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Teoretická část

1. Úvod

V každodenním životě je téměř každý z nás vystavován vlivu marketingové

komunikace. Může jím být billboard propagující zájezd na Kanárské ostrovy, reklamní

spot žádající poslání finanční částky na konto nemocného dítěte nebo také jen plakát

politika, který zve na předvolební akci. Na první pohled nemusí být zřejmé, že všem třem

komunikačním nástrojům jde o stejný cíl: oslovit nás, vzbudit pozornost a vybudit k nějaké

akci. Používají totiž stejné nebo podobné marketingové postupy. Vedle komunikace

komerční (která je úzce spojena s obchodními společnostmi), existuje tedy

i komunikace sociální (filantropická) a politická. Té poslední se budu věnovat ve své práci.

Politická komunikace je úzce spojena s demokratickým systémem. Jak uvádí

McNair (2003,  s. 18) jednou z podmínek demokracie je racionální volba občanů vybrat si

mezi subjekty, které se uchází o moc ve státě. Občané by o nich měli být informováni a mít

dostatek znalostí ke své volbě. V době před volbami se intenzita komunikace politických

stran zvyšuje. Snaží se působit na náš názor. Jinak tomu nebylo ani před volbami

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006. Právě propojení

volebních kampaní a marketingových aktivit je podle mého názoru přitažlivým tématem,

a proto jsem se rozhodla zpracovat komunikaci KDU-ČSL (dále v textu lidovců,

křesťanských demokratů) ve zmíněných volbách.

Svůj zájem jsem zaměřila právě na politickou stranu, která je jako jediná po roce

1989 je nejčastěji součástí vládnoucí koalice,  přestože od roku 1990 zaznamenává

ve volbách kolísání hlasů (Krejčí, 2006, s. 347). Soustředila jsem se tedy na volební

kampaň strany, která ve vládách často tvoří pomyslný jazýček na vahách.

Cílem práce je shrnout poznatky o politické komunikaci a vybraných souvisejících

tématech. Pomocí nich chci zmapovat komunikaci KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen PČR) v roce 2006 jako volební kampaň,

která využívala marketingové aktivity.

Práci rozdělím do dvou částí. První část by měla tvořit teoretické zázemí. Pomocí

studia odborné literatury deskriptivní metodou zpracuji témata, která vidím stěžejní

pro mou práci. V druhé části se budu věnovat samotné komunikaci KDU-ČSL ve volbách,

kterou rozeberu především pomocí teoretických poznatků z první části. Navíc věnuji jednu

kapitolu médiím jakožto významným subjektům v předvolební komunikaci v roce 2006.
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1.1 Struktura teoretické části

Cílem druhé kapitoly je seznámit se se základními pojmy politická komunikace

a volební kampaň. Budu se věnovat obecnému pojetí politické komunikace, definici a také

zmíním dva přístupy k ní. Politickou komunikaci a začátek jejího studia lze spojit

s nastolováním témat, tzv. agenda setting. Druhým přístupem je Deutschův koncept, který

se zaměřil na politický systém jako na organismus. Dále vymezím pojem volební kampaň,

která je přirozenou součástí politické komunikace a právě pomocí vývoje kampaní

demonstruji i historii politické komunikace.

Třetí kapitola se zabývá definicí politického marketingu. Pro bližší představu

zmíním několik typů marketingových aktivit, které se v předvolebních kampaních

využívají.

Ve čtvrté kapitola zpracuji téma volebního chování lidí a dvoustupňový

komunikační model, který se zabývá hypotézou o ovlivňování voličského chování pomocí

názorových vůdců (tzv. opinion leaders). Její pravdivost však nebyla nikdy dokonale

prokázána, i přesto však je významnou teorií o chování voličů.

Pátá kapitola je věnována předvolebním výzkumům, jejich tradici v České

republice a jejich roli v předvolebním boji. Kapitolu jsem zařadila z důvodu diskuse, která

vznikla před volbami do Poslanecké sněmovny 2006.

Šestá kapitola pojednává o politickém systému v České republice (vzhledem

k vybrané volební kampani). Dále vymezím sousloví politický trh (Jabloński, 2006,

Bradová, 2005), který je pro předmět práce vhodnější. Budu se zabývat také činnostmi,

které jsou spojeny s vytvářením volební komunikace (průzkum, segmentace, zacílení

a umístění na trhu).

V další kapitole se věnuji vytváření komunikační strategie ve volební kampani, tedy

plánem kampaně, strategii, rozpočtu a nástrojům komunikace.Tato část práce popisuje,

jaký by měl být proces při tvorbě volební kampaně a druhy využívaných komunikačních

nástrojů.

1.2 Struktura praktické části

V osmé kapitole, tedy první kapitole praktické části, představím historické kořeny

a vznik KDU-ČSL. Také se budu zabývat její pozicí na politickém trhu před zmíněnými

volbami.

Další kapitola bude věnována samotné předvolební komunikaci strany s využitím

znalostí z teoretické části. Pokusím se o sestavení strategie kampaně (jak asi mohla
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vypadat) a také přehledu komunikačních nástrojů, které strana použila. Cílem kapitoly je

zamyslet se nad kampaní a zkusit zmapovat její součásti s využitím teoretických poznatků

a obecně známých informací. Tato kapitola bude důležitým zdrojem pro závěrečné

zhodnocení kampaně.

Desátá kapitola se zabývá médii a novými formáty televizních pořadů, které

ovlivňovaly volební soutěž. Budu se snažit zjistit, jak byla KDU-ČSL v médiích

prezentována.

V poslední, jedenácté kapitole, věnuji prostor výsledkům předvolebních výzkumů

a dopadu na KDU-ČSL. Kapitola tak opět reaguje na diskusi o věrohodnosti těchto

výzkumů.

V závěru práce zhodnotím volební komunikaci KDU-ČSL. Také se budu zabývat

důvody, proč podle mého názoru byla kampaň úspěšná či naopak, a nabídnu případná

doporučení, co mohla strana v kampani udělat lépe.
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2. Politická komunikace a volební kampaň

Období před volbami je pro politické subjekty čas, kdy komunikují s veřejností

zřejmě nejvíce. Snaží se ovlivnit volební výsledky ve prospěch své strany nebo kandidáta.

Pro pochopení politické a volební komunikace je potřeba si tyto termíny vymezit a popsat

jejich vzájemný vztah.

2.1 Vymezení pojmu politická komunikace

Politický systém je podmínkou pro fungování společnosti. Společnost a politický

systém musí mezi sebou komunikovat, čili vyměňovat si informace (Jirák, Říchová, 2000,

s. 7). McNair (2003, s. 4) politickou komunikaci definuje jako „účelovou komunikaci

o politice.“1 Svou definice dále rozvíjí:

1. „Všechny formy komunikace vedené politiky a dalšími politickými aktory

za účelem specifických cílů.

2. Komunikace nepolitiků jako jsou voliči a sloupkaři určená těmto aktérům.

3. Komunikace o těchto aktérech a jejich aktivitách jako obsah

ve zpravodajství, úvodnících a dalších formách mediální diskuse o politice.“2

Další vymezení politické komunikace jako procesu vyměňování symbolů uvádí

Jan Jirák a Blanka Říchová (2000, s. 7): „Politická komunikace je přednostně spojena

s mezilidskou, verbální a masovou komunikací. Podstatné rovněž je, že výměna zpráv

musí mít vliv na vztah k politickému systému.“

Politická komunikace je tedy spojena nejen s interpersonální komunikací,

ale i s masovou komunikací - tedy s médii (Jirák, Říchová, 2000, s. 6). McNair

(2003, s. 47) jim přisuzuje dvě základní funkce. První je přenos politické komunikace,

která vzniká mimo samotná média. Druhou je vysílání politických informací, které

zpracovávají novináři sami.

J. Jirák a B. Říchová (2000, s. 17) ke vztahu politiky a médií uvádí, že politika

je ve svých funkcích na médiích závislá, avšak není médii určována. Utváří se totiž

v interakci s nimi. Média tedy vytváří veřejnou sféru a také mají vliv na vývoj politické

komunikace. Podle těchto autorů (2000, s. 17) mají na celý proces politické komunikace

vliv nejen političtí aktéři a média, ale také publikum.

                                                
1 „purposeful communication about politics“
2
1.„All forms of communication undertaken by politicians and other political actors for the purpose

 of    achieving specific objectives.
 2. Communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnists.
 3. Communication about these actors and their activities, as contained in news reports, editorials,
and other forms of media discussion of politics.“
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Uvedené definice vymezují politickou komunikaci dosti široce. Určit tedy,  co vše

do ní spadá a co má vliv na politický systém, je docela složité. Obecně existují tři složky,

z kterých se politická komunikace skládá (Jirák, Říchová, 2000, s. 8):

„Koncept politické komunikace v sobě zahrnuje problematiku regulace konfliktů

a distribuce hodnot, které systém uchovávají funkční, napomáhají politické sféře

rozhodovat a řídit, udržet si potřebnou sociální kontrolu. Každý politický systém současně

musí mít kapacitu rozšiřovat všechny potřebné informace týkající se vlastních cílů,

zájmů a potřeb, musí mít mechanismy, které určují, o jaké cíle se jedná, jak jich má být

dosaženo či jak zabránit prosazení jiných zájmů. Nejvíc je politická komunikace spojena

s posilování a rozvojem politických symbolů (nebo jejich rušením), které dávají lidem

pocit sounáležitosti, a přispívá k rozvoji jejich identity. Politická komunikace je proto

pokládána za základní pojítko většiny společností.“

2.2 Přístupy k politické komunikaci

Vývoj politické komunikace lze demonstrovat na různých přístupech – např.

agenda setting a Deutschův koncept. Každý z nich na ni nahlíží z jiného úhlu pohledu.

První klade důraz na média, druhý na samotný politický systém.

2.2.1 Agenda setting

Volby mohou být vnímány jako vrchol procesu politické komunikace, který

zahrnuje předávání informací a zpráv mezi politickou sférou, médii a voličem (Jirák,

Říchová, 2000, s. 8). Prvním předmětem zkoumání politické komunikace byly volební

studie, které se zabývaly ustavováním témat (tzv. agenda setting) podle toho, jaká se

objevují ve volebních kampaních. Termín agenda setting poprvé použili M. E. McCombs

a D. L. Shaw v roce 1972 (Jirák, Říchová, 2000, s. 8). Základní myšlenka zní, že pořadí

důležitosti, které přikládají média určitým tématům se odráží ve vnímání významnosti

těchto témat veřejností a politiky (McQuail 1999, s. 388). Stejný autor dále uvádí, že však

není dostatečně prokázána příčinná souvislost mezi medializovanými tématy a tématy

veřejnosti.

Jirák a Říchová (2000, s. 8) agenda setting definují jako „proces vzájemného

ovlivňování“ a to politickou, veřejnou a mediální agendou. Každá z nich preferuje

svá témata.

James W. Dearing a Everest M. Rogers (1996, s. 1-2) uvádí následující definici

procesu agenda setting: „Kontinuální soutěž mezi zastánci témat, kteří chtějí získat
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pozornost mediálních profesionálů, veřejnosti a politické elity. Agenda setting nabízí

vysvětlení, proč jsou v demokracii informace o jistých tématech (a ne o jiných) známé

veřejnosti; jak je formováno veřejné mínění a proč jsou některá témata určována

politickými akcemi a jiné ne. Studium agenda setting je studium o sociální změně

a sociální stabilitě.“1 Téma potom vymezují (1996, s. 3) jako sociální (konfliktní) problém,

o který se zajímají média.

2.2.2 Deutschův koncept

Dalším přístupem k politické komunikaci je Deutschův koncept (Jirák, Říchová,

2000, s. 10 – 11): je postaven na konceptu politického systému, který si sám sebe

uvědomuje a také je za sebe odpovědný. Celý systém tak musí být propojen  informačními

kanály, jinak není schopen existence. Důležité je to, jak získává informace, podle čeho je

vybírá, třídí, jak rychle a jakým způsobem je zpracovává. K. W. Deutsch (Jirák, Říchová,

2000, s. 11) nespojoval politiku jen s mocí, kterou podle něho nelze v běžném politickém

životě využít. Zastával názor, že v politickém a společenském životě je důležitá shoda,

tzn. „ochota podřídit se vládě.“ Vládnutí pak je proces řízení, v kterém hrají nejdůležitější

role právě informační síť a komunikační kanály.

2.3 Vymezení pojmu volební kampaň k politické komunikaci a jeho definice

Předvolební komunikace je jednou z nejdůležitějších součástí politické

komunikace. Probíhá především v rámci volebních kampaní.

Eva Bradová (2005, s. 17) uvádí, že volební kampaně jsou jednou z částí politické

komunikace a také jsou jednou z forem politických kampaní. Ty dále rozlišuje na volební

a informační kampaně, referenda a image kampaně (2005, s. 19).

Vymezení pojmu volební kampaň je možné ve vztahu k voliči (Denver, Hands,

2001, s. 71-72 in Bradová, 2005, s. 20 - 21).1 Cíle kampaně potom jsou:

1. „Informovat voliče – o konání voleb, o kandidátech, o politickém programu

a cílech, kterých chce strana dosáhnout, atd.

2. Přesvědčit voliče – aby podpořili jejich stranu (pomocí roznášení volebních letáků,

volebních mítinků, osobních kontaktů s voliči na lokální úrovni, vysílání volebních

spotů v televizi, reklamy v médiích na národní úrovni, internetu atd.).

                                                
1 „The agenda-setting proces sis an ongoing competition among issue proponents to gain the atention
of media Professional, the public and policy elites. Agenda-setting offers an explanation of why information
about certain issue, and not other issues, is available to the public in a democracy; how public opinion is
shaped; and why certain issues are addressed through policy actions while other issues are not. The study of
agenda-setting is the study of social change and of social stability.“
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3. Posílit stávající podporu (reinforcing) – tzn. posílit, upevnit podporu stoupenců

strany.

4. Mobilizovat voliče – zajistit účast ve volbách.“

2.4 Vývoj politické komunikace a volebních kampaní

Vývoj volebních kampaní úzce souvisí s vývojem politické komunikace.

Pro úplnost uvádím vývoj volebních kampaní od dvou autorů. Ačkoliv jsou si podobné,

v některých znacích se liší (např. časové zakotvení, použití komunikačních prostředků).

2.4.1. Premoderní, moderní a postmoderní kampaně

E. Bradová (2005, s. 49) uvádí tři vývojová stádia volebních kampaní, která

vypovídají o vývoji politické komunikace podle změn v organizaci kampaní, v chování

médií a voličů:

a) premoderní kapaně,

b) moderní kampaně,

c) postmoderní kampaně.

Premoderní kampaně

Tento typ volebních kampaní spadá od konce 19. století až do padesátých let

20. století a charakterizují ho následující tři znaky (Bradová, 2005, s. 50 - 52):

1. Krátká ad hoc národní  kampaň probíhá na lokální úrovni. Komunikace probíhá

přímo mezi voliči a kandidáty.

2.  Média i stranický tisk jsou prostředníky mezi politickými stranami. Voliči jsou

orientováni na určitou politickou stranu, kterou volí.

