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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá předvolební kampaní na sociálních sítích dvou politických 

stran SPD a Trikolóry před krajskými volbami v roce 2020. Snaží se odpovědět na otázku, 

jak vypadala čtrnáct dní před volbami předvolební kampaň těchto dvou stran na 

Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu a jak se od sebe obě kampaně lišily.  

Teoretická část se zabývá tím, jak členit politické strany pomocí konfliktních linií, popisuje 

vybrané sociální sítě a zdůvodňuje, proč jsou použité právě tyto čtyři. Ukazuje specifika 

voleb do krajských zastupitelstev s přihlédnutím k teorii voleb druhého řádu a definuje 

negativní politickou kampaň.  

Praktická část zase vykresluje situaci v České republice na podzim 2020, kdy zmíněné 

volby do krajských zastupitelstev ovlivnila pandemie nemoci covid-19. Tato část popisuje 

SPD a Trikolóru, přibližuje historii obou stran, volební úspěchy a charakterizuje jejich 

program a jeho společné body. Samotný výzkum obsahuje kvantitativní analýzu obsahu 

sociálních sítí SPD a Trikolóry doplněnou o analýzu kvalitativní, která zkoumá vyznění 

jednotlivých příspěvků. Závěr diplomové práce potom výsledná data porovnává mezi 

sebou, aby mohly být určeny rozdíly v kampaních. 

Abstract 
This Diploma thesis deals with the campaign of the two political parties SPD and Trikolóra 

on social media networks before regional elections in 2020. It strives to show the form and 

the differences of the pre election campaign of these two political parties two weeks before 

the elections on Facebook, YouTube, Twitter and Instagram.  

 

The theoretical part shows the way we can classify the political parties with the cleavages, 

describes the chosen social media platforms and answers why these four specific platforms 

had been chosen. It narrates the characteristics of the regional elections with the second-

order elections theory and defines negative campaign.  



The practical part of the thesis draws attention to the political situation in the Czech 

Republic in autumn 2020, because the regional elections were affected by the Covid-19 

pandemic. This part describes SPD and Trikolóra, their history, electoral achievements, 

defines the election program of these two parties and their similarities. The next chapter 

includes the quantitative analysis of the social media platforms of SPD and Trikolóra 

which is supplemented by the qualitative analysis describing the content of the posts. The 

conclusion of the thesis compares the data of the two parties and provides the campaign 

differences. 
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Úvod 
Sociální sítě jsou globálním fenoménem, který ovlivňuje životy stamilionů lidí tím, že jim 

umožňuje svým originálním způsobem komunikovat s okolním světem. Sociální sítě se 

také v uplynulých letech stále častěji skloňovaly v souvislosti s politiky a politickými 

stranami, kteří se na nich, pokud chtějí levně oslovit velký počet lidí, musí chtě nechtě 

naučit fungovat. Jejich užívání může pro politiky být velmi výhodné a pokud ho dokážou 

(ať už s pomocí PR pracovníků či sami) zvládnout, může být signifikantní výhodou a 

mocnou zbraní v politické aréně v boji za získávání voličů na svoji stranu. 

Sociální sítě předefinovaly politickou komunikaci a nabídly zcela nové způsoby, jakými se 

politik může prezentovat na veřejnosti. Využívají toho zejména kontroverzní politické 

osobnosti, které staví svoji kariéru na prezentování polarizujících témat, kterým se 

většinou nikdo jiný věnovat nechce. Klasickou osobností takového střihu je bezpochyby 

bývalý prezident USA Donald Trump. V českém prostředí můžeme jmenovat třeba 

předsedu SPD Tomia Okamuru, poslance za hnutí Volný blok Lubomíra Volného a v určité 

míře také bývalého předsedu hnutí Trikolóra Václava Klause ml., nebo předsedu hnutí 

ANO Andreje Babiše. Ti všichni sociální sítě využívají ke zveřejňování svého vlastního 

programu a postojů, které by nemohli buď vůbec nebo v tak velké míře prezentovat v 

médiích tradičních, jež jsou mnohem více kontrolovaná a hrozí v nich zásah editora či 

moderátora. Sociální sítě tak vlastně vzaly tradičním médiím jako je tisk, televize či 

rozhlas monopol na ovlivňování veřejnosti a nastolily jistou decentralizaci veřejného 

prostoru, při které může k lidem promlouvat prakticky kdokoli, kdo se to naučí a má 

schopnost zaujmout.  

Tento stav s sebou samozřejmě nese kromě pozitivních i mnoho negativních aspektů. 

Jedním z nich je například nekritické propagování jakýchkoli tvrzení včetně polopravd, 

pomluv nebo konspiračních teorií, která nakonec přispívají k ještě větší polarizaci celé 

společnosti. Jejich šiřitelé z řad politiků mají internet a sociální sítě jako svou hlavní 

platformu, kde mohou snadno působit, a díky algoritmům se spojovat s podobně 

smýšlejícími lidmi bez toho, aby je někdo konfrontoval.  
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Sdílení obsahu na sociálních sítích jde dělat kontinuálně a řada českých politiků to také tak 

dělá. Jak ale vypadá obsah sociálních sítí před volbami? Pro účely této diplomové práce 

jsem vybral dvě strany, které poměřily svoje síly při volbách do krajských zastupitelstev v 

roce 2020 – SPD a Trikolóru. Tyto dvě strany jsem zvolil, protože, jak si ukážeme v 

dalších kapitolách, mají společné programové body a obě byly v době voleb vedeny 

osobnostmi aktivními na sociálních sítích. Na příkladu těchto dvou stran jsem se tedy 

rozhodl zjistit, jak vypadá obsah jejich Facebooku, YouTube, Instagramu a Twitteru čtrnáct 

dní před volbami.  

Pro tento účel jsem si definoval dvě výzkumné otázky:  

1) Jak vypadala předvolební kampaň SPD a Trikolóry na sociálních sítích před 

krajskými volbami? 

2) Jak se předvolební kampaň těchto dvou stran na sociálních sítích liší?  

Předpokladem je, že předvolební kampaň bude velmi podobná, protože i strany samotné 

vykazovaly v době krajských voleb poměrně velkou míru podobnosti. Výzkum provedu za 

každou stranu pomocí kvantitativní analýzy, která bude spočívat v zaznamenání počtu 

příspěvků na vybraných sociálních sítí do tabulky. Pro relevantnější vyznění výzkumu 

doplním kvantitativní analýzu o prvky analýzy kvalitativní, kterou využiji při určování 

vyznění příspěvků. S výslednými údaji za obě strany potom provedu komparativní 

analýzu, díky které se pokusím podat co nejobsáhlejší a nejširší odpověď na výzkumnou 

otázku.  

Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části si 

rozebereme problematiku členění politických stran pomocí konfliktních linií. Dále si 

popíšeme vybrané sociální sítě a teoretická část bude také obsahovat definici voleb do 

krajských zastupitelstev s přihlédnutím k přiřazením těchto voleb do kategorie voleb 2. 

řádu. V této části také definujeme negativní politickou kampaň.  
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V praktické části si nastíníme specifickou situaci způsobenou pandemií nemoci covid-19 v 

České republice, která ovlivnila krajské volby na podzim 2020. Charakterizujeme si obě 

strany, rozepíšeme si jejich historii a dosavadní výsledky v minulých volbách. Ukážeme si 

jejich program a porovnáme jeho společné body. Nejprve budeme na každé sociální síti 

ukazovat, jakým způsobem na ní strany vytvářely obsah, zajímat nás bude počet příspěvků 

a jejich charakteristika jako například vyznění, co konkrétně zobrazovaly a o jakých 

tématech pojednávaly. V samotném závěru praktické části potom porovnáme výsledky 

analýzy za jednotlivé sociální sítě a pokusíme se zodpovědět druhou výzkumnou otázku, 

jak moc a jestli vůbec se od sebe kampaně na sociálních sítích těchto dvou stran 

lišily.                    

1. Volby do krajských zastupitelstev 

1.1.Definice 

Kraje jsou Ústavou definovány jako vyšší územně samosprávní celky, které jsou 

samostatně spravovány zastupitelstvy. Ta jsou volena tajným hlasováním na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Kraje jsou (stejně jako obce) 

veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodařit podle 

vlastního rozpočtu.  Krajská zastupitelstva jsou volena na čtyři roky poměrným volebním 1

systémem založeným na D'Hondtově metodě. V České republice je 13 krajů plus hlavní 

město Praha, která stojí mimo toto členění, a proto se v ní volby do krajských 

zastupitelstev nekonají. Aktivní i pasivní volební právo je podmíněno dosažením 18 let v 

den voleb a každý volič může volit v kraji, v němž má uvedeno trvalé bydliště. Uzavírací 

klauzule je nastavena 5 procent a platí pro všechny kandidující subjekty, narozdíl od voleb 

do PS, kdy se u koalic dvou stran zvyšuje minimální hranice zisku hlasů na 8 procent a u 

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Hlava sedmá, Územní samospráva. In: Sbírka zákonů. 22. 4. 2000. 1

ISSN 1211‑1244.
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koalice tří a  více subjektů na 11 procent.  Aby se při zastoupení brala v potaz různá 2

lidnatost a velikost jednotlivých krajů, mají kraje s méně než 600 000 obyvateli 45 

zastupitelů, kraje s 600 000 – 900 000 obyvateli volí 55 zastupitelů a pokud v kraji žije 

více než 900 000 obyvatel, tak jej spravuje 65 zastupitelů.  

1.2.Teorie voleb druhého řádu 
Teorie voleb druhého řádu pochází z roku 1979 od Karlheinze Reifa a Hermanna Schmitta, 

kteří ji popsali na základě prvních přímých voleb do Evropského parlamentu. I přes to, že 

prvotní Reifova a Schmittova teorie byla publikována před více než 40 lety, stále tvoří 

pevný základ dalších výzkumů, které jí rozpracovávají a upřesňují. Stále je ale pro vědce 

aktuální. Jak už název napovídá, základní charakteristikou voleb druhého řádu je to, že 

jsou považovány za méně důležité a je při nich menší volební účast než při volbách 

prvního řádu. Za ty jsou tradičně považovány parlamentní volby do té parlamentní komory, 

ze které vychází vláda – t.j. voliči chtějí přímé ovlivnění exekutivy.  Kromě voleb do 3

Evropského parlamentu a do senátu jsou tedy za volby druhého řádu považovány lokální a 

regionální volby, ačkoli jsou občanům reálně blíž, jejich výsledky jsou hmatatelné přímo v 

bydlištích voličů, bezprostředně se jich dotýkají a může se státu, že při nich i osobně znají 

kandidáty. I tak se ale, jak si ukážeme i v České republice, nepoměrně větší skupina voličů 

pravidelně zúčastní raději voleb prvního řádu. 

Volby druhého řádu bývají také označovány jako ověřovací volby. Na základě cyklického 

vzorce strany ztrácejí a získávají podporu. Například vládnoucí strany při volbách druhého 

řádu ztrácejí, především v polovině volebního období, neboť lidé vidí ve volební soutěži 

příležitost, jak se vymezit proti stávající politické reprezentaci.  Důležitost voleb druhé 4

řádu (neparlamentních voleb) je také v tom, že zde vznikají zárodky stranických elit a 

 mvcr.cz. Parlament schválil novelu volebního zákona. [online]. 28.4.2021 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: 2

https://www.mvcr.cz/clanek/parlament-schvalil-novelu-volebniho-zakona.aspx 


 ŠARADÍN, Pavel. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice. Olomouc: 3

Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1876-6.

 NORRIS, Pippa: Nomination: Second-order elections revisited. European Journal of Political Research, 31, 4

1997, č. 1, s. 112
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etablují se zde nové subjekty, které by například neměly šanci překonat uzavírací klauzuli 

v parlamentních volbách.  V kontextu porovnávání předvolební kampaně SPD a Trikolóry 5

je potřeba také říct, že podle Reifa dostávají ve volbách druhého řádu více hlasů strany 

protestní a populistické.    

Počátek voleb do krajských zastupitelstev, tak je známe, se v České republice pojí s 1. 

lednem 2000, kdy vzniklo na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů a o změně některých zákonů 13 krajských celků.  Aby kraje mohly začít vykonávat 6

své pravomoce, byly v listopadu 2000 první volby do zastupitelstev krajů, které měly 34% 

volební účast. Ta byla už tehdy poměrně nízká, pokud ji srovnáme s volbami do 

Poslanecké sněmovny v roce 2002, kterých se zúčastnilo 58 procent voličů. A to i pokud 

odečteme voliče z hlavního města Prahy, kteří navýšili oproti krajským volbám statistiky u 

voleb parlamentních. Jak je patrné při porovnání tabulek číslo 1 a číslo 2, tak celková 

volební účast v krajských volbách byla od roku 2002 pokaždé minimálně od 20 procent 

menší než u voleb do Poslanecké sněmovny. Tam se průměrná celková účast pohybuje od 

roku 2002 kolem 60 procent. U krajských voleb byla největší celková účast v roce 2008, 

kdy se dostavilo k volbám 40,3 procent občanů. Naopak nejmenší účast můžeme připsat 

volbám, které se konaly o jedno volební období dříve, tedy v roce 2004, kdy přišlo 29,62 

procent z celkového počtu voličů.     

 ŠARADÍN, Pavel. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice. Olomouc: 5

Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. str. 30 ISBN 978-80-244-1876-6.

 Kromě tohoto zákona ještě na základě vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 6

č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. 

5



6

Tabulka č. 1 –Přehled účasti při krajských volbách v procentech

2000 2004 2008 2012 2016 2020

Středočeský 32,77 30,73 42,14 36,45 34,76 40,66

Jihočeský 34,13 30,45 40,78 38,59 36,31 39,51

Plzeňský 35,55 31,34 40,28 38,21 35,74 38,80

Karlovarský 28,24 24,99 35,01 31,57 30,23 34,94

Ústecký 29,68 25,37 37,44 33,94 28,94 31,30

Liberecký 33,07 30,83 38,08 38,55 35,91 40,41

Královehradecký 34,74 32,56 41,72 38,43 37,33 41,01

Pardubický 36,46 32, 60 42,61 39,47 36,80 40,87

Vysočina 35,86 31,82 44,88 41,405 37,34 39,65

Jihomoravský 34,93 29,71 41,05 37,76 36,84 38,82

Olomoucký 34,19 28,44 38,50 35,67 33,20 37,29

Zlínský 36,07 30,63 41,13 40,34 38,50 41,19

Moravskoslezský 32,24 27,55 38,60 33,17 30,58 32,71

Celková účast 33,64 29,62 40,30 36,89 34,57 37,95

zdroj: ČSÚ

Tabulka č. 2 – Přehled účasti při volbách do PS v procentech

2002 2006 2010 2013 2017

Hl. město Praha 59,98 68,51 67,99 64,14 67,13

Středočeský 58.78 65,96 64,26 61,47 63,44

Jihočeský 58,11 65,36 63,58 60,55 61,74

Plzeňský 58 63,92 61,68 57,92 59,91

Karlovarský 50,17 56,48 54,04 51,57 52,11

Ústecký 50,65 57,22 55,66 51,69 52,38

Liberecký 55,83 62,35 61,41 57,92 60,05

Královehradecký 60,84 66,69 64,93 61,65 63,25

Pardubický 61,14 67,37 65,49 62,26 63,05

Vysočina 62,45 67,61 65,68 63,37 64,03

Jihomoravský 60,03 65,29 63,27 60,55 61,75

Olomoucký 58,88 64,52 62,12 58,90 59,77

Zlínský 60,02 66,9 64,27 61,53 62,12

Moravskoslezský 55,22 61,02 58,19 55,48 55,86

Celková účast 58 64,47 62,60 59,48 60,84

zdroj: ČSÚ



2. Covid-19 

2.1.Epidemiologická situace 
Zkoumané krajské volby z 2. a 3. října 2020 byly specifické v tom, že to byly v Česku 

první celostátní volby konané během pandemie nemoci covid-19. Ta se poprvé v Evropě 

objevila již v lednu 2020 a o několik týdnů později zcela ochromila ekonomiku, školství a 

mnoho dalších aspektů veřejného života. Je jasné, že tak logisticky náročnou akci jako 

volby, při kterých musí v jedné místnosti procirkulovat co možná největší počet lidí během 

několika dnů, ovlivnil všudypřítomný koronavirus nemalým způsobem. Pandemická 

situace se navíc na podzim 2020 začala po masivním letním rozvolnění opět zhoršovat, což 

dokazuje i to, že již 21. září přesáhl celkový počet lidí s covidem-19 číslo 50 000 a v ten 

samý den byla zavedena distanční výuka na vysokých školách. 26. září evidovaly 

nemocnice od začátku pandemie už více než 600 případů úmrtí na tuto nemoc a 30. září už 

se začaly plnit jednotky intenzivní péče, ve kterých bylo tou dobou už přes tisíc lidí.  V 7

této nepříliš optimistické situaci proto musel stát vymyslet, jak zorganizovat 

bezproblémový průběh voleb, co nejvíce bezpečný pro všechny občany, kteří jdou volit 

anebo sedí ve volební komisi. Dalším úkolem potom bylo vyhovět zákonu a umožnit 

hlasování nakaženým a těm, co byli v tu dobu zrovna v povinné karanténě.  

2.2.Praktická opatření  
Úplnou novinkou tak bylo zavedení tzv. drive-in stanovišť, kde mohli lidé volit ze svých 

automobilů už ve středu 30. září. Stačil jim k tomu pouze občanský průkaz, zakryté 

dýchací cesty a potvrzení o tom, že mají nařízeno být doma. Tato stanoviště byla zřízena v 

každém okrese a jejich celková kapacita byla podle Ministerstva vnitra dimenzována až 

pro 16 000 lidí, aby umožnila volbu všem, kteří byli v tu dobu v České republice v 

karanténě. Samotné hlasování v drive-in stanovištích proběhlo plynule a bez zácp, protože 

volební účast byla velmi nízká – v celorepublikovém průměru pouze 250 lidí na kraj.  8

 ceskenoviny.cz (ČTK). Vývoj koronavirové epidemie v ČR v číslech [online]. 10.11.2020 [cit. 22.4.2021]. 7

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/milniky-koronavirove-krize-v-cesku/1883436

 iDnes.cz. Koronavirové volby drive-in: Hlasování z auta nepřineslo žádné zácpy 8

 [online]. 30.9.2020 [cit. 23.4.2021]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volby-2020-senat-
krajske-volby-koronavirus-covid-19-hlasovani-karantena.A200930_063529_domaci_hm1
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Vhození volebního lístku probíhalo přímo z auta bez toho, aby řidič a případně spolujezdci 

museli vůz opustit. Aby se zamezilo nežádoucímu přenosu, také komunikace s komisaři 

probíhala přes zavřené okénko.  

Ve čtvrtek 1. října proběhlo hlasování v domovech seniorů a podobných sociálních 

zařízeních, kde se kvůli koronaviru nemohli klienti voleb zúčastnit. Šlo přitom o celkem 6 

zařízení v Jihočeském, Královehradeckém a Jihomoravském kraji. Pro ty, co nevyužili ani 

jednu z těchto možností, byla zřízena zvláštní volební schránka, která musela být předem 

telefonicky objednána, a se kterou komisaři s podmínkou dodržení hygienických podmínek 

obcházeli smluvené domácnosti.   9

Kromě těchto novinek byly 2. a 3. října otevřeny standardní volební místnosti, kam se 

museli lidé dostavit v roušce nebo jiné pokrývce dýchacích cest a u vstupu si 

vydezinfikovat ruce za dodržení dvoumetrových rozestupů. Volební komisař měl potom 

právo požádat o krátké sundání roušky z důvodu ztotožnění občanů.  Až po dodržení 10

těchto opatření proběhl samotný akt vhození lístků v obálce do volební urny. Celá situace 

byla specifická také v tom, že nedodržení hygienických pravidel není ze zákona překážkou 

pro hlasování. Volební komise musela s ohledem na Ústavu i v takových případech 

hlasování umožnit, i když měla povinnost následně informovat policii nebo hygienickou 

stanici. Občanům, kteří by odmítli chovat se podle pravidel hrozila pokuta, v krajní případě 

až v řádech milionů korun.   11

Jedinou výjimku tvořili lidé, kterým byla nařízena karanténa v den voleb, tedy v pátek 2. 

 Zákon č. 350/2020 Sb. O zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v 9

roce 2020. 4) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky In: Sbírka zákonů České republiky. 
24.08.2020  ISSN 1211-1244.

 Zákon č. 350/2020 Sb. O zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v 10

roce 2020. Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování In: Sbírka zákonů České 
republiky. 24.08.2020  ISSN 1211-1244.


 novinky.cz Lidé mohou volit bez roušky, riskují ale pokutu. [online]. 26.9.2020 [cit. 23.4.2021]. Dostupné 11

z: https://www.novinky.cz/volby/kraj/clanek/lide-mohou-volit-bez-rousky-riskuji-ale-pokutu-40337554
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října. Takovému jedinci potom volba umožněna nebyla  Aby byly zajištěny tyto podmínky 12

pro řádné a bezproblémové konání voleb, byly státem vyčísleny náklady celé akce na 

zhruba 25 milionů korun.  I přes ztížené podmínky a komplikace, které coronavirus 13

během voleb způsoboval, neklesla celková účast pod nejmenší hodnotu a naopak byla 

dokonce větší, než u dvou předchozích voleb do krajských zastupitelstev v letech 2012 a 

2016.  To, jakým způsobem a v jaké míře se téma covidu-19 objevilo na sociálních sítích 14

u obou stran bude zkoumat praktická část této diplomové práce.    

3. Negativní kampaň  

3.1.Historie negativních kampaní 
V této diplomové práci budeme zkoumat, jestli byly jednotlivé příspěvky negativní. Proto 

je důležité blíže se podívat na to, co vlastně negativní kampaň je a pro účely výzkumu 

přesně definovat podmínky, za kterých budeme analyzovat obsah na sociálních sítích.  

Využívání určitých prvků negativní kampaně je doloženo u politických kandidátů již v 19. 

století.  V té době se ale nejednalo o žádnou propracovanou negativní kampaň, která by 15

systematicky očerňovala politické odpůrce, ale spíš šlo občasné používání některých prvků 

této strategie. Opravdová institucionalizace negativní politické kampaně přišla v druhé 

polovině 20. století s nástupem televize, která svojí vizuální složkou dokáže efektivně 

působit na emoce masového publika.  Jako jeden z prvních využil v roce 1952 negativně 16

 iDnes.cz. PŘEHLEDNĚ: Koronavirové volby jsou tu. Podívejte se, jak na to [online]. 29.9.2020 [cit. 12

23.4.2021]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-19-volby-
cesko.A200929_110632_domaci_ajez

 Ministerstvo vnitra. Směrnice Ministerstva vnitra o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-13

protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev 
krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 [online]. 10.8.2020 [cit. 23.4.2021]. Dostupné z: https://
www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

 viz. tabulka č. 114

 LEBEDOVÁ, Eva. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. V Olomouci: Periplum, 2008. 15

Studie a analýzy (Periplum). str. 13 ISBN 978-80-86624-44-0.

 Tamtéž, str. 13.16
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laděný televizní spot americký prezident Dwight Eisenhower.  Od té doby s sebou každé 17

americké prezidentské volby nesou jisté procento negativity, které navíc každoročně 

stoupá.   

3.2.Definice negativní kampaně 
Negativita v politických kampaních tedy není ničím novým a dá se říct, že v podstatě 

žádné politické soupeření se bez ní neobejde. Je zajímavé, že podobně jako další fenomény 

sociálních věd, je i pojem negativní kampaň poměrně těžké přesně definovat a i mezi 

odborníky panuje v tomto ohledu neshoda. Především je zapotřebí si nejdřív určit rozdíl 

mezi negativní kampaní a negativní reklamou. Podle V. L. Tarranceho je negativní reklama 

prostředek, jak dosáhnout jednoho z mnoha cílů kampaně. Pojem negativní kampaň potom 

podle něj označuje komplexní charakter celé kampaně, která využívá celou řadu strategií, 

například právě negativní reklamu.   18

Johnson-Cartee a Copeland potom rozpracovali Terranceho koncept negativní kampaně a 

obohatili ho o stupnici, která ho pomáhá klasifikovat:  

1) Classic game plan – tj. klasická kampaň, obsahuje méně než 30 % negativní reklamy   

2) Campaign battle – volně přeloženo jako bojovná kampaň, negativní reklama dosahuje 

31 až 59 %  

3) Negative campaing – za skutečně negativní můžeme považovat takovou kampaň, která 

obsahuje více než 60 % negativní reklamy             

Proč vlastně politici negativní reklamu používají a co přináší? Je už na první pohled 

zřejmé, že kdyby negativní reklama nefungovala, tak by rozhodně nebyla tak oblíbená a 

nikdo by ji nepoužíval. Takto se k negativní reklamě vyjádřil John Geer: „Negativní apely 

jsou obecně konkrétnější než ty pozitivní. Ze všech negativních apelů od roku 1960 lze 32 

% přiřadit k programovým postojům. U pozitivních je to pouze 18 %. Toto zjištění 

podporují dřívější argumenty, že negativní spoty mají jinou dynamiku než ty pozitivní. To 

 Tamtéž, str. 14.17

 Tamtéž, str. 32. 18

10



znamená, že když kandidáti vytvářejí pozitivní apely, tak mají tendenci být vágní (..). Ale 

pokud útočí na opozici, potřebují více důkazů a zdůvodnění.“  Navíc negativní reklama 19

má schopnost zvyšovat zájem voličů o výsledek voleb a voliči si ji v porovnání s 

pozitivními reklamními spoty dokážou častěji vybavit, pokud jsou vystaveni jejímu 

působení.  Pokusy psychologů přinášejí důkazy o tom, že lidé věnují větší pozornost 20

negativní informacím než těm pozitivním. Gusking a Hagstrom tvrdí, že je potřeba 

shlédnout pozitivní reklamu pětkrát až desetkrát, než si zapamatujeme informaci z ní. V 

případě negativní reklamy stačí jedno či dvě shlédnutí k tomu, aby divák byl ovlivněn 

jejím sdělením.  21

V současnosti neexistuje mezi odborníky absolutní shoda ani na otázku, jaký vliv mají 

negativní kampaně na volební participaci.  Podle Martina ale mírně převažují studie, které 22

dokazují mobilizační účinek negativní reklamy. Ve svém článku také popisuje hlavní 

důvody, proč tomu podle něj je. „Lidé mohou být motivováni zúčastnit se voleb, protože 

negativní reklama zdůrazňuje hrozby v sociální oblasti nebo hrozby od konkrétních 

kandidátů a také proto, že mohou ukazovat těsnost volebního souboje. Z těchto důvodů 

mají negativní kampaně spíše mobilizační účinky na voliče.“  Výzkum Finkela a Geera 23

tvrdí, že negativní sdělení obsahují důležité a relevantní informace a mohou spíše přispívat 

k podněcování politického zájmu a v důsledku posilovat politickou participaci.  Freedman 24

a Goldstein potvrdili, že negativita podněcuje volební účast a nezáleží přitom nutně na 

 Geer, John G. Assesing Attack Advertising: A Silver Lining. V: Campaign Reform: Insights and Evidence. 19

Eds. Larry M. Bartels and Lynn Vavreck. Michigan: Michigan University Press. 2000, str. 71–72

 LEBEDOVÁ, Eva. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. V Olomouci: Periplum, 2008. 20

Studie a analýzy (Periplum). str. 39 ISBN 978-80-86624-44-0. 

 ALVAREZ, R. Michael, SHANKSTER, Alexander. Studying Statewide Political Campaigns. V: Capturing 21

Campaign Effects. Henry E. Brady, Richard Johnston, Michigan: University of Michigan, 2006, str. 312

LEBEDOVÁ, Eva. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. V Olomouci: Periplum, 2008. 22

Studie a analýzy (Periplum). str. 42 ISBN 978-80-86624-44-0. 

