičních stánků 

v menších obcích a formou záborů ve větších městech. Celostátní politici spolu s krajským 

lídrem a dalšími kandidáty se účastnili různých akcí, vlastní akce ale pořádali minimálně 

(například dětský den). Kontaktní kampaň vedli od menších obcí k větším městům. 

Kampaň je především směřována na předsedu strany, poté na krajského lídra a pak na čelo 

kandidátní listiny. Strana má také mnoho podporovatelů a čekajících zájemců o členství, kteří 

jím s kampaní pomáhají. Využívají více online marketing, ovšem kontaktní kampaň budou 

využívat i nadále, jelikož je nenahraditelná. Pandemie je ovlivnila pouze částečně (museli často 

měnit své plány, nemohli ji vést v takovém rozsahu jako měli původně v plánu).   

4.8. Shrnutí 

Bylo zajímavé, že někteří respondenti z Libereckého kraje zmínili jako nevýhodu počasí, které 

může kontaktní kampaň ovlivnit, ale nikdo z respondentů ze Středočeského kraje se o tomto 

aspektu nezmínil. Očividně je zde mezi kraji nejen rozdílnost v rozloze a počtu obyvatel,  

ale také v nadmořské výšce, která může ovlivnit právě počasí.  

Je velmi důležité, kolik mají jednotlivé strany v kraji financí na předvolební kampaň. I v rámci 

jedné strany mohou být výrazné rozdíly, které způsobují odlišné vedení kampaně. Je také nutné 

si uvědomit, jakou má strana šanci v daném kraji uspět, jelikož i toto může být jedním z důvodů 

přerozdělování financí a v neposlední řadě, jak jsou tyto volby pro stranu důležité. 

Úspěšnost kontaktní kampaně je neměřitelná. Můžeme změřit, kolik lidí jsme oslovili pomocí 

online reklamy, ovšem opět nelze říct, jakou mělo oslovení úspěšnost. Pro všechny strany je 

velmi důležitý nejen online marketing, ale také kampaň kontaktní.  

Někteří respondenti také zmiňovali, že je pro ně zásadní permanentní kampaň. Jedná  

se o kampaň, která se vede v rámci celého předchozího volební období, jak bylo v práci 

zmíněno. Zvláště dobře se daří právě vládnoucím stranám, které jsou vidět v médiích a mohou 

prezentovat své činy.  
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Komunikace s voliči během volebního období je také velmi důležitou součástí permanentní 

kampaně, která může v dalších volbách velmi pomoct. Tuto formu kampaně Šaradín (2007, p. 

34) přirovnává k podpoře prodeje produktu v marketingu, který by měl být stále vidět.  

Internet pomohl v rozvoji permanentní kampaně na začátku 90. let minulého století,  

a to především v USA a Západní Evropě. V České republice jsme se s demokratickými 

kampaněmi a internetem seznamovali o dost později a potenciál online marketingu se zde začal 

naplno využívat až před volbami v roce 2006 (Šaradín, 2007, pp. 41-46). Tato forma je 

v současnosti velmi využívaná, jelikož zde mohou politici jednoduchým, rychlým a levným 

způsobem a s možností velkého dosahu šířit informace a prezentovat své postoje.   

Negativní kampaně, které byly taktéž vysvětlené v této práci, jsou dnes využívané minimálně, 

ale přesto na ně respondenti poukazovali v případě kampaně strany ČSSD ve Středočeském 

kraji a hnutí Změna pro lidi a pro krajinu v Libereckém kraji.  