3. Volební kampaň je řízena z úrovně místních organizací, které vybírají kandidáty,

distribuují volební programy a plakáty, komunikují se stoupenci strany

a zprostředkovávají informace mezi voliči a kandidáty. Také mají na starost

finanční zdroje. Pro takovou kampaň je charakteristické zaměření na místní

komunitu a využití volebních mítinků, ale také přímé oslovování voličů

(face-to-face, door-to-door canvassing) apod. (Norris, 2002, s. 134 - 137

in Bradová, 2005, s. 51).2

Autorka uvádí, že premoderní kampaně se soustředily na stranický tisk

jako na nejdůležitější komunikační nástroj. Tisk byl mnohdy v rukou samotných

                                                                                                                                                   
1 Autorka neuvedla v přehledu literatury název knihy.
2 Autorka neuvedla v přehledu literatury název knihy.
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politických stran (nebo s nimi sympatizoval). Ve 20. století se k němu přidaly film

a rozhlas.

Moderní kampaně

Moderní kampaně (Bradová, 2005, s. 52 - 54) patří do období začátku padesátých

let 20. století a jsou spojeny s televizním vysílání. Jsou pro ně typické následující

charakteristiky:

1. Kampaně se soustřeďují kolem lídrů stran, kteří využívají rad profesionálních

politických konzultantů. Ti s nimi spolupracují na směru a strategii kampaní.

2. Hlavním komunikačním kanálem jsou národní televize.

3. Voliči nejsou stranicky vyhranění, ztrácí stabilní skupinové a sociální vazby. Díky

televizi jsou od volební kampaně více odtrženi (na rozdíl od kampaní na lokálních

úrovních).

4. Voliči se nerozhodují na základě stranické příslušnosti, ani sociálních vazeb,

ale ovlivňují je více nahodilé faktory jako jsou straničtí lídři, image strany, program

atd.

Postmoderní kampaně

Typ kampaní (Bradová, 2005, s. 54 - 55), jehož začátek je spojen s devadesátými

lety 20. století. Jsou pro ně typické následující znaky.

1. Strany se musí orientovat ve fragmentovaném a složitém mediálním prostředí, které

je způsobeno vývojem nových technologií a komunikačních kanálů. Z těch jsou

nejdůležitější internet a digitální média. Voliči mají mnoho zdrojů, z kterých

mohou přijímat informace.

2. Politické strany působí na voliče nepřetržitě – typické jsou permanentní kampaně.

Zpětnou vazbu zprostředkovávají volební průzkumy, zájmové skupiny atd.

3. Roste role profesionálních poradců a politického marketingu.

4. Kampaň využívá více lokálních kampaní, protože nová média umožňují oslovovat

voliče aktivněji.

2.4.2 Vývoj podle zaměření volební kampaně

Další přístup více vypovídá o vývoji politické komunikace pomocí marketingu.

Vývoj volebních kampaní lze rozdělit podle toho, na co se zaměřují. A. Jabloński (2006,

s. 15 - 18) dělí kampaně na:

a) stranicky orientované kampaně,
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b) kampaně orientované na kandidáta,

c) kampaně orientované na voliče.

Toto rozdělení se zabývá dobou od padesátých let dvacátého století.

Stranicky orientované kampaně

- (od 50. do první pol. 60. let 20. století), tzv. předmoderní kampaně. Kampaně

regulovaly stranické aparáty a politické strany připravovaly kampaně samostatně.

Stěžejním bodem byl program strany. Jako informační kanály se využívaly tisk (program,

letáky, brožury, tisková reklama, plakáty) a veřejná shromáždění. Výjimkou také nebyli

dobrovolníci vedoucí individuální rozhovory často v domovech voličů. Tyto kampaně

nebyly plánované, takže mnohdy působily chaoticky. Volební úspěch byl jen v případě,

že strana měla dostatek loajálních voličů.

Kampaně orientované na kandidáta

-  (konec 60. a první pol. 70. let 20. století), tzv. moderní kampaně. Vzrostl vliv

politiků a stranických lídrů. Ten byl způsoben hlavně rozvojem televize, která výrazně

pomohla k personifikaci kampaní. Také již byli najímání marketingoví odborníci, kteří

se postupně specializovali výhradně na politický marketing. Kampaně začaly být řízeny

centrálně, byly plánované. Díky využívání televize se zvedly finanční náklady. Středem

kampaně se stal kandidát, který propagoval a reprezentoval politickou stranu. Komunikace

probíhala pomocí nových technologií a osobnosti kandidáta.

Kampaně orientované na voliče

-  (od druhé pol. 70. let 20. století). Kampaně jsou založeny na důkladné znalosti

voličů. Podle jejich analýzy jim pak strana předkládá politický program nebo kandidáta,

který je v souladu s očekáváním voličů. Jejich orientace se označuje jako konzumentská

(McGinniss, 1969, s. 67 in Jabloński, 2006, s. 16)1. Vychází z poznání, že voliči věří více

mediálním expertům než stranám a jejich aktivistům.

Používají nové informační technologie (např. webové stránky, elektronickou poštu,

volební CD). Kampaň se vyznačuje decentralizací stranických činností, lídrů a kandidátů.

Ústředí stanovuje obecný postup a koordinuje činnosti lídrů a lokálních úrovní.

Nepřikazuje, co mají dělat, ale dohlíží na určitou linii, podle které se celá kampaň řídí.

Komunikace je více cílena na určité skupiny voličů. Využívají také více lokální média

pro ovlivňování jednotlivých skupin voličů. Na kampani pracují týmy expertů, kteří se jimi

profesně zabývají.
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3. Politický marketing a volební kampaň

Marketingové aktivity jsou především spojené s komerční a dnes i nekomerční

komunikací. Využívá je však i politická sféra.

3.1 Vymezení pojmu politický marketing

V současnosti pracují na volebních kampaních profesionální odborníci

z marketingu (viz. kapitola 2.4). Eva Bradová (2005, s. 58) zmiňuje, že poprvé pojem

politický marketing použil americký politolog Stenley Kelley v roce 1956  ve studii

o profesionálních kampaních v USA. V následujících letech se vztahu mezi marketingem

a politickou komunikací (volební soutěží) zabývalo mnoho odborníků, např. Philip Kotler

a J. Levy ve studii Broedening the concept of marketing, ve které psali, že „volby by se

měly stát jednou z nových arén marketingového zájmu“ (Bradová, 2005, s. 58). Stejná

autorka udává, že politický marketing se objevil ve volebních strategiích

západoevropských stran na přelomu 70. a 80. let, avšak jeho úplné uznání trvalo ještě

dalších deset let. Dnes můžeme politický marketing definovat jako: „soubor teorií, metod,

technik a sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka,

skupinu nebo politický projekt“ (Ulicka, 1996, s. 157 in Jablónski, 2006, s. 12).2

C. M. Henneberg (2002, s. 103 in Bradová, 2005, s. 61)1 vymezuje pojem následovně:

„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.“  Tato definice je už velmi podobná základnímu vymezení marketingu,

jak ho uvádí P. Kotler (2004, s. 31): „Společenský a manažerský proces, jehož

prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby

a směny výrobků či jiných hodnot.“  Takový pohled na politický marketing nám umožňuje

vnímat volební kampaň, která má všechny základní prvky marketingového procesu.

E. Bradová (2005, s. 62) uvádí, že jimi jsou:

- organizace (politická strana, kandidát),

- prostředí,

                                                                                                                                                   
1 McGINNISS, J. 1969. The Selling of the President, New York
2 ULICKA, G. 1996.  Wplyw marketingu politycznego na zmiznu w zyciu publicznym państw
demokratycznych, in: Klementowicz, T. (ed.), Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, blad, Studia
Politologiczne Uniwersytetu Warzsawskiego, sv. 1, Warszawa
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- marketingový mix,

- politický trh.

 Pro marketingovou komunikaci je však nutné vymezit marketingový mix, který

P. Kotler (2004, s. 105) definuje jako „soubor taktických marketingových nástrojů –

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit

nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“  Skládá se ze čtyř P (Kotler, 2004,

s. 106): výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikace (promotion).

Pro potřeby politického marketingu upravuje Jabloński čtyři P následovně (2006, s. 13):

� produktem jsou „veřejné osoby (například politici), skupiny,

politické projekty, ideje,“

� cena je „společenská podpora,“

� distribuce znamená „schopnost proniknout k občanovi

prostřednictvím politické kampaně,“

� komunikace obsahuje „propagační a prezentační techniky.“

Využití marketingových postupů popisuje i  McNair (2000, s. 97), který například

o politické reklamě mluví v souvislosti s nákupem a využitím reklamního prostoru

za účelem přenést politická sdělení masovému publiku. Také se zabývá typologií politické

reklamy. Můžeme najít osm základních typů, které jsou spojeny s kampaněmi

v prezidentských volbách v USA (Devlin, 1986 in McNair 2000, s. 107)2:

 1. Primitivní (primitive) – spojena se začátkem padesátých let dvacátého století

a rozmachem televizního vysílání. Prezidentský kandidát generál Eisenhower

použil ve volbách v roce 1952 volební spoty, v kterých odpovídal na dotazy

veřejnosti. Spoty zdůrazňovaly jeho spontaneitu a jsou známy pod názvem

„Eisenhower Answers America.“ Spolupracoval také s reklamní společnostní

(McNair 2000, s. 101 – 102). Vzhledem k tomu, že spoty byly jednoduché,

nazývají se tyto politické reklamy primitivní.

 2. Mluvící hlava (talking head) – placená forma reklamy. Kandidát si koupí prostor

v televizním vysílání a cílem je přesvědčit diváky, že on rozumí určitým oblastem

                                                                                                                                                   
1 HENNEBERG, Stephan, C. M. 2002. „Understanding Political Marketing.“ In: The Idea of Political
Marketing. EdNicholas J. O´Shaughnessy a Stephan C. M. Hennenberg (asoc. ed), Westport, Connecticut,
London: Praeger, 93 – 170.
2 DEVLIN, L. An Analysis of Presidential Television Commercials, 1952 – 1984, in Kaid et al., eds, New
Perspectives on Political Advertising. Carbondale, Southern Illinois University Press. 1986, pp. 21 - 54



17

(ekonomické záležitosti, korupce atd.) a chce s nimi něco udělat. Důraz je kladen

na image politika.

 3. Negativní (negative) – spojena se zdůrazněním slabých stránek konkurenčního

kandidáta, na které ukazuje.

 4. Produkce, pojem (production, concept) – hledá myšlenku (the big idea)

o kandidátovi. Například Bill Clinton použil v roce 1992 slogan „Čas pro změnu,“

který identifikoval určitou potřebu a také ji hned uspokojil - sám sebou.

 5. Cinéma-vérité – cílem je ukázat kandidáta ve skutečném životě, v kterém jsou

i obyčejní lidé. To znamená, že se využívají záznamy z minulých politických

funkcí, z rodinného a pracovního života.

 6. Člověk z ulice (man-in-the-street) – využívá obyčejné lidi, kteří vyslovují podporu

kandidátovi.

 7. Reference (testimonia) – pracuje s vyjádřením podpory známými osobnostmi

(např. sportovců, herců, politiků).

 8. Neutrální zpravodaj (neutral reporter), tento typ přidal Jamieson (NcNair 2000,

s. 109) –  neutrální zpravodaj informuje o známých skutečnostech o kandidátovi

(o protikandidátovi) a vybízí k jeho soudu. Jeho cílem je navodit právě pocit

neutrality zpravodaje. Ve skutečnosti samozřejmě neutrální není.

V uvedené typologii lze rozpoznat nejen druhy politické reklamy, ale zároveň

i různé marketingové aktivity, které politické subjekty využívají.
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4. Voličské chování

Jedním ze subjektů politické komunikace, potažmo komunikace předvolební,

je sám volič. Na jeho rozhodnutí – koho bude (popř. nebude) volit, záleží nejvíce. Jeho

rozhodnutí vypovídá o tom, jak byla komunikace politické strany nebo kandidáta úspěšná.

4.1 Dvoustupňový tok komunikace

Dvoustupňový tok komunikace se zabývá rolí názorových vůdců v utváření názorů

a rozhodování ostatních lidí. Podívejme se na vývoj této hypotézy.

4.1.1 The People´s Choice

V roce 1948 byla vydána publikace s názvem The Public´s Choice, jejíž autory jsou

Paul F. Lazerfeld, B. Berelson a H. Gaudet (Jeřábek, 1997, s. 70). Předmětem jejich zájmu

bylo formování volebních preferencí v rámci prezidentské kampaně. Základní hypotéza

byla (Jirák, Říchová, 2000, s. 80), že informace z masových médií se dostávají nejprve

k názorovým vůdcům (tzv. opinion leaders), kteří poté tyto informace šíří mezi ostatní,

na které mají vliv a jsou s nimi v běžném kontaktu. To by znamenalo, že lidé jsou nejvíce

ovlivňování a nechají se přesvědčit prostřednictvím interpersonální komunikace

a síla masové komunikace není tak velká (Jirák, Říchová, 2000, s. 80). Také představa,

že lidé ve městech tvoří masu jedinců, kteří mezi sebou nemají žádné vazby a na které mají

hlavní vliv média, byla v rozporu s dvoustupňovým tokem komunikace. Tato hypotéza

nebyla ve zmíněné publikaci empiricky doložena (Jirák, Říchová, 2000, s. 80).

J. Jirák a B. Říchová (2000, s. 82) popisují, že ve výzkumu se objevují tvrzení lidí,

kteří si svůj názor vytvořili až později během volební kampaně na základě toho, že se

nechali ovlivnit konkrétní osobou. Tito lidé se účastnili méně předvolebních projevů, více

však rozhovorů o volbách.

Dále jmenovaní autoři (2000, s. 82 – 83) upřesňují, že výzkum se zabýval také

určením názorových vůdců. Ti se buď sami pokládali za vůdce (advice-givers), či naopak

nepokládali. Závěrem bylo tvrzení, že tito lidé se o volby zajímali více než ostatní a že byli

na všech úrovních společnosti. Také měli více informací z rádia, tisku a časopisů. J. Jirák

a B. Říchová (2000, s. 84) uvádí, že obecně nelze říct, že názoroví vůdci jsou lidé, kteří

mají větší zájem o volby. Mohlo by to totiž znamenat, že by se tito lidé ovlivňovali

navzájem. Ostatní bez zájmu o volby by pak nebyli ovlivňováni vůbec.

 Autoři studie doporučovali lepší metodu (Jirák, Říchová, 2000, s. 84): „Zjišťovat,

na koho se lidé obracejí s žádostí o radu v konkrétních případech, a pak by měla zkoumat
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a vyhledávat vztahy mezi rádci a těmi, kdo rady přijímají (advises).“ Tím se alespoň zčásti

zabývá následující studie.

4.1.2 Mertonova studie o interpersonálním vlivu a komunikačním chování v Rovere

R. K. Mertonovu studii s názvem Patterns of Influence: A Study of Interpersonal

Influence and Communications Behavior in a Local Community (Modely vlivu: Studie

mezilidského ovlivňování a komunikačního chování v místní komunitě) zařadil

P. F. Lazerfeld a F. N. Stanton do Ročenky komunikačního výzkumu, která vyšla v roce

1949. Hlavní cíle této studie byly následující (Jeřábek, 1997, s. 157):

 1. identifikace typů lidí, kteří ostatní vnímají jako vlivné,

 2. zjištění vztahu mezi modely komunikačního chování těchto lidí a jejich rolemi,

 3. nalezení způsobu, jakým tito lidé získávají svůj vliv,

 4. formulace hypotézy pro studii, která zmapuje v místní komunitě fungování

mezilidských vlivů.

Merton na základě výzkumu identifikuje dva typy vlivných osobností (Merton,

1949 in Jeřábek, 1997, s. 160):

a) Lokální typ , který se angažuje ve věcech komunity a spojuje se svou prací i své

zájmy (Rovere je jeho svět). Často nevnímá vůbec celonárodní či mezinárodní

problémy.

b) Kosmopolitní typ, který se považuje za součást velkého světa. Má však také své

zájmy v Rovere, protože kdyby je neměl, ztratil by vliv.