 MARTIN, Paul S. Inside the Black Box of Negative Campaign Effects: Three Reasons Why Negative 23

Campaigns Mobilize. Political Psychology, 2004, str. 549

 FINKEL, Steven E. a GEER John G. A Spot Check. Casting Doubt on the Demobilizing Effect of Attack 24

Advertising. American Journal of Political Science. 1998, str. 592
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stranickosti, informacích či pozornosti věnované kampaním.  Díky tomu lze tvrdit, že i 25

přes nepříliš pozitivní konotace, které negativní reklama nepochybně vzbuzuje, má takto 

široce definovaná také svoje pozitivní stránky.           

3.3.Určování negativity v této diplomové práci  

Při rozhodování, jak definovat negativitu jednotlivých příspěvků na sociálních sítích jsem 

se rozhodl, že se budu opírat o klasifikaci, kterou podle výzkumu Kerwina C. Swinta 

používají političtí poradci v USA. Swint zjistil, že političtí poradci považují negativní 

reklamu za takovou reklamu, která vychází pouze z nepravdivých nebo irelevantních 

informací a podvodných interpretací.  Osobní útoky patří do negativní reklamy podle 26

této klasifikace pouze tehdy, pokud stojí na tvrzeních, která nejsou pravdivá a nejdou 

doložit. Všechno ostatní je potom bez ohledu na možný útočný charakter díky svojí 

pravdivosti považováno za legitimní politickou reklama, která má v kampani svoje místo, 

protože voliči mají právo tyto informace o protikandidátech znát, aby mohli učinit 

informovanější volbu. Byla by například negativní reklama to, kdyby hypotetický 

protikandidát Richarda Nixona za Demokratickou stranu začal v předvolebním spotu 

poukazovat na Nixonovy snahy odposlouchávat svojí politickou konkurenci? Jelikož 

máme pojem negativní kampaň spojený s něčím, co je není férové a nepravdivě to 

informuje voliče, tak by podle této definice takový argument jednoznačně být použit mohl 

a nebyl by to problém v profesní ani v morální rovině.  

Tento pohled na negativní politickou reklamu není ve shodě s teoriemi některých 

výzkumníků. Političtí poradci se zde dostávají do určitého rozporu s některými akademiky, 

kteří považují za negativní veškeré spoty a reklamy, které kritizují oponenta a vymezují se 

proti němu.  Podle mého soudu ale výše zmíněná definice lépe vystihuje podstatu 27

negativní politické reklamy a odděluje ji jako nečestnou praktiku od tvrdého, 

 GOLDSTEIN, Ken a FREEDMAN Paul. Campaign Advertising and Voter Turnout: New Evidence For a 25

Stimulation Effect. Journal and Politics, 2002 str. 734 

 Swint, Kerwin C. Political Consultants and Negative Campaigning. Lanham, New York, Oxford: 26

University Press of America, 1998, str. 52 

 Geer, John G. In Defense of Negativity. Attack Ads in Presidential Campaigns. Chicago and London: 27

University of Chicago Press. 2006, str. 23
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nekompromisního, ale stále legitimního politického soupeření, které je esencí politiky a 

prostupuje jí skrz naskrz.  

Při analýze příspěvků na sociálních sítích se tedy budu řídit tímto pravidlem. To znamená, 

že abych mohl vyjádření označit jako negativní, bude muset být (kromě toho že bude 

kritické) také nepravdivé anebo bude muset pravdivou informaci dezinterpretovat. Jako 

negativní reklamu také označím útočná tvrzení, která budou problematické na interpretaci, 

nebo budou polopravdivá či jakýmkoli způsobem zavádějící.    

4. Sociální sítě   

4.1.Výběr sociálních sítí   

Pro analýzu obsahu jsem vybral Facebook, YouTube, Instagram a Twitter. Tyto sociální sítě 

jsem zvolil, protože podle serveru statista.com patřily mezi 5 nejnavštěvovanějších v 

České republice v roce 2020. Jak vidíme na obrázku č. 26, zdaleka největší podíl v 

návštěvnosti sociálních sítí měl Facebook a po něm Pinterest. Pinterest je uzpůsoben na 

sdílení obrázků, ale podle mého názoru nemá takový potenciál pro politický marketing 

jako Instagram, a proto jsem se rozhodl vybrat právě tuto sociální síť, která má svůj  

obsah také postavený na sdílení obrazového materiálu. Pinterest se narozdíl od vybraných 

sociálních sítí profiluje jako kutilská a designová zásobárna nápadů, a není tím pádem 

příliš vhodný ke sdílení myšlenek či momentek z kampaně.   28

 mediaguru.cz Pinterest zkouší stories a automatizované kampaně. [online]. 24.1.2021 [cit. 4.5.2021]. 28

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/pinterest-zkousi-stories-a-automatizovane-kampane/ 
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zdroj: statista.com

Obrázek č. 3 – Nejpoužívanější sociální sítě v České republice za rok 2020



4.2.Demografické složení uživatelů   

Podle údajů Českého statistického úřadu jsou v České republice nejaktivnějšími uživateli 

sociálních sítí lidé ve věku 16 – 24 let, z nichž je využívá celkem 96,2 %.  Jak se postupně 29

zvyšuje  věkové zastoupení v populaci, tak klesá zaangažovanost do sociálních sítí. 

Například ve věkové skupině 45 – 54 let bylo na sociálních sítích v roce 2019 celkem 55,9 

% Čechů. Ve věku mezi 65 až 74 roky potom využívalo sociální sítě 12,3 % lidí.  Podle 30

údajů Eurostatu využívá sociálních sítí 59 % obyvatel České republiky, což je lehce nad 

evropským průměrem 57 % za rok 2020.  Z těchto údajů je patrné, že sociální sítě už dnes 31

pro politiky a politické strany určitě patří mezi relevantní způsoby, jak komunikovat s 

voliči, především s těmi v mladším a středním věku a rozhodně se nevyplatí je ignorovat či 

jimi opovrhovat. 

4.3.Facebook  

Facebook je nejpoužívanější sociální síť v České republice.  Měsíčně ji používá přes 5 32

milionů uživatelů, což je 70 % všech Čechů s přístupem k internetu.  Jeho založení sahá 33

do roku 2004, kdy se programátor Mark Zuckerberg rozhodl založit webovou stránku pro 

sdílení studijních materiálů, fotek a dalších osobních informací pro žáky a profesory 

Harvardu. Jeho nápad se ujal a popularita nové stránky začala skokově narůstat. V roce 

2006 byl Facebook zpřístupněn široké veřejnosti a postupem času se z Facebooku stala 

jedna z největších webových společností na světě.  V roce 2021 Facebook dosáhl tržní 34

 czso.cz. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019 29

[online]. 26.11.2019 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/
10180/90577057/062004190701.pdf/c99b93f9-562e-457b-a90b-9edc1caa2da1?version=1.1

 Tamtéž30

 mediaguru.cz. Sociální sítě používá 59 % Čechů, ale jen 12 % seniorů [online]. 2.7.2020 [cit. 4.5.2021]. 31

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/07/socialni-site-pouziva-59-cechu-ale-jen-12-senioru/ 

 focus-age.cz. Infografika: Sociální sítě v Česku v roce 2019. [online]. 8.11.2019 [cit. 4.5.2021]. Dostupné 32

z: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/infografika--socialni-site-v-cesku-v-
roce-2019__s288x14828.html

 czechcrunch.cz. Facebook po světě používá každý měsíc 2,5 miliardy lidí. V Česku už je to více než 33

polovina populace. [online]. 4.2.2020 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/2020/02/
facebook-po-svete-pouziva-kazdy-mesic-25-miliardy-lidi-v-cesku-uz-je-to-vice-nez-polovina-populace/ 

 proexperty.cz. 5.1 Facebook a jeho stručná historie [online]. 26. 1. 2014 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: http://34

www.proexperty.cz/web-2-0/socialni-site/105-5-1-facebook-a-jeho-strucna-historie 
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hodnoty jednoho bilionu amerických dolarů, což je za 17 let od jeho vzniku rekordně 

rychlý růst.  35

V současnosti tak patří Facebook do velké technologické pětky mezi světové hráče 

Amazon, Apple, Google a Microsoft. Od svého založení si prošel technologickou evolucí z 

původně studentského projektu do víceúčelové platformy, kterou je dnes. Platformy, která 

nabízí široké pole využití. Kromě přátelení s lidmi je to například textování přes 

Messenger, sdílení událostí, fotek a videí ze života na zdi, prodávání věcí přes 

Marketplace, nebo využívání aplikací třetích stran, třeba pro hraní her.   

Facebook je specifický v tom, že disponuje obrovským kvantem informací o jednotlivcích, 

kteří ho využívají a většinou dobrovolně do něj vyplňují osobní informace jako věk, 

bydliště, zájmy a další údaje. Společnost sama je potom schopna z chování uživatelů vyčíst 

další údaje, díky kterým umí 

velmi přesně zacílit reklamu, což je extrémně cenné nejen pro politické kampaně, ale pro 

marketing obecně. V roce 2018 byl Facebook dokonce v USA vyšetřován Federální komisí 

pro obchod (FTC) pro podezření z porušování soukromí svých uživatelů, když na veřejnost 

prosáklo, že poskytl údaje více než 50 milionů lidí politické konzultační firmě Cambridge 

Analytica.  Britská společnost měla na základě těchto dat vyvíjet softwarové nástroje, ale 36

byla obviněna, že podle nich vytvářela profily voličů a záměrně jim doručovala vybranou 

politickou reklamu. Celá kauza dopadla ukončením činnosti Cambridge Analyticy a 

přiznáním samotného Zuckerberga, že Facebook udělal chybu poskytnutím citlivých údajů 

jiným společnostem.  37

 czechcrunch.cz. Facebook prozatím vyhrál antimonopolní soud. Jeho tržní hodnota díky tomu poprvé 35

překonala jeden bilion dolarů [online]. 29.6.2021 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/
2021/06/facebook-prozatim-vyhral-antimonopolni-soud-jeho-trzni-hodnota-diky-tomu-poprve-prekonala-
jeden-bilion-dolaru/

novinky.cz. Američané vyšetřují Facebook kvůli ochraně soukromí. [online]. 27.3.2018 [cit. 2.7.2021]. 36

Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/americane-vysetruji-facebook-kvuli-ochrane-
soukromi-40064739

 irozhlas.cz. Kauza Cambridge Analytica. Udělali jsme chyby, přiznal šéf Facebooku Zuckerberg. [online]. 37

21.3.2018 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cambridge-analytica-
facebook-mark-zuckerberg_1803212302_ako
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I přes tyto skandály se Facebook stále celosvětově drží na špičce mezi sociálními sítěmi s 

2,7 miliardou aktivních uživatelů, kteří ho navštěvují každý den.  Globálně ho využívají z 38

56 % muži, nejsilnější věková skupina jsou lidé od 25 do 34 let, kteří tvoří 26,3 % z 

celkového podílu všech uživatelů.  Stejně jako u statistik z České republiky, i celosvětově 39

s přibývajícím věkem klesá participace na této sociální síti – lidé ve věku 35 – 44 tvoří 

16,9 %, lidí ve věku 45 – 54 let je 10,4 %.  Statistiky ale potvrzují trend přílivu čím dál 40

starších lidí na Facebook, což v konečném součtu znamená, že se firmám (a i politickým 

marketérům) ze všech sociálních sítí stále nejvíce vyplatí inzerovat právě na něm.    41

4.4.YouTube  
YouTube vznikl v roce 2005 v Kalifornii jako webová stránka pro sdílení uživatelských 

videí. Založili ho pracovníci firmy PayPal Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Právě 

Karim na něj 24. dubna 2005 nahrál první video s názvem „Me at the zoo“, které mělo 18 

vteřin a zobrazovalo Karimovu návštěvu zoologické zahrady v San Diegu. YouTube byl 

původně koncipován jako stránka pro domácí videa.  Za několik let na něm ale byly k 42

nalezení videoblogy, tutoriály, reakce uživatelů na nejrůznější události, hudební videoklipy 

a spousta dalšího obsahu. Potenciálu YouTube si všimla firma Google a v roce 2006 ho 

koupila za tehdy obrovskou sumu 1,65 miliardy dolarů.  Dnes je tak YouTube její 43

dceřinou společností, ve které funguje účet od Googlu.  

 sproutsocial.com. Social media demographics to inform your brand’s strategy in 2021 [online]. 9.3.2021 38

[cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/

 Tamtéž39

 Tamtéž40

 Tamtéž41

 ct24.ceskatelevize.cz. Sdílení domácího videa nabralo na obrátkách – YouTube slaví 10 let 42

. [online]. 14.2.2015 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1502982-sdileni-
domaciho-videa-nabralo-na-obratkach-youtube-slavi-10-let

 dsl.cz. Google koupil YouTube za 40 miliard korun. [online]. 17.10.2006 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: 43

https://www.dsl.cz/clanky/543-google-koupil-youtube-za-40-miliard-korun
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S rostoucím počtem uživatelů rostly také technologické možnosti stránky a dnes YouTube 

nabízí sledování videí ve 4K kvalitě či nahrávání videí s vysokým počtem 60 snímků za 

sekundu.  Kromě toho také nabízí možnost využít online streamy nebo 360stupňovou 44

kameru a další technologické novinky související s video produkcí.     

YouTube je v této diplomové práci považovaný za sociální síť, protože nabízí 

plnohodnotné uživatelské rozhraní, ve kterém si uživatelé mohou vytvářet profily, postovat 

v nich svoje videa, interagovat na obsah psaním komentářů, dáváním liků a disliků, 

případně dělat další aktivity. Proto kolem YouTube existuje početná komunita uživatelů, 

celosvětově jsou to hlavně lidé ve věku 15 – 25 let, kteří sledují tvůrce obsahu tzv. 

youtubery.  V roce 2015 měl český YouTube za jeden měsíc dosah 4,6 milionů uživatelů 45

ve skupině lidí mezi 15 – 69 lety, tedy celkem 54 % české populace s přístupem na 

internet.     46

YouTube je v současnosti dostupný v  téměř 80 světových jazycích a v češtině funguje od 

roku 2008. Tato sociální síť se těší obrovské popularitě, která navíc stále roste. V roce 2015 

nahráli uživatelé každou minutu 300 hodin nových videí. Za rok 2020 už to bylo každou 

minutu 500 hodin nových videí.    47

4.5.Instagram 

Založení Instagramu předcházelo snažení vývojáře Kevin Systorma, který se neúspěšně 

pokoušel o vytvoření aplikace do chytrého telefonu na hodnocení alkoholu s názvem 

Burbn, která měla mít spoustu funkcí jako plánování aktivit, sdílení check-inu a nahrávání 

fotek. Spuštění aplikace ale bránilo to, že byla příliš složitá. Při vývoji této aplikace se 

 ct24.ceskatelevize.cz. Za deset let se stal YouTube druhou nejnavštěvovanější stránkou. [online]. 44

15.5.2015 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1527110-za-deset-let-se-stal-
youtube-druhou-nejnavstevovanejsi-strankou

 sproutsocial.com. Social media demographics to inform your brand’s strategy in 2021 [online]. 9.3.2021 45

[cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/ 

 mediaguru.cz. adMeter: Měsíční dosah YouTube v ČR je 4,6 mil. lidí. [online]. 10.2.2016 [cit. 2.7.2021]. 46

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/02/admeter-mesicni-dosah-youtube-v-cr-je-4-6-mil-lidi/

 aktualne.cz. YouTube [online]. 14.1.2021 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/wiki/47

zahranici/youtube/r~i:wiki:1147/
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Systorm dal dohromady s dalším vývojářem Mikem Kriegerem a společně rozhodli, že se 

budou soustředit pouze na jednu funkci aplikace – přidávání fotografií.  Samotný 48

Instagram si tak uživatelé do svých telefonů mohli poprvé stáhnout 6. října 2010. Od 

začátku pro něj byl signifikantní čtvercový rámeček, který odkazuje na analogové 

fotoaparáty od firem Kodak a Polaroid.   49

V roce 2011 už měl Instagram 10 milionů uživatelů a stejně jako ostatní sociální sítě, i 

Instagram začali jeho tvůrci okamžitě vylepšovat. Kromě řady filtrů na fotografie přibylo 

také sdílení videí a posílání textových zpráv. Instagram přidáváním nových prvků také 

reagoval na ostatní sociální sítě. Například v roce 2013 v odpovědi na stoupající popularitu 

aplikace Snapchat, která nabízela posílání fotografií uživatelům na několik vteřin, se tato 

konkrétní funkce objevila i na Instagramu. V roce 2012 byl Instagram odkoupen 

Facebookem za jednu miliardu dolarů. Investice Facebooku byla od začátku strategická, 

Instagram mu již v té době konkuroval, protože i síť Marka Zuckerberga je z určité části 

postavena na fotkách.  Obliba Instagramu mezi ostatními sociálními sítěmi se naplno 50

ukázala v roce 2018, kdy byl nejrychleji rostoucí světovou značkou v České republice a 

lidé z věkové skupiny 16 až 24 let na něj z Facebooku hromadně přecházeli.  V tomto 51

roce také vystoupal celosvětový počet aktivních uživatelů Instagramu na jednu miliardu.    52

V roce 2020 byl Instagram čtvrtou nejpopulárnější sociální sítí v České republice. Počet 

jeho uživatelů dosáhl 2,9 milionů, z čehož 60 % tvořili lidé ve věkové skupině 18 – 34 

 czechcrunch.cz Jak vznikl a následně uspěl Instagram, jehož hodnota se dnes odhaduje na 35 miliard 48

dolarů? [online]. 14.7.2015 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/2015/07/jak-vznikl-a-
nasledne-uspel-instagram-jehoz-hodnota-se-dnes-odhaduje-na-35-miliard-dolaru/

 Později začaly být na výběr i další formáty. 49

 e15.cz. Proč Facebook zaplatil miliardu dolarů za Instagram [online]. 11.4.2015 [cit. 2.7.2021]. Dostupné 50

z: https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/proc-facebook-zaplatil-miliardu-dolaru-za-
instagram-758751 

 mediar.cz Mladí Češi přecházejí z Facebooku na Instagram. [online]. 14.6.2019 [cit. 2.7.2021]. Dostupné 51

z: https://www.mediar.cz/kantar-mladi-cesi-prechazeji-z-facebooku-na-instagram-tomas-pflanzer/ 

 adespresso.com. The 29 Instagram Statistics You Need to Know in 2021 [online]. 21.4.2021 [cit. 52

2.7.2021]. Dostupné z: https://adespresso.com/blog/instagram-statistics/
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let.  Stejně jako na všech sociálních sítích, které jsou založené na fotkách, i na Instagramu 53

jsou více zastoupeny ženy.   54

Díky obrovskému boomu této sociální sítě začala být v posledních letech využívána 

českými politiky. Předseda SPD Tomio Okamura se řadí k nejvýraznějším osobnostem této 

sociální sítě a její hvězdou je bezpochyby i bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri.  55

Kromě Feriho, který v roce 2020 využíval Instagram k informování o aktuálních 

opatřeních proti koronaviru, díky čemuž měl jeho profil milion sledujících, jsou na 

Instagramu aktivní také někteří členové vlády jako například mistryně financí Alena 

Schillerová či premiér Andrej Babiš. Jejich profily ale zdaleka nemají tak velký dosah.    

4.6.Twitter 

Poslední sociální sítí, kterou budeme v této diplomové práci analyzovat je Twitter, který 

funguje jako jakýsi mikroblog pro myšlenky a krátká vyjádření o maximálně 280 znacích. 

Původně bylo znaků 140, ale v roce 2017 se toto číslo zdvojnásobilo. Tato sociální síť 

vznikla v roce 2006 první krátkou zprávou (tweetem) jeho zakladatele Jacka Dorseye. 

Původně  byl Twitter koncipován jako stránka na posílání SMS, což vysvětluje omezený 

počet znaků. SMS zprávy mohou skrze něj uživatelé za poplatek posílat i nyní.  56

V současnosti má Twitter 186 milionů aktivních uživatelů po celém světě, z nichž 38 

milionů pochází z USA.  V České republice bylo v roce 2018 kolem 600 000 aktivních 57

uživatelů, což znamená, že je Twitter nejméně používanou sociální sítí ze čtyř vybraných 

 kurzy.cz. Instagram, aktuálně nejdynamičtější sociální síť v ČR, slaví 10 let 53

 [online]. 5.10.2015 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/560690-instagram-aktualne-
nejdynamictejsi-socialni-sit-v-cr-slavi-10-let/ 

 Tamtéž.54

 mediaguru.cz. U českých politiků dominuje Twitter, nejaktivnější je Dolejš z KSČM [online]. 30. 4. 2021 55

[cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/u-ceskych-politiku-dominuje-twitter-
nejaktivnejsi-je-dolejs-z-kscm/ 

 help.twitter.com. How to use your SMS-created account on web. [online]. [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: 56

https://help.twitter.com/en/using-twitter/create-twitter-account-mobile

 businessofapps.com Twitter Revenue and Usage Statistics (2021) [online]. 5. 6. 2021[cit. 2.7.2021]. 57

Dostupné z: https://www.businessofapps.com/data/twitter-statistics/ 
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pro tento výzkum.  Twitter využívají hlavně muži – celosvětově je na něm mužů 70 % a 58

žen jen 30 %.  59

Pro českou politickou scénu je Twitter dobře známý nástroj, který její aktéři běžně 

využívají. Twitter je v České republice dokonce nejdůležitější sociální síť pro politiky 

působící v parlamentu, podobně jako je tomu například v sousedním Německu či Polsku.  60

Nejaktivnějším českým politikem na Twitteru byl za rok 2020 Jiří Dolejš z KSČM, druhé 

místo připadlo Tomiu Okamurovi, který za rok 2020 zveřejnil na svém twitterovém účtu 

celkem 2 567 příspěvků.  SPD navíc patří ke stranám, které mají na Twitteru i přes 61

poměrně malé zastoupení v Poslanecké sněmovně aktivní členy.          62

To, že má Twitter velký vliv i na mezinárodní politickou scénu potvrzuje fakt, že sehrál 

poměrně kontroverzní roli při prezidentských volbách v USA v roce 2020. Společnost se 

ve snaze omezit šíření dezinformací rozhodla dočasně „vnést více tření” do procesu sdílení 

příspěvků.  Chtěla tak označovat či rovnou mazat nepravdivé příspěvky, které se týkají 63

prezidentských voleb, podobně jako to o něco dřív dělala s dezinformacemi ohledně 

covidu-19. Twitter dokonce smazal účet neúspěšnému kandidátovi na amerického 

prezidenta Donaldu Trumpovi po tom, co Trump odmítl přijmout svoji prohru.  64

 linkedin.com Jakub Lorenc: Social Media stats and demographics in the Czech Republic [online]. 11. 11. 58

2018 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/social-media-stats-demographics-
czech-republic-jakub-lorenc

 blog.hootsie.com. 36 Twitter Stats All Marketers Need to Know in 2021 [online]. 3. 2. 2021 [cit. 59

2.7.2021]. Dostupné z: https://blog.hootsuite.com/twitter-statistics/

 mediaguru.cz. U českých politiků dominuje Twitter, nejaktivnější je Dolejš z KSČM [online]. 30. 4. 2021 60

[cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/u-ceskych-politiku-dominuje-twitter-
nejaktivnejsi-je-dolejs-z-kscm/ 

 mediaguru.cz. U českých politiků dominuje Twitter, nejaktivnější je Dolejš z KSČM [online]. 30. 4. 2021 61

[cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/u-ceskych-politiku-dominuje-twitter-
nejaktivnejsi-je-dolejs-z-kscm/ 

 Tamtéž. 62

 zpravy.aktualne.cz Twitter přináší další opatření proti dezinformacím u voleb v USA, ztíží sdílení [online]. 63

9. 10. 2020 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/twitter-prinasi-dalsi-opatreni-
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senátorka [online]. 9. 1. 2021 [cit. 2.7.2021]. Dostupné z: https: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/donald-
trump-twitter-zablokovani-vyzva-odchod-republikani_2101090652_tzr 

21



Společnost vydala prohlášení, že Trumpovy tweety je potřeba číst v širších souvislostech, 

například tak, že přispěly k násilnému vniknutí demonstrantů do budovy Kapitolu, a proto 

znamenalo smazání Trumpova účtu zastavení podněcování k násilnostem.  Trump se 65

poději bránil žalobou na šéfa Twitteru Jacka Dorseye, v níž ho obviňuje, že firma záměrně 

cenzuruje konzervativní názory.  Kromě Twitteru zažaloval Trump také Facebook, kde má 66

jeho účet zákaz činnosti na dva roky, a Google.  

5.  Konfliktní linie  

Při snaze blíže popsat a přehledným způsobem porovnat obě strany narážíme na fakt, že 

problematika výzkumu a klasifikace politických stran je stále jednou z nejdynamičtějších 

oblastí politické vědy.  Proto se ukazuje, že tradiční dělení na strany kádrové a masové, či 67

pravo levé, které bylo aktuální před desítkami let, již dnes nepostihuje dostatečným 

způsobem jejich skutečnou podobu. Mnohem přesnější je podívat se na strany optikou 

teorie konfliktních linií tzv. cleavages. Za tímto konceptem stojí Američan Seymour Martin 

Lipset a Nor Stein Rokkan, kteří vycházejí ze sociologie konfliktu a na konci 60. let 20. 

století vydali studii s názvem „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter 

Alignments“, popisující jev konfliktních linií.  68

Samotná teorie tvrdí, že každá společnost je rozdělená na různé navzájem nehomogenní 

sociální skupiny (segmenty) jako jsou například podnikatelé a zaměstnanci, věřící a ateisti, 

ale třeba také odpůrci či přívrženci stejnopohlavních manželství atd. Pro vznik konfliktní 

 blog.twitter.com. Permanent suspension of @realDonaldTrump [online]. 8. 1. 2021 [cit. 2.7.2021]. 65

Dostupné z: https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension

 novinky.cz Trump žaluje šéfy Facebooku, Twitteru a Googlu [online]. 7. 7. 2021 [cit. 2.7.2021]. Dostupné 66

z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/trump-zaluje-sefy-facebooku-twitteru-a-googlu-40365581?
fbclid=IwAR1bWsW-MdFKCK-mZjjDA4JdZBupLUrKoGNFc4QATEduwpXfkwIX4FwHCl8 

 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: 67

Portál, 2005. str. 52 ISBN 80-7367-038-0

  KOPEČEK, Lubomír; HLOUŠEK, Vít; ŠEDO, Jakub. Politické systémy. 1. vyd. Brno: Barrister & 68

Principal, 2011.  s. 203 ISBN 978-80-87474-23-5.
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linie je podle obou výzkumníků důležité, aby každá skupina byla ztotožněna se svou 

identitou a byla si jí plně vědoma. Jednotlivé skupiny mezi sebou pociťují tenzi, která je 

zapříčiněna jejich odlišnými zájmy. Ty se mohou částečně překrývat, ale často mohou být 

zcela opačné, proto mezi těmito skupinami vzniká konflikt.  

O reprezentaci těchto segmentů se starají různé zájmové skupiny, ale také politické strany. 