Respondenti se shodli, že doby, kdy bývala plná náměstí lidí, kteří se přišli podívat  

na předvolební meetingy či si poslechnout nějakého kandidáta, jsou minulostí. Souvisí  

to podle nich se stranickou oddaností voličů, která v současnosti není tak silná jako  

dříve – voliči často mění svou preferenci různých politických stran. Politický trh je navíc 

fragmentovanější a je třeba mít kampaně originálnější a sofistikovanější. Navíc strany mnohdy 

nejsou napevno ukotveny na politické ose, jako tomu bylo u tradičních stran dříve.  
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Závěr:  

Cílem této práce bylo zjistit, jak jednotlivé strany na české politické scéně organizují kontaktní 

kampaň a jak je pro ně důležitá v porovnání s ostatními formami kampaně. Výzkum byl 

proveden ve Středočeském a Libereckém kraji na základě polostrukturovaných rozhovorů 

s kandidáty ze stran ODS, ANO, Česká pirátská strana, STAN (SLK v Libereckém kraji), 

koalice Spojenci a hnutí SPD v Libereckém kraji. Tématem práce byla právě konkrétně 

kontaktní kampaň, ale k porovnání důležitosti této formy, bylo potřeba prozkoumat i ostatní 

formy, kterými jsou online marketing, display graphics, bezkontaktní přímé oslovování voličů 

(telefonování, direct mailing a adresovaná pošta) a mediální kampaň. Výzkum ukázal,  

že i přes protiepidemická opatření, která krajské volby 2020 ovlivnila, byla tato forma kampaně 

pro strany velmi důležitá, přesněji společně s online marketingem, a u některých stran s display 

graphics (hnutí ANO a SPD), nejdůležitější. Hlavní důvod, proč je tato forma pro politické 

strany a hnutí tak důležitá, je dle odpovědí respondentů její účinnost. V porovnání s ostatními 

formami je zde největší možnost, jak voliče ovlivnit, právě skrze kontaktní kampaň.  

Navzdory tomu, že online marketing strany a hnutí využívají čím dál více, není možné říct,  

že by tomu tak bylo na úkor kontaktní kampaně. Tato forma je časově velmi náročná, ale i tak 

je u kandidátů velmi populární, jelikož přímý kontakt s voličem je nenahraditelný, a kandidáti 

si mnohdy vyslechnou i důležité připomínky a přímou zpětnou vazbu od voličů.  

Hypotéza práce byla, že se této formy kampaně účastní většinou celostátní lídři a realizují  

ji spíše strany, které cílí především na starší obyvatele. První část hypotézy výzkum vyvrátil. 

Sice bylo pro hnutí SPD a ANO důležité, aby se jejich kontaktní kampaně zúčastnili i celostátní 

lídři, největší prostor ale dostávali krajští lídři a čelo kandidátní listiny. Navíc u ostatních stran 

se celostátní lídři účastnili kampaně ještě méně než u zmíněných dvou hnutí. Kampaň ODS 

v Libereckém kraji sice také podpořili celostátní politici, ale ve Středočeském kraji se téměř 

neobjevovali. Důvodem mohlo být to, jak silní byli jednotliví kandidáti a jakou pozici měla 

strana v kraji. Pokud si strana vede poměrně dobře a má silného krajského lídra, jako tomu bylo 

například u strany ODS ve Středočeském kraji, není potřeba, aby s kampaní pomáhali celostátní 

lídři. Pokud jsou navíc jednotliví kandidáti již známé a silné osobnosti, jako tomu bylo 

například u strany STAN, podpora z centrály je potřebná v minimálním měřítku. Nedá se tedy 

říct, že kontaktní kampaně by se účastnili většinou celostátní lídři stran, jelikož výzkum toto 

neprokázal, ale je nutné si uvědomit, že každý subjekt je jedinečný a že politická scéna je závislá 

na veřejném mínění a oblibě, což značně ovlivňuje i způsob vedení dané kampaně. Celostátní 
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lídři se během kontaktní kampaně v některých stranách či hnutích mohou objevovat, 

v některých dokonce častěji, ale v rámci kontaktní kampaně byli vždy důležitější krajští lídři 

nebo lídryně.  