H. Jeřábek uvádí (1997, s. 160), že v politických funkcích se lokální typ objevuje

častěji ve veřejných funkcích, kosmopolitní typ spíše ve funkcích, které vyžadují určitou

zkušenost a znalost. Z toho vyplývá, že účast v politice i dobrovolných organizacích má

pro každý typ jiný cíl. První chce hlavně navazovat vztahy s dalšími lidmi, druhý typ se

chce předvést a využít své schopnosti a znalosti. První tak staví svůj vliv na osobních

vztazích, na mezilidské komunikaci, druhý zas získává vliv z prestižního postavení

a je ve svých názorech následován. Obě skupiny se také liší ve výběru médií. Například

lokální typ čte místní noviny i další regionální – má primárně zájem o místní aktuality.

Kosmopolitní dává přednost New York Times nebo New York Herold (či oběma), protože

se zajímá o přehled světových událostí.

Autor studie R. K. Merton  (1949 in Jeřábek, 1997, s. 165) na závěr definuje osobní

vliv jako „přímou komunikaci, interakci, součinnost, výměnu sdělení mezi dvěmi osobami,
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pokud tato interakce ovlivňuje budoucí chování nebo postoj účastníků (tak, že se liší

od toho postoje, resp. toho chování, které by jedinci měli bez působení této interakce.“

4.1.3 Závěry k dvoustupňovému toku komunikace

J. Jirák a B. Říchová (2000, s. 97 – 98): uvádí následující závěry k hypotéze

o dvoustupňové komunikaci:

Názoroví vůdci i lidé, kteří ovlivňují ostatní, mají některé rysy podobné. Často

náleží do stejných primárních skupin (rodina, přátelé, spolupracovníci). Nelze říct, že by

měli větší zájem o informace k tématům, v kterých mají vliv na ostatní. Role ovlivněných

a vlivných si  mohou v různých oblastech měnit. Většinou se skupina soustředí na oblast,

s kterou má spojitost. Potom je prvotním úkolem názorových vůdců dostat skupinu pomocí

jakýchkoli médií s touto oblastí do kontaktu. Platí také to, že vlivní lidé, kteří jsou

vystavování vlivu médií, jsou primárně ovlivňování zase jinými lidmi.

Hypotéza o dvoustupňovém komunikačním toku zdůrazňuje, že mezilidské vztahy

jsou komunikačními kanály Můžeme však v nich vidět nejen základ komunikace, ale také

zdroj tlaku na jednotné myšlení a jednání skupiny. Zároveň dávají skupině i sociální

podporu (Jirák, Říchová, 2000, s. 98).
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5. Předvolební výzkumy

Před volbami média přináší velmi často předvolební výzkumy od různých agentur,

které se tak mnohdy stávají součástí volebních kampaní. Ve volbách do Poslanecké

sněmovny PČR v roce 2006 vnikla situace, kdy v dubnu agentura STEM zveřejnila,

že stranické preference KDU-ČSL  nedosáhly hranici pěti procent, tedy vstupní hranice

do Poslanecké sněmovny.1 I díky této skutečnosti se začalo diskutovat o předvolebních

výzkumech. Média jim věnovala dost prostoru, a proto vidím nutnost se tímto tématem

zabývat podrobněji.

Jindřich Krejčí (2003, s. 13) uvádí: „Šetření přinášejí aktérům politické soutěže,

soupeřícím politickým subjektům i občanům shrnující statistické údaje o postojích uvnitř

elektorátu, o síle jednotlivých politických subjektů a o úspěšnosti strategií realizovaných

v politické soutěži.“

5.1 Výzkum stranických preferencí v České republice

Vývojem výzkumů se zabývá J. Krejčí (2003, s. 21 – 24): výzkumy veřejného

mínění mají na našem území dlouholetou tradici, avšak od padesátých let  20. století byl

sociologický výzkum zrušen. Výzkumy stranických preferencí byly obnoveny po roce

1989, kdy se jimi začaly zabývat různé instituce a agentury. První předvolební výzkumy

přinesla v roce 1990 agentura AISA. K nejvýznamnějším agenturám působící v současné

době a přinášející průzkumy stranických preferencí jsou CVVM, STEM a TNS Factum.2

Jejich práce je také prezentována v médiích. Výzkumy politických postojů veřejnosti

zkoumají i ostatní agentury, avšak jejich hlavní doménou jsou převážně marketingové

výzkumy (např. Median, Tambor).

V České republice probíhají kontinuální programy výzkumů stranických preferencí

od tří výše zmíněných agentur. V době před volbami však roste počet šetření, které tyto

agentury provádí (Krejčí, 2003, s. 28). Zabývají se jednodenními průzkumy,

ale i dlouhodobějšími, které získávají informace pro analytické zpracování volebních

prognóz. Také některá šetření zkoumají různá volební témata a jsou často zadávána

samotnými politickými stranami a akademickými institucemi. V některých případech je

iniciují média (např. výzkumy 24 hodin před volbami pro Českou televizi zpracovává

agentura SC&C) [Krejčí, 2003, s. 28].

                                                
1 § 49 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky. Dostupný
z <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=247%2F1995&number2=&name=&text=>

2 (dnes Factum Invenio)
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CVVM, STEM  a Factum Invenio používají pro publikaci svých výzkumů

jednotnou terminologii podle dohody SIMAR1 (Zahradníček 2006 in Čaloud et al., 2006,

s. 91):

 1. Stranické preference: odráží přiklonění se k některému z politických aktérů,

aniž by byl důležitý věk či úmysl respondenta se voleb zúčastnit

(popř. nezúčastnit).

 2. Voličské preference: zohledňují názory lidí, kteří nevyloučili účast ve volbách

a vyslovili se pro někoho ze seznamu politických aktérů, který se voleb také

zúčastní.

 3. Stranické sympatie: podíl tázaných lidí ze všech respondentů, kteří jmenovali

politickou stranu, které by dali ve volbách hlas, nebo vyjádřili k té straně

své sympatie.

 4. Volební prognóza (v ČR se jimi zabývá pouze agentura Factum Invenio):

odhaduje výsledek voleb, ke kterému využívá dlouhodobé trendy ve společnosti.

Otázkou zůstává, zda jsou tato šetření přesná a zda odpovídají výsledkům voleb.

J. Krejčí (2003, s. 34) tvrdí, že české výzkumy preferencí jsou často velmi přesné, avšak

není tomu vždy. Ke spolehlivosti dopomáhají pravidelná šetření aktuálních preferencí

a volebních prognóz. Na druhou stranu objevuje se i dost nepřesných dat zvláště

z exkluzivních výzkumů.  Stejný autor se dále zabývá faktory, které ovlivňují přesnost

šetření (2003, s. 35 – 36). Jsou jimi statistická chyby, zjednodušení interpretace výsledků

šetření médii a nedostatky šetření (viz. Příloha I).

Vliv předvolebních výzkumů na voličské chování je spíše v psychologické rovině

(Čaloud et al., 2006, s. 100 – 105):

Vliv na volební účast: díky předvolebním průzkumům může nastat situace,

kdy určitá strana bude mít jasnou převahu nad ostatními a tím mohou voliči získat pocit,

že jejich hlas stejně situaci nijak neovlivní (jak odpůrci – myslí si, že jejich hlas nic

nezvrátí; tak i příznivci té strany – mají dojem, že vítězství jejich strany je jisté).

Rozhodnou se tedy nejít k volbám. Takový výzkum však může ovlivnit i zatím

nerozhodnuté voliče, kteří ztratí motivaci jít volit, protože u nich převládne pocit,

že nic nemohou změnit.

Opačná situace nastává v momentě, kdy jsou prezentovány vyrovnané výsledky.

Ty pak mohou voliče naopak motivovat. To byl případ voleb v roce 2006: „Zde se můžeme

                                                
1 Sdružení agentur pro výzkum trhu, které sdružuje některé agentury působící v České republice (Krejčí,
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domnívat, že postupné vyrovnávání rozdílu, resp. poměrně strmý nárůst hodnot ČSSD

mezi dubnovým a květnovým šetřením, mezi vedoucí ODS a druhou ČSSD vedlo – vedle

dalších důvodů – k poměrně vysoké volební účasti (64, 47 % oproti 58 % v roce 2002)

[Čaloud et al., 2006, s. 102].“

Vliv na rozhodování voličů: tzv. bandwagon efekt znamená, že se voliči přiklání

ke straně (stranám), které dosahují nejvyšších preferencí. Příklonem k většině se zbavují

možnosti, že by někdy museli hájit svůj menšinový názor. Také nerozhodnutí voliči si tak

ulehčují rozhodnutí, kdy namísto získávání informací o dalších subjektech, se jen nechají

ovlivnit. Opačným efektem je tzv. underdog efekt, který znamená, že se voliči přiklání

na stranu poraženého, aby vyjádřili protest proti vítězi.

Vliv na rozhodování voličů v přítomnosti zvláštních systémových komponent:

pracuje s faktem, že volič bere v úvahu volební klauzuli a uspořádání možných koalic. Tak

může dát hlas jiné straně, než jaké je příznivcem. Wasted vote efekt/gilotinový efekt

znamená, že volič volí stranu, která je podle preferencí schopna se dostat do Parlamentu

(v ČR překročí 5% volební klauzuli) i přesto, že ta strana není tou, s kterou se ztotožňuje.

Druhým efektem je efekt vypůjčeného hlasu/podpůrný efekt, kdy volič vítězné strany

zjišťuje, že jeho strana nedosáhne legislativní většiny a tak volí stranu, o které ví, že by

mohla být budoucím koaličním partnerem své strany. Tento případ mohl být důležitý

pro Stranu zelených, kdy po překročení volební hranice byla médii prezentována

jako strana s koaličním potenciálem a zařazena do koalice s ODS.

                                                                                                                                                   
2003, s. 38).
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6. Politický systém v České republice

Česká republika má stranický systém zvaný multipartismus. To znamená, že ho

tvoří více než dvě strany (Cabada et al., 2004, s. 244). Pro tento systém je typické

vytváření koaličních vlád. A právě pro vytváření koalic je důležitá polarizace politických

stran, kterou lze demonstrovat na škále levice-pravice, která odráží názory a postoje voličů

na různé politické otázky, ale také vyjadřuje jejich vztah k politickým subjektům (Cabada

et al., 2004, s. 261).

6.1 Politický trh

Politický trh můžeme definovat následovně (Bradová, 2005, s. 62): „Politický trh

tvoří odlišné skupiny voličů: stoupenci strany, nevyhraněný voliči a stoupenci opozice.“

Tato definice rozděluje do určitých skupin jen voliče, nezahrnuje však ani politické strany

či média jako subjekty trhu.

E. Bradová (2005, s. 66) zmiňuje možné rozdělení politických stran na politickém

trhu, které vychází z výše uvedené polarizace. Na ose levice-pravice jsou: komunisté,

zelení, sociální demokraté, liberálové, křesťanští demokraté, nacionalisté. Z uvedeného

rozlišení by např. KDU-ČSL by měla být zakotvena jako středová strana, které má blíže

k pravicové politice.

Jabloński uvádí, že politický trh je obecně tvořen třemi druhy aktérů ( 2006, s. 52):

a) politické instituce, politické strany,

b) masmédia,

c) elektorát.

Podle stejného autora ovlivňují politický trh následující faktory (2006, s. 51 – 52):

 1. Politické faktory – politický systém, politické instituce a modely chování na trhu.

 2. Právní faktory – právní úprava formování ústavních a správních orgánů, právní

modely regulace sociálních konfliktů atd.

 3. Sociálně-demokratické podmínky – rozmístění a struktura obyvatel, vzdělání, věk,

zaměstnanost.

 4. Ekonomické podmínky – výše národního důchodu, příjmy a výdaje obyvatel atd.

6.1.1 Průzkum a segmentace politického trhu

Průzkum trhu a jeho segmentace patří k jedné z nejdůležitějších činností

pro přípravu efektivní komunikační kampaně. Průzkum trhu má důležitou roli v moderních

volbách a poprvé ho použil americký kandidát ve 30. letech minulého století (Bradová,
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2005, s. 63).  V počátcích byly průzkumy trhu spíše demografickými studiemi, později se

začaly zkoumat i psychologické faktory obyvatel (např. hodnoty, postoje). Dnes se spojují

kvalitativní a kvantitativní metody. Jejich funkcí je napomáhat stranám a kandidátům

k vytvoření strategie, která bude co nejlépe zaměřena na voliče (Bradová, 2005, s. 63).

Ve volbách do Poslanecké sněmovny se průzkumy a následné činnosti, které se týkají trhu,

musí zaměřit na tzv. celostátní trh (Jabloński, 2006, s. 54).

Po průzkumu trhu je důležité učinit jeho segmentaci čili rozčlenit ho

do homogenních celků, které se navzájem liší potřebami, charakteristikami a nákupním

chováním (Kotler, 2004, s. 325). Na ně potom působí upravený marketingový mix.

Jde o to, abychom trh rozčlenili do skupin, které můžeme cíleně oslovit. Eva Bradová

(2005, s. 64) k segmentaci a výběru cílové skupiny dále uvádí: „Hlavním účelem

segmentace je to, že nám odkryje tržní příležitosti (ve formě různých skupin voličů), čímž

je významně ulehčen způsob jejich oslovení. V tomto směru lze uplatnit demografické,

geografické, psychologické a jiné kritérium pro segmentaci. Nesmíme zapomenout

na oslovení nevyhraněných voličů (floating voters), kteří mohou rozhodnout volby.“

6.1.2 Zacílení a umístění na politickém trhu

Samotné oslovení určitého segmentu trhu, tzv. zacílení (čili targeting) lze definovat

jako vyhodnocení a výběr cílových segmentů (Kotler, 2004, s. 852). Eva Bradová uvádí

jako jednu ze strategií oslovení voličů diferencovaný přístup (2005, s. 65): jeho výhodou

je, že volební strategie může nabízet více politických nabídek pro různé cílové skupiny.

Například ve volebním programu pro volby 2006  nabízela KDU-ČSL výhody a podporu

pro rodiny, ale také např. pro seniory (Volební program KDU-ČSL, 2006). Pro tento

přístup je však důležité, aby si jednotlivé programové body neprotiřečily a vzhledem

k tomu, že je nabízí jedna značka (politická strana), měly by být v souladu s jejím

dlouhodobým směřováním (Bradová, 2005, s. 66).

Další činností, kterou se musí politická strana před přípravou volební strategie

zabývat, je její umístění na politickém trhu. Kotler (2004, s. 845) popisuje tzv. positioning

jako zaujetí žádoucí pozice na trhu, která musí být zřejmé a odlišné od ostatních produktů.

Do toho spadá, jak je produkt vnímán cílovou skupinou a jak se vymezuje

oproti konkurenci. V rámci politického trhu se politické strana snaží, aby její výsledná

pozice byla stabilní a výhradní (Bradová, 2005, s. 67). Stejná autorka dále uvádí

Newmanovi
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tři hlavní aspekty umístění politické strany na politickém trhu (Newman, 1994, s. 86

in Bradová, 2005, s. 67) 1:

 1. Zhodnocení vnitřních možností. To znamená určit silné stránky kandidáta

(nebo strany). Je nutné brát ohled na historickou tradici strany a také umístění

politických rivalů.