Konfliktní linie vznikají soupeřením nebo spoluprací stran ohledně dlouhodobých témat.  69

Rokkan a Lipset tak v podstatě tvrdí, že stranické systémy v jednotlivých zemích jsou 

výsledkem dlouhodobých historických procesů, díky kterým vznikly strany hájící zájmy 

konkrétních voličských skupin.  Tito vědci zároveň definovali čtyři hlavní konfliktní linie:  70

V zemích postkomunistické střední Evropy byla zase po pádu režimu důležitá konfliktní 

linie mezi komunisty a antirežimní opozicí. V pozdějších fázích transformace společnosti 

získala stejně jako v západních zemích důležitost socio-ekonomické linie transformace, jak 

se krystalizoval poměr těch, kteří na transformaci do kapitalismu vydělali (winners), a těch 

co naopak, ať už objektivně či subjektivně, prodělali (losers). Socio-ekonomická linie má 

ve všech těchto zemích velkou sílu, protože v sobě zahrnuje základní konfliktní linii 

zaměstnanec-pracující, ale patří sem také spory o liberalizaci ekonomiky, o rozsah 

záchytné sítě sociální státu a další související otázky.  Strnisko zmiňuje v pozdější fázi 71

postkomunistické střední Evropy také  signifikantní nacionalistickou konfliktní linii 

transformace, která v České republice nabývá na významu v souvislosti s nelegální 

migrací, Evropskou unií a například při spolupráci se zeměmi V4.  

 KOPEČEK, Lubomír; HLOUŠEK, Vít; ŠEDO, Jakub. Politické systémy. 1. vyd. Brno: Barrister & 69

Principal, 2011. s. 203 ISBN 978-80-87474-23-5.

 Tamtéž70

 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: 71

Portál, 2005. str. 28 ISBN 80-7367-038-0 
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Po příchodu zemí střední Evropy do Evropské unie v roce 2004 začala být patrná také 

konfliktní linie tvrdého euroskepticismu a proevropského postoje. Strmiska sice uvádí, že 

společensko-politický diskurz okolo evropské integrace nebývá vždy považován za 

samostatnou konfliktní linii, pro účel této diplomové práce si jej ale jako samostatný 

definujeme a to především z důvodu relevance a četnosti, jaký toto téma zaujímá zejména 

v programu SPD. Další konfliktní linií vytvořila evropská migrační krize, která naplno 

udeřila v roce 2015, a poměrně radikálním způsobem polarizovala společnost. Od roku 

2020 byl nejnovějším konfliktem postoj ke krizi způsobené nemocí covid-19 a k opatřením 

proti ní.      

6. SPD 

6.1.Historie strany  

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) založili v roce 2015 Tomio Okamura, Radim 

Fiala a Jaroslav Staník. Fiala s Okamurou zakládali stranu jako bývalí členové hnutí Úsvit 

přímé demokracie Tomia Okamury, které vzniklo v roce 2013 po Okamurově neúspěšné 

kandidatuře na prezidenta republiky. Okamurovo jméno později z názvu hnutí zmizelo, 

údajně po tom, co se straně povedlo etablovat na politické scéně. Úsvit uspěl už ve volbách 

do Poslanecké sněmovny v roce 2013 s 6,88 procenty hlasů. Neobvyklé bylo, že po 

volbách mělo hnutí Úsvit při počtu 14 poslanců pouze devět členů.  V Poslanecké 72

sněmovně tak svůj mandát vykonávalo kromě tří členů strany také sedm nestraníků a čtyři 

členové jiných politických subjektů, konkrétně Věcí veřejných a uskupení Občané 2011. V 

roce 2014 se v médiích objevily spekulace o tunelování stranických peněz získaných od 

státu právě Okamurou, který fakturoval hnutí statisícové částky za služby v oblasti public 

relations. Krátce poté začaly na jeho návrh zajišťovat PR služby pro Úsvit podezřelé firmy, 

z nichž jedna měla sídlo ve vybydlené chatrči na okraji Prahy.  Tyto firmy za svoje služby 73

 Aktualne.cz. Úsvit přímé demokracie. [online]. 22.11.2013 [cit. 28.4.2021]. Dostupné z: https://72

www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-strany/usvit-prime-demokracie-tomia-okamury/r~i:wiki:4006/ 

 ct24.ceskatelevize.cz. Úsvit dával miliony za PR firmě, která sídlí v chatrči s bezdomovci. [online]. 73

23.3.2015 [cit. 28.4.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1514202-usvit-daval-miliony-
za-pr-firme-ktera-sidli-v-chatrci-s-bezdomovci 
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inkasovaly celkem 5 milionů korun.  

Ostatní členové v čele s poslancem Markem Černochem po zveřejnění těchto informací 

Okamuru vyloučili z poslaneckého klubu a požadovali po něm navrácení 760 tisíc korun. 

Okamura označil křídlo kolem Marka Černocha za „pučisty“ a naopak své oponenty 

obvinil z tunelování stranického rozpočtu, do kterého přiteklo od státu přes sto milionů 

korun.  Případ prošetřovala kriminální policie, ale nakonec jej odložila s tím, že 74

neprokázala porušení zákona.           

Po neshodách v předchozím hnutí Úsvit přímé demokracie se tak Okamura s Fialou 

rozhodli pokračovat v novém hnutí SPD se stejným programem, který postavili na pilířích 

prosazování přímé demokracie, odpovědnost politiků, nezvyšování daní, nezvýhodňování 

nepřizpůsobivých a přísnou imigrační politiků.  Zakládající členové hnutí SPD již od jeho 75

začátku v roce 2015 proklamovali svůj nesmlouvavý postoj k řešení těchto otázek. Podle 

Radima Fialy je hnutí radikální, protože tento postoj na české politické scéně chyběl a je 

potřeba „postavit radikální politické cíle.“  V roce 2016 se SPD poprvé pustila do boje o 76

přízeň voličů v krajských volbách a za celou zemi získala 18 mandátů. Pro tyto volby 

strana utvořila koalici se Stranou práv občanů, ale později srozuměla veřejnost s plánem, 

že do parlamentních voleb v dalším roce půjde samostatně. Ve volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2017 potom získala SPD 10,64 procent, což znamenalo 22 poslanců a 

celkově čtvrté nejlepší umístění mezi politickými stranami.  

V roce 2018 mělo hnutí SPD celostátní konferenci, kde jeho členové zvolili pět členů 

předsednictva, kteří stranu řídí dodnes. Na postu předsedy je nejvýraznější osobnost celého 

hnutí Tomio Okamura, dále jeho spolustraník z Úsvitu Radim Fiala, Jaroslav Holík, Radek 

 ct24.ceskatelevize.cz. Kam mizely peníze z účtu Úsvitu? V minulosti měl podle smlouvy 46 milionů 74
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hnuti-program-pry-bude-stejny-jako-u-usvitu
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Rozvoral a nový člen Radovan Vích, který v nevyšším vedení nahradil poslance Miloslava 

Roznera. V ten samý rok také přišel na Nejvyšší správní soud návrh na pozastavení či 

rozpuštění činnosti SPD od bývalého člena Kamila Papežíka. Papežík tvrdil, že členové 

předsednictva hnutí porušili stanovy tím, že zabránili některým členům v krajích účastnit 

se volebních konferencí, a tím pádem i hlasovat a podílet se na chodu strany.   Absence 77

demokraticky ustanovených orgánů je skutečně legitimní důvod, proč straně zastavit 

činnost či ji rovnou rozpustit, ale v tomto případě se soud pro takto rázné kroky nerozhodl. 

Po obvinění předchozího hnutí Úsvit z podezřelého nepřijímání nových členů Okamura v 

roce 2018 oznámil, že má SPD 13 tisíc žadatelů o členství, z nichž už se dá 7 tisíc jedinců 

považovat za přijaté. Právoplatných členů bylo ve skutečnosti v tento rok pouze 1400 a 

některá média navíc upozornila na to, že mezi žadateli o členství mohou být i fiktivní 

přihlášky, protože požádat je možné pouze přes web strany.   78

V roce 2019 proběhla médii aféra zrušení regionálního klubu SPD v Moravskoslezském 

kraji. Tuto buňku vedl poslanec Lubomír Volný, který plánoval kandidovat na předsedu 

strany proti Tomiu Okamurovi. Rozhodnutí o zrušení regionálního klubu z důvodu 

údajného porušování stanov a krácení demokratických práv členů při jejich vstupu do 

strany oponoval Volný tím, že nechtěl nabírat úplně všechny zájemce, ale pouze ty, kteří 

řádně pracují pro hnutí.  Lubomír Volný a několik dalších členů posléze z hnutí 79

vystoupili, ale svoje mandáty poslanců i nadále obhajují až do jejich řádného konce v roce 

2021. Veřejnoprávní pořad Reportéři ČT později přišel s informací, že Volný nařizoval 

členům moravskoslezské SPD, aby v online diskuzích na serverech Parlamentní listy a 

 lidovky.cz. Nejvyšší správní soud přijal návrh na rozpuštění Okamurovy SPD. Podal ho bývalý 77
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prijal-navrh-na-rozpusteni-spd-podal-ho-byvaly-clen.A180824_104949_ln_domov_ssu
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[cit. 29.4.2021]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/spd-hnuti-pocet-clenu-clenstvi-
prukazy.A180614_154025_domaci_bja

 domaci.ihned.cz. SPD zrušila klub v Moravskoslezském kraji. Vedl ho poslanec Volný, který hodlá 79

kandidovat proti Okamurovi na šéfa hnutí. [online]. 20.2.2019 [cit. 29.4.2021]. Dostupné z: https://
domaci.ihned.cz/c1-66487220-spd-zrusilo-kvuli-porusovani-stanov-klub-v-moravskoslezskem-kraji-ktery-
vedl-poslanec-lubomir-volny
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Novinky hájili zájmy SPD.  80

Přestože je SPD velmi kritická k Evropské unii a Okamura ve svých mediálních výstupech 

pravidelně požaduje vystoupení České republiky z tohoto společenství, snaží se uspět také 

ve volbách do Evropského parlamentu. V roce 2019 se povedlo získat mandát evropského 

poslance dvěma kandidátům SPD – Ivanu Davidovi a Hynku Blaškovi. SPD byla v těchto 

volbách celkově pátá ze všech politických stran v České republice se ziskem 9,14 procent. 

V roce 2020 se hnutí SPD zúčastnilo voleb do krajských zastupitelstev, kterým 

předcházelo období sledované v této diplomové práci. Ve volbách se straně podařilo získat 

6,13 procent hlasů a celkem 35 zastupitelů, což je proti předchozím krajským volbám z 

roku 2016 téměř dvojnásobný nárůst. Nejúspěšnější potom bylo hnutí v 

Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji, kde jsou podle Okamury nejvíce 

patrné sociální problémy a neshody s nepřizpůsobivými občany, proti kterým SPD bojuje. 

V roce 2020 také vzrostla členská základna SPD o dalších téměř 1500 lidí, což znamenalo 

nárůst na skoro šest a půl tisíce členů. V přijímání nových členů se tento rok stala SPD 

jedničkou mezi parlamentními stranami.  81

 irozhlas.cz.‚Vyhrává to voliče.‘ Volný a Bojko v SPD nařizovali členům diskuse na Parlamentních listech 80

a Novinkách. [online]. 26.3.2019 [cit. 29.4.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/spd-
trollove-lubomir-volny-tomio-okamura-spor_1903261356_tec 

 e15.cz.V počtu nových členů vyniká SPD, základna Babišova hnutí se propadá. [online]. 20.7.2020 [cit. 81

30.4.2021]. Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/v-poctu-novych-clenu-vynika-spd-zakladna-babisova-
hnuti-se-propada-1371553
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6.2.SPD a Senát České republiky  

Specifickou kapitolou je potom účast SPD v senátních volbách, protože se strana netají 

svým negativním postojem k Senátu a snahou zrušit jej. Jak uvádí na webových stránkách 

strany Radim Fiala, Senát neplní svoji úlohu, protože si za roky svojí existence nedokázal 

získat důvěru občanů, a senátoři jsou od jejich názorů mnohdy odtrženi, což se projevuje 

třeba tím, že chtějí žalovat prezidenta Zemana za velezradu.  V prohlášení Fiala 82

argumentuje také nízkou volební účastí při senátních volbách, která se skutečně 

dlouhodobě pohybuje pod hranicí 20 procent. Podle SPD tak při srovnání s ostatními 

volbami mají senátoři menší mandát založený na účasti občanů při jejich zvolení. Fialovi 

vadí také to, že Senát zasedá mnohem méně než Poslanecká sněmovna, a senátoři si tím 

pádem nezaslouží stejně velký plat jako poslanci. Podle jednoho z členů předsednictva 

SPD Radka Rozvorala je Senát Parlamentu České republiky nadbytečná instituce, která 

stojí daňové poplatníky ročně více jak půl miliardy korun.   83

Tomio Okamura, ačkoli sám byl senátorem v letech 2012–13, se zase vyjádřil, že i podle 

něj je Senát k ničemu, a kromě jeho zrušení je zapotřebí také snížit počet poslanců na 81.  84

Přes tento negativní vztah k horní komoře parlamentu se do něj strana opakovaně 

pokoušela bez úspěchu dostat a její kandidáti se netajili tím, že by v případě svého zvolení 

hlasovali pro jeho zrušení.  Postoj SPD je v tomto případě podobný jako u voleb do 85

Evropského parlamentu. Strana se uchází o přízeň voličů, aby se do těchto institucí dostala, 

ale funguje v nich jako protestní antisystémová strana, která si klade za cíl výrazným 

způsobem změnit pravidla hry v politické aréně. 

 spd.cz. Radim Fiala: Hnutí SPD prosazuje zrušení Senátu. A to hned z několika důvodů. [online]. 82

26.1.2019 [cit. 3.5.2021]. Dostupné z: https://www.spd.cz/3865-radim-fiala-hnuti-spd-prosazuje-zruseni-
senatu-a-to-hned-z-nekolika-duvodu/

 parlamentnilisty.cz. Rozvoral (SPD): Senát Parlamentu České republiky je nadbytečná instituce. [online]. 83

21.2.2020 [cit. 3.5.2021]. Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Rozvoral-
SPD-Senat-Parlamentu-Ceske-republiky-je-nadbytecna-instituce-614363

 irozhlas.cz. Okamura: Chceme zrušit Senát a zestátnit Českou televizi a Český rozhlas. [online]. 84

23.10.2017 [cit. 3.5.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tomio-okamura-senat-zruseni-
financovani-spd-cesky-rozhlas_1710232153_gol

 iDnes.cz. Někteří kandidáti do Senátu za SPD by hlasovali pro jeho zrušení. [online]. 7.8.2018 [cit. 85

3.5.2021]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volby-do-senatu-kandidati-spd-ladislav-jakl-
tomio-okamura-ivan-david.A180807_150423_domaci_bja
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6.3.Program strany  

Samotný program strany Svoboda a přímá demokracie definuje deset bodů:  

1) Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku 

Tento postoj se projevil například v březnu 2020, kdy kandidát SPD Ivan David hlasoval 

jako jediný ze všech europoslanců proti několikamiliardové pomoci od Evropské unie pro 

členské státy zasažené koronavirem. Podle Davida chtěla totiž unie rozdělovat peníze 

členských států, aby si zvýšila svoji autoritu, což mohou naivní občané považovat za dar z 

laskavosti.  Europoslanec na svém facebookovém profilu uvedl, že „Evropská komise 86

chce pouze posílit svůj politický vliv a omezit kompetence členských zemí a demokratická 

práva lidu členských zemí.”  Tento výrok byl plně v souladu se stranickou rétorikou, která 87

si s Evropskou unií nebere servítky.  

2) Chceme budoucnost bez dluhů  

SPD na svém webu uvádí, že její hlavní motivací je zavést ústavní dluhovou brzdu s 

legislativou po vzoru Švýcarské konfederace. V tomto ústavním dokumentu by mělo být 

pravidlo, že rozpočet státu musí být v dlouhodobém horizontu vyrovnaný. Jinými slovy, že 

výdaje musí odpovídat příjmům, což by podle SPD měl být strategickým cílem státu.     88

3) Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny 

slušné – seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou 

Podle SPD současný systém šikanuje a ponižuje řádné občany, kteří jsou v nouzi a zároveň 

umožňuje určité skupině zneužívat jej pro svoje nespravedlivé obohacení. Strana 

zdůrazňuje tento postoj i tím, že chce zavést strop sociální podpory pro občany, kteří nežijí 

 zpravy.aktualne.cz. Proti finanční pomoci na boj s koronavirem hlasoval jediný europoslanec, David z 86

SPD. [online]. 27.3.2020 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/proti-financni-
pomoci-na-boj-s-koronavirem-hlasoval-david/r~b78eb5b6702811eab115ac1f6b220ee8/

 facebook.com. MUDr. Ivan David: Hlasování 26. 3. 2020 v souvislosti s COVID-19 [online]. 26.3.2020 87

[cit. 4.5.2021]. Dostupné z: https://www.facebook.com/MUdrIDavid/posts/981153135658531

 spd.cz. Politický program SPD, Bod. č. 2, Chceme budoucnost bez dluhů. [online]. [cit. 4.5.2021]. 88

Dostupné z: https://www.spd.cz/program-vypis/#7285
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řádným životem a řádně nevychovávají děti.  S tím, že chce zajistit důstojné podmínky 89

pro starší občany a požaduje zvýšení starobního důchodů pro každého seniora.  

 4) Chceme právo a spravedlnost. Chceme stát sloužící občanům 

Vize SPD ohledně podoby státu počítá s udržením vzdělávacího a zdravotního systému, s 

ochranou svobody, rodinných hodnot a bezpečím občanů.  S tím souvisí například 90

nesouhlas SPD s omezováním práva občanů na držení zbraní, a i dalších zásahů do 

samostatnosti občanské společnosti.  

5) Nedovolme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií 

Tento bod programů souvisí s tím, že v roce 2020 bylo v České republice 700 000 lidí v 

exekuci, což představuje poměrně velkou skupinu potenciálních voličů.  91

6) Budeme vytvářet nová pracovní místa – podpoříme proto podnikatele a 

živnostníky 

Státní rozpočet musí podle SPD v budoucnu realizovat některé zásadní investice do 

dopravy a infrastruktury, které podpoří podnikatele a jejich možnosti.  Podle programu 92

strany je to nezbytné opatření pro zajištění hospodářského růstu.     

  

7) Konec zvyšování daní 

Vysoké daně podle strany nepřinášejí kýžený efekt a SPD má v plánu jejich snižováním 

vytvořit stabilnější ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu. SPD ve svém 

programu proklamuje snížení DPH,  spotřební daně a daně z příjmu pro rodiny s třemi a 

 spd.cz. Politický program SPD, Bod. č. 3, Nechceme drahý a nefunkční sociální systém… [online]. [cit. 89

4.5.2021]. Dostupné z: https://www.spd.cz/program-vypis/#7285

 spd.cz. Politický program SPD, Bod. č. 4, Chceme právo a spravedlnost…[online]. [cit. 4.5.2021]. 90

Dostupné z: https://www.spd.cz/program-vypis/#7285

 statistiky.ekcr.info. Základní statistické údaje. [online]. 11.11.2020 [cit. 19.5.2021]. Dostupné z: https://91

statistiky.ekcr.info/statistiky

 spd.cz. Politický program SPD, Bod. č. 6, Budeme vytvářet nová pracovní místa… [online]. [cit. 92

4.5.2021]. Dostupné z: https://www.spd.cz/program-vypis/#7285 
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více dětmi.  Strana odmítá variantu, kdy daně vybrané od občanů jdou na nehospodárné 93

projekty.     

8) Chceme zákon o prokázání původu majetku  

Nutnost chránit veřejné zdroje chce SPD zajistit zavedením tohoto zákona, který by 

veřejným činitelům nařizoval dokládat, jakým způsobem získali svůj majetek. V případě, 

že politici a jiné osoby ve veřejných funkcích nabytí svého majetku poctivou cestou 

neprokážou, bude jim zdaněn 100procentní taxou, čímž se peníze vrátí zpátky státu.    94

9) Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků  

SPD dlouhodobě tvrdí, že chce zefektivnit boj proti drahým a nefunkčním státním 

zakázkám prosazením osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, ale také soudců, 

státních zástupců a moci výkonné. Podle strany má státní sektor sloužit pouze občanů, a ne 

k obohacování kmotrovských stranických mafií, které vládli do této doby, a které 

podkopali důvěru veřejnosti v politickou reprezentaci.    95

10) Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, 

referendum a odvolatelnost politiků  

Zavedení referenda o rozhodování o směřování země je nejspíš hlavní bod, kterým se SPD 

odlišuje od ostatních politických stran.  Radikálním volání po přímé volbě poslanců, 96

hejtmanů a starostů, zákazu souběhu funkce ministra a poslance, a také přímé 

odvolatelnosti politiků patří k nejradikálnějším změnám politického systému, jaké v České 

republice navrhuje parlamentní strana. Také to je dalším z důvodů, proč můžeme SPD 

přiřadit k antisystémovým stranám, které po zvolení usilují o signifikantní změnu pravidel 

politického soupeření.   

 spd.cz. Politický program SPD, Bod. č. 7, Konec snižování daní [online]. [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: 93
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7. Trikolóra  

7.1.Historie strany  

Trikolóra, celým názvem Trikolóra hnutí občanů, je poměrně mladé politické uskupení, 

které v červnu 2019 založil Václav Klaus mladší. Klaus byl po dlouhodobých neshodách 

vyloučen z ODS o několik měsíců předtím. Vedení ODS v čele s předsedou Petrem Fialou 

se nelíbila Klausova role solitéra, jehož veřejné vystupování bylo kontroverzní a nebylo v 

souladu s programem a hodnotami strany.  Jako příklad takového jednání strana uvedla, 97

že Klaus otevřeně podporoval vystoupení České republiky z Evropské unie, zpochybňoval 

účast vojáků na zahraničních misích, účastnil se akcí pořádaných problematickými 

organizacemi a navíc veřejně deklaroval, že v nadcházejících volbách do Evropského 

parlamentu nebude volit kandidátku ODS.  ODS navíc už předtím Klause ml. vyzvala k 98

odchodu po jeho výroku, kdy při projednávání zákona o GDPR přirovnal poslance k 

Židům, kteří rokují o tom, kdy půjdou do transportu.  Klaus ml. tehdy zareagoval tím, že 99

výzvu k odchodu nevyslyší, protože ODS byla založena u Klausů v kuchyni a on ctí 

původní hodnoty platné v dobách jejího vzniku. Klaus se také vyjádřil v tom smyslu, že 

počká, až pokud ho strana vyloučí sama, což se později skutečně stalo. Během třenic s 

bývalými spolustraníky z ODS prohlásil Klaus ml., že v případě svého odchodu z ODS 

obrátí svoji pozornost k lidu a ponechá rozhodnutí o pokračování své politické dráhy na 

něm.     

Klaus mladší tak potřeboval vytvořil politickou platformu, která by lépe vyhovovala 

radikálnějšímu názorovému proudu, který v ODS představoval. Do nové strany chtěl od 

začátku přilákat poslance právě z ODS a SPD. Trikolóra tak má představovat jakýsi 

kompromis mezi těmito dvěma stranami. Už od začátku také Klause ml. podporoval jeho 

 novinky.cz. ODS vyloučila Václava Klause mladšího. [online]. 16.3.2019 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: 97
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 idnes.cz. ODS vyzvala Klause k odchodu z poslaneckého klubu, ten to odmítá. [online]. 13.3.2019 [cit. 99
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otec, bývalý prezident Václav Klaus, který je nyní ve straně předseda odborné komise pro 

zahraniční politiku. Jeho role je však podle Klause ml. vzhledem k vyššímu věku spíše 

symbolická. Kromě Klause ml. byla od začátku ve vedení strany Markéta Majerová 

Zahradníková jako 1. místopředsedkyně spolu s dalšími dvěma místopředsedy Janem 

Uhlířem a Daliborem Tesařem.   

Podle Klause ml. chce Trikolóra hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a pracující lidi 

a již při vzniku strany dal najevo, že pro stranu jsou prioritou volby do Poslanecké 

sněmovny na podzim roku 2021, nikoli volby krajské z roku 2020. Vztah strany ke 

krajským samosprávám označil dokonce za negativní. Kraje jsou podle něj jen průtokové 

ohřívače peněz daňových poplatníků a nemají žádný smysl. Na akci, kde Klaus ml. 

prezentoval vznik nové politické strany dal najevo proklamovaný patriotismus sloganem, 

že „Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti. Přišel čas 

vzít si naši zemi zpátky.“  100

Měsíc a půl po založení Trikolóry měla strana více než sedm tisíc registrovaných 

příznivců, což bylo pro Klause ml. jasný signál veřejné podpory. Strana se z těchto lidí 

snažila udělat řádné členy, aby došlo ke kontrolovanému růstu členské základny.  V době 101

psaní této diplomové práce potom měla strana podle volebního manažera Dana Štěpánka 

zhruba 2000 řádných členů v 300 místních organizacích po celém Česku.  

První volby, kterých se Trikolóra účastnila, byly v roce 2019 opakované komunální volby 

ve Strakonicích, kde strana získala 3,32 procent hlasů a nepovedlo se jí získat ani jeden 

mandát v obecním zastupitelstvu. Rozporuplnou reakci vyvolal příspěvek na Facebooku 

Václava Klause ml., který zobrazoval předvolební průzkum s odhadovaným ziskem 15,8 

procent hlasů pro Trikolóru ve Strakonicích. Po spočítání hlasů a oznámení výsledků tento 

nepoměr Klaus ml. vysvětloval tím, že průzkum našel na internetu a jeho sdílení bylo v 

 irozhlas.cz. ‚Vrátit tuto zem lidem.‘ Klaus mladší po rozchodu s ODS založil nové konzervativní hnutí 100

Trikolóra. [online]. 10.6.2019 [cit. 4.5.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vaclav-
klaus-mladsi-hnuti-trikolora-majerova-zahradnikova_1906101823_jak
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souladu s doporučením, které vydal ohledně sdílení pozitivních průzkumů a 

zpochybňování těch vůči Trikolóře negativně laděních.  V celku ale doporučil ostatním 102

členům Trikolóry moc na průzkumy nehledět, protože rozhodující jsou reálné výsledky a 

ne „hrátky v agenturách.“  103

Další volby, kterých se Trikolóra zúčastnila byly krajské volby 2020, jejichž předvolební 

kampaň na sociálních sítích zkoumá tato diplomová práce. Trikolóra nebyla úspěšná ani v 

těchto volbách, protože se jí nepodařilo překročit pětiprocentní hranici získaných hlasů. 

Jedinou výjimkou byl Zlínský kraj, kde v koalici se Soukromníky a Nezávislými získala 

dva mandáty. V průměru tak strana získala v těchto volbách 2,49 procent hlasů, což Václav 

Klaus ml. přičítal nedostatku finančních prostředků na kampaň a tomu, že se ještě stále 

jednalo o nezavedenou stranu.  V roce 2020 byla Trikolóra neúspěšná také v senátních 104

volbách, kde se ani jednomu jejímu kandidátovi nepodařilo zvítězit v druhém kole. 

Velký zlom pro stranu nastal v březnu 2021, kdy Václav Klaus ml. oznámil na sociálních 

sítích rezignaci na post předsedy Trikolóry. Klaus ml. tak podle svého vyjádření učinil 

dobrovolně a po zralé úvaze. Dále ve vyjádření uvedl, že tímto ukončuje veřejné aktivity, 

svého politického angažmá nelituje a stále by na programu strany nezměnil ani čárku.  105

Zbylé vedení strany bylo Klausovým nečekaným krokem zaskočeno, ale podle svého 

vyjádření nejsou stranou jednoho muže a svůj politický program jsou připraveni i nadále 

hájit.  Důvěru vést stranu do říjnových voleb do poslanecké sněmovny dostala Zuzana 106

Majerová Zahradníková. Ta se tedy stala prozatímní předsedkyní hnutí Trikolóra s tím, že 

 idnes.cz. Klaus se chlubil průzkumem, pak jeho Trikolóra ve Strakonicích pohořela. [online]. 16.12.2019 102

[cit. 4.5.2021]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klaus-trikolora-volby-pruzkum-
strakonice.A191216_095512_domaci_kop
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 facebook.com. Status Václava Klause ml. [online]. 23.3.2021 [cit. 17.5.2021]. Dostupné z: https://105

www.facebook.com/vaclavklausml
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předsedu si strana zvolí na celonárodním sjezdu po těchto volbách.  107

7.2.Program strany    

Trikolóra se od svého vzniku prezentuje jako strana s třemi základními programovými 

pilíři:  

1) Braňme normální svět  

2) Bohatství vzniká z práce 

3) České zájmy na prvním místě  

Braňme normální svět  

Pod obranou normálního světa si Trikolóra představuje konec upřednostňování zájmů 

menšin v České republice nad většinou a vyzdvihuje pravidlo, že stát musí být pro lidi a ne 

naopak. Stát má podle tohoto bodu pod sebou příliš mnoho agendy a je potřeba snížit počet 

úředníků, zákonů a regulací, aby mohli aktivní občané dostat větší prostor. Stát má 

zaručovat pouze základní práva, jako je např. právo na život či na vlastnictví a v ostatních 

oblastech být zdrženlivý . Podle strany má být příroda chráněna pro lidi, a ne proti nim. 108

Trikolóra si například nepřeje, aby ekologičtí aktivisté rozhodovali o oblastech zasažených 

kůrovcem, ani o občanech žijících na chráněných územích. V programu dokonce odmítá 

„buzerování občanů a firem“ státem.  Samozřejmostí je podle Trikolóry také boj s 109

korupcí, podpora dopravy, zdravotnictví a školství. 