Druhá část zmíněné hypotézy zkoumala, zda kontaktní kampaň vedou spíše hnutí či strany, 

které cílí především na starší obyvatele. Toto tvrzení výzkum také vyvrátil. Například 

respondenti z hnutí ANO odpověděli, že svou kontaktní kampaň neměli cílenou na žádnou část 

obyvatelstva, ovšem při oslovování pak měli větší úspěch u seniorů. Hnutí ale využívalo nejvíce 

online marketing a display graphics. Kontaktní kampaň je sice pro hnutí velmi důležitá, ovšem 

není to v souvislosti s věkovou skupinou obyvatelstva, ale s výhodami, které tato forma 

poskytuje. Respondenti zmínili, že svou kampaň žádným způsob necílili na určitou věkovou 

skupinu a ani ji nerealizovali kvůli starším obyvatelům. Kontakt pro ně byl důležitý  

se všemi voliči a nezáleželo na jejich věku. 

Jako největší výhodu kontaktní kampaně vnímali respondenti velký potenciál reálně přesvědčit 

voliče, aby volil právě je, a také přímý kontakt s občany, který umožňuje zpětnou vazbu. 

Naopak největší její nevýhodou je časová náročnost, jelikož kandidáti zde stráví mnoho hodin 

a i příprava akcí je většinou poměrně náročná. Důležité je si také uvědomit, že kromě časové 

náročnosti je zde i časové omezení – je nutné kampaň správně naplánovat, aby se v místě 

realizace kontaktní kampaně pohybovali voliči, které chce strana oslovit. Povětšinou  

se jedná o poměrně krátkou dobu, tudíž je potřeba případně kampaň pořádat i v hodinách,  

které pro stranu nejsou tolik příjemné. Respondenti také zmínili jako nevýhodu možné 

negativní až agresivní reakce, ale zároveň se shodli, že kontaktní kampaň mají i skrz tyto 

negativní aspekty nejraději.  

Realizace politické kampaně se liší mezi různými politickými stranami či hnutími, ale i mezi 

stejnými, ale v různých krajích. Jak již bylo zmíněno, nejvíce prostoru během kampaně dostává 

obvykle krajský lídr. V hnutí ANO a SPD měli velký prostor i celostátní politici, ve straně ODS 

a Česká pirátská strana byl kladen z větší části důraz na kandidáty z jednotlivých obvodů  

a na celostátní lídry jen částečně. Strana Starostové a nezávislí (SLK v Libereckém kraji)  

se hodně zaměřovala na lídra a čelo kandidátní listiny. Stejné rozdělení je možné použít  

i pro popis centralizace a decentralizace stran v rámci realizace politické kampaně. Všechny 

strany mají kampaň částečně centralizovanou a částečně decentralizovanou, toto rozdělení tedy 

slouží pro popsání, do jaké míry byly kampaně centralizované. Hnutí ANO a SPD mělo kampaň 

nejvíce centralizovanou. Online marketing byl spravován centrálně, stejně jako display 

graphics a občas i jednotlivá témata a hesla. Strany ODS a Česká pirátská strana měly kampaň 
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především decentralizovanou, přičemž centrála strany zajišťovala například display graphics. 

Strana Starostové a nezávislí (SLK v Libereckém kraji) měla kampaň ze zmíněných stran  

a hnutí nejvíce decentralizovanou i díky tomu, že většina kandidátů je již aktivní v komunální 

politice.  

Strany realizovaly svou kontaktní kampaň mnoha způsoby. Formu door-to-door využila pouze 

koalice Spojenci. Všechny oslovené strany a hnutí, kromě Spojenců, měly stánky na ulicích. 

Dalším způsobem bylo pořádání vlastních akcí (především ODS ve Středočeském kraji, Česká 

pirátská strana v obou krajích a strana STAN, neboli SLK v Libereckém kraji). Ostatní strany 

své vlastní události pořádaly v minimálním množství a kandidáti se spíše přidružili k akcím, 

pořádaným jinými organizacemi. Jedná se především o Spojence, ODS a hnutí ANO 

v Libereckém kraji). Někteří kandidáti či strany využili také netradičnější formy kontaktní 

kampaně, například jezdili po daném kraji na kole. Asi nejvíce netradiční formy kampaně zvolil 

krajský lídr za ODS ve Středočeském kraji Martin Kupka.  