 2. Analýza vnějších příležitostí. „Hledáním průniků mezi atraktivními segmenty,

jejich požadavky a silnými stránkami kandidátů se objeví scénáře potenciálních

strategických možností. Strana zjistí své konkurenční výhody ve srovnání

s oponenty. V tomto procesu musí sledovat své celkové politické cíle.“

 3. Strategie politického umístění. Třetí fáze zohledňuje dvě předešlé (segmentaci

a zacílení). Nemá za cíl měnit postavení strany na volebním trhu, ale měla by ho

jen zvýhodnit.

Pro umístění stran na trhu použila Eva Bradová (2005, 68 – 73) firemní typologii

podle P. Kotlera:

a) Lídr  (leader): strana, která získala v posledních volbách nejvyšší počet hlasů.

To znamená, že ve volebním období 2002 až 2006 byla lídrem ČSSD.2

Strana pak může zastávat tři různé strategie:

1. ovládnutí celého trhu,

2. prohloubení dosavadního podílu na trhu,

3. hájení svého dosavadního postavení.

b) Soupeř (challenger): strana, která se snaží stát lídrem a má na to potenciál.

To znamená, že jím může být i více stran. Na našem politickým trhu jím byla

ODS, která bojovala o pozici lídra.

c) Stoupenec (Follower): strana se nesnaží výrazně měnit, ale napodobuje aktivity

lídra. Dělá to tak, aby u něho nevyvolala reakci. Stoupenec má svou pozici

stabilní, ale i přesto musí být aktivní. Nadále si musí udržet své voliče (nemění

významně dlouhodobý program), ale také je dále rozšiřovat.  Jako stoupence

lze označit KDU-ČSL: „Zaujímá středovou a klíčovou pozici na volebním trhu

a její strategie spočívá v tom, že na jedné straně jasně vymezí svou vlastní

ideologickou pozici, ale na druhé straně ji jednoznačně nevymezí vůči dvěma

větším stranám. Další z podstatných charakteristik pozice stoupence je to,

                                                
1 Newman, Bruce I. 1994. The Marketing of the President. Thousand Oaks: Sage.
2 ČSSD získala 1 440 297 hlasů, což je 30,20 % (Šaradín et al., 2002, s. 89).
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že převážně volí taktiku ochraňování stabilního podílu na trhu, než by se pouštěl

do přímého souboje s lídrem“ (Bradová, 2005, s. 71). Strana se také více

soustřeďuje na lokální úroveň než na národní kampaň. Také jsou pro ni důležití

straničtí lídři. Kromě vrcholného vedení jsou to politické osobnosti v určitém

regionu, kteří tam mají své stoupence.

d) Specialista (nicher): strana, která se soustřeďuje na malý, vyprofilovaný segment

trhu. V našich podmínkách je jím Strana zelených.
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7. Komunikační strategie

Pro úspěšnou politickou komunikaci je důležité mít dobrou strategii, která pomůže

politickému subjektu dosáhnout definovaného cíle. Strategie volební kampaně

je o to důležitější, protože její úspěch, či neúspěch ovlivňuje další směřování politické

strany.

7.1 Plán kampaně

Ron Faucheux (2003, s. 66) zdůrazňuje význam plánu kampaně jako nástroje

k dosažení vítězství.  Podle stejného autora (2003, s. 66) by měl plán obsahovat následující

části1:

� Strategie (Strategy memo)

Popisuje znění sdělení, zabývá se načasováním, intenzitou kampaně a věnuje se

i aktivitám, které mají oslovit a mobilizovat voliče – příznivce a nerozhodnuté.

Také se zabývá dalšími možnosti a problémy, které mohou v průběhu kampaně

nastat.

� Rozpočet (budget)

Vymezuje, kolik bude kampaň stát.

� Financování (Fundraising plan)

Řeší, kde získat peníze na kampaň.

� Zacílení (Targeting plan)

Znamená co nejefektivněji využít komunikační nástroje na voliče, které má smysl

oslovovat (neplýtvat zdroji na voliče, který je zásadně proti kandidátovi).

� Placená média (Paid media plan),

Plán placených médií, která se budou využívat v kampani.

� Neplacená média (Earned media plan)

Předpokládaný neplacený prostor v médiích (např. ve zpravodajství).

� Organizace (Organizational component)

Znamená, jací lidé, agentury a firmy budou zapojeny do volební kampaně a popis

jejich činností.

                                                
1 Autor se věnuje volebním kampaním v USA, kde jsou jiné podmínky pro jejich financování i jiná
legislativa pro komunikační aktivity. Z tohoto důvodu části plánu musíme přizpůsobit pro podmínky ČR.



29

7.1.1 Strategie kampaně

Strategii lze vymezit jako pozici politické strany (kandidáta) a rozdělení zdrojů

pro maximalizaci silných stránek a minimalizaci slabých (Faucheux, 2003, s. 67).1

R. Faucheux (2003, s. 67 – 71) zdůrazňuje, že se strategie musí zabývat

následujícími otázkami:

1. Jaké je sdělení kampaně?2

Sdělení kampaně má říkat to, proč mají voliči volit právě tohoto kandidáta a proč

ne toho druhého. Dále má zohledňovat demografické vlastnosti voličů, které hodláme

oslovit, a psychogenní profil voliče.

Sdělení lze představit jako model tzv. message box, který obsahuje:

a) co kampaň říká o kandidátovi,

b) co bude říkat o opozici,

c) co očekáváme, že bude opozice říkat o sobě,

d) co očekáváme, že bude opozice říkat o nás.

Také má odrážet současnou situaci, např. jestli se kampaň má zaměřit

na komunikování změny, nebo naopak setrvání na stejných principech (Faucheux, 2002,

s. 48). Součástí je také slogan.

2. Jak budete sdělení komunikovat?3

R. A. Faucheux vymezuje možnosti, jak by mělo vypadat komunikování sdělení

kampaně. Jednotlivé varianty předpokládají, že se v každé kampani musí kandidát vymezit

vůči opozičním kandidátům (Faucheux, 2002, s. 52 – 55). Existuje tedy několik typů

variant podle toho, v jaké části kampani se využívá tzv. pozitivní sdělení (prosazování sebe

sama, žádné útoky na opozici), či negativní (soustředění se na útoky na opozici).

3. Jak budete časovat své aktivity a kdy vynaložíte své zdroje?4

V této části plánování jde o načasování (timing) a intenzitu kampaně. Každá

politická strana má několik možností, jak bude kampaň probíhat (pomalý začátek, velké

zakončení; velký začátek a tichý konec; pomalé tempo po celou dobu atd.).

                                                
1 Strategy is how you position your candidacy and allocate your resources to maximaze your strengths and
minimaxe your weaknesses.
2 What is your message?
3 How will you roll out your message? (Faucheux, 2003, s. 69)
4 How will you time your campaign activities and when will you expend your resources? (Faucheux, 2003,
 s. 70)
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4. Kolik zdroj ů věnujete přemlouváním nerozhodnutých voličů oproti mobilizaci

vašich existujících voličů?1

Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které je při tvorbě strategie nutné udělat. Strana

nebo kandidát se musí rozhodnout, jestli se soustředí na stávající voliče a příznivce,

nebo na nové, potenciální voliče, popř. na jakou jejich část.

5. Existují nějaké strategické možnosti, které můžete objevit, nebo bariéry, které

potřebujete překonat?2

Jde o to, jestli existuje nějaká strategie, kterou by opozice nečekala např. použití

ojedinělé technologie pro komunikace (Faucheux, 2002, s. 61).

7.1.2 Rozpočet kampaně

V České republice platí kampaň sama politická strana. Dostává však od státu zpětně

finanční příspěvky na úhradu volebních nákladů. Podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb.

o volbách do Parlamentu České republiky3 získá strana, která dosáhla nejméně 1,5 %

hlasů, za každý platný, odevzdaný hlas sto korun.

Další příspěvek za získaný mandát získává podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb.

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.1

7.1.3 Nástroje komunikace

Politická komunikace využívá běžné části komunikačního mixu (Jabloński, 2006,

s. 125), které lze dále dělit na placené a neplacené:

� reklama,

� podpora prodeje,

� přímý marketing,

� osobní prodej, v případě politické komunikace osobní propagace,

� public relations (PR)

Reklama

Definici reklamy uvádí P. Kotler (2004, s. 630): „Jakákoli forma placené

prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“ Pro volební

komunikaci jsou to následující nástroje (Jabloński, 2006, s. 125):

                                                
1 How much of your resources will you allocate to persuading undecided voters versus mobilizing your base

of  existing supporters? (Faucheux, 2003, s. 70)
2 Are there any strategic opportunities you can exploit or barries you need to overcome? (Faucheux, 2003,

s. 71)
3 Dostupný z

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=247%2F1995&number2=&name=&text=>
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� Vizuální:

− denní tisk a stranické časopisy, brožury a bulletiny;

− letáky, plakáty, billboardy;

− mobilní reklama na dopravních prostředcích;

− vlajky a transparenty.

� Audiovizuální:

− televizní vysílání;

− VHS filmy.

� Audio:

− rozhlasové vysílání.

� Interaktivní:

− internet;

− DVD filmy.

Přímý marketing

Přímý marketing je (Kotler, 2004, s. 631): „Navázání přímých kontaktů s pečlivě

vybranými zákazníky; výhodou je možnost okamžité reakce na nabídku ze strany

zákazníka a možnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.“

A. W. Jabloński do této kategorie zahrnuje (2006, s. 134):

− katalog profilů politických kandidátů,

− dopisy voličům: tradiční a elektronická pošta,

− aktivní internetové stránky kandidátů či politických stran.

Propagace prodeje a osobní prodej

P. Kotler (2004, s. 630) definuje podporu prodeje jako „Krátkodobé pobídky

sloužící k podpoře nákupu či prodeje výrobků nebo služeb.“ Osobní prodej je podle

jmenovaného autora (2004, s. 630): „Osobní prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej

výrobku nebo služby a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem.“  Pro potřeby politické

komunikace před volbami jsou obě části komunikačního mixu hojně využívány.

� Jabloński uvádí k propagaci prodeje (2006, s. 125) aktivity jako:

− dárky (reklamní předměty),

− lidové slavnosti, koncerty za účasti politiků.

� Osobní prodej (2006, s. 125):

                                                                                                                                                   
1 Dostupný z
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− setkání s kandidátem,

− činnosti směřující k povzbuzení voliče (například přímý rozhovor),

− lidové slavnosti, koncerty za účasti politiků,

− mítinky, sjezdy, konference.

Public relations

Obecně PR (nebo-li vztahy s veřejností) můžeme definovat následovně (Kotler,

2004, s. 854): „Snahy o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření

dobrého institucionálního image a snaha o minimalizaci následků nepříznivých událostí,

popřípadě pomluv, které se o firmě šíří.“

B. McNair (2005, s. 134 – 135) uvádí různé aktivity, které politické PR využívá.

Jsou jimi:

� Media management. Tyto aktivity reagují na požadavky a potřeby médií. Snaží se

pomocí dobrých vztahů v nich získat co nejvíce prostoru a ve veřejnosti budit

vysoké povědomí o dané straně (kandidátovi). Využívají různé „media-friendly

events,“ která mají za cíl přitáhnout pozornost novinářů. Media management

souvisí s issue managementem, který má za cíl nejen samozřejmé zviditelnění

strany, ale hlavně aby se objevovaly v médiích její postoje a řešení různých

problémů a událostí.

� Image-management. Zahrnuje image představitelů i image strany a je úzce spojen

se všemi aktivitami politického marketingu (tedy i placenými). Spojen je ale také

s identitou politické strany (logo strany, jazyk používající představitelé, jejich

vystupování na veřejnosti atd.).

� Interní komunikace. Zahrnuje vytvoření komunikačních kanálů uvnitř politické

strany pro šíření informací, ale také zajištění zpětné vazby.

� Information management. Znamená manipulaci pomocí informací, kterou

využívají političtí aktéři a to jak ti, kteří jsou u moci, tak opozice. Obě skupiny

pracují s informacemi za účelem ovlivnění veřejného mínění v jejich prospěch.

McNair zdůrazňuje důležitost informačního managementu pro vládnoucí subjekty,

protože ty vědomě ovlivňují životy lidí.

                                                                                                                                                   
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=424%2F1991&number2=&name=&text=>
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Praktická část

8. KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006

V následující části práce se již budu věnovat samotné KDU-ČSL. Částečně

s využitím první, teoretické části zmapuji komunikaci této strany ve zmíněných volbách.

8.1 Historické kořeny KDU-ČSL před rokem 1989

Vývoj KDU-ČSL je spojen s vývojem lidové strany na našem území. O historii

strany píše Oskar Krejčí (2006, s. 223): v roce 1918 došlo ke spojení katolických stran

na Moravě a ke vzniku Moravskoslezské strany lidové. Předsedou byl Jan Šrámek.

V následujícím roce se připojily další strany a v roce 1919 se přejmenovala

na Československou stranu lidovou (zkratku ČSL začala oficiálně používat roku 1945).

Ze začátku působila strana samostatně na Moravě a v Čechách, v roce 1922 byla řízena

ústředním výkonným výborem. V roce 1924 se k Československé straně lidové přidružila

Křesťansko-lidová strana Podkarpatské Rusi. Od roku 1927 měla zemskou organizaci

na Slovensku. Ze strany se nadále odštěpovala různé malé subjekty např.: Československá

domkářsko-malozemědělská strana, Československá strana křesťansko-sociální

nebo Národní strana lidová.

Po válce obnovila Československá strana lidová svou činnost. Podle O. Krejčího

(2006, s. 238): „Program schválený na sjezdu v dubnu 1946 kladl důraz na křesťanské

hodnoty a vycházel z předválečného pojetí křesťanské solidarity; byl ale přizpůsoben

Košickému vládnímu programu. Na rozdíl od ostatních stran zdůrazňovala význam

soukromého vlastnictví a kladla důraz na osobní iniciativu v podnikání – byť též vyzvedala

nutnost usměrňovat hru soukromých zájmů ve prospěch celku. Předsedou ČSL byl

Jan Šrámek. Po událostech v únoru 1948 byla část vedení ČSL zatčena, část odešla

do emigrace – a část transformovala stranu v součást nové Národní fronty, vedené

komunistickou stranou.“ Až do roku 1989 se ČSL  podílela na vládnutí s komunistickou

stranou.

8.2  Vznik dnešní KDU-ČSL

Československá strana lidová nepřestala fungovat ani po roce 1989. Jak O. Krejčí

(2006, s. 290) uvádí, v roce 1989 se stal jejím předsedou Josef Bartoníček. Ten byl později

obviněn ze spolupráce s StB. V dubnu roku 1990 ohlásil vznik Křesťanské a demokratické

unie, na jejíž kandidátce byly politické subjekty s křesťanskou orientací. Dalším předsedou

strany se stal Josef Lux. Na 6. sjezdu v roce 1992 bylo oznámeno sloučení ČSL a KDU
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a vznikla dnešní Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

(KDU-ČSL).