Bohatství vzniká z práce 

Bohatství společnosti podle Trikolóry vzniká spontánními ekonomickými aktivitami 

svobodných lidí (potažmo firem), ne regulacemi a umělým přerozdělováním. Daně proto 
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mají být nízké, zejména zdanění práce, a pracovat se musí vyplatit za všech okolností víc 

než braní dávek. Jako problém české ekonomiky vidí strana nízké mzdy a negativně vnímá 

dotace velkým korporacím a politickým neziskovkám.  Také chce zjednodušit sociální 110

systém, kdy stát má sloužit až jako poslední záchranná síť a neživit občany, kteří nechtějí 

pracovat. Jedinou prioritou Trikolóry v oblasti dávek jsou starobní důchody.      111

České zájmy na první místě 

Program Trikolóry se vyjadřuje v tom smyslu, že demokracie je podle strany národní 

záležitostí a v České republice si máme řešit české problémy a zájmy. Nikoli zájmy někoho 

jiného. Strana chce proto například vrátit vztah České republiky s Evropskou unií před 

období Lisabonské smlouvy, aby český parlament nebyl podřízeným orgánem, který 

schvaluje zákony napsané někde jinde.  Podle Klause ml. navíc pochází šedesát procent 112

zákonů platných v České republice z Evropské unie a toto číslo je podle něj příliš velké. 

Podle strany tak stojí za to pravidelně s volbami do PS vypisovat referendum o vystoupení 

z EU. „Není tedy možné, abychom tady vedli nějaké politické boje o čtyřiceti procentech 

té agendy a o tom zbytku se nehlasovalo. Nevoláme po czexitu, ale voláme po dodržování 

demokratických pravidel,“ vysvětluje Klaus ml.  Trikolóře se tak nelíbí současná pozice 113

České republiky v EU, kde se podle strany musíme při rozhodování o důležitých otázkách 

podřizovat větším státům jako je Německo či Francie.  Klaus ml. ale ve svých 114

vyjádřeních zdůrazňuje, že Trikolóra apriori nevolá po vystoupení z EU, pouze chce nechat 

občany v této otázce rozhodnout.    115
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Zároveň chce Trikolóra přesunout důležité rozhodování z celostátní úrovně na úroveň 

menších samosprávních celků. Podle strany má být hlavní náplní práce Armády ČR obrana 

naší země. Podle Trikolóry zároveň Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou, 

suverénní a sebevědomou zahraniční politiku a v minulosti Česko pasivně akceptovalo 

rozhodnutí, která byla dokonce často v zájmu jiných států.  Podle strany se příliš mnoho 116

záležitostí týkajících se normálního života českých občanů rozhoduje mimo naše území a 

tento stav chce jednoznačně změnit.    

8. Společné programové body 

V následující kapitole porovnáme programy obou stran a ukážeme si, kde jsou největší 

programové shody. 

8.1.Negativní vztah k EU   

Jedním z hlavních společných rysů obou stran je negativní postoj k Evropské unii, který je 

intenzivnější ze strany SPD. Ta si přeje vystoupení České republiky z tohoto společenství, 

protože současný projekt evropské integrace podle programu strany ohrožuje svobodu a 

demokracii v Evropě.  Tento negativní postoj SPD souvisí s dalším velikým tématem – 117

nelegální migrací, která je podle SPD z Bruselu řízeně podporována za účelem islamizovat 

Evropu.  Dále SPD tvrdí, že Evropská unie je koncipována jako „superstát“, který 118

oslabuje národní tradice svých členských států a je plná nesystémových dotací, dávek a 

úředníků.     

 volimtrikoloru.cz. Programové pilíře, České zájmy na prvním místě, Zahraniční politika a diplomacie ve 116
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Trikolóra je v otázce Evropské unie o něco zdrženlivější a nevolá přímo po vystoupení z 

ní. Její současnou podobu ale považuje za neudržitelnou a chce dát občanům možnost 

vyjádřit svůj názor na setrvání v ní. S programem SPD to ale Trikolóru podle Klause ml. 

nesbližuje. „My nejsme pro referendum kvůli každé kravině, ani nejsme pro odvolatelnost, 

přímou demokracii. To jsou takové maoistické koncepce. My si myslíme, že referendum 

má smysl jedině o setrvání v EU, žádná jiná otázka se takto řešit nemá. Pouze zásadní 

státoprávní otázky,“ uvedl tehdejší předseda hnutí.   119

Trikolóra si přeje zachovat českou korunu jako měnu a tvrdí, že Evropská unie ohrožuje 

suverenitu České republiky tím, že má evropské právo přednost před českým ústavním 

pořádkem.  Stejně jako SPD má i Trikolóra představu, že bruselský aparát agresivně 120

prosazuje svoje cíle na úkor národních států a ohrožuje demokratické zřízení většiny 

členských zemí. 

8.2.Nesouhlas s nelegální migrací      

I několik let od největšího náporu nelegálních migrantů z Afriky a středního východu do 

Evropy je nelegální migrace stále velikým tématem pro obě strany. SPD má ve svém 

programu, že nechce příchod nepřizpůsobivých a zfanatizovaných islámských migrantů, a 

proto chce zpřísnit imigrační politiku České republiky.  Dále se program SPD vyjadřuje 121

ve smyslu toho, že nelegální migrace je pouze počáteční fází konfliktu, který ve svém 

důsledku ohrozí samotnou existenci českého národa. Webové stránky SPD obsahují 

pravidelná odmítavá stanoviska Tomia Okamury ohledně nelegální migrace, ve kterých 

porovnává situaci ohledně uprchlíků v ostatních zemích a viní současnou vládu z držení 

bruselské linie nekritického přijímání kohokoli, kdo překročí hranice Schengenu.      122
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Ačkoli odpor k nelegální migraci není v programu Trikolóry tak moc explicitně vyjádřen 

jako u programu SPD, Václav Klaus ml. prohlásil, že Trikolóra hájí od svého založení 

nulovou toleranci k nelegální migraci a na tomto stanovisku nehodlá nic měnit.  Ve svém 123

programu v sekci o českých zájmech potom strana uvádí, že prostřednictvím migrace 

dochází k nevratným změnám ve složení původních národů Evropy a s tím ruku v ruce ke 

snahám o odbourávání posledních zbytků suverenity a možnosti členských států ovlivňovat 

svůj vývoj.  Na svém Facebooku také Trikolóra dávala najevo svůj nesouhlas s 124

migračním paktem EU a povinnou solidaritou členských států. Facebook Trikolóry navíc 

obsahuje komentář, že nelegální migrace přímo souvisí s teroristickými útoky.    125

8.3.Rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí 

Obě strany se vzhledem ke svému zaměření celkem logicky shodnou na nutnosti 

podporovat podnikatele, a tím pádem i zaměstnance, a živnostníky. SPD ve svém 

programu uvádí, že chce změny, které vrátí občanům důvěru v budoucnost, férové 

podnikání a poctivou práci s tím, že občané musí znovu vědět, že za svou práci dostanou 

důstojnou mzdu.  Program strany také výslovně uvádí, že chce provést zásadní investice 126

v oblasti dopravy a infrastruktury, které podpoří podnikatelské prostředí a možnosti, což je 

jedním z hlavních předpokladů pro hospodářský růst České republiky v budoucnu.  SPD 127

chce podpořit podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a zároveň chce podle 

programu prosazovat zásadní snížení administrativní zátěže spojené s podnikatelskou 

činností. Program SPD přiznává, že základem národní prosperity je práce široké střední 
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třídy zaměstnanců, malých a středních podnikatelů a firem. Tito lidé a instituce jsou 

oporou státu a SPD chce podporovat jejich aktivity.  

V tomto bodě se obě strany shodují snad nejvíc, protože i Trikolóra má v programu téměř 

identické plány. Zvyšování produktivity práce prostřednictvím omezení byrokratické 

zátěže, což povede k vyšším mzdám. Dále chce Trikolóra podporovat české podnikatele na 

domácích i zahraničních trzích tím, že bude vytvářet dobré podmínky pro růst jejich 

konkurenceschopnosti. Konkrétně chce proto Trikolóra zrušit minimální mzdu, která podle 

jejího programu brání v zaměstnávání nejzranitelnějších skupin obyvatel a provést revizi 

zákoník práce, aby došlo k efektivnějšímu zaměstnávání starších lidí a zahraničních 

pracovníků.   128

8.4.Snižování daní a státních výdajů 

Dalším velikým průsečíkem obou stran je snižování státních výdajů a daňového zatížení. V 

programu SPD stojí, že strana chce zavést ústavní dluhovou brzdu po vzoru Švýcarska, 

která zabezpečí, že výdaje státního rozpočtu budou dlouhodobě odpovídat příjmům.  K 129

tomu chce SPD snížit DPH, spotřební daně, daně z příjmů fyzických (viz. další bod) a 

právnických osob a zjednodušit administrativu okolo samotného vybírání daní.  130

Trikolóra se řídí heslem, že stát je pro lidi, a ne lidé pro stát. Strana požaduje co nejméně 

úředníků, úřadů, zákonů a regulace, protože stát má podle ní zbytečně moc agendy a 

zasahuje i tam, kde není potřeba. Stejně jako SPD potom Trikolóra požaduje snižování 

daní a slibuje, že je nikdy do budoucna zvyšovat nebude, protože vysoké daně podle jejího 

volimtrikoloru.cz. Programové pilíře. Bohatství vzniká z práce. Průmysl a obchod. 4) Odstraníme bariéry 128

na trhu práce. [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://volimtrikoloru.cz/#pilire-nav

 spd.cz. Politický program SPD. 2) Chceme budoucnost bez dluhů. [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: 129

https://www.spd.cz/program-vypis/#7287 

spd.cz. Politický program SPD. 7) Konec zvyšování daní [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://130

www.spd.cz/program-vypis/#7287 

40



programu demotivují občany k práci.  Také chce, aby byl daňový systém jednoduchý a 131

pochopitelný pro co nejširší část veřejnosti, stejně jako ostatní zákony, které není potřeba 

vytvářet pro každou jednotlivost. Nezvyšování (případné snižování) daní chce Trikolóra 

vykompenzovat snižováním státních výdajů s tím, že hospodařit s deficitem státního 

rozpočtu by mělo být možné pouze ve výjimečných případech.        

8.5.Konzervativní pohled na rodinu  

SPD i Trikolóra podporují tradiční rodinu ve smyslu svazku muže a ženy a pro obě strany 

je rodina základ svobodné a funkční společnosti, který je potřeba podporovat. SPD odmítá 

propagaci názorů a chování, které ohrožuje tradiční rodinu a výchovu dětí.  S tím se pojí 132

také také kritika LGBT oběma stranami. Podporu rodin si SPD představuje také jako 

výrazné daňové úlevy pro pracující rodiny, včetně daňové odpočty za každé dítě.  133

Trikolóra má ve svém programu uvedeno, že chce zvrátit nepříznivý demografický vývoj 

cíleným zvýhodňováním rodin s dětmi, které jsou podle jejich programu nejjistější 

investicí do budoucnosti státu.    134

8.6.Vlastenecké zaměření  

Obě strany jsou také silně vlastenecky profilované. Hnutí SPD ve svém programu nešetří 

národoveckou rétorikou, kterou využívá například při vymezování se vůči nelegální 

migraci. Jedná se o věty jako: „Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Buďme 

skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobrými vlastenci.“ atd.  Ostatně SPD samu sebe 135

definuje jako vlastenecké hnutí, které povede nekompromisní politický zápas o suverenitu 

volimtrikoloru.cz. Programové pilíře. Bohatství vzniká z práce. Průmysl a obchod. 2) Prosadíme zásadní 131

snížení daní a především snížení daní z práce [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://volimtrikoloru.cz/
#pilire-nav

spd.cz. Politický program SPD. [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://www.spd.cz/program-vypis/132

#7287 

 spd.cz. Aktualita: Podporu rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti [online]. 15. 1. 2021 [cit. 133

5.5.2021]. Dostupné z: https://www.spd.cz/podporu-pracujicich-rodin-s-detmi-vnimame-jako-zaruku-sve-
budoucnosti/ 

 volimtrikoloru.cz. Programové pilíře. Bohatství vzniká z práce. Práce a sociální věci. Podpoříme třetí dítě 134

do rodiny. [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://volimtrikoloru.cz/#pilire-nav

 spd.cz. Politický program SPD. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://www.spd.cz/program-vypis/#7287 135
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českého státu.  

Hnutí Trikolóra má dokonce jeden ze svých programových pilířů nazvaný České zájmy na 

prvním místě. Trikolóra chce proto řešit české problémy a české zájmy, a ne zájmy někoho 

jiného. Vzorem uváděným v programu strany je Maďarsko a Polsko.  Hraní na 136

vlasteneckou notu SPD i Trikolóry se projevuje snahou posílit armádu, ale pouze pro účely 

obrany České republiky. SPD se nelíbí nasazení armády na zahraničních misích bez 

mandátu OSN, Trikolóra zase považuje členství v NATO za základní stavební kámen naší 

zahraniční obrany, ovšem s nutností reformovat tuto alianci.  

8.7.Školství    

Školství je podle obou strana důležitým odvětvím, kterému předchozí vlády nevěnovaly 

dostatečnou pozornost, což se negativně projevilo na jeho celkové kvalitě. Trikolóře i SPD 

vadí, že není zajištěna jednotná úroveň vzdělání na základních školách a výuka probíhá 

bez dlouhodobé koncepce. Obě strany se shodnou na tom, že české školství potřebuje pro 

správě fungování přidat finance. SPD navrhuje zvýšit podíl DPH, který jde na školství z 

4,5 na 6 procent.  SPD i Trikolóra chtějí větší uplatnění vysokoškolsky vzdělaných lidí a 137

kritizují některé obory, které toto uplatnění příliš nenabízí. Obě strany se také shodnout na 

tom, že českým školákům hrozí ideologická indoktrinace, která je neslučitelná se 

vzdělávací funkcí škol.  

SPD chce podle svého programu dokonce zavést vlasteneckou výchovu, při které by se už 

od útlého věku do žáků vštěpovalo povědomí o národu a jeho historii.  Trikolóra zase 138

dala jasně najevo svůj záměr zrušit povinnou inkluzi, ovšem s dodatkem o individuálním 

 volimtrikoloru.cz. Programové pilíře. České zájmy na prvním místě. [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: 136

https://volimtrikoloru.cz/#pilire-nav

 spd.cz. Ke Stažení: Smyslem života nás všech jsou zdravé a vzdělané české děti a mládež. [online]. [cit. 137
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začleňováním nadaných dětí se zdravotním postižením.           139

8.8.Zpřísnění určitého segmentu státní podpory     

SPD i Trikolóra také sdílení pravicový pohled na státní podporu. Podle obou stran by se 

mělo přehodnotit, kdo v současnosti dostává sociální dávky a zpřísnit jejich uznávání. Jako 

podmínku obě uvádějí řadou péči o děti a také se shodnou, že velmi často zneužívanou 

dávkou je příspěvek na bydlení. Trikolóra k tomu ještě navrhuje, aby výše příspěvku na 

bydlení nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v dané lokalitě.  Obě 140

strany při rozhodování o státní podpoře odmítají pozitivní diskriminaci na základě rasy, 

pohlaví atd. a obě se také shodují, že ten, komu státu nepomáhá dostatečně jsou důchodci. 

V programu obou stran můžeme najít plány na propracovanější pomoc jedině jim a 

rodinám s dětmi. 

9.  Kvantitativní a kvalitativní analýza obsahu sociálních sítí  

Jako praktickou část své diplomové práci jsem zvolil kvantitativní analýzu obsahu 

vybraných sociálních sítí politických stran Trikolóry a SPD 14 dní před začátkem voleb do 

krajských zastupitelstev konaných 2. a 3. října 2020, doplněnou o prvky kvalitativní 

analýzy. Sledované období je tedy od 17. září 2020 do 1. října 2020. Tímto určením jsem 

se odchýlil od původně vytyčeného časového období ve svojí tezi, které mělo začít měsíc 

před volbami, tedy od 1. září 2020 do 1. října 2020. Pro zkrácení sledovaného období jsem 

se rozhodl z důvodu velkého množství příspěvků, které obě strany na Facebooku v každé 

se svých třinácti krajských odnoží generovaly. 

Ze sociálních sítí jsem vybral Facebook, YouTube, Instagram a Twitter, na kterých jsem za 

sledované období za obě strany analyzoval celkem 1684 příspěvků. Obrázek ukazuje 

 volimtrikoloru.cz. Programové pilíře. Braňme normální svět. Školství. Dostaneme peníze daňových 139

poplatníků k dobrým učitelům. [online]. [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: https://volimtrikoloru.cz/#pilire-nav

 volimtrikoloru.cz. Programové pilíře. Bohatství vzniká z práce. Sociální zabezpečení [online]. [cit. 140
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tabulku pro analýzu obsahu z Facebooku, který tvoří hlavní část výzkumu.  U každého 141

příspěvku mě zajímalo datum jeho přidání, co za typ příspěvku to bylo, co konkrétně 

příspěvek zobrazoval, jaký měl počet slov, jaké téma komunikoval, jaké měl vyznění, jestli 

obsahoval osobnost předsedy strany případně kandidáty do krajských voleb a kolikrát se v 

něm objevil audiovizuální prvek (foto či video). Jako doplňkový prvek jsem navíc 

zjišťoval, jestli použité téma patřilo do politického programu strany, abych zjistil, jak moc 

se při tvorbě kampaně na sociálních sítích každá ze stran odchyluje od své ideologické 

základny. Pokud bylo v příspěvků témat více, stačilo, aby alespoň jedno z nich patřilo do 

programu a celému příspěvku jsem dal hodnotou Ano (tedy, že do programu patří). 

Do první kolonky tabulky na obrázku patří datum přidání každého příspěvku. Typ 

příspěvků mohl být foto, video či text, případně šlo o různé kombinace těchto tří prvků. Při 

samotném výzkumu jsem narazil na to, že příspěvek odkazoval na další webovou stránku, 

případně video, a tak jsem ještě navíc zařadil hodnotu odkaz.  

Obsahovou charakteristiku samotných příspěvků jsem rozdělil na sloupce Co konkrétně 

příspěvek zobrazoval, ve kterém je uvedeno, co přesně se na sociálních sítích nacházelo, a 

sloupec Téma. Určovat téma, které se za obsahem skutečně nachází je u delších a 

rozvětvenějších příspěvků problém a analýza se tím pádem neobešla bez nezbytné 

minimální míry zjednodušení. U tohoto typu příspěvků jsem si proto vždy určil hlavní 

téma, které pokud možno zastřešovalo celý příspěvek a to jsem uvedl. Často se také 

stávalo, že některé příspěvky v sobě obsahovaly těchto hlavních témat víc. U většiny 

příspěvků šlo téma určit velmi snadno. Někdy se ale stávalo, že nebylo na první pohled 

stoprocentně jednoznačné, o co vlastně jde. V těchto případech jsem na sebe nechal obsah 

působit a potom se řídil subjektivním pocitem, ale s důrazem na nestrannost a maximální 

 Tabulku jsem během zaznamenávání dat pozměnil každé sociální síti na míru, aby lépe 141

charakterizovala jejich jedinečné prvky a využití.  
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objektivitu. U 26 příspěvků jsem potom téma určit nedokázal, zejména proto, že jsem 

nechtěl překročit subjektivní mez a přejít od osobního pocitu k čisté fabulaci. V těchto 

případech jsem proto nechal políčko raději jako nedefinované.  Pokud obrázek 142

nekorespondoval s psaným textem, snažil jsem se podle vlastního úsudku určit, jaká část je 

dominantní a nese hlavní téma, které zaznamenám do tabulky. Například pokud byl text 

výrazně delší než fotky či video, soustředil jsem pozornost spíše k němu a naopak. 

Foto a video obsah, který byl součástí feedu na sociálních sítích jsem standardním 

způsobem počítal a číslo zaznamenával do sloupce s názvem Audiovizuální prvek. Kromě 

vizuálního vyjádření jsem sledoval také doprovodný text ve formě popisku příspěvku a 

počítal kolik slov obsahoval. To by samozřejmě mohlo být na první pohled zavádějící, 

protože příspěvky na sociálních sítích většinou nějaký text ve formě krátkého popisku 

obsahují. Rozhodl jsem se proto, že aby mohl být text započítán jako audiovizuální prvek, 

musel delší než sto slov. Pokud měl nad sto slov, přidal jsem hodnotu Text do kolonky 

Audiovizuální prvek, protože v tomto případě tvořil již jeho relevantní a 

nepřehlédnutelnou část. Přičemž platilo, že jsem vždy počítal pouze samotný text a ne 

smajlíky a hashtagy. Na sociálních sítích také běžně dochází ke sdílení obsahu z jiných 

zdrojů. Proto jsem přidal další hodnotu – Odkaz. Tu jsem uvedl, pokud byl hypertextový 

odkaz uveden v popisku příspěvku. Pokud bylo například odkazované video rovnou 

spustitelné na facebookové stránce, obsah jsem zařadil podle standardního klíče Foto/

Video/Text. Při zkoumání obsahu z jiných zdrojů mě zajímal vždy jako první originální 

popis sdílejícího, který i k například recyklovanému obrázku dodával další element a 

ukazoval nové stanovisko. Pokud žádný originální popisek sdílejícího nebyl, až potom 

jsem svou pozornost zaměřil na původní text sdíleného příspěvku. Z charakteru sociálních 

sítí je jasné, že příspěvky obsahovaly hlavně kombinaci těchto hodnot, proto je zcela 

běžné, že jsou v tabulce tyto hodnoty uvedeny najednou spolu.  

SPD je často uváděna jako příklad strany, která stojí na osobnosti jejího lídra Tomia 

Okamury a další členové v ní nejdou příliš vidět, protože nedostávají tolik mediálního 

 Tento přístup jsem zvolil i u dalších hodnot, pokud jsem si nebyl zcela jistý jejich vyzněním. 142
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prostoru. Proto jsem se rozhodl navíc přidat i kolonku Osobnost předsedy a Členové 

kandidátky v daném kraji. V těchto kolonkách jsem doplňoval pouze hodnotu Ano nebo 

Ne, podle toho, jestli daný příspěvek akcentoval jednoho z předsedů případně další členy. 

Při určování přítomnosti předsedy strany jsem se díval hlavně na to, jestli obsahoval jeho 

fotku či video, nebo jestli byl výslovně zmíněn (případně označen) v textu.  Protože se 143

při výzkumu zajímám o předvolební kampaň ke krajským volbám, rozhodl jsem se, že 

budu zároveň zkoumat, jestli byli na sociálních sítích přítomni také členové krajských 

kandidátek. Má analýza tak disponuje větší mírou relevance. Pravidla pro určování 

přítomnosti členů krajských kandidátek jsou potom stejná, jako při určování přítomnosti 

stranického předsedy.   

10. Předvolební kampaň na Facebooku   

Facebookový obsah tvořil hlavní část předvolební kampaně na vybraných sociálních sítích  

u obou stran. Celkově na něm za zkoumané období bylo 1468 příspěvků na 13 krajských 

Facebookových stránkách za SPD i za Trikolóru. Dohromady jsem tedy provedl analýzu z 

26 profilů, z nichž mnohem signifikantnější podíl tvořil obsah SPD. Tato strana 

vyprodukovala celkem 989 příspěvků, což je oproti 479 příspěvkům od Trikolóry téměř 

dvojnásobek. 

10.1.SPD 

Nejvíce obsahu jsem našel na facebookovém profilu SPD kraje Vysočina, na kterém jeho 

administrátoři přidali 125 příspěvků. O jeden méně, tedy 124 příspěvků, bylo na 

Facebooku královehradecké SPD. Na třetím místě byl se 116 příspěvky Olomoucký kraj a 

na čtvrtém Zlínský kraj, kde bylo příspěvků 112. Průměrně se potom za sledované období 

objevilo na jednom z 13 profilů SPD 76 příspěvků.  

 Předseda jedné ze stran tak mohl být přítomen i nepřímo, například pokud byl na stranickém 143

plakátu či letáku, který vyobrazovala fotka na sociální síti atd. 
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Tato čísla částečně korelují s volebním ziskem strany v krajských volbách, ve kterých 

získala 5 mandátů v Olomouckém, 3 ve Zlínském a 2 v Královehradeckém kraji. Rozhodně 

ale nelze tvrdit, že existuje přímá úměrnost v počtu příspěvků na krajské facebookové 

stránce a počtem získaných hlasů. Co do počtu příspěvků nejpočetnější kraj Vysočina 

nezískal mandát žádný a naopak v Moravskoslezském kraji, kde bylo pouhých 21 

příspěvků, se SPD podařilo získat mandátů 6.    

Na Facebooku SPD bylo za zkoumané období 3400 audiovizuálních prvků. Hlavním 

vizuálním prvkem byly jednoznačně fotky. Celkem se jich objevilo 665, což převyšuje co 

do počtu ostatní složky v kolonce Audiovizuální prvek o dvě třetiny, a tvoří tak přes 54 % 

audiovizuálního obsahu. Dalším nejvýraznějším prvkem byl text delší než sto slov, který 

doprovázel 220 příspěvků. Celkový počet slov, který se na Facebooku SPD za zkoumané 

období objevil, nejen u příspěvků, které měly text delší než sto slov, byl 135 679. Hned za 

textem byla hodnota Odkaz se 17,6 procenty, což znamená, že se objevila ve 216 
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Tabulka č. 4 – Počet příspěvků na Facebooku 
SPD

Jihočeský 64

Jihomoravský 45

Karlovarský 47

Vysočina 125

Královehradecký 124

Liberecký 79

Moravskoslezský 21

Olomoucký 116

Pardubický 46

Plzeňský 66

Středočeský 74

Ústecký 70

Zlínský 112

Celkem příspěvků 989



příspěvcích. Jako poslední nejméně obsažená hodnota je potom Video, které bylo přítomno 

u 129 příspěvků.    

Obsah krajských profilů SPD na Facebooku byl z velké většiny neutrální. Celkem 

obsahoval 554 neutrálních příspěvků. Druhým nejčastějším vyzněním potom bylo vyznění 

negativní, ale i tak bylo těchto příspěvků 244, tedy téměř o polovinu méně. Nejčastějším 

tématem, které bylo negativním způsobem prezentováno byla v 80 případech nelegální 

migrace, ve 35 případech kritika EU a ve 25 případech vystoupení z EU. Pozitivně 

laděných příspěvků bylo 166 a u 25 jsem potom nedokázal určit jejich vyznění. 