Názory na otázku, zda a jak moc jednotlivé strany ovlivnila pandemie Covid-19, byly velmi 

rozdílné. Někteří respondenti uvedli, že díky rozvolnění během léta mohli svou kontaktní 

kampaň realizovat bez většího omezení, druzí naopak odpověděli, že je pandemie velmi zasáhla 

a také vnímali strach u voličů, kteří se bránili sociálnímu kontaktu. Volební účast ale byla  

i navzdory pandemii jedna z nejvyšších, tudíž zde můžeme vyvrátit, že by pandemie měla vliv 

na tuto účast.  

Výzkum je částečně postaven na subjektivních názorech jednotlivých kandidátů, které jsou  

ale velmi důležité a jiným způsobem nezjistitelné. Respondenti z jedné strany vždy měli velmi 

podobné odpovědi, díky čemuž bylo možné vytvořit pravděpodobný celkový postoj strany  

či hnutí. Během rozhovorů respondenti zmínili mnoho dalších informací, týkajících se politické 

kampaně, které byly následně ověřené a doplněné (například co se týká financování a legislativy 

kampaní).  

Realizace kontaktní kampaně závisí na finanční situaci strany v kraji. Například strana ODS 

měla kampaň ve Středočeském kraji finančně nákladnou, pořádala mnoho akcí a kontaktní 

kampaň vedla velmi intenzivně. Naopak v Libereckém kraji měla tato strana kontaktní kampaň 

střídmější, nepořádala téměř žádné vlastní akce ani větší meetingy, jelikož neměla dostatek 

financí. Přerozdělování peněz do jednotlivých krajů často souvisí s pozicí strany v kraji,  

tedy jakou zde má podporu a šanci uspět ve volbách. Ostatní strany a hnutí vedly kampaň 

v těchto dvou krajích velmi podobně a online marketing a display graphics byly především 

organizované centrálou stran či hnutí, tudíž byly vedené téměř shodně. Určité rozdíly  
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při komparaci politické kampaně v krajích také mohla způsobovat iniciativa jednotlivých 

kandidátů, především pokud byly kampaně více decentralizované. Záleželo, do jaké míry  

se chtěli jednotliví kandidáti do politické kampaně zapojit, zda pořádali sami nějaké události a 

kolik času politické kampani věnovali.  

Výzkum jako takový byl dle autorky velmi zajímavý a díky rozhovorům přinesl mnoho cenných 

informací. Každá strana nebo hnutí pohlíží na politickou kampaň určitým způsobem a bylo 

pozoruhodné sledovat jednotlivé rozdíly. Kontaktní kampaň budou političtí aktéři s velkou 

pravděpodobností využívat i nadále, nebo to minimálně mají v plánu. Jedná se o nejstarší formu 

politické kampaně, která je využívaná již od starověku a přímý kontakt kandidáta s voličem  

ani nejnovější forma kampaně přes internet nedokáže nahradit, i přesto že nabízí určitou formu 

zpětné vazby.   
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Summary 

The aim of this work was to find out how individual parties on the Czech political scene 

organize a contact campaign and how important it is for them in comparison with other forms 

of campaigns. The research was conducted in the Central Bohemian Region and the Liberec 

Region on the basis of semi-structured interviews with candidates from the parties ODS, ANO, 

Česká pirátská strana, STAN (SLK in the Liberec Region), the Spojenci coalition and SPD  

in the Liberec Region. The topic of the work was a specific contact campaign and to compare 

its importance, so it was necessary to explore other forms, such as online marketing, display 

graphics, telephoning voters, direct mailing, addressed mail and media campaign. The research 

also showed that despite the anti-epidemic measures that affected the regional elections in 2020, 

this form of campaign was very important for the parties, more precisely together with online 

marketing, and for some parties with display graphics (ANO and SPD movements),  

the most important. According to the respondents, the main reason why this form is so important  

for political parties and movements is its effectiveness. Compared to other forms, it is the best 

option how to influence voters via a contact campaign. 