V současnosti se programově hlásí k dokumentu Křesťanskodemokratická politika

pro 21. století: „Křesťansko-demokratická koncepce, k níž se KDU-ČSL hlásí, uznává

základní význam práv a svobod, včetně práv majetkových, zdůrazňuje však jejich hlubší

založení v lidské osobě a hodnotách. Uznává nezbytnost solidarity, pokládá ji však

za hodnotu celé společnosti, nejen za povinnost státu. Zdůrazňuje proto význam

občanského sdružování, svépomoci, samosprávy a decentralizace rozhodování podle

principu subsidiarity: o každé věci se má rozhodovat na té nejnižší úrovni, která ji může

věcně správně řešit.“1

8.3 Pozice KDU-ČSL na politickém trhu před parlamentními volbami v roce 2006

KDU-ČSL je stranou se stálou členskou základnou (43 tisíc členů).1

V parlamentních volbách v roce 2002 kandidovala v rámci Koalice. Nejprve však v roce

1998 vznikla Čtyřkoalice -  KDU-ČSL US, DEU, ODA. Toto uskupení středních a malých

politických stran reagovala na ČSSD a ODS, které spolu uzavřely ve stejném roce Smlouvu

o vytvoření stabilního politického prostředí v ČR, tzv. opoziční smlouvu (Šaradín et al.,

2002, s. 15): měla za cíl zabránit ústavní většině zmiňovaných dvou stran v Senátu. V roce

2001 dokonce předvolební průzkumy poukazovaly na možné vítězství Čtyřkoalice

v nadcházejících volbách (Šaradín et al., 2002, s. 16). V únoru následujícího roku se tento

projekt pro vnitřní neshody (zvláště mezi KDU-ČSL a ODA) rozpadl. Vzniká uskupení

zvané Koalice (KDU-ČSL a US-DEU), které společně kandiduje ve volbách a získává

14,27 % hlasů a 31 mandátů (volby 1998: KDU-ČSL získala 9 % hlasů, 20 mandátů; volby

1996: získala 8,07 %) [Šaradín et al., 2002, s. 90]. P. Šaradín (2002, s. 90) také zdůrazňuje

význam preferenčních hlasů, díky kterým někteří lidovečtí kandidáti získali mandát

a „přeskočili“ tak ostatní kandidáty (nezávislé, US-DEU), kteří byli před nimi

na kandidátské listině.

Během volebního období 2002 až 2006 se Koalice rozpadla a tak kandidovala

KDU-ČSL ve volbách v roce 2006 sama (Čaloud et al., 2006, s. 31).

Pro voliče KDU-ČSL je důležité, jestli se strana nachází na pomyslné ose

levice-pravice

od středu mírně nalevo (má blíže k ČSSD), nebo napravo (blíže k ODS). Ve volebním

období 2002 – 2006 byla KDU-ČSL součástí koalice společně s ČSSD a US-DEU.

                                                
1 Dostupné z <http://www.kdu.cz/default.asp?page=5>
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Z toho vyplývá, že měla blíže k levici. Zvláště však po změnách uvnitř ČSSD a KDU-ČSL

(Čaloud et al., 2006, s. 9) dochází k větší bipolarizaci. „Ideové posuny jednotlivých

subjektů vedly k odcizení vládních partnerů, které se mimo jiné projevilo odlišným

hlasováním poslanců reprezentujících vládní strany (flagrantní byl případ, kdy se poslanci

KDU-ČSL vyslovili pro vyslovení nedůvěry vládě Stanislava Grosse). Zároveň roste počet

zákonů, které jsou na půdě sněmovny schvalovány společným hlasováním poslanců ČSSD

a KSČM.“ Autoři popisují posunutí KDU-ČSL více vpravo, tedy blíže k ODS. Lidovci se

tak stávají „přirozeným“ partnerem ODS (Čaloud et al., 2006, s. 10).

Jak je uvedeno výše, interní změny v KDU-ČSL znamenaly změnu její pozice

na politickém trhu. V roce 2003 byl zvolen do funkce předsedy strany Miroslav Kalousek

(představitel konzervativního křídla) a vystřídal tak Cyrila Svobodu, který měl blíže

k levici (Čaloud et al., 2006, s. 20 – 21).

                                                                                                                                                   
1 Dostupné z  <http://lidovky.zpravy.cz/ln_domov.asp?r=ln_domov&c=A051112_133136_ln_domov_znk>
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9. Komunikační strategie KDU-ČSL

KDU-ČSL vstupovala do voleb sama za sebe (na rozdíl od voleb v roce 2002)

a s novým předsedou Miroslavem Kalouskem (vystřídal Cyrila Svobodu).

Podle materiálu Analytického oddělení Ústřední kanceláře KDU-ČSL (2006, s. 87,

dále citováno jako Analýza voleb, 2006) se podílela na volební strategii reklamní agentura

Ogilvy & Mather (Analýza voleb, 2006, s. 87). Na začátek je však nutné se zabývat tím,

kdo byl zodpovědný za kampaň. KDU-ČSL ustanovila tzv. Celostátní volební štáb již

10. ledna 2005. Jeho předsedou byl Jan Kasal, v té době 1. místopředseda strany, dále pak

Aleš Kašpar coby volební manažer, Jan Decker, Ondřej Jakob, tiskový mluvčí strany,

Jaroslav Poláček, vedoucí analytického oddělení Ústřední kanceláře strany a Pavel Severa,

poslanec a lídr kandidátky v Pardubickém kraji (Analýza voleb, 2006, s. 87).

Cílem kampaně bylo dosažení dvouciferného volebního výsledku jak se několikrát

vyjádřil předseda M. Kalousek (např. Hlasy pro lidovce kolísají, Kalousek napadá

agentury, Lidové noviny, 20.4.2006, s. 1, 4).

9.1 Strategie KDU-ČSL ve volbách 2006

KDU-ČSL si pro tyto potřeby nechala vypracovat sociodemografické

a sociologické  studie (Čaloud et al., 2006, s. 83), které jí pomohly v rozhodování, na jaký

segment trhu má zaměřit svou komunikaci ve volební kampani a jaké cílové skupiny

voličů má oslovit.

Pomocí odpovědí na otázky R. Faucheuxe (viz. kapitola 7.1.1) zkusím zpětně

popsat, jak strategie KDU-ČSL mohla vypadat.

9.1.1. Sdělení kampaně

Kampaň KDU-ČSL se soustředila především na komunikování volebního

programu (viz. přílohy III a IV). Sdělení směřovala k různým cílovým skupinám voličů

(podle zaměření volebních materiálů): rodinám, seniorům, zemědělcům a obyvatelům

venkova, zaměstnancům (oslovení této skupiny bylo reakcí na problematiku přijímaní

zákoníku práce), podnikatelům – živnostníkům, malým a středním podnikatelům a

tradičním voličům. KDU-ČSL prováděla výše zmíněný sociodemografický výzkum, ale

jak je patrné, soustředila se na své spíše tradiční voliče a příznivce. Dále se rozhodla se

zaměřit

na skupiny voličů, které by mohla oslovit přes ekonomické výhody a které nejsou názorově

vyhraněné.



38

Hlavním sdělením, které bylo podpořeno již tradičním heslem „Klidná síla“1

a sloganem „Volte rozum,“ bylo založeno na precizně vypracovaném Volebním programu

KDU-ČSL 2006 (dále citován jako Volební program, 2006). Ten se věnoval mnoha

oblastem, jako jediná strana např. informačním a komunikačním technologií (Volební

program, 2006, s. 54 - 60). Výraznou změnou byl program „Třikrát a dost“ (Volební

program, 2006, s. 72). Výrazné osobnosti strany byly na reklamních nosičích spojeny

s jednotlivými tématy, např. rodina a Miroslav Kalousek. KDU-ČSL se také rozhodla

oslovit voliče v krajích, v kterých nemá tradičně vysokou podporu pomocí známých jmen

osobností. Proto v Karlovarském kraji byl lídrem kandidátky fotbalista a trenér František

Straka a v Ústeckém kraji prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Pro podpoření svých sdělení využila strana známých osobností (např. režiséra Jana

Hřebejka nebo spisovatele Ludvíka Vaculíka). 2

Sdělení by mělo mít vlastnosti, které se nazývají ŠEST C

(Thurber, 1995, s. 43):

 1. Jasné (Clar). Precizně vypracovaný volební program KDU-ČSL, podpořený

sloganem „Volte rozum,“ je podle mého názoru jasným sdělením pro voliče.

 2. Stručné (Concise). Slogan s heslem jsou stručné, avšak musí být podpořeny

dalšími aktivitami, aby sdělení bylo pochopitelné.

 3. Napojené na to, jak voliči přemýšlí (Connected). Domnívám se,

že racionalizované sdělení pro voliče a příznivce je dobré, avšak emotivní

zabarvení může chybět.

 4. Přesvědčivé, vyvolávající emoční odezvu (Compelling). Tady vidím trochu

problém, protože sdělení, které je založené na kvalitním volebním programu je

racionální („Volte rozum“) a tedy přesvědčivé jen do určité míry.

 5. Kontrastní (Contrasting). Sdělení se nevymezuje vůči ostatním, není ničím

výjimečné, ani úderné (na rozdíl např. ČSSD a „Jistota a prosperita“, ODS

a „Modrá šance pro každého“). Možná, že je až moc klidné a nekontrastní.

 6. Uvěřitelné (Credible). Problém může nastat i zde, protože KDU-ČSL je zpravidla

součástí koalice (nemůže prosazovat sama vše, co chce) a také si myslím, že není

vnímána jako tvůrce významných zákonů a rozhodnutí, spíše jako přizpůsobivá

strana s cílem být v každé vládě. Proto by mohlo být i sdělení pro veřejnost těžko

                                                
1 KDU-ČSL poprvé použila ve volbách v roce 1996 (Čaloud et al., 2006, s. 83)
2 Dostupné z <http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10386&IDCl=15417>
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uvěřitelné. Také heslo „Klidná síla“ u strany, která má nálepku „rozbíječů koalic“

je snadno napadnutelné.
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Message box – jak se domnívám, že mohl vypadat pro KDU-ČSL:

Co říká kampaň o kandidátovi?

KDU-ČSL je klidnou a rozumnou sílou, která není ani pro bohaté, ani pro ty,

co nechtějí pracovat. Je pro všechny lidi, kteří věří v základní křesťanské hodnoty

(na kterých byla vybudována evropská civilizace). To však neznamená, že je jen pro věřící.

Je hodnotnou alternativou k ČSSD (která se nezdráhá podílet na moci společně

s komunisty) a také k ODS (která je stranou pro bohaté lidi žijící převážně ve městech).

KDU-ČSL chce svým voličům a jejich blízkým zajistit kvalitní životy.

Co bude říkat o opozici?

ČSSD je strana, která otevřeně spolupracuje v Poslanecké sněmovně PČR s KSČM.

Nechová se jako koaliční partner, protože při prosazování návrhů zákonů využívá podpory

komunistických poslanců.

ODS je stranou pro bohaté a pro lidi žijících ve městech, která nedělá nic

pro venkov.

Strana zelených nebyla zřejmě v době přípravy strategie ještě důležitým hráčem

na politické scéně.

US-DEU je stranou, která má velké vnitřní problémy a její představitelé nejsou

schopni se na ničem domluvit.

Co očekáváme, že bude opozice říkat o sobě?

ČSSD je strana, která dovedla Českou republiku do Evropské unie a snaží se zřídit

sociální stát, který bude spravedlivý k většině občanům.

ODS ukončí plýtvání peněz, které zavedla ČSSD, a bude dělat vše lépe než ČSSD.

US-DEU je stranou, která je pro ty, co nechtějí volit velké strany.

Co očekáváme, že bude říkat opozice o nás?

ČSSD: KDU-ČSL musí být v každé vládě za každou cenu. Je „rozbíječem“

koaličních vlád. Je jen menšinovým koaličním partnerem ve vládě, ale chová se

jako většinový. Již delší dobu dává jasně najevo, že chce vládnout společně s ODS.

ODS: KDU-ČSL je naším potenciálním partnerem ve vládě.

US-DEU: KDU-ČSL chce být v každé vládě za každou cenu. Možná zdůrazní

extrémní názory lidovců na potraty a registrované partnerství.

9.1.2 Ladění kampaně

KDU-ČSL od začátku do konce měla svou kampaň pozitivně laděnou.

Také opoziční strany významně nenapadala.
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Naopak největší útoky na lidovce pocházely od Balbínovi poetické strany

a to v podobě billboardů, které hanily předsedu M. Kalouska. Ten se k nim výrazně

nevyjadřoval.

9.1.3 Načasování kampaně (Timing kampaně)

KDU-ČSL se svou kampaní přišla velice brzy.1 Oficiální zahájení proběhlo

po Sjezdu KDU-ČSL v Plzni 12. prosince 2005 a to 14. prosince, kdy se rozjel první vlak

pojmenovaný Klidná síla (jezdil po celou kampaň). Rok a půl před volbami probíhaly

v různých městech tzv. Minikotle, tedy setkání krajských lídrů s občany. Název vznikl

podle pořadu Kotel vysílaného na TV Nova. Tyto besedy byly inzerovány v regionálních

médiích a pomocí plakátů.

10. února 2006 byl v Praze slavnostně odhalen předvolební billboard, na kterém byl

M. Kalousek a upozornění na zvýšení rodičovského příspěvku, které prosadila

KDU-ČSL. Volební program byl oficiálně představen na tiskové konferenci 28. února

2006. Během dubna a května se objevovaly billboardy. Mítinky jednotlivých kandidátů

byly v režii představitelů strany jednotlivých krajů. Podle diáře, který se nachází

na webových stránkách KDU-ČSL, lze odhadnout, že největší intenzita akcí byla v květnu.

Vyvrcholení celé kampaně zřejmě mělo být setkání 1. května na Letné jako společné

setkání Konfederace politických vězňů a KDU-ČSL. 5. května 2006 byly slavnostně

spuštěny nové volební  internetové stránky strany. Oficiálním koncem kampaně bylo její

slavnostní zakončení v Brně a to 31. května 2005. Ve stejný den se také konal benefiční

koncert Miroslava Kalouska v Českých Budějovicích, který zakončil jeho regionální

kampaň.

Podle hodnocení R. A. Faucheuxe můžeme časování kampaně lidovců připodobnit

k tzv. strategii „želva“ (2002, s. 55), která znamená pomalý start a poté pomalé a ustavičné

budování kampaně. Strana v ní zbytečně neriskuje a nenapadá opozici. Pomalu se blíží

ke dni voleb.

9.1.4 Alokace zdrojů

KDU-ČSL nepatří ke stranám s velkou podporou voličů, a proto se musela starat

o své stávající voliče – členy a příznivce, aby si udržela určitý volební výsledek. Křesťanští

demokraté mají poměrně stálou členskou základnu a své příznivce, ale museli

je zmobilizovat, aby všichni šli volit. Nemohli totiž předpokládat, že se jim podaří oslovit

tak velký počet nerozhodnutých voličů, že své členy a sympatizanty nebudou potřebovat.

                                                
1Pro  Pro informace o načasování kampaně jsem využila archiv www.kdu.cz.
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Jak se však zdá, ze začátku byla kampaň zaměřena na nerozhodnuté voliče (Minikotel,

vlak Klidná síla, billboardy, letáky…), ale ta nejdůležitější akce byla spíše pro členy

a příznivce (Setkání na Letné: 1. máj bez komunistů).

9.1.5 Výzvy a bariéry

Netradičním komunikačním prostředkem, který se ve volební kampani objevil, bylo

použití vlaku Klidná síla. Vzhledem k tomu, že ho ale odmítly využít regionální volební

štáby (Analýza voleb, 2006, s. 87), stal se spíše neefektivním nástrojem.

Bariéry, které měla i díky volební kampani KDU-ČSL překonat jsou obecně známé

názory ve společnosti, např. že musí být v každé vládě, rozbijí koaliční vlády apod.

KDU-ČSL také tvrdí, že je otevřená nejen pro věřící, ale i nevěřící (Volební program,

2006, s. 4), což nemusí být pro mnoho lidí zcela zřetelné.