U 646 příspěvků jsem nenašel spojitost s předsedou strany Tomiem Okamurou. 343 

příspěvků z celkových 989 potom osobnost předsedy strany obsahovalo. 313 příspěvků 

obsahovalo členy kandidátky v daném kraji a 676 zase ne.  
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Pro lepší ilustraci tematického zaměření facebookového obsahu SPD jsem vybral osm 

nejpoužívanějších témat, která jsou podle četnosti porovnána v grafu č. 7. Jednoznačně 

nejčastěji používaným tématem byla samotná předvolební kampaň, která zahrnovala 

příspěvky typu vylepování předvolebních plakátů, diskuzí s občany a další předvolební 

aktivity. Toto téma se na Facebooku objevilo 371krát a zařadil jsem do něj také pozvánky k 

volbám, předvolební sliby, případně jakoukoli další zmínku o krajských volbách. 

Vzhledem k tomu, že 2. a 3. října 2020 proběhlo také první kolo voleb do Senátu České 

republiky, objevilo se samozřejmě na Facebooku také toto téma. Celkem se volby do 

Senátu objevily 13krát, ovšem tyto příspěvky jsem do grafu č. 7 nepočítal. 

Druhým nejčastěji použitým tématem byla nelegální migrace, která se objevila v 179 

případech. Tento výsledek byl poměrně snadno predikovatelný, protože se jedná o jedno z 

vlajkových témat strany, se kterým je na české politické scéně nejvíce vidět. Na třetím 

místě mezi nejčastějšími tématy byla potom nemoc covid-19. Toto téma se na Facebooku 

SPD vyskytlo v 62 případech a z toho v 58 to byla kritika opatření proti šíření tohoto 

onemocnění. Vzhledem k podmínkám, při kterých se volby konaly je opět pochopitelné, že 

politici toto téma řešili a snažili se ho otevírat i v předvolební kampani.  

Na dalších místech jsou potom poměrně vyrovnaně zastoupena další dobře známá témata 

SPD jako kritika EU (47 případů) a vystoupení z EU (39 případů). Tato dvě témata mají 
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společnou zastřešující myšlenku odmítání mezinárodní spolupráce prostřednictvím 

Evropské unie, ale pro přesnější podobu analýzy jsem je rozdělil. V 28 případech byla na 

Facebooku přítomna témata kritika islámu a podpora vlastenectví. Posledním z osmičky 

nejčastěji použitých témat potom byla obrana křesťanských zemí, kterou administrátoři 

krajských profilů demonstrovali na příkladu války křesťanské Arménie s muslimským 

Ázerbájdžánem.  

  

Poměr toho, jestli prezentovaná témata patřila do politického programu strany či ne, byl u 

SPD téměř jedna ku jedné. U 506 příspěvků vždy alespoň jedno téma do programu patřilo 

a u 482 příspěvků ani jedno.    144

Jednotlivé facebookové příspěvky nejčastěji ukazovaly činnost strany. To souvisí s 

tématem předvolební kampaně, která rámovala právě tuto činnost SPD, do které můžeme 

 S tím, že u jednoho příspěvku jsem příslušnost k programu strany nedokázal určit. 144
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počítat akce spojené  s propagací strany, oslovováním voličů atd., které ale neměly zřejmý 

ideologický nádech. Těchto příspěvků bylo celkem 267. Jako druhou nejčastější věc, co 

příspěvky zobrazovaly, byly zprávy z různých médií, které administrátoři sdíleli na krajské 

profily. Často s doprovodným textem, aby rozvířili debatu, nebo aby dodali důraz 

prezentovaným myšlenkám. Příspěvků, které byly postavené na sdílení zpráv bylo 135. 

Třetí nejčastější formou příspěvků byla v 82 případech propagace postojů strany a 

volebního programu. Ten byl často propagován pomocí různých fotek, videí a dalšího 

doprovodného textu. 

Jak vidíme v grafu č. 8, zbylých 5 hodnot nedělí tak velký kvantitativní rozestup jako první 

tři. Čtvrtou hodnotou je pozvánka, která byla v 53 případech a nešlo zdaleka jen o 

pozvánku k volbám. SPD skrze Facebook zvala své příznivce na různé kulturní akce, na 

petiční místa, k debatám nebo ke zhlédnutí televizních či internetových pořadů, ve kterých 

vystupoval nejčastěji její předseda Tomio Okamury, případně další členové kandidátky. V 

51 případech byl příspěvek rozhovor nebo část rozhovoru s předsedou strany, členy strany, 

nebo dalšími sympatizujícími osobnostmi jako je Per Jakl či Petr Hampl. 46krát tvořila 

příspěvek informace, což je forma příspěvku podobná zprávě, ale s tím rozdílem, že 

příspěvek neobsahoval zpravodajský či publicistický text. Šlo o pouhé oznámení 

skutečnosti, které napsali administrátoři strany. Příspěvky, které takto informovaly se tedy 

vyznačovaly větší mírou vágnosti, fabulací a informačního balastu, který by pro 

zpravodajské médium bylo nepřípustné. Také narozdíl od zpráv u nich nikdo neuváděl 

zdroje. Nebyla tak možná jejich faktická kontrola a nevztahovaly se většinou k aktuální 

události. Poslední hodnotou bylo vyjádření členů strany k různým tématům, kterých bylo 

38.   145

10.2.Trikolóra 

Při zkoumání krajských profilů jsem u Trikolóry zaznamenal celkem 479 příspěvků. Z toho 

nejvíc (88) jich bylo na Facebooku Pardubického kraje. Druhým krajem s největším 

počtem příspěvků byl Olomoucký kraj, ve kterém jsem jich napočítal 78. V Ústeckém kraji 

 Kratších a údernějších citátů různých osobností jako například Matteo Salvini či Miloš Zeman bylo 26.145
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bylo 44 příspěvků a po 40 potom v krajích Zlínském a Jihomoravském. Právě Zlínský kraj 

byl jediným krajem, ve kterém se podařilo Trikolóře prolomit hranici nutnou ke vstupu do 

zastupitelstva a získala v něm 3 mandáty. Průměrně se tak na jednom krajském profilu 

Trikolóry objevilo příspěvků 36. 

Celkem bylo za sledované období na Facebooku strany 592 audiovizuálních prvků, z nichž 

hlavní složku tvořily fotky, kterých bylo 289. Tvoří tak z celkového počtu audiovizuálních 

příspěvků přes 48 procent. Druhou nejčastěji použitou vizuální složkou bylo video, jenž 

bylo použito 117krát, a tvoří celkem 19,8 procenta. Dalších typů vizuální komunikace 

potom bylo použito téměř v identickém množství – odkazů bylo 94 a textů nad sto slov 92. 

Oba tyto prvky tak tvořily přes 15 procent z celku. Celkový počet slov byl potom 32 013.   
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Tabulka č. 9 – Počet příspěvků na Facebooku 
Trikolóry

Jihočeský 19

Jihomoravský 40

Karlovarský 14

Vysočina 20

Královehradecký 20

Liberecký 10

Moravskoslezský 52

Olomoucký 78

Pardubický 88

Plzeňský 15

Středočeský 39

Ústecký 44

Zlínský 40

Celkem příspěvků 479



Nejčastěji byly příspěvky na Facebooku neutrální. Tento obsah tvořil přes 80 procent, tedy 

celkem 384 ze všech příspěvků. Druhým nejčastějším vyzněním bylo pozitivní vyznění s 

13,4 procenty a 64 příspěvky. Nejčastěji byly takto rámovány příspěvky, které ukazovaly 

činnost strany, případně představovaly kandidáta strany a tematicky patřily k předvolební 

kampani. Negativních příspěvků potom bylo 31 a tvořily pouze 6,5 procenta ze 

zkoumaného obsahu.  
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Poměr příspěvků, které obsahovaly osobnost Václava Klause ml. k těm, které ho 

neobsahovaly, byl 128 ku 351. Příspěvků, které obsahovaly ostatní členy krajských 

kandidátek bylo 322. Těch, co je naopak neobsahovaly bylo 157.   

Mezi komunikovanými tématy vede jednoznačně téma samotné kampaně – tedy hodnota 

Předvolební kampaň. Ta se objevila celkem ve 298 případech a tvoří tak 

neoddiskutovatelné prvenství v kategorii témat na Facebooku Trikolóry. Stejně jako u 

SPD, i zde se objevilo téma předvolební kampaně k senátním volbám, konkrétně 11krát, 

ale také nebylo započítáno do první hodnoty grafu č. 12. Na druhém místě bylo téma 

kritiky opatření proti covidu-19, které se objevilo 32krát. Na dalším místě je téma dobře 

známé z programových pilířů strany – obrana normálního světa. Toto téma bylo použito 

28krát a hned za ním je kritika stávajícího establishmentu, na kterou facebookové profily 

upozorňovaly ve 24 případech. Potom následovala další známá témata strany jako je 

podpora českých firem (20), nelegální migrace (19), hájení většinového občana (18) a k 

tomu už zmíněná předvolební kampaň k senátním volbám (11). 

Příspěvků, které měly alespoň jedno téma zapadající do programu strany bylo 148. 

Zbylých 331 z celkové počtu příspěvků potom prezentovanými tématy do tří 

programových pilířů Trikolóry nezapadalo.   
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Příspěvky Trikolóry nejčastěji zobrazovaly činnost strany. Takových příspěvků se za 

zkoumané období objevilo 121 a stejně jako u SPD měly podobu kontaktních akcí s voliči, 

rozšiřování volebních letáků, lepení plakátů a jiné, bez zřejmého ideologického zabarvení. 

Druhou nejčastější formou byla na Facebooku Trikolóry v 91 případech propagace postojů 

strany. Třetí nejčastější formou příspěvků potom bylo v 91 případech představení 

kandidátů strany, kteří se za Trikolóru v nadcházejících krajských volbách ucházeli o 

přízeň voličů. Většinou šlo o kratší videopříspěvky produkované stranou, kde kandidáti 

sami mluvili o svém životě, profesních úspěších, absolvované politické dráze a vizích, 

které v případě zvolení mají. S tím souvisí i další hodnota rozhovor s členem kandidátky, 

kterých bylo 29, a kde tito kandidáti dostávali otázky v samostatných rozhovorech v rádiu, 

televizi, případně v internetových pořadech. Pátou nejčastější věcí, co konkrétně 

obsahovaly příspěvky Trikolóry, byly pozvánky, kterých bylo 18. Podobně jako u SPD i 

tady strana zvala své příznivce na různé předvolební meetingy, koncerty, další kulturní 

akce, nebo třeba k samotným krajským volbám. Na posledních dvou místech ze sedmi 

nejčastějších forem příspěvků byly předvolební debaty a předvolební sliby. Předvolebních 

debat bylo 15 a šlo o odkazy, případně o videa celých nebo částí debat, kterých se zúčastnil 

Václav Klaus ml. (či členové krajských kandidátek) a představitelé konkurenčních stran. 
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Předvolebních slibů bylo celkově 8 a tvořily většinou vybrané části programu Trikolóry, 

ovšem s konkrétním příslibem, že je v případě vítězství bude strana v budoucnu plnit.      

10.3.Porovnání  

Při porovnávání facebookového obsahu obou stran musíme jako první vzít v potaz 

odlišnou četnost příspěvků, SPD jich mělo za sledované období téměř dvakrát víc než 

Trikolóra. I přesto je ale facebookový obsah obou stran v něčem podobný. Prvním 

takovým příkladem jsou použitá témata. Obě strany využily před krajskými volbami 

Facebook jako komunikační kanál, na kterém propagovaly svojí kandidaturu v nich. Téma 

předvolební kampaně u obou výrazným způsobem vede nad ostatními tématy, v případě 

Trikolóry ještě více než u SPD. Pokud vedle tématu porovnáme také to, co skutečně obsah 

sociální sítě Trikolóry i SPD obsahoval, jednoznačně vychází, že to byla hlavně činnost 

strany. Tato hodnota byla koneckonců často spojená s tématem předvolební kampaně, na 

který přímo odkazovala. Trikolóra měla svoje příspěvky mnohem častěji koncipované jako 

představení kandidátů do krajských voleb, SPD se v nich na Facebooku snažila spíše 

agitovat a přinášet různá témata prostřednictvím zpráv z médií. Obě strany zvolily jako 
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jedno z nejdůležitějších témat kritiku opatření proti covidu-19, což nutně neznamená 

ideologickou shodu, ale spíše přirozenou reakci na palčivé celospolečenské téma, které na 

podzim 2020 hýbalo veřejným míněním. Jak už program obou stran napovídá, SPD i 

Trikolóra komunikovaly na Facebooku také téma nelegální migrace, u SPD šlo dokonce o 

druhé nejčastější téma.      

Při bližším pohledu na graf č. 14 je vidět, že obě strany přidávaly obsah na svoje 

facebookové profily trochu odlišným způsobem. Červená čára znázorňující množství 

příspěvků SPD v čase tvoří sinusoidu, která má svůj vrchol každé čtyři dny. 21., 25. a 29. 

září vystoupal počet příspěvků na vrchol a mezi těmito dny zase klesal. Můžeme vidět, že 

29. 9. byl u SPD počet příspěvků vůbec největší za zkoumané období, ale ve zbylé dny do 

1. 10. jejich počet opět klesal. Naproti tomu vidíme, že modrá čára reprezentující Trikolóru 

má narozdíl od červené stabilně rostoucí tendenci a její nejvyšší bod je až v poslední den 

zkoumaného období 1. 10. To podporuje logický předpoklad, že v poslední dny před 

volbami graduje snažení strany a roste počet příspěvků na sociálních sítích. Z grafu jde 

také vidět, že produkce Trikolóry byla co do počtu stabilnější a bez výrazných výkyvů v 

počtu případných příspěvků, jako tomu bylo u SPD.  
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Facebookový obsah těchto dvou stran si byl mírně podobný také v tom, že z větší části 

neobsahoval osobnost předsedy. Tento poměr byl ale větší u Trikolóry, kde tvořil 1 ku 2,7. 

Zatímco u SPD byl poměr příspěvků s předsedou ku příspěvkům bez předsedy 1 ku 1,88. 

Díky tomu můžeme říct, že SPD před krajskými volbami na Facebooku záměrně více 

poukazovala na svého předsedu než Trikolóra. 

Feed obou stran se lišil v tom, jakým způsobem se jim podařilo na Facebook začlenit 

kromě předsedy další osobnosti krajských kandidátek, což je v kontextu této diplomové 

práce bráno jako pozitivní aspekt. Zde se poměr lišil ku prospěchu Trikolóry, která členy 

kandidátky zmínila na svém Facebooku ve 322 případech, nezmínila ve 157. Tím pádem u 

ní ve většině příspěvků byli přítomni. Naproti tomu SPD kandidáty zmínila pouze ve 313 

příspěvcích a v dalších 675 se tak nestalo. SPD tak na Facebooku nedávala příliš prostoru 

svým členům, a to i při takové příležitosti, jako je předvolební kampaň, ale sázela na 

osvědčenou tvář svého předsedy Tomia Okamury.  

Trikolóra měla sice téměř o polovinu méně příspěvků než SPD, ale počet videoobsahu byl 

téměř shodný. SPD měla video ve 129 příspěvcích, Trikolóra ve 117. Při srovnání tak 

vychází, že obě strany na sociální síť dávaly hlavně fotky, Trikolóra ale vsadila mnohem 

více na video, což jejím profilům dodalo větší šanci vizuálně zaujmout potenciální voliče. 

Při srovnání toho, jestli příspěvky obou stran patřily do jejich programu, zase vyšlo najevo, 

že u Trikolóry většina ne a u SPD ano. Konkrétněji u SPD to bylo 1 ku 1,049 ve prospěch 

příspěvků, které skutečně tvořily její program. U Trikolóry byl zase poměr 1 ku 2,05 pro 

obsah, který by se do jejího programu zařadit nedal.    

Rozdíl byl také ve vyznění obsahu. Obě strany měly největší počet příspěvků neutrálních, 

u SPD to bylo 56 procent a u Trikolóry 80,2 procenta. Trikolóra měla ale jako druhý 

nečastější typ příspěvky pozitivní (13 procent). Naproti tomu SPD měla jako druhý 

nejčastější typ příspěvek negativní (24 procent) a příspěvky pozitivní tvořily 16,8 procenta. 

Po srovnání tak vychází, že Trikolóra na svém Facebooku vedla kampaň korektnějším 

způsobem a nesnažila se tolik přidávat negativní či pozitivní zabarvení svým sdělením. 
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SPD sázela na větší porci negativní reklamy a celkově na větší množství příspěvků, které 

mají vyvolat buď pozitivní či negativní emoce. 

Jak můžeme vidět na grafu č. 15, obě strany mají společný posun v míře negativní reklamy 

během zkoumaného období. Konkrétně jde o signifikantní zvýšení negativity 23. 9. a 25. 

9., které je patrné u SPD i u Trikolóry. Křivka u SPD v sobě opět nese větší míru 

rozdílnosti mezi největší a nejmenší hodnotou a její obsah má navíc ještě jeden vrchol 

četnosti negativních příspěvků a to sice 29. 9. I přes určení společných dnů, kdy u obou 

stran korelovala míra negativity, se mi nepodařilo najít společná témata, případně určit 

nějakou důležitou událost, kterou by obě strany zvýšenou mírou negativity reflektovaly. 

        

11.  Předvolební kampaň na YouTube  
Protože obsah webové stránky YouTube tvoří hlavně videa, musel jsem při analyzování 

jejího obsahu pozměnit tabulku pro zaznamenávání výsledků. Narozdíl od sociální sítě 

Facebook jsem tak z logického důvodu vyřadil sloupec s názvem Typ příspěvku, protože 

každý příspěvěk byl video. S tím jsem vypustil také sloupec Počet slov a Audiovizuální 

prvek. U jednotlivých videí jsem se rozhodl zkoumat, co konkrétně zobrazovala, jestli 

měla negativní či jiné vyznění a jestli obsahovala osobnost předsedy a členů krajských 
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kandidátek. Nově jsem zkoumal také to, jestli šlo o vlastní nebo převzatou produkci a 

navíc také čas videa ve vteřinách. Pro lepší porovnání zobrazovaných témat jsem se také 

rozhodl zaznamenat jejich časové ohraničení v každém videu. Některé typy videí, jednalo 

se zejména o předvolební debaty, byly velmi obsáhlé a jednotliví mluvčí byli schopni 

přeskakovat mezi různými tématy takřka v každé druhé větě. Při určování témat jsem se 

proto snažil vybrat taková, která vyčnívala, například tím, že zastřešovala 

několikaminutovou debatu. Časy témat jsou tak vždy menší, než samotný čas videa, 

protože úvody, rozloučení a další vycpávkové části jsem do nich nepočítal. Vzhledem k 

menšímu počtu příspěvků na YouTube jsem se nesetkal s příspěvkem, který bych 

tématicky nedokázal určit.  

11.1.SPD 

Od 17. 9. do 1. 10. bylo na YouTube kanálu strany SPD celkem 31 videí v celkovém čase 

8,94 hodiny, přesněji 32 208 vteřin. Jedno video mělo v průměru 17,3 minuty a v 30 z 

nich, tedy v drtivé většině, figuroval / vystupoval předseda strany Tomio Okamura. Tento 

fakt byl způsobený tím, že SPD nemá vlastní YouTube kanál, ale všechna videa byla 

publikována na kanále s názvem Tomio Okamura - hnutí Svoboda a přímá demokracie. 

Jediný příspěvek, který osobnost předsedy neobsahoval, byl záznam projevu poslance 

Miroslava Roznera v Poslanecké sněmovně. Naopak pouze ve 3 videích z YouTube SPD 

vystupovali i členové z krajských kandidátek. Zbylých 28 videí tyto osobnosti vůbec 

nereflektovalo.          

Nejčastějším typem videa bylo vyjádření Tomia Okamury k aktuálním tématům. Tento typ 

videa patřil ještě s několika dalšími do vlastní produkce, do které se u SPD řadilo 17 videí. 

Vlastní produkce tak mírně převažovala nad převzatým videomateriálem, u kterého bylo 

videí 14. Tento typ videa vypadá velmi jednoduše – Okamura na sebe namíří kameru na 

stativu a vyjadřuje se k aktuálním zprávám a kauzám, což udělal za zkoumané období 

14krát. Druhou nejčastější věcí, co videa zobrazovala, bylo vystoupení Tomia Okamury v 

médiích. Přestože se předseda SPD velmi často kriticky vyjadřuje na adresu České televize 

a stěžuje si, že jeho stranu ignoruje, byla to právě ČT 1 a ČT 24, z jejichž pořadů se na 

YouTube strany nejčastěji objevovala videa. Celkem to byla 4 videa z pořadů České 
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televize, 3 videa z TV Barrandov, 2 videa od TV NOVA a po jednom videu od CNN Prima 

News a Svobodného rádia. 

Videa obsahovala pozvánky, přehled největších kauz ČSSD, vystoupení dalších členů 

strany v poslanecké sněmovně, tiskovou konferenci strany a nahrávku s podporou SPD od 

Marine Le Pen. V každé z těchto kategorií bylo jedno video. Nadpoloviční počet videí (16) 

byl potom negativního vyznění. Zbylých 15 videí bylo neutrálních.  

  
Největší podíl času byl věnován kritice opatření proti nemoci covid-19. Toto stěžejní 

téma bylo ve videích probírané 1,93 hodiny. Druhým nejobsáhlejším tématem byla 

nelegální migrace, jež zabrala 1,09 hodiny z celkového času YouTube obsahu. Na třetím 

místě je téma kritiky ČSSD s 1,08 hodinou. Tak výrazný podíl u tématu, které bylo 

přítomno jen třikrát, je způsobený samostatným videem z 29. 9. s názvem Tomio Okamura: 

Přehled největších korupčních a kriminálních kauz ČSSD, kde Okamura přes 30 minut 

připomíná a vysvětluje prohřešky této strany. Čtvrtým nejvíce přítomným tématem byla 

podpora kultury, která zabrala 25,9 minuty a souvisela s nápravami škod po lockdownu. 

Zbylá témata z vybraných osmi nejčastějších bylo zrušení senátu a vyrovnaný rozpočet 

(19,5 a 18,4 minuty), předvolební kampaň a podpora pracujících (11,4 a 10,7 minuty).      
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11.2.Trikolóra  

Trikolóra má na rozdíl od SPD vlastní YouTube kanál s názvem Trikolóra hnutí občanů, 

který není přímo spjatý s předsedou strany. Celkem na něm za zkoumané období bylo 33 

videí o celkové délce 38,86 minut (2332 vteřin). Průměrně tak měl jeden příspěvek 1,17 

minuty.   

Nejčastější věcí, kterou videa zobrazovala, byla propagace postojů strany, Celkem to bylo 

ve 13 případech z 33 a většinou se jednalo o kratší videa, která nesla pouze jedno téma, 

které bylo zároveň uvedené v jejich titulku. Druhou nejčastější věcí, která byla ve videích, 

je činnost strany. Ta se objevila celkem desetkrát a k této hodnotě patří výjezdy strany za 

voliči, meetingy a další akce s ní spojené. Třetí nejčastější věcí bylo představení kandidátů 

strany. Takových videí bylo celkem 5. 4 videa zobrazovala veřejná vystoupení Václava 

Klause ml. před publikem v médiích, ale i na akcích strany. V jednom případě šlo potom o 

předvolební video, které sdílely i facebookové profily strany.   
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19 příspěvků obsahovalo osobnost tehdejšího předsedy strany Václava Klause ml., ve 14 se 

neobjevil. 23 příspěvků obsahovalo členy krajských kandidátek, ve zbylých 10 se tito lidé 

nevyskytovali. V celém videoobsahu výrazně dominovala produkce vlastní nad produkcí 

převzatou. Většina všech videí (27) byla neutrálního vyznění, 7 z nich bylo pozitivních a 

negativně laděné video se během zkoumaného období na YouTube strany nevyskytovalo.  

Nejčastějším tématem všech 33 videí bylo téma předvolební kampaně. Toto téma zabralo z 

celkového času 9,8 minuty, což ukazuje, že youtube kanál sloužil před krajskými volbami 

straně zejména jako propagační médium, kde představovala kandidáty, postoje a zvala 

svoje příznivce k volbám. Druhé, časově nejvíce zastoupené téma, byla kritika 

neoliberálních názorů, která ve videích zněla 5,01 minuty. Toto téma je specifické v tom, 

že v sobě zastřešuje odpor k celospolečenským fenoménům, které jsou běžné v západním 

světě, jako například podpora hnutí Black Lives Matter, LGBT komunity či dalších 

iniciativ. Při prezentování tohoto tématu dávali mluvčí najevo svůj nesouhlas se změnami a 

přáli si zachovat stávající status quo a nepodléhat v České republice těmto tlakům. 

Třetí místo mezi nejvíce zastoupenými tématy má kritika opatření proti covidu-19, která 

zněla celkem 3,6 minuty. Čtvrtá byla doprava se 3 minutami a 2,7 minuty trvalo další v 

české politice poměrně hodně skloňované téma – podpora důchodců. Velmi podobné časy 

potom zaujímají tři poslední z 8 nejvíce použitých témat: podpora českých firem a obrana 

tradiční rodiny, obě 1,6 minuty, a kritika neziskových organizací s 1,55 minuty.    
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11.3.Porovnání   

YouTube profily SPD a Trikolóry vykazují poměrně malou podobnost. Jeden z největších 

rozdílů je už v celkové stopáži videoobsahu. Obě strany mají velmi podobný počet videí, 

ale SPD je postovala mnohem delší, často šlo o různé předvolební debaty nebo televizní 

pořady, ve kterých byla většinou vystřižena vystoupení dalších účastníků a zůstala jen 

vystoupení Tomio Okamury. Přesto šlo ale v průměru o 16,3 minuty delší videa, než byla 

průměrná délka videí Trikolóry. Tato nerovnost byla způsobená tím, že většina videí od 

Trikolóry patřila k produkci strany, a tím pádem jejich tvorba stála stranu víc úsilí, než 

pouhé převzetí materiálu natočeného třetí stranou. Trikolóra měla vlastních 29 videí ze 33. 

U SPD tvořila vlastní produkce 17 videí ze 31.  

Poměr negativní reklamy byl u obou stran velmi rozdílný. SPD měla nadpoloviční počet 

příspěvků (16) negativních. Naopak na YouTube profilu Trikolóry se negativita neobjevila 

vůbec. Co se u ní narozdíl od SPD objevilo, bylo 7 pozitivně laděných příspěvků, které 

ukazovaly kontaktní kampaň v různých krajích České republiky, jež strana objížděla a kde 

se setkávala s lidmi na různých kulturních akcích či u petičních stánků.     
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Stejně rozdílný byl u SPD i Trikolóry poměr toho, jestli videa obsahovala členy 

kandidátky. SPD byla v tomto ohledu velmi skoupá – kandidáti do krajských zastupitelstev 

byli jen ve 3 videích ze 31. Trikolóra zase potvrdila zjištění analýzy Facebooku, že 

mnohem více dbá na začleňování kandidátů do krajských zastupitelstev. V případě 

YouTube byli její kandidáti ve 23 videích z celkových 33. Rozdíl byl i v tom, v jaké míře 

se objevila osobnost předsedy. Za zkoumané období se na YouTube profilu SPD Okamura 

neobjevil pouze v jednom případě. Ve zbylých 30 byl přítomen, což je víc, než u Trikolóry, 

na jejímž YouTube profilu se její tehdejší předsedy Klaus ml. objevil v 19 případech ze 33. 

Tento rozdíl ovšem není tak markantní jako u předchozích hodnot.  

Ani v jednom případě se neshodovalo, co přesně videa těchto dvou stran zobrazovala. 

Tématicky byly v osmi vybraných tématech dvě shody. Šlo o téma kritiky opatření proti 

covidu-19, které bylo u SPD na prvním místě a u Trikolóry v nejpoužívanějších tématech 

na místě třetím. Druhým společným tématem byla předvolební kampaň, která byla u 

Trikolóry na prvním místě a u SPD potom na místě posledním, tedy jako osmé 

nejpoužívanější téma.         