Despite the fact that parties and movements are increasingly using online marketing, it is not 

possible to say that this would be at the expense of a contact campaign. This form is very time 

consuming, but it is still very popular with candidates, as direct contact with the voter  

is irreplaceable, and candidates often hear important comments and get direct feedback from 

voters. 

The hypothesis of the work was that this form of the campaign is mostly attended by national 

leaders and is implemented more by parties that target primarily the elderly. The first part  

of the hypothesis was refuted by research. Although it was important for the SPD and ANO 

movements that national leaders also take part in their contact campaign, the regional leaders 

and the leader of the Candidate List received the most space. In addition, for other parties, 

national leaders participated in the campaign even less than in the two mentioned movements. 

Although the ODS campaign in the Liberec Region was also supported by national politicians, 

they hardly appeared in the Central Bohemian Region. The reason could be how strong  

the individual candidates were and what position the party had in the region. If the party  

is doing relatively well and has a strong regional leader, as was the case, for example,  

with the ODS party in the Central Bohemian region, there is no need for national leaders to help 

with the campaign. In addition, if the individual candidates are already well-known and strong 
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personalities, as was the case, for example, with the STAN party, support from headquarters  

is needed on a minimal scale. Thus, it cannot be said that contact campaigns would be attended 

by most national party leaders, as research has not shown this, but we have to realize that each 

entity is unique and that the political scene is dependent on public opinion and popularity, which 

greatly affects the way the campaign is runs. Nationwide leaders may appear in some parties  

or movements during the contact campaign, in some even more often, but regional leaders have 

always been more important in the contact campaign. 

The second part of the mentioned hypothesis examined whether the contact campaign is lead 

more by movements or parties that target primarily the elderly. Research has also refuted this 

claim. For example, respondents from the ANO movement replied that they did not target their 

contact campaign to any part of the population but were more successful in reaching out  

to seniors. But the movement used the most online marketing and then display graphics.  

The contact campaign is very important for the movement, but it is not related to the age group 

of the population, but to the benefits that this form provides. Respondents mentioned that they 

did not target their campaign in any way at a certain age group, nor did they implement  

it because of the elderly. Contact with all voters was important to them, regardless of their age. 

The biggest advantage of the contact campaign was the respondents' great potential to really 

persuade voters to vote for them, as well as direct contact with citizens, which enables feedback. 

On the contrary, its biggest disadvantage is the time consuming, as the candidates spend many 

hours here and the preparation of events is usually quite demanding. It is also important  

to realize that in addition to the time required, there is also a time limit. It is therefore necessary 

to plan the campaign correctly so that all the voters that the party wants to address move around 

the place where the contact campaign takes place. It is usually a relatively short time, so it is 

necessary to organize the campaign even in hours that are not so pleasant for the party,  

or, conversely, the contact campaign is not so effective. Respondents also mentioned  

as a disadvantage the possible negative to aggressive reaction, but at the same time they agreed 

that they prefer the contact campaign even through these negative aspects. 

The implementation of a political campaign differs between different political parties  

or movements, but also within the same ones in individual regions. As already mentioned, most 

of the space during the campaign is usually given to the regional leader. In the ANO and SPD 

movement, national politicians had a large space; in the ODS party and the Česká pirátská 

strana, emphasis was largely placed on candidates from individual constituencies, and only 

partially on national leaders. The STAN party (SLK in the Liberec Region) focused  
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a lot on the leader and the top of the candidate list. The same division can be used to describe 

the centralization and decentralization of parties in the implementation of the political 

campaign. All parties have a partially centralized and partially decentralized campaign,  

so this division serves to describe the extent to which the campaigns have been centralized. The 

ANO and SPD movements had the most centralized campaign. Online marketing was managed 

centrally, as well as display graphics and occasionally individual topics and slogans. The ODS 

parties and the Česká pirátská strana had a primarily decentralized campaign, with the party's 

headquarters providing display graphics, for example. The STAN party (SLK in the Liberec 

Region) had the most decentralized campaign due to the fact that most of the candidates are 

already active in local politics. 