9.2 Rozpočet a financování kampaně

KDU-ČSL uvedla náklady na volební kampaň do Poslanecké sněmovny PČR

v roce 2006 ve výši 43 miliónů korun (Čaloud et al., 2006, s. 83). Od Ministerstva financí1

dostala nazpět příspěvek za hlas ve výši  38 670 600,- Kč. Poté jí byl také vyplacen stálý

příspěvek na činnost, který dělal 56 158 333,- Kč.

9.3 Komunikační nástroje KDU-ČSL

KDU-ČSL použila ve své kampani následující placené (i neplacené) komunikační

nástroje (Analýza voleb, 2006, s. 88 – 90, více informací v Příloze II):

Reklama

� Volební program KDU-ČSL - Volby 2006

� Volební noviny Kliďas.

� Letáky Zelené pro… (viz. Přílohy II, V, VI)

� Leták Nejrozumnější program.

� Leták Etika a politika.

� Vlak Klidná síla.

� Billboardy.

� Televizní a rozhlasový spot.

Přímý marketing

� Internetové stránky www.kdu.cz.

Propagace prodeje a osobní prodej (celorepublikové aktivity)

                                                
1 Dostupné z < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/politicke_strany_31615.html>
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� Dárkové předměty.

� Setkání s občany, mítinky.

� Celorepublikové setkání na Letné 1. máj bez komunistů.

� Slavnostní zakončení kampaně v Brně.

Public relations

� Media management: tiskové zprávy, tiskových konference, autorské články,

rozhovory.

� Image-management: korporátní identita zahrnující vnímání image strany veřejností,

logo, slogan atd.

� Interní komunikace: komunikace na lokálních úrovních, argumentáře pro politiky,

stranický tisk Nový hlas, Moje KDU (registrace na webových stránkách).

� Information management: práce s informacemi je při vnějším pohledu těžko

popsatelná.
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10. KDU-ČSL a média

Média jsou nedílnou součástí politické komunikace (viz. kapitola 2).

O to důležitější pro politické strany je, aby o nich média přinášela informace. Média

uveřejňují jak placenou reklamu politickými subjekty, tak informace o politických stranách

a kandidátech v novinovém, televizním a rozhlasovém zpravodajství a diskusních

pořadech. Stávají se tak nepřímo nástrojem předvolební komunikace politických stran.

Před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006 se média často věnovala

jednotlivým politickým kauzám (např.: odposlechy M. Topolánka, financování

rekonstrukce domu M. Bursíka, vrcholem byl únik tajné policejní zprávy policejních

plukovníka Kubiceho, která diskreditovala J. Paroubka), než že by média

zprostředkovávala veřejnosti informace o volebních programech (Čaloud et al., 2006,

s. 42). Tento směr mediálního zpravodajství měl za následek, že poslední dny před volbami

byly ve znamení osobního boje mezi Jiřím Paroubkem (ČSSD) a Mirkem Topolánkem

(ODS). Tím se dostaly ostatní strany do postraní.

Zmíněná personifikace politiky je pak (Abrahamson et al. 1990 in Čaloud et al.,

2006, s. 45)1: „situace, kdy jsou političtí lídři vybíráni podle mediální zdatnosti

– schopnosti vypadat dobře na televizní obrazovce; být přesvědčivý a pohotový řečník,

který dokáže využít řeč těla a rezonovat s televizním publikem „vhodně zvoleným“

postojem i výrazem ve tváři. Z politiků se tak stávají herci a získávají postupně shodné

charakteristiky jako tzv. celebrity – hranice mezi politiky, popovými a hereckými

hvězdami, supermodelkami a populárními sportovci je od chvíle, kdy používají totožné

komunikační prostředky, téměř neznatelná.“

S mediálním obrazem kandidáta nebo politické strany souvisí také public relations.

V těchto volbách začal internetové zpravodajské portály zřizovat speciální volební

zpravodajství (např.: www.idnes.cz, www.aktualne.centrum.cz atd.), na kterých

zveřejňovaly informace o volebních stranách a jejich programech, aktuální informace

o akcích, předvolebních průzkumech, on-line reportáže, reakce politiků, komentáře atd.

(Čaloud et al., 2006, s. 46).  Nadále existovaly servery jako www.volby-2006.cz, které se

zabývaly volebním zpravodajstvím. Podle analytického webu o českých médií

(www.mediainfo.cz) nedominovalo v dubnu, ani v květnu 2006 internetu žádné téma, které

                                                
1 ABRAHAMSON, J. B. 1990. The Electronic Commonwealth. The Impact od New Media Technologies
on Democratic Politics. New York: Basic Books.
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by se týkalo výhradně KDU-ČSL nebo jejích představitelů (mezi nejčastější témata týkající

se politiky byly útoky na poslance Jiřího Dolejše - KSČM a Kateřinu Jacques - SZ).1

Média tak věnovala pozornost představitelům ostatních stran (hlavně

M. Topolánkovi a J. Paroubkovi). Podle množství příspěvků předsedů J. Paroubka,

M. Topolánka, M. Kalouska, V. Filipa a M. Bursíka v médiích v období dubna až června

2006 vyplývá, že tehdejší předseda KDU-ČSL měl v médiích zhruba stejný prostor

jako předseda Strany zelených. Předsedové dvou nejsilnějších stran však měli mnohem

více příspěvků. Z  uvedené tabulky (Tabulka 1) vyplývá, že média měsíc před volbami

věnovala nejvíce prostoru Jiřímu Paroubkovi a Mirkovi Topolánkovi. Tyto analýzy však

nezohledňují jiné události, kterým byl dán prostor v médiích (např. útok na Kateřinu

Jacques, zveřejnění zprávy plukovníka Kubiceho).

Tabulka 1: Příspěvky v médiích předsedů vybraných politických stran

Duben 2006 Květen 2006 Červen 2006

J.Paroubek (ČSSD) 7 034 11 347 14 391

M.Topolánek (ODS) 2 326 5 171 11 443

M. Kalousek (KDU-ČSL) 1 361 1 924 3 123

M. Bursík (SZ) 1 325 1 894 3 745

V. Filip (KSČM) 778 1 324 1 409

Zdroj: zpracováno na základě analýz z www.mediainfo.cz

V médiích byl volební program KDU-ČSL jedním z nejlépe hodnocených. Lidové

noviny uveřejnily analýzu, v které byl volební program lidovců nejlépe hodnocen

v kategoriích – reálnost programu, jeho čtivost, novinky a celkové hodnocení (Předvolební

sliby, povolební chyby, Lidové noviny: Speciál volby 2006. 3. 5. 2006, s. 1). Kladně

hodnocen byl však i v dalších médiích: „Tři z pěti hlavních stran totiž daly na stůl

podrobné daňové recepty. ČSSD už od ledna pomohla lidem s nižšími příjmy a ODS chce

nejvíce ulevit bohatším. Třetí vzadu, KDU-ČSL, dokonce přichází s reformou pro řadu

rodin nejvýhodnější “ (Daňový volební kompas: Dostihy titánů a lidovecký černý kůň,

Týden, 9. 5. 2006, s. 16).

Další téma, které přitáhlo pozornost médií, bylo prosazení zákona „třikrát a dost“

ve sněmovně (9. května 2006). Další den se objevily články např: „(…)  Pavel Severa

nejdříve zvedl nad hlavu číslo 308 (…). ,Toto je počet obětí recidivistů za přibližně 4 roky,

                                                
1Dostupný z  <http://www.mediainfo.cz/sekce.php?from=15&sid=243>
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kdy jsem v roce 2000 tento návrh podával. Zkusme tyto lidské životy určitým způsobem

chránit´, vyzýval Severa poslance a včera podvečer se dočkal podpory“ (Za smrt člověka

přísnější trest, MF Dnes, 10. 5. 2006, s. A2).

Televizní vysílání kromě tradičně věnovanému čase politické scéně (zpravodajské

a víkendové diskusní pořady) přišly s novými programy (viz. Příloha VII).
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11. KDU-ČSL a předvolební průzkumy

Pravidelně zveřejňovaly svá šetření agentury CVVM, Factum Invenio a STEM

(Čaloud et al., 2006, s. 92 – 95). Každá agentura pak prováděla výzkumy podle vlastních

pravidel a podmínek, přesto je však zajímavé je porovnat (Tabulka 2).

Tabulka 2: Vývoj stranických preferencí KDU-ČSL

Zdroj: Vypracováno na základě tabulek 1 – 3 (Čaloud aj., 2006, s. 93 – 95)

Ze stranických preferencí je patrné, že výsledky jednotlivých agentur pro jednu

stranu se mezi sebou liší. Například u agentury STEM (na rozdíl od šetření ostatních

agentur) nedosáhl výsledek za sledované období ani jednou sedmi a více procent.

Nejmarkantnější rozdíl je v dubnu, kdy podle CVVM jsou stranické preference 9,5 %

a podle agentury STEM jen 4,9 %. Tento výsledek byl zřejmě nejvíce komunikovaný

v médiích např. Hlasy pro lidovce kolísají, Kalousek napadá agentury, Lidové noviny,

20.4.2006, s. 1, 4. Je zajímavé se podívat, kdo měl možnost se v tomto článku vyjádřit.

Kromě předsedy strany M. Kalouska, který pokládá výsledek za „nesmysl,“ připojil svůj

komentář Jan Hartl z agentury STEM. Ten logicky obhajuje výsledek, ale také měl

možnost se vyjádřit k situaci a politice samotné strany: „KDU-ČSL nedovedla dovést

do konce svůj příslib. Aktivně vystupovala v Grossově aféře, ale potom to z její strany

vyšumělo. Další důvod klesajících preferencí je, že se lidovcům nepodařilo dostatečně

využít příležitosti definovat se jako křesťanskodemokratická strana evropského typu,“ míní

Hartl. Za odliv voličů podle něj může i nástup zelených. „Lidovci představovali středovou

formaci, která mohla využívat vlažné podpory lidí, kteří nechtěli dát hlas ani jedné

z velkých stran. Nyní se o tuto přelétavou podporu středového voliče patrně budou dělit

i se zelenými.“ V tomto případě agentura není jen poskytovatelem dat, ale také poskytuje

komentář, který noviny přebírají. MF Dnes ve svém článku (Preference lidovců létají

Stranické preference KDU-ČSL

Agentura prosinec leden únor březen duben květen

CVVM 8,0 6,0 7,5 6,5 9,5 5,5 (voličské preference)

Factum Invenio 7,5 6,3

6,7

6,6

7,8

7,4

7,2

5,8

STEM 6,6 6,7 6,4 6,1 4,9 5,4
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jako na houpačce, MF Dnes, 21.4.2006, s. A2) dává prostor i vyjádření ostatních agentur.

Podle nich jsou rozdílné výsledky způsobeny statistickou chybou (Factum Invenio

v dubnové volební prognóze uvedlo pro KDU-ČSL výsledek 12,3 %).1 Správný výsledek

je podle agentur ukryt mezi těmito extrémními hodnotami, tedy kolem sedmi procent.

Otázkou však je, jaký vliv (jestli vůbec nějaký) měla tato situace na voliče.

Podle stranických preferencí působí tvrzení předsedy M. Kalouska, že strana dosáhne

dvojciferného výsledku (Hlasy pro lidovce kolísají, Kalousek napadá agentury, Lidové

noviny, 20.4.2006, s. 1, 4), velmi sebejistě, avšak nedosažitelně. Je pravda, že to může

motivovat členy a příznivce, aby šli volit, ale zároveň nemotivovat nerozhodnuté voliče,

že nemá smysl dávat hlas straně, která je na hranici volební klauzule.

Konečné výsledky voleb pro KDU-ČSL  byly 7,22 % což je 386 706 hlasů.2

                                                
1 Dostupné z  <http://www.factum.cz/tz192.html>
2 Dostupné z <http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ>
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12. Závěr

Při zpracování tématu jsem narazila na problém, že existuje minimum literatury

v českém jazyce a musím přiznat, že jakmile jsem objevila americké autory (hlavně

Faucheuxe), začala se má práce dost rozrůstat. Podle mého názoru je to způsobeno

dlouholetou tradicí volebních (prezidentských) kampaní v USA a odbornou veřejností,

která se zajímá o fungování kampaní. Proto jsem nakonec nedodržela přesné rozvržení

práce podle teze a vyřadila dokonce poslední kapitolu (porovnání billboardů ODS

a KDU-ČSL), protože se mi pro cíl práce nezdála potřebná

Teoretické zázemí se stalo pro účel práce zásadním. Mohla jsem se tak

na předvolební komunikaci KDU-ČSL podívat nejen z obecně známého pohledu

marketingové komunikace (jak jsem zamýšlela v tezi), ale využila jsem teorie dostupné

z literatury americkým autorů.

Cílem mé práce bylo rozebrání zmíněné kampaně. Myslím, že KDU-ČSL se snažila

o profesionální kampaň a musím říct, že se jí to do určité míry povedlo. Kvalitně

zpracované komunikační nástroje, které neměly dobře známou podobu „statických hlav“

z minulých let, dále také propagování loga strany jako její značky a v neposlední řadě

velmi pozitivně hodnocený volební program. Dá se říct, že základ kampaně, s kterým se

musí dále pracovat, byl velmi dobrý. Cílové skupiny, které si strana zvolila, vidím

jako vhodné. Výhodu vidím i v tom, že představitelé jako Miroslav Kalousek nebo Cyril

Svoboda jsou zkušení politici a umí pracovat s médii. Dobrým nápadem byly minikotle,

které začaly dlouhou dobu před samotným začátkem kampaně a které mohly být dobrým

nástrojem pro zjištění vhodných a zajímavých témat pro veřejnost. Takové akce se mohly

pro KDU-ČSL stát určitým druhem kvalitativního výzkumu a  pomoci s výběrem témat

do kampaně. Avšak kampaň, která vyvrcholila nízkým volebním výsledkem, se nedá

pokládat za úspěšnou. Rozeberme si, jaké důvody mohly vést k nízkému volebnímu

výsledku. Rozdělila bych je na dva druhy:

a) vnější – důvody, které strana ovlivnit nemohla (nebo jen částečně),

b) vnitřní – důvody, které mohla ovlivnit samotná strana.

Vnější důvody.

Zřejmě nejvýznamnějším ovlivněním celé předvolební situace byla témata, která se

objevovala v médiích (vzestup preferencí Strany zelených, Kubiceho zpráva, napadaní

Kateřina Jacques policistou atd.). KDU-ČSL nedokázala nějaké silné téma najít.

Z mediálního prostoru tak její představitelé mizeli a média dávala prostor ostatním
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stranám. Před volbami se pak věnovala hlavně souboji předsedů ODS a ČSSD. Tento stav

jen dopomáhal k tomu, že se lidé rozhodovali mezi těmito dvěmi osobnostmi a volební boj

byl tak značně personifikován.

Dalším vnějším důvodem byly negativní kampaně velkých parlamentních stran,

na které KDU-ČSL nereagovala. Žádná reakce nepřišla ani na billboardy Balbínovi

poetické strany, které napadaly M. Kalouska. Vyvstává zde otázka, jestli lidovci nebyli

v těchto případech až moc klidnou silou.

Další nepovedený boj byla akce 1. máj bez komunistů, který křesťanští demokraté

pojali jako velký předvolební mítink svých příznivců. Média však prezentovala akci

jako setkání odpůrců komunismu a do médií se strana opět nedostala. Na druhou stranu

pro setkání členů a příznivců splnila akce svůj účel.

Vnit řní důvody.