12. Předvolební kampaň na Instagramu 
12.1.SPD    
Třetí analyzovanou sociální sítí je Instagram, na kterém pokračovala totální převaha SPD v 

počtu příspěvků. Za zkoumané období jich na této sociální síti SPD vygenerovala 103, 

zatímco Trikolóra pouze 8. U SPD převažovaly příspěvky negativní, kterých bylo 59. 

Neutrálně laděných bylo 43 plus 1 pozitivní. Mezi nejčastější typ příspěvků na Instagramu 

patřily samozřejmě fotky, kterých bylo 97, ale důležitou roli hrály i doprovodné texty, které 

byly v 56 případech delší než sto slov. Celkově tak doprovodné texty čítaly slov 14 975. 

Poslední, nejméně zastoupenou složkou, byla v 6 případech videa. Strana na Instagramu 

nevyužila možnost přidávat vícero audiovizuálních prvků do jednoho příspěvku, celkem 

jich měla 104, což je v průměru k celkovým 103 příspěvkům téměř jedna fotka či video na 

jeden příspěvek.  
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Jediný instagramový profil SPD, který byl aktivní během zkoumaného období a je 

relevantní pro účely tohoto výzkumu , nese název tomio.cz a je to v podstatě profil 146

předsedy strany Tomia Okamury. Některé příspěvky jsou psané v první osobě, ale není to 

pravidlem. Na profilu se například Okamurovy soukromé fotky objevovaly jen velmi 

zřídka. Výjimku tvoří například fotografie z hasičského cvičení na vesnici, kterého se 

Okamura zúčastnil. Pokud tedy odhlédneme od názvu profilu a budeme určovat přítomnost 

předsedy strany podle pravidel dříve použitých v této diplomové práci, vychází nám, že 

Tomio Okamura byl přítomen ve 24 příspěvcích a v dalších 79 ne. Ve všech 103 

příspěvcích se potom v 8 případech objevili členové krajských kandidátek.    

Graf č. 20 ukazuje tři nejčastější hodnoty z kategorie Co nejčastěji příspěvky zobrazovaly. 

Jako hlavní hodnota (30) jsou Informace o aktuálním dění, což je v podstatě informování 

sledujících, ale s tím rozdílem, že Instagram neumožňuje tak snadné sdílení 

zpravodajského obsahu jako je tomu třeba u Facebooku. Tím pádem jde spíše o přinášení 

informací bez zpravodajské garance pravdivosti. Druhou hodnotou je Propagace postojů 

strany, která byla použita ve 22 případech. Třetí jsou potom citáty, kterých bylo 10. Třikrát 

se jednalo o citát Miloše Zemana, dvakrát Tomia Okamury a po jednom citátu mají 

Vladimír Putin, Viktor Orbán, ombudsman Stanislav Křeček, Matteo Salvini a Jarosław 

Kaczyński.  

 T. j. nejedná se například o profil pražské SPD, která v krajských volbách vůbec nefiguruje. 146
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Téma číslo jedna na Instagramu byla nelegální migrace, která se objevila ve 29 

příspěvcích. Na druhém a třetím místě bylo vystoupení z EU a kritika EU, což jsou stejně 

jako nelegální migrace vlajková témata strany. Vystoupení z EU bylo zmíněno 17krát a 

kritika EU 10krát. V sedmi případech ukazovaly příspěvky na této sociální síti předvolební 

kampaň strany a v šesti případech šlo o podporu vlastenectví. Zvolená témata 

korespondovala s programem strany z více než čtyř pětin – konkrétně byla v 83 případech 

shoda a naopak neshoda byla ve 20.  
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12.2.Trikolóra  

Oficiální instagramový účet Trikolóry obsahoval 8 příspěvků, které byly všechny 

neutrálního vyznění. Osobnost tehdejšího předsedy Klause ml. obsahovalo 5 z nich, 4 z 

nich potom i členy krajských kandidátek. Nejčastějších typem příspěvků bylo video (6), ve 

2 případech šlo o fotku a v jednom případě doprovázel příspěvek text delší než sto slov. 

Celkový počet slov v popiscích na Instagramu bylo 417. Kromě předvolebního videa se tak 

na této sociální sítí u Trikolóry objevila propagace postojů strany, činnost strany, část 

předvolební debaty, představení kandidáta do senátu a vyjádření předsedy strany k 

aktuálním tématům. Mezi tématy se potom objevilo téma předvolební kampaně, kritika 

opatření proti covidu-19, vyrovnaný státní rozpočet, podpora českých firem, kritika 

stávajícího establishmentu a návrat k tradičním hodnotám.  

13.  Předvolební kampaň na Twitteru    
Twitter je poslední sociální síť, kterou jsem se rozhodl analyzovat v této diplomové práci a 

stejně jako Instagram, tvoří i ona vzhledem k nízkému počtu příspěvků spíše doplněk k 

hlavní části analýzy obsahu Facebooku a YouTube. Vzhledem k charakteru této sociální 

sítě, kterou tvoří zejména kratší psané komentáře, jsem vyřadil hodnotu Text, která 

znázorňovala texty delší než sto slov.   
  
13.1.SPD 

SPD neměla aktivní účet v mezidobí od 17. září do 1. října 2020, a proto jsem musel zvolit 

twitterové účty Tomia Okamury (9) a dalších členů vedení strany Radka Rozvorala (12), 

Radima Fialy (10) a Radovana Vícha (8). Celkem jsem tak analyzoval 39 příspěvků z 

těchto čtyř účtů.  

Jako neutrální jsem twitterový obsah SPD určil ve 23 případech, negativních příspěvků 

bylo 14 a pozitivních 2. Kromě kratších popisků bylo ve vyprodukovaném obsahu 23 

odkazů, 10 fotek a 4 videa. Celkový počet slov byl 843. Osobnost Tomia Okamury byla 

přítomna v 11 příspěvcích, ve 22 se nenacházel. Členové krajských kandidátek byli 

přítomni ve 31 příspěvcích z 39, ale bylo tomu tak zejména proto, že Okamurovi 
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spolustraníci, jejichž účty jsem analyzoval, jsou zároveň oněmi členy krajských 

kandidátek, každý za jiný kraj.   147

SPD využívala Twitter zejména ke sdílení zpráv z médií. Těchto příspěvků se na sociální 

síti objevilo 8. Druhou nejčastější věcí, která se na Twitteru objevila, byly komentáře členů 

strany (7), zpravidla sdílené z Parlamentních listů. V šesti případech šlo o propagaci 

postojů strany.  

Všech 39 příspěvků bylo tématicky poměrně roztříštěných. Dvě nejčastější témata byla 

nelegální migrace v 6 příspěvcích a předvolební kampaň ve 3. 24 témat patřilo do 

programu strany a zbylých 15 ne. 

 iDNES.cz. Seznam kandidátů v krajských volbách [online]. 20.9.2020 [cit. 22.6.2021]. Dostupné z: 147

https://www.idnes.cz/volby/krajske?t=7&o=1
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13.2.Trikolóra 

Trikolóra má na Twitteru stranický účet, na kterém byly za zkoumané období 2 příspěvky. 

Ani její tehdejší předseda Václav Klaus ml., či další členové předsednictva nemají 

twitterové účty, případně nemají za září a říjen 2020 žádné příspěvky.  

Téma obou příspěvků nepatřilo do programu strany – šlo o předvolební kampaň a 

konkrétně příspěvky ukazovaly činnost strany. Celkem měly 14 slov, šlo o fotku a odkaz a 

byly neutrálního vyznění. Jeden obsahoval osobnost předsedy a žádný z nich neobsahoval 

člena krajské kandidátky. 

14. Celkové shrnutí  
Předvolební kampaň SPD a Trikolóry na sociálních sítích se navzdory určité podobnosti 

těchto svou stran poměrně lišila. Počet příspěvků byl ve velkém nepoměru. Ve všech 

sociálních sítích kromě YouTube měla co do kvantity velkou převahu SPD s celkovými 

1162 příspěvky. Trikolóra jich za stejné období a na stejných sociálních sítích 

vyprodukovala pouze 522. Na YouTube měla Trikolóra o 2 příspěvky víc, ale její 

videoobsah byl 13krát kratší. Můžeme proto konstatovat, že SPD spoléhala před krajskými 

volbami v roce 2020 na sociální sítě v mnohem větší míře než Trikolóra, její profily byly 

aktivnější a sdílely dvakrát více obsahu.   

70

Tabulka č. 23 – Počet audiovizuálních prvků za všechny sociální sítě

SPD Trikolóra 

Fotky 772 292

Videa 139 123

Odkazy 239 95

Texty (nad sto slov) 279 93



Nejčastějším typem příspěvku byla u obou stran fotka. U SPD tvořily podstatnou část 

obsahu také texty nad sto slov, kterými administrátoři stranických účtů doprovázeli 

příspěvky, což u Trikolóry nebylo tak časté. Obě strany samozřejmě přes své sociální sítě 

odkazovaly na různé další weby, poměr tohoto typu obsahu byl podobný jako u textů nad 

sto slov. Nejméně zastoupeným typem příspěvku u SPD bylo potom video, kterého měly 

strany i přes kvantitativní rozdíl téměr stejný počet. Při přepočtení na poměr tedy bylo na 

sociálních sítích Trikolóry mnohem více videoobsahu, než u SPD. Videa tvořila ve straně 

založené Václavem Klausem ml. dokonce druhý nejčastější typ příspěvku.  

Obě strany měly převahu neutrálních příspěvků. Míra negativity v obsahu na všech čtyřech 

sociálních sítích se u SPD a Trikolóry lišila. Sociální sítě SPD byly o 27,8 % více 

negativní, než sociální sítě Trikolóry. U SPD tvořil negativní obsah celkově 33,7 % za 

všechny sociální sítě a je to tak druhé nejčastější vyznění všech příspěvků. U Trikolóry 

tvořil negativní obsah 5,9 % a je to až třetí nejčastější vyznění všech příspěvků. Na 

sociálních sítích Trikolóry tak před krajskými volbami 2020 převládla pozitivní reklama 

nad reklamou negativní, jak můžeme vidět na grafu č. 25. Pozitivní reklama u obou stran 

tvořila téměř stejně velkou část, u SPD 13,9 % a u Trikolóry 13,6 %.  
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Pokud se podíváme na míru negativity v kampani na sociálních sítích podle rozdělení 

Johnsona-Cartee a Copelanda, ani jedna ze stran nevedla negativní kampaň, u které 

přesahuje míra negativní reklamy 60 % celkového objemu. Trikolóra dělala před volbami 

na sociálních sítích kampaň klasickou, která obsahuje méně než 30 % negativní reklamy. 

SPD vedla tzv. bojovnou kampaň, ve které se míra negativní reklamy pohybuje od 31 do 

59 %.   

Sociální sítě SPD obsahovaly osobnost předsedy z více než jedné čtvrtiny. Okamura 

figuroval ve 408 příspěvcích, což tvoří  26 % z celého obsahu. Václav Klaus ml. figuroval 

na sociálních sítí ve 153 příspěvcích a jeho osobnost tak byla v 22,7 % celkového obsahu 

zkoumaných sociálních sítí. Ostatní členové krajských kandidátek SPD byli zahrnuti do 

355 příspěvků, což tvoří 23,4 %. U Trikolóry je toto procento větší – 40,1 %. Její kandidáti 

do krajských zastupitelstev byli přítomni ve 349 příspěvcích. Trikolóra tak před krajskými 

volbami dávala na svých sociálních sítích téměř dvakrát takový prostor pro kandidáty.       

Nejpoužívanější témata v celé kampani v podstatě kopírují díky jejich četnosti hlavní 

témata z Facebooku. U obou stran je na hlavním místě předvolební kampaň. Toto téma 

odkazovalo k předvolebním debatám, kontaktním kampaním a dalšímu obsahu tohoto 

typu, který plnil sociální sítě před krajskými volbami. U SPD se téma předvolební 

72



kampaně objevilo ve 381 příspěvcích a na YouTube zabralo celkem 11,4 minuty. U 

Trikolóry bylo ve 304 příspěvcích a na jejím YouTube zabralo 9,8 minuty. Druhým 

nejčastějším tématem na sociálních sítích SPD byla nelegální migrace, která se na 

sociálních sítích objevila 214krát a na YouTube byl její celkový čas 1,9 hodiny. Trikolóra 

měla jako druhé nejčastější téma sociálních sítí kritiku opatření proti covidu-19, která se 

objevila 34krát s časem 3,6 minuty na YouTube. Toto téma bylo zároveň třetím 

nejčastějším na sociálních sítích SPD, kde bylo 62krát plus 1,93 hodiny na stranickém 

YouTube kanálu. Třetí nejpoužívanější téma Trikolóry byla obrana normálního světa, což 

je přímo jedna ze tří částí jejího programu a objevilo se celkem 28krát.  

Závěr 
Výsledek výzkumu nepotvrdil počáteční předpoklad, že předvolební kampaně na 

sociálních sítích SPD a Trikolóry v krajských volbách jsou podobné, ale data výzkumu 

odhalila poměrně dost rozdílností. Se sociálními sítěmi jednoznačně pracuje lépe SPD, 

která měla za sledované období stabilně více příspěvků, navíc obsahově rozmanitějších a 

na sociálních sítích, které Trikolóra prakticky nepoužívala. Je pravda, že SPD je oproti 

Trikolóře zavedenějším politickým subjektem, který je zvyklý komunikovat přes internet a 

využívat ho spolu se sociálními sítěmi jako běžný způsob prezentace. Trikolóra, která byla 

založená v roce 2019, byla naproti tomu v době konání voleb ještě politickým nováčkem 

bez zásadních volebních úspěchů, takže nemusela mít nutně zavedenou strategii pro správu 

sociálních sítí a vzhledem ke kvantitativnímu rozdílu v kampani jim ani nepřikládala 

takovou váhu.    

Sociální sítě mají obrovský potenciál ukázat práci politické strany způsobem, který 

dovoluje mít kontrolu nad vlastní sebepropagací. V případě krajských voleb, kde hraje 

velkou roli lokálně zaměřený obsah, se navíc nabízí skvělá možnost vtáhnout sympatizanty 

strany do předvolební kampaně a ukázat například jejich činnost při roznášení letáků a 

dalších podpůrných akcí. Tento typ obsahu byl hlavní věcí, která se objevila na sociálních 

sítích obou stran, což znamená, že SPD i Trikolóra dovedly poměrně dobře využít 

interaktivitu sociálních sítí ve svůj prospěch. Volby do krajských zastupitelstev v roce 2020 

byly specifické tím, že se konaly během pandemie nemoci covid-19, což ovlivnilo nejen 
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průběh samotných voleb, ale také se tato nemoc stala jedním z důležitých témat, které 

politici v předvolební kampani zohledňovali. 

Aktivita na sociálních sítích byla v případě porovnávání SPD a Trikolóry v přímé 

úměrnosti s volebním ziskem v krajských volbách. SPD dokázala na svých profilech s 

přehledem předčit Trikolóru v počtu příspěvků a vedla nad ní i co se týká počtu získaných 

hlasů. Přesto ale nemůžeme tvrdit, že robustní obsah sociálních sítí nutně znamená 

zaručený úspěch ve volbách. Důležité jsou samozřejmě i další faktory jako například 

osobnost lídra strany, smysluplně a srozumitelně formulovaný program a v neposlední řadě 

také dobře zvládnutá propagace v tradičních médiích. Sociální sítě tak fungují jako jeden z 

dílů skládačky, která vytváří úspěch strany u voleb.   

Summary 

The result of the research did not confirm the initial assumption that the election campaign 

on the social networks of the SPD and Trikolóra are similiar, but the data revealed quite a 

lot of differences. SPD clearly worked better with the social networks, because it had 

generally more content during observed period, which was also more diverse and on social 

networks that Trikolóra was not using. It is true though that SPD is, unlike the Trikolóra, 

an established political party that communicates through the internet and use it as a 

common way of presentation. The Trikolóra, on the other hand, was founded in 2019 and 

was still political novice at the time of the election without major electoral success. 

Therefore, It did not have to have the necessary social media management strategy in place 

and due to quantitative difference in the campaign the party did not give it such 

importance. 

Social networks have a huge potential to show the works of political party in a way that 

allows to have control over self-promotion. In the case of regional elections, where locally 

focused content plays an important role, there is also a great opportunity to involve party 

supporters into the elections campaign and shows their activities as a distribution of 

leaflets and others. This type of content was the main thing that appeared on the social 

networks of both parties, which means that they were able to use the interactivity of it to 

their advantage. The regional elections in 2020 were specific in that they took place during 
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the Covid-19 pandemic, which not only affected the conduct of the elections itself, but it 

also became one of the important topics that politicians took into account in the campaign. 

In this case of comparing the SPD and Trikolóra, the activity on social networks was in 

direct proportion to the electoral gain in the elections. The SPD was able to surpass the 

Trikolóra in its profiles in the number of posts and also led over it in terms of the number 

of votes obtained. Nevertheless, this thesis does not claim that the robust content of social 

networks necessarily means guaranteed success in elections. Of course the other factors are 

also important, such as personality of the party leader, meaningfully formulated program, 

well managed promotion on traditional media and many more. Social media thus function 

as one of the pieces of the puzzle that creates the party’s success in elections.         
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	Twitter
	Poslední sociální sítí, kterou budeme v této diplomové práci analyzovat je Twitter, který funguje jako jakýsi mikroblog pro myšlenky a krátká vyjádření o maximálně 280 znacích. Původně bylo znaků 140, ale v roce 2017 se toto číslo zdvojnásobilo. Tato sociální síť vznikla v roce 2006 první krátkou zprávou (tweetem) jeho zakladatele Jacka Dorseye. Původně  byl Twitter koncipován jako stránka na posílání SMS, což vysvětluje omezený počet znaků. SMS zprávy mohou skrze něj uživatelé za poplatek posílat i nyní.
	V současnosti má Twitter 186 milionů aktivních uživatelů po celém světě, z nichž 38 milionů pochází z USA. V České republice bylo v roce 2018 kolem 600 000 aktivních uživatelů, což znamená, že je Twitter nejméně používanou sociální sítí ze čtyř vybraných pro tento výzkum. Twitter využívají hlavně muži – celosvětově je na něm mužů 70 % a žen jen 30 %.
	Pro českou politickou scénu je Twitter dobře známý nástroj, který její aktéři běžně využívají. Twitter je v České republice dokonce nejdůležitější sociální síť pro politiky působící v parlamentu, podobně jako je tomu například v sousedním Německu či Polsku. Nejaktivnějším českým politikem na Twitteru byl za rok 2020 Jiří Dolejš z KSČM, druhé místo připadlo Tomiu Okamurovi, který za rok 2020 zveřejnil na svém twitterovém účtu celkem 2 567 příspěvků. SPD navíc patří ke stranám, které mají na Twitteru i přes poměrně malé zastoupení v Poslanecké sněmovně aktivní členy.
	To, že má Twitter velký vliv i na mezinárodní politickou scénu potvrzuje fakt, že sehrál poměrně kontroverzní roli při prezidentských volbách v USA v roce 2020. Společnost se ve snaze omezit šíření dezinformací rozhodla dočasně „vnést více tření” do procesu sdílení příspěvků. Chtěla tak označovat či rovnou mazat nepravdivé příspěvky, které se týkají prezidentských voleb, podobně jako to o něco dřív dělala s dezinformacemi ohledně covidu-19. Twitter dokonce smazal účet neúspěšnému kandidátovi na amerického prezidenta Donaldu Trumpovi po tom, co Trump odmítl přijmout svoji prohru. Společnost vydala prohlášení, že Trumpovy tweety je potřeba číst v širších souvislostech, například tak, že přispěly k násilnému vniknutí demonstrantů do budovy Kapitolu, a proto znamenalo smazání Trumpova účtu zastavení podněcování k násilnostem. Trump se poději bránil žalobou na šéfa Twitteru Jacka Dorseye, v níž ho obviňuje, že firma záměrně cenzuruje konzervativní názory. Kromě Twitteru zažaloval Trump také Facebook, kde má jeho účet zákaz činnosti na dva roky, a Google.


	Konfliktní linie
	Při snaze blíže popsat a přehledným způsobem porovnat obě strany narážíme na fakt, že problematika výzkumu a klasifikace politických stran je stále jednou z nejdynamičtějších oblastí politické vědy. Proto se ukazuje, že tradiční dělení na strany kádrové a masové, či pravo levé, které bylo aktuální před desítkami let, již dnes nepostihuje dostatečným způsobem jejich skutečnou podobu. Mnohem přesnější je podívat se na strany optikou teorie konfliktních linií tzv. cleavages. Za tímto konceptem stojí Američan Seymour Martin Lipset a Nor Stein Rokkan, kteří vycházejí ze sociologie konfliktu a na konci 60. let 20. století vydali studii s názvem „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments“, popisující jev konfliktních linií.
	Samotná teorie tvrdí, že každá společnost je rozdělená na různé navzájem nehomogenní sociální skupiny (segmenty) jako jsou například podnikatelé a zaměstnanci, věřící a ateisti, ale třeba také odpůrci či přívrženci stejnopohlavních manželství atd. Pro vznik konfliktní linie je podle obou výzkumníků důležité, aby každá skupina byla ztotožněna se svou identitou a byla si jí plně vědoma. Jednotlivé skupiny mezi sebou pociťují tenzi, která je zapříčiněna jejich odlišnými zájmy. Ty se mohou částečně překrývat, ale často mohou být zcela opačné, proto mezi těmito skupinami vzniká konflikt.
	O reprezentaci těchto segmentů se starají různé zájmové skupiny, ale také politické strany. Konfliktní linie vznikají soupeřením nebo spoluprací stran ohledně dlouhodobých témat. Rokkan a Lipset tak v podstatě tvrdí, že stranické systémy v jednotlivých zemích jsou výsledkem dlouhodobých historických procesů, díky kterým vznikly strany hájící zájmy konkrétních voličských skupin. Tito vědci zároveň definovali čtyři hlavní konfliktní linie:
	V zemích postkomunistické střední Evropy byla zase po pádu režimu důležitá konfliktní linie mezi komunisty a antirežimní opozicí. V pozdějších fázích transformace společnosti získala stejně jako v západních zemích důležitost socio-ekonomické linie transformace, jak se krystalizoval poměr těch, kteří na transformaci do kapitalismu vydělali (winners), a těch co naopak, ať už objektivně či subjektivně, prodělali (losers). Socio-ekonomická linie má ve všech těchto zemích velkou sílu, protože v sobě zahrnuje základní konfliktní linii zaměstnanec-pracující, ale patří sem také spory o liberalizaci ekonomiky, o rozsah záchytné sítě sociální státu a další související otázky. Strnisko zmiňuje v pozdější fázi postkomunistické střední Evropy také  signifikantní nacionalistickou konfliktní linii transformace, která v České republice nabývá na významu v souvislosti s nelegální migrací, Evropskou unií a například při spolupráci se zeměmi V4.
	Po příchodu zemí střední Evropy do Evropské unie v roce 2004 začala být patrná také konfliktní linie tvrdého euroskepticismu a proevropského postoje. Strmiska sice uvádí, že společensko-politický diskurz okolo evropské integrace nebývá vždy považován za samostatnou konfliktní linii, pro účel této diplomové práce si jej ale jako samostatný definujeme a to především z důvodu relevance a četnosti, jaký toto téma zaujímá zejména v programu SPD. Další konfliktní linií vytvořila evropská migrační krize, která naplno udeřila v roce 2015, a poměrně radikálním způsobem polarizovala společnost. Od roku 2020 byl nejnovějším konfliktem postoj ke krizi způsobené nemocí covid-19 a k opatřením proti ní.

	SPD
	Historie strany
	Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) založili v roce 2015 Tomio Okamura, Radim Fiala a Jaroslav Staník. Fiala s Okamurou zakládali stranu jako bývalí členové hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, které vzniklo v roce 2013 po Okamurově neúspěšné kandidatuře na prezidenta republiky. Okamurovo jméno později z názvu hnutí zmizelo, údajně po tom, co se straně povedlo etablovat na politické scéně. Úsvit uspěl už ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 s 6,88 procenty hlasů. Neobvyklé bylo, že po volbách mělo hnutí Úsvit při počtu 14 poslanců pouze devět členů. V Poslanecké sněmovně tak svůj mandát vykonávalo kromě tří členů strany také sedm nestraníků a čtyři členové jiných politických subjektů, konkrétně Věcí veřejných a uskupení Občané 2011. V roce 2014 se v médiích objevily spekulace o tunelování stranických peněz získaných od státu právě Okamurou, který fakturoval hnutí statisícové částky za služby v oblasti public relations. Krátce poté začaly na jeho návrh zajišťovat PR služby pro Úsvit podezřelé firmy, z nichž jedna měla sídlo ve vybydlené chatrči na okraji Prahy. Tyto firmy za svoje služby inkasovaly celkem 5 milionů korun.
	Ostatní členové v čele s poslancem Markem Černochem po zveřejnění těchto informací Okamuru vyloučili z poslaneckého klubu a požadovali po něm navrácení 760 tisíc korun. Okamura označil křídlo kolem Marka Černocha za „pučisty“ a naopak své oponenty obvinil z tunelování stranického rozpočtu, do kterého přiteklo od státu přes sto milionů korun. Případ prošetřovala kriminální policie, ale nakonec jej odložila s tím, že neprokázala porušení zákona.
	Po neshodách v předchozím hnutí Úsvit přímé demokracie se tak Okamura s Fialou rozhodli pokračovat v novém hnutí SPD se stejným programem, který postavili na pilířích prosazování přímé demokracie, odpovědnost politiků, nezvyšování daní, nezvýhodňování nepřizpůsobivých a přísnou imigrační politiků. Zakládající členové hnutí SPD již od jeho začátku v roce 2015 proklamovali svůj nesmlouvavý postoj k řešení těchto otázek. Podle Radima Fialy je hnutí radikální, protože tento postoj na české politické scéně chyběl a je potřeba „postavit radikální politické cíle.“ V roce 2016 se SPD poprvé pustila do boje o přízeň voličů v krajských volbách a za celou zemi získala 18 mandátů. Pro tyto volby strana utvořila koalici se Stranou práv občanů, ale později srozuměla veřejnost s plánem, že do parlamentních voleb v dalším roce půjde samostatně. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 potom získala SPD 10,64 procent, což znamenalo 22 poslanců a celkově čtvrté nejlepší umístění mezi politickými stranami.
	V roce 2018 mělo hnutí SPD celostátní konferenci, kde jeho členové zvolili pět členů předsednictva, kteří stranu řídí dodnes. Na postu předsedy je nejvýraznější osobnost celého hnutí Tomio Okamura, dále jeho spolustraník z Úsvitu Radim Fiala, Jaroslav Holík, Radek Rozvoral a nový člen Radovan Vích, který v nevyšším vedení nahradil poslance Miloslava Roznera. V ten samý rok také přišel na Nejvyšší správní soud návrh na pozastavení či rozpuštění činnosti SPD od bývalého člena Kamila Papežíka. Papežík tvrdil, že členové předsednictva hnutí porušili stanovy tím, že zabránili některým členům v krajích účastnit se volebních konferencí, a tím pádem i hlasovat a podílet se na chodu strany.  Absence demokraticky ustanovených orgánů je skutečně legitimní důvod, proč straně zastavit činnost či ji rovnou rozpustit, ale v tomto případě se soud pro takto rázné kroky nerozhodl. Po obvinění předchozího hnutí Úsvit z podezřelého nepřijímání nových členů Okamura v roce 2018 oznámil, že má SPD 13 tisíc žadatelů o členství, z nichž už se dá 7 tisíc jedinců považovat za přijaté. Právoplatných členů bylo ve skutečnosti v tento rok pouze 1400 a některá média navíc upozornila na to, že mezi žadateli o členství mohou být i fiktivní přihlášky, protože požádat je možné pouze přes web strany.
	V roce 2019 proběhla médii aféra zrušení regionálního klubu SPD v Moravskoslezském kraji. Tuto buňku vedl poslanec Lubomír Volný, který plánoval kandidovat na předsedu strany proti Tomiu Okamurovi. Rozhodnutí o zrušení regionálního klubu z důvodu údajného porušování stanov a krácení demokratických práv členů při jejich vstupu do strany oponoval Volný tím, že nechtěl nabírat úplně všechny zájemce, ale pouze ty, kteří řádně pracují pro hnutí. Lubomír Volný a několik dalších členů posléze z hnutí vystoupili, ale svoje mandáty poslanců i nadále obhajují až do jejich řádného konce v roce 2021. Veřejnoprávní pořad Reportéři ČT později přišel s informací, že Volný nařizoval členům moravskoslezské SPD, aby v online diskuzích na serverech Parlamentní listy a Novinky hájili zájmy SPD.
	Přestože je SPD velmi kritická k Evropské unii a Okamura ve svých mediálních výstupech pravidelně požaduje vystoupení České republiky z tohoto společenství, snaží se uspět také ve volbách do Evropského parlamentu. V roce 2019 se povedlo získat mandát evropského poslance dvěma kandidátům SPD – Ivanu Davidovi a Hynku Blaškovi. SPD byla v těchto volbách celkově pátá ze všech politických stran v České republice se ziskem 9,14 procent.
	V roce 2020 se hnutí SPD zúčastnilo voleb do krajských zastupitelstev, kterým předcházelo období sledované v této diplomové práci. Ve volbách se straně podařilo získat 6,13 procent hlasů a celkem 35 zastupitelů, což je proti předchozím krajským volbám z roku 2016 téměř dvojnásobný nárůst. Nejúspěšnější potom bylo hnutí v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji, kde jsou podle Okamury nejvíce patrné sociální problémy a neshody s nepřizpůsobivými občany, proti kterým SPD bojuje. V roce 2020 také vzrostla členská základna SPD o dalších téměř 1500 lidí, což znamenalo nárůst na skoro šest a půl tisíce členů. V přijímání nových členů se tento rok stala SPD jedničkou mezi parlamentními stranami.