The parties implemented their contact campaign in many ways. Only the Spojenci coalition 

used the door-to-door form. All the parties and movements addressed, except the Spojenci, had 

stalls on the streets. Another way was to organize its own events (especially the ODS  

in the Central Bohemian Region, the Česká pirátská strana in both regions and the STAN party 

or SLK in the Liberec Region). The other parties organized their own events in minimal 

numbers, and the candidates tended to join events organized by other organizations. These are 

mainly the Spojenci, the ODS and the ANO movement in the Liberec Region). Some candidates 

or parties also used more unconventional forms of contact campaign, such as cycling. Martin 

Kupka, the regional leader for the ODS in the Central Bohemian Region, chose the most non-

traditional forms of the campaign. 

Opinions on the question of whether and how much each party was affected by the Covid-19 

pandemic were very different. Some respondents stated that due to the relaxation of the  

anti-epidemic measures during the summer, they were able to carry out their contact campaign 

without major restrictions, while others said that they were very affected by the pandemic  

and also perceived fear among voters who resisted social contact. However, despite  

the pandemic, turnout was one of the highest, so we can refute here that the pandemic would 

affect this turnout. 

The research is partly based on the subjective opinions of individual candidates, which are, 

however, very important and otherwise undetectable. Respondents on the one hand always had 

very similar answers, which made it possible to create a probable overall attitude of the party 

or movement. During the interviews, respondents mentioned a lot of other information about 

the political campaign, which was subsequently verified and supplemented (for example, 

regarding the financing and legislation of the campaigns). 
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The implementation of the contact campaign depends on the financial situation of the party  

in the region. For example, the ODS party had a financially expensive campaign in the Central 

Bohemian Region, organized many events and conducted the contact campaign very 

intensively. On the contrary, in the Liberec Region, this party had a more moderate contact 

campaign, it did not organize almost any of its own events or larger meetings, as it did not have 

enough funds. The redistribution of money to individual regions is often related to the party's 

position in the region, meaning what support and chance it has to succeed in the elections.  

The other parties and movements lead the campaign in these two regions very similarly  

and the online marketing and display graphics were mainly organized by the headquarters  

of the parties or movements, so they were run almost identically. The differences  

in the comparison of the political campaign in the regions could also be caused by the nature  

of the individual candidates, especially if the campaigns were more decentralized. It depended 

on the extent to which individual candidates wanted to participate in the political campaign, 

whether they initiated any events themselves and how much time they devoted to the political 

campaign. 

According to the author, the research as such was very interesting and thanks to the interviews 

it brought a lot of valuable information. Each party or movement views the political campaign 

in a certain way and it was very remarkably to observe the individual differences. The contact 

campaign is likely to continue to be used by political actors, or at least they are planning to do 

so. This is the oldest form of political campaign, which has been used since ancient times,  

and the candidate's direct contact with the voters cannot be replaced by the latest form  

of internet campaign, even though it offers some form of feedback.  
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Zkratky:  

ANO – ANO 2011 

ČSSD – Česká sociálně demokratická strana 

KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

ODS – Občanská demokratická strana 

PS – Poslanecká sněmovna 

SLK – Starostové pro Liberecký kraj 

SPD – Svoboda a přímá demokracie 

SPO – Strana práv občanů 

Spojenci – Spojenci TOP 09, Hlas, Zelení 

STAN – Starostové a nezávislí 

USA – Spojené státy americké 
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