Před KDU-ČSL stál velmi těžký úkol. Musela se rozhodnout, jestli svou

komunikační strategii rozdělí na své stabilní voliče, nebo jestli zamíří i mezi jiné skupiny

lidí a získá tak nové. Rozhodla se nejen pro udržení svých voličů, ale zkusila oslovit

i ostatní (velké množství cílových skupin). Postupem času se však musela soustředit hlavně

na mobilizaci svých voličů, protože díky nízkým předvolebních preferencím, medializaci

témat a mediálnímu souboji J. Paroubka a M. Topolánka bylo jasné, že nových voličů

získá minimum.

Miroslav Kalousek jako předseda strany mohl být nástrojem pro oslovení

pravicovějších lidí. Svou image postavil na odmítání spolupráce s komunisty,

což mohlo být také pro některé voliče přitažlivé. Avšak zároveň také na mnoho lidí působil

negativně, jeho oblíbenost nebyla nikdy vysoká a nedokázal to změnit (viz. Příloha II).

Svou věrohodnost poškodila strana také výběrem některých krajských lídrů.

Fotbalový trenér František Straka svou mediální prezentací dokázal zesměšnit nejen sám

sebe, ale i stranu. Snaha oslovit voliče v Karlovarském kraji tak skončila fiaskem.

Podle mého názoru nedokázala KDU-ČSL včas zareagovat na negativní ohlas vystoupení

F. Straky v Otázkách Václava Moravce Speciál a neměla dále uvádět tohoto kandidáta

jako svou „jedničku.“

Po celou dobu kampaně se držela strana hesla „Klidná síla“ a také se tak chovala.

Nevím, zda ho před znovuuvedením zkoumala, ale společnost se ve volbách rozhodovala

mezi změnou (ODS) a pokračováním vlády (ČSSD). Klidná síla pak mohla lehce ztrácet

svou sílu, protože změna v hesle ukryta není a pro opak voliči volili sociální demokraty.
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Řekla bych, že KDU-ČSL možná byla až moc klidnou silou, která předvolební boj výrazně

neovlivňovala.

Velké politické strany své kampaně vedly hlavně jako negativní, kritizující

své protihráče. KDU-ČSL komunikovala hlavně programové priority a negativní kampani

se vyhnula. Je pravda, že měnit strategii v průběhu kampaně není správné. Otázkou však

zůstává, jestli neměla svou komunikaci alespoň částečně pozměnit, protože takhle veškerý

mediální prostor obsadily velké strany, dále pak předsedové ODS a ČSSD. Tyto konflikty

pak lidé mohli vnímat více emočně, což u vnímání programových priorit založeném

na racionálních důvodech není možné.

Kampaň byla tedy podle mého názoru profesionálně připravená, ale nedokázala

pružně reagovat na předvolební události. Chyběly mi v ní emoce, které mnohdy mohou být

silnějším impulzem k rozhodnutí než racionální důvody (soustředění se na komunikování

volebního programu). Straně bych doporučila neměnit výrazně strategii, ale pružně

reagovat na okolní události, které se medializovaly. Kampaň by mohla pokračovat stejným

směrem, jen bych ji začala vést trochu úderněji, emotivněji, více se vymezila vůči

oponentům (nemuselo by to být negativně, ale aspoň komparativně).

Na volební kampani KDU-ČSL bylo vidět, že ani marketingoví profesionálové

spolupracující na jejím vzniku nepomohli straně k výsledku, který si přála. Nelze však

hledat chyby jen v samotné kampani, ale na nízký volební výsledek má jistě vliv celkové

vnímání KDU-ČSL (její image). Strana se od devadesátých let snaží nalézt své místo

na české politické scéně, ale nepodařilo se jí pevně se ukotvit. Například předseda strany

Josef Lux byl výrazně silná osobnost, která dokázala stranu vnitřně stmelit. Je pravdou,

že on ji také začal posouvat od pravého středu blíže k levému. Po jeho smrti se tak strana

stala koaličním partnerem sociálních demokratů, avšak s příchodem M. Kalouska začala

směřovat opět vpravo. V tomto lze nalézt jistou nečitelnost a jen vypovídá o určitých

konfliktních liniích uvnitř strany. Pro voliče se může stát strana jistým způsobem

nedůvěryhodnou (neví, jakým směrem se její představitelé vydají).

Další problém vidím v prosazované politice. Přestože byl její volební program

hodnocen nejpozitivněji, lidé vnímají jako důležitější body lidovecké politiky negativní

postoj k registrovanému partnerství, k legalizaci některých druhů drog a v neposlední řadě

výstupy představitelů pro zákaz interrupce. Troufnu si říct, že z hlediska člena strany jsou

tyto body správné, ale z hlediska velké části veřejnosti jsou nepřekonatelným problémem

a důvodem, proč stranu nebudou volit. Samotní představitelé tak mají těžkou roli, protože
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musí na jedné straně poslouchat svou členskou základnu, na straně druhé se snažit

minimalizovat důsledky těchto vyhraněných postojů. Volební kampaň jen ukázala,

že strategie mlčení o těchto tématech v předvolebním čase nebyla pro veřejnost dostačující.

Omezením pak mohla být i její vlastní křesťanskodemokratické definice. V České

republice je vnímána jako strana věřících a pravdou je, že nejvíce jejích voličů

je již tradičně z Jihomoravského, Zlínského kraje a z Vysočiny.1 Podle údajů Českého

statistického úřadu patří právě tyto kraje mezi ty s největším procentuálním zastoupením

věřících v ČR.2 Z toho vyplývá, že lidovci měli sice snahu přiblížit svou politiku

i nevěřícím, ale museli s tímto nakládat velice obezřetně. Přijít o své stabilní voliče by je

totiž mohlo stát i místo v Poslanecké sněmovně. Komunikovat tedy to, že jsou otevření

i nevěřícím (ale zároveň se dá předpokládat, že jádro voličů jsou věřící) ve státě, v kterém

se k víře hlásí menšina lidí (v roce 2001 to bylo 32,2 % obyvatel)3 se dá nazvat

i balancováním na poměrně tenkém ledě.

Závěrem krátké zamyšlení se nad politickým marketingem. Marketingové aktivity

se staly součástí volebních kampaní i v České republice. Hodnotit, do jaké míry je etické

dělat vše proto, aby se strana či kandidát zalíbili voličům, je na dlouhou diskusi. Osobně si

však myslím, že samotné marketingové aktivity nemají vliv na výsledky voleb

sto procentně, protože do předvolební komunikace vstupují i další faktory. Ať už to jsou

média a samotní novináři, nebo jen nešikovně vybraní kandidáti jako byl František Straka.

Myslím si však, že profesionálně vedené politické kampaně mají v našem světě místo,

hned vedle  komerčních či sociálních.

                                                
1 Dostupné z <http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps9?xjazyk=CZ>
2 Dostupné z <http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--

obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem>
3 Dostupné

z <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04>
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13. Resume

Political communication is very important for each democracy because it mediates

the exchange of information between politicians and the public. It is noticeable especially

before elections. Nowadays political parties often cooperate in their election campaigns

with experts in communication and in marketing.

The purpose of this work is to describe the communication of the Czech party

KDU-CSL (The Christian and Democratic Union – Czechoslovak People´s Party) and its

election campaign in the election to the Chamber of Deputies of the Parliament of the

Czech republic in 2006 using the marketing knowledge. Although KDU-CSL is a small

party and in elections  did not reach 10 per cent of votes, it usually forms part of the Czech

governments.

The work is devided into two parts – theoretical and practical. The first one

contains theory of  political communication and connected topics (e.g.: election campaigns,

political marketing, behavior of electors, pre-election researches etc.). The practical part

consists of an analyse of  KDU-CSL and its communication in the election campaign,

it observes the plan and the strategy (the message, targerting, timing, budget etc.). One

chapter is talkes about the role of media in the campaign, and one describes  the party

and pre-election researches. At the end of the work I offer an evaluation of the campaign

and its effeciency. The last part of the work contains reasons why in my view the campaign

was not be successful. 
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Přílohy

Příloha I: Faktory ovliv ňující přesnost šetření
J. Krejčí (2003, s. 36 – 37) uvádí následující faktory:

a) Statistická chyba, která se u našich agentur většinou pohybuje v rozmezí

plus/minus 2 až 3 %. Potom může vzniknout problém u stran, jejichž preference se

pohybují kolem pěti procent (u hranice vstupu do Poslanecké sněmovny). Lze jen

těžko odhadnout, kolik mandátů strana získá, nebo jestli vůbec získá nějaké.

b) Stranické preference nejsou volební prognózou, protože akt voleb je úplně

odlišný. Volit lidé jdou nebo nejdou a hlasují tajně. V šetření mohou odpovědět,

že neví, jestli půjdou volit, nebo koho budou volit. Také spíše odpovídají podle

svých sympatií, zatímco volit mohou podle jiných kritérií (např. sestavení budoucí

koalice a vlády). V rámci předvolebních kampaní na lidi působí mnoho různých

podnětů, které mohou rozhodnout o tom, jak se voliči zachovají. Výsledky šetření

tak odrážejí situaci v určitém čase a v určité situaci. Volební prognózy,

které vytváří některé agentury sice zohledňují, zda je dotázaný rozhodnut jít

k volbách a zda ví, koho bude volit, ale to potom znamená, že zveřejněná podpora

kandidáta nebo strany bude vyšší než v reálné situaci. V té totiž hraje významnou

roli to, jak se zachovají zatím nerozhodnutí voliči. Takové jednoduché volební

šetření vyžaduje mediální zpravodajství. J. Krejčí dále uvádí: „Ignorování existence

nevoličů a nerozhodnutých v různých druzích výstupů šetření a jejich neadekvátní

srovnání s výsledky voleb a navzájem mezi sebou je v českém mediálním

zpravodajství stále ještě běžnou chybou. Samotný nesoulad stranických preferencí

s výsledkem voleb je však způsobem nikoliv tolik chybou měření, jako spíš

omylem komentátora.“

c) Nedostatky šetření, které se mohou projevit u některých agentur.
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Příloha II: Komunika ční nástroje ve volební kampani KDU-ČSL

ve volbách do PS PČR  2006

(Zpracováno podle Analýzy voleb, 2006)

Reklama:

1. Kliďas

Volební noviny, které byly rozdávány po celém území České republiky. V každém

kraji vyšla jiná varianta novin, všechny však měly společnou celorepublikovou vnitřní

dvoustranu (s rozhovorem s předsedou strany M. Kalouskem, články místopředsedů stran,

rozhovor s F. Strakou). Vnější dvoustrana byla věnována krajským kandidátům. Na titulní

straně byly články o lídrovi nebo o dvojce na kandidátce. Na poslední straně byly

ve většině variant novin soutěže. Informace o čtenářích, kteří se jich zúčastnili, byly

využity pro zaslání informační sms a e-mailu těsně před volbami.

Grafické zpracování volebních novin bylo podobné jako zpracování bulvárního

tisku.

2. Zelené pro…

Letáky byly podporou pro volební program a obsahovaly stručné obsahy

jednotlivých kapitol. Byly rozdávány po celé republice. Celkově bylo sedm variant

ve stejném grafickém zpracování a formátu, vždy podle zaměření na určitou cílovou

skupinu. V letácích byly krátké tématické články a ilustrující fotografie. Na většině z nich

nebyli političtí představitelé. Stranu připomínaly logo a heslo. Témata byla následující:

� Zelená pro rodinu.

� Program 50+.

� Zelená pro venkov.

� Zelená pro město.

� Zelená pro zaměstnance.

� Zelená pro podnikatele.

� Zelená pro sport a volný čas.

� Dalším letákem je Zelená pro přírodu, který byl nástrojem Libora Ambrozka.

Rozdáván byl na jeho předvolebních akcích.

3. Leták Nejrozumnější program

Vznikl jako reakce na článek v Lidových novinách (Předvolební sliby, povolební

sliby. Lidové noviny: Speciál volby 2006, 3. 5. 2006, s. 1), který vyhodnotil volební
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program KDU-ČSL jako nejlepší (parametry: novinky, čtivost a reálnost) a také to,

že křesťanští demokraté splnili nejvíce z volebního programu z roku 2002.

4. Leták Etika a politika

Leták, který byl zaměřen na věřící a který vypracovala Moravsko-slezská

křesťanská akademie. Informoval o hlasování parlamentních stran o tématech jako jsou

registrované partnerství a využití embryí atd. Byl distribuován v posledních dvou nedělích

před volbami mezi věřící.

5. Vlak Klidná síla

KDU-ČSL použila netradiční dopravní prostředek a zakoupila si

u Českých drah, a. s. možnost pojmenovat rychlík na trati Plzeň – Jeseník a zpět. Vlak

využili představitelé při oficiálním zahájení volební kampaně a to 14. 12. 2005 a ke čtyřem

tématickým jízdám (19. 1. 2006 bezpečnost, 28. 2. 2006 rodina, 24. 4. ekologie

a 31. 5. 2006 k závěrečné jízdě na trase Praha – Brno). Cestující se tak v těchto vlacích

mohli setkat s představiteli KDU-ČSL a přímo je oslovit.

5. Billboardy

Billboardy se objevovaly po celé České republice ve dvou základních variantách.

První byl jen modro červeno bílý billboard s dvěma různými slogany: „Mezi socialismem

a modrou šancí musí být rozum. Volte rozum.“ Tento komunikační nástroj byl zřejmě

jediný, který svým sdělením reagoval na své oponenty a vymezoval se vůči nim. Další

slogan byl „Rozum síla odvaha. Volte rozum.“ Tyto billboardy byly celorepublikové.

Druhý typ billboardů byl spojen s určitým kandidátem.Vypadal tak, že představitelé

určité cílové skupiny (senior, mladý pár lidí, maminka s dítětem, rodina…) drželi obraz

„hlavy“ politika a v pravé části byl slogan spojený s volebním programem např.:

„Pro rodinu rozum a bezpečí.“

„Přísně na zločin Třikrát a dost.“

„Prosperita bez korupce.“

„Spravedlnost prosadí jen odvážní“ atd.

Billboardy byly umístěny v příslušných krajích (podle znázorněného politika).

Miroslav Kalousek, předseda strany, měl po republice ještě jeden jiný billboard, který

reagoval na prosazení zvýšení rodičovského příspěvku. Tento billboard odstartoval

kampaň již 10. 2. 2006, kdy byl slavnostně odhalen v Praze. Ostatní billboardy se

objevovaly až během dubna a května.
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Někteří kandidáti měli také své zvláštní slogany, např. Cyril Svoboda – „Svoboda

chce více žen v politice. Já chci Svobodu.“ Dalším byl Jan Kasal: „Volím dobrou práci.

Volím Jana Kasala.“ Zajímavý billboard zvolila Jana Křížová (stala se lídrem kandidátky

v Karlovarském  kraji poté, co odstoupil z prvního místa F. Straka). Její fotografii drží

právě on a slogan je: „Schopná žena do politiky.“

6. Televizní a rozhlasový spot

Spoty sice patří do reklamy, ale volební spoty v České republice nesplňují

podmínky placeného prostoru v médiích. § 16  zákona č. 247/1995 Sb. o volbách

do Parlamentu České republiky1 vyhrazuje pro kandidující politické strany, politická hnutí

a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, celkem 14 hodin v Českém

rozhlase a 14 hodin v České televizi vysílacího okruhů bezplatně. Tento čas se dělí

rovnoměrně mezi všechny výše zmíněné subjekty. Losem se poté určují termíny vysílacích

časů.

KDU-ČSL nevytvořila televizní volební spot a finance (1 milion korun) na jeho

tvorbu darovala na povodňové konto České katolické charity (4. dubna 2006). Televizní

spot i rozhlasový spot byl vlastně jen informací o tomto daru.