	SPD a Senát České republiky
	Specifickou kapitolou je potom účast SPD v senátních volbách, protože se strana netají svým negativním postojem k Senátu a snahou zrušit jej. Jak uvádí na webových stránkách strany Radim Fiala, Senát neplní svoji úlohu, protože si za roky svojí existence nedokázal získat důvěru občanů, a senátoři jsou od jejich názorů mnohdy odtrženi, což se projevuje třeba tím, že chtějí žalovat prezidenta Zemana za velezradu. V prohlášení Fiala argumentuje také nízkou volební účastí při senátních volbách, která se skutečně dlouhodobě pohybuje pod hranicí 20 procent. Podle SPD tak při srovnání s ostatními volbami mají senátoři menší mandát založený na účasti občanů při jejich zvolení. Fialovi vadí také to, že Senát zasedá mnohem méně než Poslanecká sněmovna, a senátoři si tím pádem nezaslouží stejně velký plat jako poslanci. Podle jednoho z členů předsednictva SPD Radka Rozvorala je Senát Parlamentu České republiky nadbytečná instituce, která stojí daňové poplatníky ročně více jak půl miliardy korun.
	Tomio Okamura, ačkoli sám byl senátorem v letech 2012–13, se zase vyjádřil, že i podle něj je Senát k ničemu, a kromě jeho zrušení je zapotřebí také snížit počet poslanců na 81. Přes tento negativní vztah k horní komoře parlamentu se do něj strana opakovaně pokoušela bez úspěchu dostat a její kandidáti se netajili tím, že by v případě svého zvolení hlasovali pro jeho zrušení. Postoj SPD je v tomto případě podobný jako u voleb do Evropského parlamentu. Strana se uchází o přízeň voličů, aby se do těchto institucí dostala, ale funguje v nich jako protestní antisystémová strana, která si klade za cíl výrazným způsobem změnit pravidla hry v politické aréně.

	Program strany
	Samotný program strany Svoboda a přímá demokracie definuje deset bodů:
	Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku
	Tento postoj se projevil například v březnu 2020, kdy kandidát SPD Ivan David hlasoval jako jediný ze všech europoslanců proti několikamiliardové pomoci od Evropské unie pro členské státy zasažené koronavirem. Podle Davida chtěla totiž unie rozdělovat peníze členských států, aby si zvýšila svoji autoritu, což mohou naivní občané považovat za dar z laskavosti. Europoslanec na svém facebookovém profilu uvedl, že „Evropská komise chce pouze posílit svůj politický vliv a omezit kompetence členských zemí a demokratická práva lidu členských zemí.” Tento výrok byl plně v souladu se stranickou rétorikou, která si s Evropskou unií nebere servítky.
	2) Chceme budoucnost bez dluhů
	SPD na svém webu uvádí, že její hlavní motivací je zavést ústavní dluhovou brzdu s legislativou po vzoru Švýcarské konfederace. V tomto ústavním dokumentu by mělo být pravidlo, že rozpočet státu musí být v dlouhodobém horizontu vyrovnaný. Jinými slovy, že výdaje musí odpovídat příjmům, což by podle SPD měl být strategickým cílem státu.
	3) Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné – seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou
	Podle SPD současný systém šikanuje a ponižuje řádné občany, kteří jsou v nouzi a zároveň umožňuje určité skupině zneužívat jej pro svoje nespravedlivé obohacení. Strana zdůrazňuje tento postoj i tím, že chce zavést strop sociální podpory pro občany, kteří nežijí řádným životem a řádně nevychovávají děti. S tím, že chce zajistit důstojné podmínky pro starší občany a požaduje zvýšení starobního důchodů pro každého seniora.
	4) Chceme právo a spravedlnost. Chceme stát sloužící občanům
	Vize SPD ohledně podoby státu počítá s udržením vzdělávacího a zdravotního systému, s ochranou svobody, rodinných hodnot a bezpečím občanů. S tím souvisí například nesouhlas SPD s omezováním práva občanů na držení zbraní, a i dalších zásahů do samostatnosti občanské společnosti.
	5) Nedovolme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií
	Tento bod programů souvisí s tím, že v roce 2020 bylo v České republice 700 000 lidí v exekuci, což představuje poměrně velkou skupinu potenciálních voličů.
	6) Budeme vytvářet nová pracovní místa – podpoříme proto podnikatele a živnostníky
	Státní rozpočet musí podle SPD v budoucnu realizovat některé zásadní investice do dopravy a infrastruktury, které podpoří podnikatele a jejich možnosti. Podle programu strany je to nezbytné opatření pro zajištění hospodářského růstu.
	7) Konec zvyšování daní
	Vysoké daně podle strany nepřinášejí kýžený efekt a SPD má v plánu jejich snižováním vytvořit stabilnější ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu. SPD ve svém programu proklamuje snížení DPH,  spotřební daně a daně z příjmu pro rodiny s třemi a více dětmi. Strana odmítá variantu, kdy daně vybrané od občanů jdou na nehospodárné projekty.
	8) Chceme zákon o prokázání původu majetku
	Nutnost chránit veřejné zdroje chce SPD zajistit zavedením tohoto zákona, který by veřejným činitelům nařizoval dokládat, jakým způsobem získali svůj majetek. V případě, že politici a jiné osoby ve veřejných funkcích nabytí svého majetku poctivou cestou neprokážou, bude jim zdaněn 100procentní taxou, čímž se peníze vrátí zpátky státu.
	9) Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků
	SPD dlouhodobě tvrdí, že chce zefektivnit boj proti drahým a nefunkčním státním zakázkám prosazením osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, ale také soudců, státních zástupců a moci výkonné. Podle strany má státní sektor sloužit pouze občanů, a ne k obohacování kmotrovských stranických mafií, které vládli do této doby, a které podkopali důvěru veřejnosti v politickou reprezentaci.
	10) Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků
	Zavedení referenda o rozhodování o směřování země je nejspíš hlavní bod, kterým se SPD odlišuje od ostatních politických stran. Radikálním volání po přímé volbě poslanců, hejtmanů a starostů, zákazu souběhu funkce ministra a poslance, a také přímé odvolatelnosti politiků patří k nejradikálnějším změnám politického systému, jaké v České republice navrhuje parlamentní strana. Také to je dalším z důvodů, proč můžeme SPD přiřadit k antisystémovým stranám, které po zvolení usilují o signifikantní změnu pravidel politického soupeření.
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	SPD i Trikolóra také sdílení pravicový pohled na státní podporu. Podle obou stran by se mělo přehodnotit, kdo v současnosti dostává sociální dávky a zpřísnit jejich uznávání. Jako podmínku obě uvádějí řadou péči o děti a také se shodnou, že velmi často zneužívanou dávkou je příspěvek na bydlení. Trikolóra k tomu ještě navrhuje, aby výše příspěvku na bydlení nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v dané lokalitě. Obě strany při rozhodování o státní podpoře odmítají pozitivní diskriminaci na základě rasy, pohlaví atd. a obě se také shodují, že ten, komu státu nepomáhá dostatečně jsou důchodci. V programu obou stran můžeme najít plány na propracovanější pomoc jedině jim a rodinám s dětmi.


	Kvantitativní a kvalitativní analýza obsahu sociálních sítí
	Jako praktickou část své diplomové práci jsem zvolil kvantitativní analýzu obsahu vybraných sociálních sítí politických stran Trikolóry a SPD 14 dní před začátkem voleb do krajských zastupitelstev konaných 2. a 3. října 2020, doplněnou o prvky kvalitativní analýzy. Sledované období je tedy od 17. září 2020 do 1. října 2020. Tímto určením jsem se odchýlil od původně vytyčeného časového období ve svojí tezi, které mělo začít měsíc před volbami, tedy od 1. září 2020 do 1. října 2020. Pro zkrácení sledovaného období jsem se rozhodl z důvodu velkého množství příspěvků, které obě strany na Facebooku v každé se svých třinácti krajských odnoží generovaly.
	Ze sociálních sítí jsem vybral Facebook, YouTube, Instagram a Twitter, na kterých jsem za sledované období za obě strany analyzoval celkem 1684 příspěvků. Obrázek ukazuje tabulku pro analýzu obsahu z Facebooku, který tvoří hlavní část výzkumu. U každého příspěvku mě zajímalo datum jeho přidání, co za typ příspěvku to bylo, co konkrétně příspěvek zobrazoval, jaký měl počet slov, jaké téma komunikoval, jaké měl vyznění, jestli obsahoval osobnost předsedy strany případně kandidáty do krajských voleb a kolikrát se v něm objevil audiovizuální prvek (foto či video). Jako doplňkový prvek jsem navíc zjišťoval, jestli použité téma patřilo do politického programu strany, abych zjistil, jak moc se při tvorbě kampaně na sociálních sítích každá ze stran odchyluje od své ideologické základny. Pokud bylo v příspěvků témat více, stačilo, aby alespoň jedno z nich patřilo do programu a celému příspěvku jsem dal hodnotou Ano (tedy, že do programu patří).
	Do první kolonky tabulky na obrázku patří datum přidání každého příspěvku. Typ příspěvků mohl být foto, video či text, případně šlo o různé kombinace těchto tří prvků. Při samotném výzkumu jsem narazil na to, že příspěvek odkazoval na další webovou stránku, případně video, a tak jsem ještě navíc zařadil hodnotu odkaz.
	Obsahovou charakteristiku samotných příspěvků jsem rozdělil na sloupce Co konkrétně příspěvek zobrazoval, ve kterém je uvedeno, co přesně se na sociálních sítích nacházelo, a sloupec Téma. Určovat téma, které se za obsahem skutečně nachází je u delších a rozvětvenějších příspěvků problém a analýza se tím pádem neobešla bez nezbytné minimální míry zjednodušení. U tohoto typu příspěvků jsem si proto vždy určil hlavní téma, které pokud možno zastřešovalo celý příspěvek a to jsem uvedl. Často se také stávalo, že některé příspěvky v sobě obsahovaly těchto hlavních témat víc. U většiny příspěvků šlo téma určit velmi snadno. Někdy se ale stávalo, že nebylo na první pohled stoprocentně jednoznačné, o co vlastně jde. V těchto případech jsem na sebe nechal obsah působit a potom se řídil subjektivním pocitem, ale s důrazem na nestrannost a maximální objektivitu. U 26 příspěvků jsem potom téma určit nedokázal, zejména proto, že jsem nechtěl překročit subjektivní mez a přejít od osobního pocitu k čisté fabulaci. V těchto případech jsem proto nechal políčko raději jako nedefinované. Pokud obrázek nekorespondoval s psaným textem, snažil jsem se podle vlastního úsudku určit, jaká část je dominantní a nese hlavní téma, které zaznamenám do tabulky. Například pokud byl text výrazně delší než fotky či video, soustředil jsem pozornost spíše k němu a naopak.
	Foto a video obsah, který byl součástí feedu na sociálních sítích jsem standardním způsobem počítal a číslo zaznamenával do sloupce s názvem Audiovizuální prvek. Kromě vizuálního vyjádření jsem sledoval také doprovodný text ve formě popisku příspěvku a počítal kolik slov obsahoval. To by samozřejmě mohlo být na první pohled zavádějící, protože příspěvky na sociálních sítích většinou nějaký text ve formě krátkého popisku obsahují. Rozhodl jsem se proto, že aby mohl být text započítán jako audiovizuální prvek, musel delší než sto slov. Pokud měl nad sto slov, přidal jsem hodnotu Text do kolonky Audiovizuální prvek, protože v tomto případě tvořil již jeho relevantní a nepřehlédnutelnou část. Přičemž platilo, že jsem vždy počítal pouze samotný text a ne smajlíky a hashtagy. Na sociálních sítích také běžně dochází ke sdílení obsahu z jiných zdrojů. Proto jsem přidal další hodnotu – Odkaz. Tu jsem uvedl, pokud byl hypertextový odkaz uveden v popisku příspěvku. Pokud bylo například odkazované video rovnou spustitelné na facebookové stránce, obsah jsem zařadil podle standardního klíče Foto/Video/Text. Při zkoumání obsahu z jiných zdrojů mě zajímal vždy jako první originální popis sdílejícího, který i k například recyklovanému obrázku dodával další element a ukazoval nové stanovisko. Pokud žádný originální popisek sdílejícího nebyl, až potom jsem svou pozornost zaměřil na původní text sdíleného příspěvku. Z charakteru sociálních sítí je jasné, že příspěvky obsahovaly hlavně kombinaci těchto hodnot, proto je zcela běžné, že jsou v tabulce tyto hodnoty uvedeny najednou spolu.
	SPD je často uváděna jako příklad strany, která stojí na osobnosti jejího lídra Tomia Okamury a další členové v ní nejdou příliš vidět, protože nedostávají tolik mediálního prostoru. Proto jsem se rozhodl navíc přidat i kolonku Osobnost předsedy a Členové kandidátky v daném kraji. V těchto kolonkách jsem doplňoval pouze hodnotu Ano nebo Ne, podle toho, jestli daný příspěvek akcentoval jednoho z předsedů případně další členy. Při určování přítomnosti předsedy strany jsem se díval hlavně na to, jestli obsahoval jeho fotku či video, nebo jestli byl výslovně zmíněn (případně označen) v textu. Protože se při výzkumu zajímám o předvolební kampaň ke krajským volbám, rozhodl jsem se, že budu zároveň zkoumat, jestli byli na sociálních sítích přítomni také členové krajských kandidátek. Má analýza tak disponuje větší mírou relevance. Pravidla pro určování přítomnosti členů krajských kandidátek jsou potom stejná, jako při určování přítomnosti stranického předsedy.

	Předvolební kampaň na Facebooku
	Facebookový obsah tvořil hlavní část předvolební kampaně na vybraných sociálních sítích  u obou stran. Celkově na něm za zkoumané období bylo 1468 příspěvků na 13 krajských Facebookových stránkách za SPD i za Trikolóru. Dohromady jsem tedy provedl analýzu z 26 profilů, z nichž mnohem signifikantnější podíl tvořil obsah SPD. Tato strana vyprodukovala celkem 989 příspěvků, což je oproti 479 příspěvkům od Trikolóry téměř dvojnásobek.
	SPD
	Nejvíce obsahu jsem našel na facebookovém profilu SPD kraje Vysočina, na kterém jeho administrátoři přidali 125 příspěvků. O jeden méně, tedy 124 příspěvků, bylo na Facebooku královehradecké SPD. Na třetím místě byl se 116 příspěvky Olomoucký kraj a na čtvrtém Zlínský kraj, kde bylo příspěvků 112. Průměrně se potom za sledované období objevilo na jednom z 13 profilů SPD 76 příspěvků.
	Tato čísla částečně korelují s volebním ziskem strany v krajských volbách, ve kterých získala 5 mandátů v Olomouckém, 3 ve Zlínském a 2 v Královehradeckém kraji. Rozhodně ale nelze tvrdit, že existuje přímá úměrnost v počtu příspěvků na krajské facebookové stránce a počtem získaných hlasů. Co do počtu příspěvků nejpočetnější kraj Vysočina nezískal mandát žádný a naopak v Moravskoslezském kraji, kde bylo pouhých 21 příspěvků, se SPD podařilo získat mandátů 6.
	Na Facebooku SPD bylo za zkoumané období 3400 audiovizuálních prvků. Hlavním vizuálním prvkem byly jednoznačně fotky. Celkem se jich objevilo 665, což převyšuje co do počtu ostatní složky v kolonce Audiovizuální prvek o dvě třetiny, a tvoří tak přes 54 % audiovizuálního obsahu. Dalším nejvýraznějším prvkem byl text delší než sto slov, který doprovázel 220 příspěvků. Celkový počet slov, který se na Facebooku SPD za zkoumané období objevil, nejen u příspěvků, které měly text delší než sto slov, byl 135 679. Hned za textem byla hodnota Odkaz se 17,6 procenty, což znamená, že se objevila ve 216 příspěvcích. Jako poslední nejméně obsažená hodnota je potom Video, které bylo přítomno u 129 příspěvků.
	Obsah krajských profilů SPD na Facebooku byl z velké většiny neutrální. Celkem obsahoval 554 neutrálních příspěvků. Druhým nejčastějším vyzněním potom bylo vyznění negativní, ale i tak bylo těchto příspěvků 244, tedy téměř o polovinu méně. Nejčastějším tématem, které bylo negativním způsobem prezentováno byla v 80 případech nelegální migrace, ve 35 případech kritika EU a ve 25 případech vystoupení z EU. Pozitivně laděných příspěvků bylo 166 a u 25 jsem potom nedokázal určit jejich vyznění.
	U 646 příspěvků jsem nenašel spojitost s předsedou strany Tomiem Okamurou. 343 příspěvků z celkových 989 potom osobnost předsedy strany obsahovalo. 313 příspěvků obsahovalo členy kandidátky v daném kraji a 676 zase ne.
	Pro lepší ilustraci tematického zaměření facebookového obsahu SPD jsem vybral osm nejpoužívanějších témat, která jsou podle četnosti porovnána v grafu č. 7. Jednoznačně nejčastěji používaným tématem byla samotná předvolební kampaň, která zahrnovala příspěvky typu vylepování předvolebních plakátů, diskuzí s občany a další předvolební aktivity. Toto téma se na Facebooku objevilo 371krát a zařadil jsem do něj také pozvánky k volbám, předvolební sliby, případně jakoukoli další zmínku o krajských volbách. Vzhledem k tomu, že 2. a 3. října 2020 proběhlo také první kolo voleb do Senátu České republiky, objevilo se samozřejmě na Facebooku také toto téma. Celkem se volby do Senátu objevily 13krát, ovšem tyto příspěvky jsem do grafu č. 7 nepočítal.
	Druhým nejčastěji použitým tématem byla nelegální migrace, která se objevila v 179 případech. Tento výsledek byl poměrně snadno predikovatelný, protože se jedná o jedno z vlajkových témat strany, se kterým je na české politické scéně nejvíce vidět. Na třetím místě mezi nejčastějšími tématy byla potom nemoc covid-19. Toto téma se na Facebooku SPD vyskytlo v 62 případech a z toho v 58 to byla kritika opatření proti šíření tohoto onemocnění. Vzhledem k podmínkám, při kterých se volby konaly je opět pochopitelné, že politici toto téma řešili a snažili se ho otevírat i v předvolební kampani.
	Na dalších místech jsou potom poměrně vyrovnaně zastoupena další dobře známá témata SPD jako kritika EU (47 případů) a vystoupení z EU (39 případů). Tato dvě témata mají společnou zastřešující myšlenku odmítání mezinárodní spolupráce prostřednictvím Evropské unie, ale pro přesnější podobu analýzy jsem je rozdělil. V 28 případech byla na Facebooku přítomna témata kritika islámu a podpora vlastenectví. Posledním z osmičky nejčastěji použitých témat potom byla obrana křesťanských zemí, kterou administrátoři krajských profilů demonstrovali na příkladu války křesťanské Arménie s muslimským Ázerbájdžánem.
	Poměr toho, jestli prezentovaná témata patřila do politického programu strany či ne, byl u SPD téměř jedna ku jedné. U 506 příspěvků vždy alespoň jedno téma do programu patřilo a u 482 příspěvků ani jedno.
	Jednotlivé facebookové příspěvky nejčastěji ukazovaly činnost strany. To souvisí s tématem předvolební kampaně, která rámovala právě tuto činnost SPD, do které můžeme počítat akce spojené  s propagací strany, oslovováním voličů atd., které ale neměly zřejmý ideologický nádech. Těchto příspěvků bylo celkem 267. Jako druhou nejčastější věc, co příspěvky zobrazovaly, byly zprávy z různých médií, které administrátoři sdíleli na krajské profily. Často s doprovodným textem, aby rozvířili debatu, nebo aby dodali důraz prezentovaným myšlenkám. Příspěvků, které byly postavené na sdílení zpráv bylo 135. Třetí nejčastější formou příspěvků byla v 82 případech propagace postojů strany a volebního programu. Ten byl často propagován pomocí různých fotek, videí a dalšího doprovodného textu.
	Jak vidíme v grafu č. 8, zbylých 5 hodnot nedělí tak velký kvantitativní rozestup jako první tři. Čtvrtou hodnotou je pozvánka, která byla v 53 případech a nešlo zdaleka jen o pozvánku k volbám. SPD skrze Facebook zvala své příznivce na různé kulturní akce, na petiční místa, k debatám nebo ke zhlédnutí televizních či internetových pořadů, ve kterých vystupoval nejčastěji její předseda Tomio Okamury, případně další členové kandidátky. V 51 případech byl příspěvek rozhovor nebo část rozhovoru s předsedou strany, členy strany, nebo dalšími sympatizujícími osobnostmi jako je Per Jakl či Petr Hampl. 46krát tvořila příspěvek informace, což je forma příspěvku podobná zprávě, ale s tím rozdílem, že příspěvek neobsahoval zpravodajský či publicistický text. Šlo o pouhé oznámení skutečnosti, které napsali administrátoři strany. Příspěvky, které takto informovaly se tedy vyznačovaly větší mírou vágnosti, fabulací a informačního balastu, který by pro zpravodajské médium bylo nepřípustné. Také narozdíl od zpráv u nich nikdo neuváděl zdroje. Nebyla tak možná jejich faktická kontrola a nevztahovaly se většinou k aktuální události. Poslední hodnotou bylo vyjádření členů strany k různým tématům, kterých bylo 38.

	Trikolóra
	Při zkoumání krajských profilů jsem u Trikolóry zaznamenal celkem 479 příspěvků. Z toho nejvíc (88) jich bylo na Facebooku Pardubického kraje. Druhým krajem s největším počtem příspěvků byl Olomoucký kraj, ve kterém jsem jich napočítal 78. V Ústeckém kraji bylo 44 příspěvků a po 40 potom v krajích Zlínském a Jihomoravském. Právě Zlínský kraj byl jediným krajem, ve kterém se podařilo Trikolóře prolomit hranici nutnou ke vstupu do zastupitelstva a získala v něm 3 mandáty. Průměrně se tak na jednom krajském profilu Trikolóry objevilo příspěvků 36.
	Celkem bylo za sledované období na Facebooku strany 592 audiovizuálních prvků, z nichž hlavní složku tvořily fotky, kterých bylo 289. Tvoří tak z celkového počtu audiovizuálních příspěvků přes 48 procent. Druhou nejčastěji použitou vizuální složkou bylo video, jenž bylo použito 117krát, a tvoří celkem 19,8 procenta. Dalších typů vizuální komunikace potom bylo použito téměř v identickém množství – odkazů bylo 94 a textů nad sto slov 92. Oba tyto prvky tak tvořily přes 15 procent z celku. Celkový počet slov byl potom 32 013.
	Nejčastěji byly příspěvky na Facebooku neutrální. Tento obsah tvořil přes 80 procent, tedy celkem 384 ze všech příspěvků. Druhým nejčastějším vyzněním bylo pozitivní vyznění s 13,4 procenty a 64 příspěvky. Nejčastěji byly takto rámovány příspěvky, které ukazovaly činnost strany, případně představovaly kandidáta strany a tematicky patřily k předvolební kampani. Negativních příspěvků potom bylo 31 a tvořily pouze 6,5 procenta ze zkoumaného obsahu.
	Poměr příspěvků, které obsahovaly osobnost Václava Klause ml. k těm, které ho neobsahovaly, byl 128 ku 351. Příspěvků, které obsahovaly ostatní členy krajských kandidátek bylo 322. Těch, co je naopak neobsahovaly bylo 157.
	Mezi komunikovanými tématy vede jednoznačně téma samotné kampaně – tedy hodnota Předvolební kampaň. Ta se objevila celkem ve 298 případech a tvoří tak neoddiskutovatelné prvenství v kategorii témat na Facebooku Trikolóry. Stejně jako u SPD, i zde se objevilo téma předvolební kampaně k senátním volbám, konkrétně 11krát, ale také nebylo započítáno do první hodnoty grafu č. 12. Na druhém místě bylo téma kritiky opatření proti covidu-19, které se objevilo 32krát. Na dalším místě je téma dobře známé z programových pilířů strany – obrana normálního světa. Toto téma bylo použito 28krát a hned za ním je kritika stávajícího establishmentu, na kterou facebookové profily upozorňovaly ve 24 případech. Potom následovala další známá témata strany jako je podpora českých firem (20), nelegální migrace (19), hájení většinového občana (18) a k tomu už zmíněná předvolební kampaň k senátním volbám (11).
	Příspěvků, které měly alespoň jedno téma zapadající do programu strany bylo 148. Zbylých 331 z celkové počtu příspěvků potom prezentovanými tématy do tří programových pilířů Trikolóry nezapadalo.
	Příspěvky Trikolóry nejčastěji zobrazovaly činnost strany. Takových příspěvků se za zkoumané období objevilo 121 a stejně jako u SPD měly podobu kontaktních akcí s voliči, rozšiřování volebních letáků, lepení plakátů a jiné, bez zřejmého ideologického zabarvení. Druhou nejčastější formou byla na Facebooku Trikolóry v 91 případech propagace postojů strany. Třetí nejčastější formou příspěvků potom bylo v 91 případech představení kandidátů strany, kteří se za Trikolóru v nadcházejících krajských volbách ucházeli o přízeň voličů. Většinou šlo o kratší videopříspěvky produkované stranou, kde kandidáti sami mluvili o svém životě, profesních úspěších, absolvované politické dráze a vizích, které v případě zvolení mají. S tím souvisí i další hodnota rozhovor s členem kandidátky, kterých bylo 29, a kde tito kandidáti dostávali otázky v samostatných rozhovorech v rádiu, televizi, případně v internetových pořadech. Pátou nejčastější věcí, co konkrétně obsahovaly příspěvky Trikolóry, byly pozvánky, kterých bylo 18. Podobně jako u SPD i tady strana zvala své příznivce na různé předvolební meetingy, koncerty, další kulturní akce, nebo třeba k samotným krajským volbám. Na posledních dvou místech ze sedmi nejčastějších forem příspěvků byly předvolební debaty a předvolební sliby. Předvolebních debat bylo 15 a šlo o odkazy, případně o videa celých nebo částí debat, kterých se zúčastnil Václav Klaus ml. (či členové krajských kandidátek) a představitelé konkurenčních stran. Předvolebních slibů bylo celkově 8 a tvořily většinou vybrané části programu Trikolóry, ovšem s konkrétním příslibem, že je v případě vítězství bude strana v budoucnu plnit.

	Porovnání
	Při porovnávání facebookového obsahu obou stran musíme jako první vzít v potaz odlišnou četnost příspěvků, SPD jich mělo za sledované období téměř dvakrát víc než Trikolóra. I přesto je ale facebookový obsah obou stran v něčem podobný. Prvním takovým příkladem jsou použitá témata. Obě strany využily před krajskými volbami Facebook jako komunikační kanál, na kterém propagovaly svojí kandidaturu v nich. Téma předvolební kampaně u obou výrazným způsobem vede nad ostatními tématy, v případě Trikolóry ještě více než u SPD. Pokud vedle tématu porovnáme také to, co skutečně obsah sociální sítě Trikolóry i SPD obsahoval, jednoznačně vychází, že to byla hlavně činnost strany. Tato hodnota byla koneckonců často spojená s tématem předvolební kampaně, na který přímo odkazovala. Trikolóra měla svoje příspěvky mnohem častěji koncipované jako představení kandidátů do krajských voleb, SPD se v nich na Facebooku snažila spíše agitovat a přinášet různá témata prostřednictvím zpráv z médií. Obě strany zvolily jako jedno z nejdůležitějších témat kritiku opatření proti covidu-19, což nutně neznamená ideologickou shodu, ale spíše přirozenou reakci na palčivé celospolečenské téma, které na podzim 2020 hýbalo veřejným míněním. Jak už program obou stran napovídá, SPD i Trikolóra komunikovaly na Facebooku také téma nelegální migrace, u SPD šlo dokonce o druhé nejčastější téma.
	Při bližším pohledu na graf č. 14 je vidět, že obě strany přidávaly obsah na svoje facebookové profily trochu odlišným způsobem. Červená čára znázorňující množství příspěvků SPD v čase tvoří sinusoidu, která má svůj vrchol každé čtyři dny. 21., 25. a 29. září vystoupal počet příspěvků na vrchol a mezi těmito dny zase klesal. Můžeme vidět, že 29. 9. byl u SPD počet příspěvků vůbec největší za zkoumané období, ale ve zbylé dny do 1. 10. jejich počet opět klesal. Naproti tomu vidíme, že modrá čára reprezentující Trikolóru má narozdíl od červené stabilně rostoucí tendenci a její nejvyšší bod je až v poslední den zkoumaného období 1. 10. To podporuje logický předpoklad, že v poslední dny před volbami graduje snažení strany a roste počet příspěvků na sociálních sítích. Z grafu jde také vidět, že produkce Trikolóry byla co do počtu stabilnější a bez výrazných výkyvů v počtu případných příspěvků, jako tomu bylo u SPD.
	Facebookový obsah těchto dvou stran si byl mírně podobný také v tom, že z větší části neobsahoval osobnost předsedy. Tento poměr byl ale větší u Trikolóry, kde tvořil 1 ku 2,7. Zatímco u SPD byl poměr příspěvků s předsedou ku příspěvkům bez předsedy 1 ku 1,88. Díky tomu můžeme říct, že SPD před krajskými volbami na Facebooku záměrně více poukazovala na svého předsedu než Trikolóra.
	Feed obou stran se lišil v tom, jakým způsobem se jim podařilo na Facebook začlenit kromě předsedy další osobnosti krajských kandidátek, což je v kontextu této diplomové práce bráno jako pozitivní aspekt. Zde se poměr lišil ku prospěchu Trikolóry, která členy kandidátky zmínila na svém Facebooku ve 322 případech, nezmínila ve 157. Tím pádem u ní ve většině příspěvků byli přítomni. Naproti tomu SPD kandidáty zmínila pouze ve 313 příspěvcích a v dalších 675 se tak nestalo. SPD tak na Facebooku nedávala příliš prostoru svým členům, a to i při takové příležitosti, jako je předvolební kampaň, ale sázela na osvědčenou tvář svého předsedy Tomia Okamury.
	Trikolóra měla sice téměř o polovinu méně příspěvků než SPD, ale počet videoobsahu byl téměř shodný. SPD měla video ve 129 příspěvcích, Trikolóra ve 117. Při srovnání tak vychází, že obě strany na sociální síť dávaly hlavně fotky, Trikolóra ale vsadila mnohem více na video, což jejím profilům dodalo větší šanci vizuálně zaujmout potenciální voliče.
	Při srovnání toho, jestli příspěvky obou stran patřily do jejich programu, zase vyšlo najevo, že u Trikolóry většina ne a u SPD ano. Konkrétněji u SPD to bylo 1 ku 1,049 ve prospěch příspěvků, které skutečně tvořily její program. U Trikolóry byl zase poměr 1 ku 2,05 pro obsah, který by se do jejího programu zařadit nedal.
	Rozdíl byl také ve vyznění obsahu. Obě strany měly největší počet příspěvků neutrálních, u SPD to bylo 56 procent a u Trikolóry 80,2 procenta. Trikolóra měla ale jako druhý nečastější typ příspěvky pozitivní (13 procent). Naproti tomu SPD měla jako druhý nejčastější typ příspěvek negativní (24 procent) a příspěvky pozitivní tvořily 16,8 procenta. Po srovnání tak vychází, že Trikolóra na svém Facebooku vedla kampaň korektnějším způsobem a nesnažila se tolik přidávat negativní či pozitivní zabarvení svým sdělením. SPD sázela na větší porci negativní reklamy a celkově na větší množství příspěvků, které mají vyvolat buď pozitivní či negativní emoce.
	Jak můžeme vidět na grafu č. 15, obě strany mají společný posun v míře negativní reklamy během zkoumaného období. Konkrétně jde o signifikantní zvýšení negativity 23. 9. a 25. 9., které je patrné u SPD i u Trikolóry. Křivka u SPD v sobě opět nese větší míru rozdílnosti mezi největší a nejmenší hodnotou a její obsah má navíc ještě jeden vrchol četnosti negativních příspěvků a to sice 29. 9. I přes určení společných dnů, kdy u obou stran korelovala míra negativity, se mi nepodařilo najít společná témata, případně určit nějakou důležitou událost, kterou by obě strany zvýšenou mírou negativity reflektovaly.


	Předvolební kampaň na YouTube
	Protože obsah webové stránky YouTube tvoří hlavně videa, musel jsem při analyzování jejího obsahu pozměnit tabulku pro zaznamenávání výsledků. Narozdíl od sociální sítě Facebook jsem tak z logického důvodu vyřadil sloupec s názvem Typ příspěvku, protože každý příspěvěk byl video. S tím jsem vypustil také sloupec Počet slov a Audiovizuální prvek. U jednotlivých videí jsem se rozhodl zkoumat, co konkrétně zobrazovala, jestli měla negativní či jiné vyznění a jestli obsahovala osobnost předsedy a členů krajských kandidátek. Nově jsem zkoumal také to, jestli šlo o vlastní nebo převzatou produkci a navíc také čas videa ve vteřinách. Pro lepší porovnání zobrazovaných témat jsem se také rozhodl zaznamenat jejich časové ohraničení v každém videu. Některé typy videí, jednalo se zejména o předvolební debaty, byly velmi obsáhlé a jednotliví mluvčí byli schopni přeskakovat mezi různými tématy takřka v každé druhé větě. Při určování témat jsem se proto snažil vybrat taková, která vyčnívala, například tím, že zastřešovala několikaminutovou debatu. Časy témat jsou tak vždy menší, než samotný čas videa, protože úvody, rozloučení a další vycpávkové části jsem do nich nepočítal. Vzhledem k menšímu počtu příspěvků na YouTube jsem se nesetkal s příspěvkem, který bych tématicky nedokázal určit.
	SPD
	Od 17. 9. do 1. 10. bylo na YouTube kanálu strany SPD celkem 31 videí v celkovém čase 8,94 hodiny, přesněji 32 208 vteřin. Jedno video mělo v průměru 17,3 minuty a v 30 z nich, tedy v drtivé většině, figuroval / vystupoval předseda strany Tomio Okamura. Tento fakt byl způsobený tím, že SPD nemá vlastní YouTube kanál, ale všechna videa byla publikována na kanále s názvem Tomio Okamura - hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jediný příspěvek, který osobnost předsedy neobsahoval, byl záznam projevu poslance Miroslava Roznera v Poslanecké sněmovně. Naopak pouze ve 3 videích z YouTube SPD vystupovali i členové z krajských kandidátek. Zbylých 28 videí tyto osobnosti vůbec nereflektovalo.
	Nejčastějším typem videa bylo vyjádření Tomia Okamury k aktuálním tématům. Tento typ videa patřil ještě s několika dalšími do vlastní produkce, do které se u SPD řadilo 17 videí. Vlastní produkce tak mírně převažovala nad převzatým videomateriálem, u kterého bylo videí 14. Tento typ videa vypadá velmi jednoduše – Okamura na sebe namíří kameru na stativu a vyjadřuje se k aktuálním zprávám a kauzám, což udělal za zkoumané období 14krát. Druhou nejčastější věcí, co videa zobrazovala, bylo vystoupení Tomia Okamury v médiích. Přestože se předseda SPD velmi často kriticky vyjadřuje na adresu České televize a stěžuje si, že jeho stranu ignoruje, byla to právě ČT 1 a ČT 24, z jejichž pořadů se na YouTube strany nejčastěji objevovala videa. Celkem to byla 4 videa z pořadů České televize, 3 videa z TV Barrandov, 2 videa od TV NOVA a po jednom videu od CNN Prima News a Svobodného rádia.
	Videa obsahovala pozvánky, přehled největších kauz ČSSD, vystoupení dalších členů strany v poslanecké sněmovně, tiskovou konferenci strany a nahrávku s podporou SPD od Marine Le Pen. V každé z těchto kategorií bylo jedno video. Nadpoloviční počet videí (16) byl potom negativního vyznění. Zbylých 15 videí bylo neutrálních.
	Největší podíl času byl věnován kritice opatření proti nemoci covid-19. Toto stěžejní
	téma bylo ve videích probírané 1,93 hodiny. Druhým nejobsáhlejším tématem byla nelegální migrace, jež zabrala 1,09 hodiny z celkového času YouTube obsahu. Na třetím místě je téma kritiky ČSSD s 1,08 hodinou. Tak výrazný podíl u tématu, které bylo přítomno jen třikrát, je způsobený samostatným videem z 29. 9. s názvem Tomio Okamura: Přehled největších korupčních a kriminálních kauz ČSSD, kde Okamura přes 30 minut připomíná a vysvětluje prohřešky této strany. Čtvrtým nejvíce přítomným tématem byla podpora kultury, která zabrala 25,9 minuty a souvisela s nápravami škod po lockdownu. Zbylá témata z vybraných osmi nejčastějších bylo zrušení senátu a vyrovnaný rozpočet (19,5 a 18,4 minuty), předvolební kampaň a podpora pracujících (11,4 a 10,7 minuty).

	Trikolóra
	Trikolóra má na rozdíl od SPD vlastní YouTube kanál s názvem Trikolóra hnutí občanů, který není přímo spjatý s předsedou strany. Celkem na něm za zkoumané období bylo 33 videí o celkové délce 38,86 minut (2332 vteřin). Průměrně tak měl jeden příspěvek 1,17 minuty.
	Nejčastější věcí, kterou videa zobrazovala, byla propagace postojů strany, Celkem to bylo ve 13 případech z 33 a většinou se jednalo o kratší videa, která nesla pouze jedno téma, které bylo zároveň uvedené v jejich titulku. Druhou nejčastější věcí, která byla ve videích, je činnost strany. Ta se objevila celkem desetkrát a k této hodnotě patří výjezdy strany za voliči, meetingy a další akce s ní spojené. Třetí nejčastější věcí bylo představení kandidátů strany. Takových videí bylo celkem 5. 4 videa zobrazovala veřejná vystoupení Václava Klause ml. před publikem v médiích, ale i na akcích strany. V jednom případě šlo potom o předvolební video, které sdílely i facebookové profily strany.
	19 příspěvků obsahovalo osobnost tehdejšího předsedy strany Václava Klause ml., ve 14 se neobjevil. 23 příspěvků obsahovalo členy krajských kandidátek, ve zbylých 10 se tito lidé nevyskytovali. V celém videoobsahu výrazně dominovala produkce vlastní nad produkcí převzatou. Většina všech videí (27) byla neutrálního vyznění, 7 z nich bylo pozitivních a negativně laděné video se během zkoumaného období na YouTube strany nevyskytovalo.
	Nejčastějším tématem všech 33 videí bylo téma předvolební kampaně. Toto téma zabralo z celkového času 9,8 minuty, což ukazuje, že youtube kanál sloužil před krajskými volbami straně zejména jako propagační médium, kde představovala kandidáty, postoje a zvala svoje příznivce k volbám. Druhé, časově nejvíce zastoupené téma, byla kritika neoliberálních názorů, která ve videích zněla 5,01 minuty. Toto téma je specifické v tom, že v sobě zastřešuje odpor k celospolečenským fenoménům, které jsou běžné v západním světě, jako například podpora hnutí Black Lives Matter, LGBT komunity či dalších iniciativ. Při prezentování tohoto tématu dávali mluvčí najevo svůj nesouhlas se změnami a přáli si zachovat stávající status quo a nepodléhat v České republice těmto tlakům.
	Třetí místo mezi nejvíce zastoupenými tématy má kritika opatření proti covidu-19, která zněla celkem 3,6 minuty. Čtvrtá byla doprava se 3 minutami a 2,7 minuty trvalo další v české politice poměrně hodně skloňované téma – podpora důchodců. Velmi podobné časy potom zaujímají tři poslední z 8 nejvíce použitých témat: podpora českých firem a obrana tradiční rodiny, obě 1,6 minuty, a kritika neziskových organizací s 1,55 minuty.

	Porovnání
	YouTube profily SPD a Trikolóry vykazují poměrně malou podobnost. Jeden z největších rozdílů je už v celkové stopáži videoobsahu. Obě strany mají velmi podobný počet videí, ale SPD je postovala mnohem delší, často šlo o různé předvolební debaty nebo televizní pořady, ve kterých byla většinou vystřižena vystoupení dalších účastníků a zůstala jen vystoupení Tomio Okamury. Přesto šlo ale v průměru o 16,3 minuty delší videa, než byla průměrná délka videí Trikolóry. Tato nerovnost byla způsobená tím, že většina videí od Trikolóry patřila k produkci strany, a tím pádem jejich tvorba stála stranu víc úsilí, než pouhé převzetí materiálu natočeného třetí stranou. Trikolóra měla vlastních 29 videí ze 33. U SPD tvořila vlastní produkce 17 videí ze 31.
	Poměr negativní reklamy byl u obou stran velmi rozdílný. SPD měla nadpoloviční počet příspěvků (16) negativních. Naopak na YouTube profilu Trikolóry se negativita neobjevila vůbec. Co se u ní narozdíl od SPD objevilo, bylo 7 pozitivně laděných příspěvků, které ukazovaly kontaktní kampaň v různých krajích České republiky, jež strana objížděla a kde se setkávala s lidmi na různých kulturních akcích či u petičních stánků.
	Stejně rozdílný byl u SPD i Trikolóry poměr toho, jestli videa obsahovala členy kandidátky. SPD byla v tomto ohledu velmi skoupá – kandidáti do krajských zastupitelstev byli jen ve 3 videích ze 31. Trikolóra zase potvrdila zjištění analýzy Facebooku, že mnohem více dbá na začleňování kandidátů do krajských zastupitelstev. V případě YouTube byli její kandidáti ve 23 videích z celkových 33. Rozdíl byl i v tom, v jaké míře se objevila osobnost předsedy. Za zkoumané období se na YouTube profilu SPD Okamura neobjevil pouze v jednom případě. Ve zbylých 30 byl přítomen, což je víc, než u Trikolóry, na jejímž YouTube profilu se její tehdejší předsedy Klaus ml. objevil v 19 případech ze 33. Tento rozdíl ovšem není tak markantní jako u předchozích hodnot.
	Ani v jednom případě se neshodovalo, co přesně videa těchto dvou stran zobrazovala. Tématicky byly v osmi vybraných tématech dvě shody. Šlo o téma kritiky opatření proti covidu-19, které bylo u SPD na prvním místě a u Trikolóry v nejpoužívanějších tématech na místě třetím. Druhým společným tématem byla předvolební kampaň, která byla u Trikolóry na prvním místě a u SPD potom na místě posledním, tedy jako osmé nejpoužívanější téma.


	Předvolební kampaň na Instagramu
	SPD
	Třetí analyzovanou sociální sítí je Instagram, na kterém pokračovala totální převaha SPD v počtu příspěvků. Za zkoumané období jich na této sociální síti SPD vygenerovala 103, zatímco Trikolóra pouze 8. U SPD převažovaly příspěvky negativní, kterých bylo 59. Neutrálně laděných bylo 43 plus 1 pozitivní. Mezi nejčastější typ příspěvků na Instagramu patřily samozřejmě fotky, kterých bylo 97, ale důležitou roli hrály i doprovodné texty, které byly v 56 případech delší než sto slov. Celkově tak doprovodné texty čítaly slov 14 975. Poslední, nejméně zastoupenou složkou, byla v 6 případech videa. Strana na Instagramu nevyužila možnost přidávat vícero audiovizuálních prvků do jednoho příspěvku, celkem jich měla 104, což je v průměru k celkovým 103 příspěvkům téměř jedna fotka či video na jeden příspěvek.
	Jediný instagramový profil SPD, který byl aktivní během zkoumaného období a je relevantní pro účely tohoto výzkumu, nese název tomio.cz a je to v podstatě profil předsedy strany Tomia Okamury. Některé příspěvky jsou psané v první osobě, ale není to pravidlem. Na profilu se například Okamurovy soukromé fotky objevovaly jen velmi zřídka. Výjimku tvoří například fotografie z hasičského cvičení na vesnici, kterého se Okamura zúčastnil. Pokud tedy odhlédneme od názvu profilu a budeme určovat přítomnost předsedy strany podle pravidel dříve použitých v této diplomové práci, vychází nám, že Tomio Okamura byl přítomen ve 24 příspěvcích a v dalších 79 ne. Ve všech 103 příspěvcích se potom v 8 případech objevili členové krajských kandidátek.
	Graf č. 20 ukazuje tři nejčastější hodnoty z kategorie Co nejčastěji příspěvky zobrazovaly. Jako hlavní hodnota (30) jsou Informace o aktuálním dění, což je v podstatě informování sledujících, ale s tím rozdílem, že Instagram neumožňuje tak snadné sdílení zpravodajského obsahu jako je tomu třeba u Facebooku. Tím pádem jde spíše o přinášení informací bez zpravodajské garance pravdivosti. Druhou hodnotou je Propagace postojů strany, která byla použita ve 22 případech. Třetí jsou potom citáty, kterých bylo 10. Třikrát se jednalo o citát Miloše Zemana, dvakrát Tomia Okamury a po jednom citátu mají Vladimír Putin, Viktor Orbán, ombudsman Stanislav Křeček, Matteo Salvini a Jarosław Kaczyński.
	Téma číslo jedna na Instagramu byla nelegální migrace, která se objevila ve 29 příspěvcích. Na druhém a třetím místě bylo vystoupení z EU a kritika EU, což jsou stejně jako nelegální migrace vlajková témata strany. Vystoupení z EU bylo zmíněno 17krát a kritika EU 10krát. V sedmi případech ukazovaly příspěvky na této sociální síti předvolební kampaň strany a v šesti případech šlo o podporu vlastenectví. Zvolená témata korespondovala s programem strany z více než čtyř pětin – konkrétně byla v 83 případech shoda a naopak neshoda byla ve 20.

	Trikolóra
	Oficiální instagramový účet Trikolóry obsahoval 8 příspěvků, které byly všechny neutrálního vyznění. Osobnost tehdejšího předsedy Klause ml. obsahovalo 5 z nich, 4 z nich potom i členy krajských kandidátek. Nejčastějších typem příspěvků bylo video (6), ve 2 případech šlo o fotku a v jednom případě doprovázel příspěvek text delší než sto slov. Celkový počet slov v popiscích na Instagramu bylo 417. Kromě předvolebního videa se tak na této sociální sítí u Trikolóry objevila propagace postojů strany, činnost strany, část předvolební debaty, představení kandidáta do senátu a vyjádření předsedy strany k aktuálním tématům. Mezi tématy se potom objevilo téma předvolební kampaně, kritika opatření proti covidu-19, vyrovnaný státní rozpočet, podpora českých firem, kritika stávajícího establishmentu a návrat k tradičním hodnotám.


	Předvolební kampaň na Twitteru
	Twitter je poslední sociální síť, kterou jsem se rozhodl analyzovat v této diplomové práci a stejně jako Instagram, tvoří i ona vzhledem k nízkému počtu příspěvků spíše doplněk k hlavní části analýzy obsahu Facebooku a YouTube. Vzhledem k charakteru této sociální sítě, kterou tvoří zejména kratší psané komentáře, jsem vyřadil hodnotu Text, která znázorňovala texty delší než sto slov.
	SPD
	SPD neměla aktivní účet v mezidobí od 17. září do 1. října 2020, a proto jsem musel zvolit twitterové účty Tomia Okamury (9) a dalších členů vedení strany Radka Rozvorala (12), Radima Fialy (10) a Radovana Vícha (8). Celkem jsem tak analyzoval 39 příspěvků z těchto čtyř účtů.
	Jako neutrální jsem twitterový obsah SPD určil ve 23 případech, negativních příspěvků bylo 14 a pozitivních 2. Kromě kratších popisků bylo ve vyprodukovaném obsahu 23 odkazů, 10 fotek a 4 videa. Celkový počet slov byl 843. Osobnost Tomia Okamury byla přítomna v 11 příspěvcích, ve 22 se nenacházel. Členové krajských kandidátek byli přítomni ve 31 příspěvcích z 39, ale bylo tomu tak zejména proto, že Okamurovi spolustraníci, jejichž účty jsem analyzoval, jsou zároveň oněmi členy krajských kandidátek, každý za jiný kraj.
	SPD využívala Twitter zejména ke sdílení zpráv z médií. Těchto příspěvků se na sociální síti objevilo 8. Druhou nejčastější věcí, která se na Twitteru objevila, byly komentáře členů strany (7), zpravidla sdílené z Parlamentních listů. V šesti případech šlo o propagaci postojů strany.
	Všech 39 příspěvků bylo tématicky poměrně roztříštěných. Dvě nejčastější témata byla nelegální migrace v 6 příspěvcích a předvolební kampaň ve 3. 24 témat patřilo do programu strany a zbylých 15 ne.

	Trikolóra
	Trikolóra má na Twitteru stranický účet, na kterém byly za zkoumané období 2 příspěvky. Ani její tehdejší předseda Václav Klaus ml., či další členové předsednictva nemají twitterové účty, případně nemají za září a říjen 2020 žádné příspěvky.
	Téma obou příspěvků nepatřilo do programu strany – šlo o předvolební kampaň a konkrétně příspěvky ukazovaly činnost strany. Celkem měly 14 slov, šlo o fotku a odkaz a byly neutrálního vyznění. Jeden obsahoval osobnost předsedy a žádný z nich neobsahoval člena krajské kandidátky.


	Celkové shrnutí
	Předvolební kampaň SPD a Trikolóry na sociálních sítích se navzdory určité podobnosti těchto svou stran poměrně lišila. Počet příspěvků byl ve velkém nepoměru. Ve všech sociálních sítích kromě YouTube měla co do kvantity velkou převahu SPD s celkovými 1162 příspěvky. Trikolóra jich za stejné období a na stejných sociálních sítích vyprodukovala pouze 522. Na YouTube měla Trikolóra o 2 příspěvky víc, ale její videoobsah byl 13krát kratší. Můžeme proto konstatovat, že SPD spoléhala před krajskými volbami v roce 2020 na sociální sítě v mnohem větší míře než Trikolóra, její profily byly aktivnější a sdílely dvakrát více obsahu.
	Nejčastějším typem příspěvku byla u obou stran fotka. U SPD tvořily podstatnou část obsahu také texty nad sto slov, kterými administrátoři stranických účtů doprovázeli příspěvky, což u Trikolóry nebylo tak časté. Obě strany samozřejmě přes své sociální sítě odkazovaly na různé další weby, poměr tohoto typu obsahu byl podobný jako u textů nad sto slov. Nejméně zastoupeným typem příspěvku u SPD bylo potom video, kterého měly strany i přes kvantitativní rozdíl téměr stejný počet. Při přepočtení na poměr tedy bylo na sociálních sítích Trikolóry mnohem více videoobsahu, než u SPD. Videa tvořila ve straně založené Václavem Klausem ml. dokonce druhý nejčastější typ příspěvku.
	Obě strany měly převahu neutrálních příspěvků. Míra negativity v obsahu na všech čtyřech sociálních sítích se u SPD a Trikolóry lišila. Sociální sítě SPD byly o 27,8 % více negativní, než sociální sítě Trikolóry. U SPD tvořil negativní obsah celkově 33,7 % za všechny sociální sítě a je to tak druhé nejčastější vyznění všech příspěvků. U Trikolóry tvořil negativní obsah 5,9 % a je to až třetí nejčastější vyznění všech příspěvků. Na sociálních sítích Trikolóry tak před krajskými volbami 2020 převládla pozitivní reklama nad reklamou negativní, jak můžeme vidět na grafu č. 25. Pozitivní reklama u obou stran tvořila téměř stejně velkou část, u SPD 13,9 % a u Trikolóry 13,6 %.
	Pokud se podíváme na míru negativity v kampani na sociálních sítích podle rozdělení Johnsona-Cartee a Copelanda, ani jedna ze stran nevedla negativní kampaň, u které přesahuje míra negativní reklamy 60 % celkového objemu. Trikolóra dělala před volbami na sociálních sítích kampaň klasickou, která obsahuje méně než 30 % negativní reklamy. SPD vedla tzv. bojovnou kampaň, ve které se míra negativní reklamy pohybuje od 31 do 59 %.
	Nejpoužívanější témata v celé kampani v podstatě kopírují díky jejich četnosti hlavní témata z Facebooku. U obou stran je na hlavním místě předvolební kampaň. Toto téma odkazovalo k předvolebním debatám, kontaktním kampaním a dalšímu obsahu tohoto typu, který plnil sociální sítě před krajskými volbami. U SPD se téma předvolební kampaně objevilo ve 381 příspěvcích a na YouTube zabralo celkem 11,4 minuty. U Trikolóry bylo ve 304 příspěvcích a na jejím YouTube zabralo 9,8 minuty. Druhým nejčastějším tématem na sociálních sítích SPD byla nelegální migrace, která se na sociálních sítích objevila 214krát a na YouTube byl její celkový čas 1,9 hodiny. Trikolóra měla jako druhé nejčastější téma sociálních sítí kritiku opatření proti covidu-19, která se objevila 34krát s časem 3,6 minuty na YouTube. Toto téma bylo zároveň třetím nejčastějším na sociálních sítích SPD, kde bylo 62krát plus 1,93 hodiny na stranickém YouTube kanálu. Třetí nejpoužívanější téma Trikolóry byla obrana normálního světa, což je přímo jedna ze tří částí jejího programu a objevilo se celkem 28krát.
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