Přímý marketing

KDU-ČSL z těchto nástrojů použila internetové stránky. 5. května 2006 slavnostně

spustila nové stránky na stávající adrese www.kdu.cz. Kromě aktuálních informací

o volební kampani, programech politiků a informací pro občany a novináře zahrnovala

(dodnes fungující) možnost získávat aktuální informace na vlastní e-mailovou adresu

(moje KDU). Tento nástroj byl využíván i pro komunikaci aktivit v rámci volební

kampaně: možnost stáhnout si volební spoty, billboardy, program a letáky. Na webových

stránkách byla také spuštěna hra s názvem Vláček.

Propagace prodeje a osobní prodej

Zmapovat veškeré podobné aktivity kandidujících za KDU-ČSL je téměř nemožné.

Každý kandidát má svou regionální kampaň. S celorepublikového hlediska však můžeme

přeci jen popsat několik aktivit.
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1. dárkové předměty

Kromě dárkových předmětů jednotlivých kandidátů (např. Jan Kasal - CD

s pohádkami, kuchařka,  Miroslav Kalousek - Müsli tyčinky, pohlednice s Monikou

Žídkovou) byly celorepublikově rozdávány:

� oplatky s kandidáty,

� míče s podpisem F. Straky,

� pivo Klidná volba,

� drobné předměty jako propisky, papírové kšilty proti atd.

2. Setkání s občany, mítinky

Po Minikotlích přicházela na řadu vlastní setkání kandidátů s občany, která byly

řízeny hlavně volebními štáby jednotlivých krajů po schválení celorepublikovým volebním

štábem. Předseda Miroslav Kalousek například jezdil po vesnicích a městech v Jihočeském

kraji (lídr kandidátky), kde se na určených místech setkával s občany. Akce byly

propagovány pomocí plakátů, letáků a na internetových stránkách strany. Celou kampaň

zakončil 31. května 2006 benefičním koncertem v Českých Budějovicích, kam ho přijeli

podpořit známí zpěváci.

3. Celorepublikové setkání na Letné: 1. máj bez komunistů

KDU-ČSL společně s Konfederací politických vězňů uspořádala velkolepou akci

na pražské Letné. Zúčastnili se jí stovky členů a příznivců strany z celé republiky. Na akci

promluvili funkcionáři strany spolu s představiteli KPV. Doprovodný program tvořili

hudební skupiny apod. Média však o celé akci informovala aniž by zmínila KDU-ČSL,

ačkoli na setkání byly stánky strany, volební materiály atd. a bylo zřejmé, že se jedná

o předvolební akci.

4. Slavnostní zakončení kampaně v Brně

Konalo se 31. 5. 2006 a předcházela mu poslední jízda vlaku Klidná síla.  Média se

akci nevěnovala.

Public relations

Spolupráce KDU-ČSL s PR konzultanty nelze zmapovat, protože ani strana,

ani konzultanti se takovou činností nechlubí. Podle rozdělení aktivit PR Briana McNaira

lze popsat nástroje, které lidovci ve volební komunikaci používali (některé z nich jsou

dlouhodobého charakteru).

                                                                                                                                                   
1 Dostupné z <http://www.parliament.cz/docs/texts/1995-247.html>
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� Media management

K práci tiskového oddělení KDU-ČSL patřila komunikace s médii. Vydávání

tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí1 k různým událostem, které by přitáhly

nejen pozornost médií, ale také by se v nich objevily. Vzhledem ke množství politických

kauz ostatních stran, souboje M. Topolánka a J. Paroubka nebylo kromě antikampaně

Balbínovi poetické strany proti M. Kalouskovi významně medializováno žádné téma

týkající se představitelů a samotné strany (Analýza voleb, 2006, s. 82). Z vnějšího pohledu

nelze jednoznačně říct, jakým způsobem pracuje  KDU-ČSL na dobrých vztazích s médii.

Lze však předpokládat, že je to činnost dlouhodobého rázu.

Podle materiálu KDU-ČSL (Analýza voleb, 2006, s. 82 ) publikovali poslanci

do voleb celkem 181 vlastních článků nebo rozhovorů (leden – 23, ale květen –

53 výstupů). Stejný materiál také udává, že v roce 2006 do voleb bylo vydáno celkem

39 stanovisek strany (zahrnující tiskové konference, tiskové zprávy). Devět bylo věnováno

kampani. „KDU-ČSL v tomto období nejvíce komentovala témata spojená se

zdravotnictvím, církevním zákonem, životním prostředím a jarními povodněmi. Tento

výčet témat tiskových zpráv však neodráží důraz, který byl kladem na jednotlivá témata.

K zásadním tématům byly vypracovány argumentáře, které měly pomoci regionálním

politikům a sloužit jako argumentační základ pro mediální výstupy. V půlroce

před volbami byly rozeslány k tématům: zákoník práce, odbojáři, zdravotnictví (zejména

v souvislosti s programem KDU-ČSL), školné a poslanecká imunita“ (Analýza voleb,

2006, s. 82).

� Image-management

Image souvisí s rozsáhlým množstvím různých činností a s korporátní identitou. Image čtyř

nejsilnějších stran a Strany zelených byly předmětem šetření agentury CVVM v dubnu

2006. Z tiskové zprávy2 tohoto výzkumu vyplývá, že respondenti se shodovali zejména

v negativních výrocích o politických stranách.

Při porovnání s ostatními parlamentními stranami není vnímání KDU-ČSL

veřejností odlišné od ostatních stran. Z odpovědí také vyplývá, že vnímání politických

stran není moc pozitivní (rozdíl je ve vnímání Strany zelených). Při podrobnějším pohledu

na jednotlivé otázky, u kterých převážily negativní odpovědi, zjišťujeme (počet odpovědí

ano/ne/neví):

                                                
1 Dostupné z  <http://www.kdu.cz/default.asp?page=31&IDR=135&Id_Rok=12>
2 Dostupné z  <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100577s_pv60503.pdf>
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− Neřeší problémy rozvážně: jako každá zkoumaná parlamentní strana

(35/48/17).

− Nemá ekonomický program umožňující hospodářský růst: tato odpověď je

zajímavá, protože roli ekonomického experta má M. Kalousek. Negativní

odpovědi mohou souviset s vnímáním jeho osoby. Je také důležité si

uvědomit, že 30 respondentů odpovědělo, že neví  (32/38/30).

− Strana vyvolává zbytečné konflikty: stejně jako ČSSD a ODS (52/35/13).

− Stará se jen o získání moci: jako všechny ostatní strany (62/27/11).

Pozitivně byla hodnocena:

− Umožňuje rozvoj střední vrstvě  (42/37/21).

− Podporuje rozvoj podnikatelské sféry (41/35/24).

− Je zárukou demokratických poměrů (48/35/17).

− Svůj program zaměřuje na sociálně slabé (45/36/19).

Zajímavá jsou vyvážená hodnocení:

− Je zárukou právního řádu a bezpečnosti občanů (40/40/20).

− Dokáže obhajovat zájmy v ČR v zahraničí (39/39/22).

− Má výrazné politické osobnosti (46/43/11).

Na základě výzkumu lze jen těžko vynést obecně platné výroky o KDU-ČSL. Dá se

o nich však spekulovat. Obecné negativní vnímání činnosti politických stran není

výjimečné – všechny parlamentní strany dopadly podobně. Zajímavé je, že lidé vnímají

program křesťanských demokratů jako pozitivní pro střední vrstvy, podnikatele a sociálně

slabé, avšak přitom podle nich nezaručuje hospodářský růst. Poté také vnímají KDU-ČSL

jako záruku demokratických poměrů (zřejmě vyplývající z postoje ke KSČM), ale přitom

není vnímána jako záruka právního řádu a bezpečnosti občanů. Důvody není možné

jednoznačně určit, může to však být i díky tvrdé protidrogové politice, zákonu třikrát

a dost, postoji k potratům a registrovanému partnerství.

MF Dnes otiskla v článku Zneklidněná klidná síla (MF Dnes, 24. 5. 2006, s. B6)

napsaný Janou Bendovou, který se zabývá předvolební situací strany a M. Kalouska.

Podle mého názoru obecně přijímaný názor na stranu. I přes výčet některých pozitivních

činů strany je závěr spíše negativní. V článku se píše o nálepce „rozbíječů vlád,“ které se

nemohou lidovci zbavit, o dosazovaní lidí na úřady, na kterých vládnou,

o postojích k tématům moderní společnosti (potraty, registrované partnerství, legalizace

lehkých drog) atd. Závěr pak jen vypovídá o celkovém vnímání této strany - i přes některé
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rozumné body volebního programu a pozitivně hodnocené prosazení určitých

zákonů - je přesto postoj ke KDU-ČSL spíše negativní. Tento článek byl vytištěn krátce

před volbami a k image straně určitě nepomohl.

Image strany je úzce spojena s image jejích představitelů. Před volbami byl

předsedou M. Kalousek, jehož oblíbenost u veřejnosti není moc velká. M. Kalousek spojil

svou předvolební rétoriku s jasným vymezením se vůči KSČM (např. Kalousek: Nechci se

líbit všem,  MF Dnes, 11.3.2006, s. a. A8), na kterém si budoval svou image.

Agentura STEM, která se zabývá šetřením popularity politiků vydala v květnu 2006

tiskovou zprávu,1 z které je patrné, že se M. Kalousek řadí mezi politiky s nepříznivým

hodnocením. Jeho popularita se od května 2005 do stejného měsíce roku 2006 pohybovala

pod 40 %. V posledním měsíci před volbami dosáhla 35 %. Kladně je hodnocen kromě

příznivců KDU-ČSL ještě příznivci ODS.

� Interní komunikace

Komunikace uvnitř strany probíhá ve dvou rovinách. První je komunikace členů a jejich

členských organizací (krajské, okresní a místní).2 Pro regionální politiky např. strana

připravovala argumentáře k vybraným tématům (Analýza voleb, 2006 s. 82). Druhou je

komunikace z centra KDU-ČSL k těmto lidem. Strana používá stranický tisk, který se

jmenuje Nový hlas. Je distribuován funkcionářům a zájemcům zdarma každých čtrnáct

dní.3 Je možné si ho objednat i v elektronické podobě na webových stránkách strany.

V době před volbami byl významným volebním nástrojem pro příznivce a členy strany.

Obsahoval různá volební témata, vyzdvižení práce ministrů, pozvánky na předvolební akce

a v posledním čísle i dopis předsedy strany.1 Cílem bylo mobilizovat voliče, aby šli

k volbám.

Dalším nástrojem interní komunikace jsou webové stránky, na kterých

po zaregistrování může kdokoli dostávat různé informace o straně a jejích představitelích.

Otázkou jsou zpětné vazby. Kromě korespondence s funkcionáři mají členové

zřejmě možnost projevit své názory jen v regionálních organizacích.

� Information management

KDU-ČSL jistě před volbami používala informace tak, aby ovlivnila veřejné

mínění ve svůj prospěch. Zdůrazňovala spolupráci KSČM a ČSSD, vůči které se

vymezovala, přestože setrvávala v koalici se sociální demokracií. Avšak nepoužívala

                                                
1 Dostupné z <http://www.stem.cz/clanek/1083>
2 Dostupné z <http://www.kdu.cz/default.asp?page=4>
3 Dostupné z  <http://www.kdu.cz/subweb/default.asp?page=31&IDR=140>
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negativní kampaň a nenapadala ostatní představitele stran. Práce s informacemi je

pro pohled zvenčí dost neuchopitelná, protože veřejnost neví, jaké informace jsou

zkrácené, zkreslené atd.

                                                                                                                                                   
1 Dostupné z <http://www.kdu.cz/subweb/default.asp?page=31&id_rok=12&IDR=140>
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Příloha III: Volební program KDU- ČSL 2006, první strana
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Příloha IV: Preambule volebního programu KDU-ČSL 2006
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Příloha V: Zelená pro venkov (leták)



69

Příloha VI: Zelená pro rodinu (leták)
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Příloha VII: Televizní pořady před volbami 2006

Česká televize

Kromě známého formátu Otázky Václava Moravce přišla ČT s novým pořadem

Otázky Václava Moravce Speciál. V prvním zmíněném pořadu byl M. Kalousek měsíc

pře volbami dvakrát. Naposledy 21. května. Poslední předvolebními hosty pořadu byli

M. Topolánek a J.Paroubek.

Česká televize začala vysílat nový pořad Otázky Václava Moravce Speciál

dne 2. března 2006 (poté každý čtvrtek od 21 hodin). Jednotlivé pořady byly věnované

nejsilnějším krajským kandidátům politických stran v daném kraji. Vybrané byly podle

exkluzivnímu výzkumu pro ČT.1 V každém pořadu byl i zástupce KDU-ČSL. Zřejmě

nejznámější bylo vystoupení  Františka Straky hned v prvním vysílání, v kterém urazil

vietnamskou menšinu žijící v České republice: „Je nesmírně důležité, abychom udrželi

v kraji naše podnikatele. Abychom tenhle nešvar, který tady je – včetně toho, co bylo

jmenováno: Vietnamci a tak dále – aby to u nás nebylo, aby to zmizelo“ (Politik Straka:

Vietnamci jsou nešvar, MF Dnes, 4. 3. 2006, s. 1). Tento kandidát nakonec stáhnul svou

kandidaturu, protože nedostal české občanství. Nadále však podporoval předvolební akce

strany. Zřejmě je to jeden z mála případů, kdy jedno vystoupení v televizním pořadu

diskvalifikovalo politického kandidáta. Sice se díky němu dostal do povědomí veřejnosti,

avšak v negativním slova smyslu.

Nova

Televize Nova vysílala pravidelný nedělní diskusní pořad Sedmička. Posledním

hostem byl Milan Šimonovský a to 21. 5. 2006. Také tato televize přichystala novinku a to

tzv. Volební duel 2007, v kterém se 1. 6. 2006 setkali opět předsedové dvou nejsilnějších

stran.

TV Prima

Kromě tradičního diskusního pořadu Nedělní partie přišla i TV Prima s novým

pořadem – Poslední duel. Celkem byly dva a to 31. 5. 2006 – J. Paroubek a M. Topolánek

a 1. 6. 2006, v kterém byl i M. Kalousek s M. Bursíkem a V. Filipem.

Z televizních programů, které byly věnovány před volbami politikům, je vidět,

že se televize snaží přicházet s dalšími formáty televizních pořadů. Také si nelze

nevšimnout, že i v televizním vysílání měli nejvíce prostoru (zvláště v době těsně před

volbami) souboje Jiřího Paroubka s Mirkem Topolánkem. Na nových formátech pořadů

                                                
1  Dostupné z <http://www.ct24.cz/vyhledavani/index_view.php?id=149751>
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televizních stanic je dobře vidět posun předvolebních diskusních pořadů. Za prvé je

kandidátům dán větší prostor k vystoupení na televizní obrazovce a za druhé je vidět jistý

posun k osobním soubojům nejsilnějších kandidátů (Topolánek vs. Paroubek). Tyto

souboje byly pro českou veřejnost známé ze zahraničí (např.: z diskusí amerických

prezidentských kandidátů).

Pořady typu Otázky Václava Moravce Speciál poté přinesly větší míru

personifikace politiky. V pořadu byli zastoupeni i méně známí krajští kandidáti, což mohlo

pro určitou část veřejnosti být vůbec první seznámení s místními politiky.

V televizním zpravodajství byla KDU-ČSL prezentována s „nejmenším podílem

negativity“ (Čaloud et al., 2006, s. 60).


