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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se věnuje tématu politické komunikace na sociální síti Twitter během prvního 

roku pandemie onemocnění koronaviru SARS-CoV-2, konkrétně v rozmezí 1.2.2020 – 

31.1.2021. Práce se zaměřuje na vybrané aktéry české politické scény, a to konkrétně vybrané 

vládní osoby a opoziční politické strany. Politická komunikace vybraných aktérů je 

analyzována pomocí kvantitativní obsahové analýzy. V rámci analýzy bylo vytvořeno několik 

výzkumných otázek s cílem determinovat zvolenou strategii každého z vybraných aktérů. 

Samotná analýza se zaměřuje především na měření počtu výskytu slov souvisejících 

s pandemií, využití tzv. hashtagů a faktor oblíbenosti příspěvků na sociální síti Twitter. 

Jednotkou analýzy je každý příspěvek publikovaných vybraným aktérem v určené časové 

periodě. Autor v průběhu práce interpretuje význam prezentovaných výsledků a v závěru je 

uvádí do kontextu vytvořených výzkumných otázek a hypotéz. Zároveň přidává i další možný 

vývoj výzkumu tohoto tématu.  

 

 

Abstract 
 

The thesis is focused on the topic of political communication on the social media site Twitter 

during the first year of SARS-CoV-2 pandemic, specifically between 1.2.2020 – 31.1.2021. 

The main focus is on a few selected political actors from the Czech political establishment, 

specifically government officials and opposition political parties. Political communication of 

those selected actors was analysed using quantitative content analysis. As a part of this analysis, 

the author created multiple research questions to determine communication strategy of each 

selected actor. The analysis itself focused mainly on the frequency of occurrence of words 

related to pandemic, use of hashtags, and popularity factor within  Twitter’s network of users. 

As a unit of analysis was chosen each post published by the selected actor within the selected 

time frame. The author provided interpretation of each result throughout the thesis and also 

connects those results with created research questions in the thesis summary. The thesis ends 

with further ideas show to continue this research in the future. 
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Úvod 

 
Dnešní doba je právem považována za dobu digitální. Životy většiny z nás jsou čím dál tím 

více ovlivňovány digitálními produkty a službami. Tato změna, která začala v prvním desetiletí 

současného milénia, s sebou nese mnoho dalších konsekvencí. Jednou z nich je i logická změna 

formy mezilidské komunikace. Lidé adoptovali sociální sítě do takové míry, že se z nich stala 

nedílná součást každodenního života. Na tuto změnu musí reagovat i další aktéři, kteří usilují 

o trochu pozornosti veřejnosti – političtí zastupitelé a subjekty. Sociální sítě se čím dál tím 

více, již od roku 20081, dostávají mezi hlavní komponenty mixu politické komunikace. Jednou 

z těchto sítí je Twitter, která je především mezi politiky a politickými subjekty velmi oblíbená 

za účelem předávání rychlých zpráv směrem k veřejnosti.  

 

Politická komunikace je pro všechny subjekty nesmírně důležitým pilířem úspěchu. Nicméně, 

její relevance je o to vyšší v případě krizového období. Svět jedním krizovým obdobím v 

současné době stále prochází, již od začátku roku 20202. Pandemie onemocnění Covid19 je 

jedním ze zásadních témat politické komunikace na všech úrovních politického i geografického 

spektra. Je tomu tak po právu, jelikož se vlivy této nemoci propisují do života celé společnosti. 

Právě tato velikost tématu a bezprostřední ohrožení na životech lidí vytváří tlak na kvalitu 

politické komunikace. Veřejnost v takovýchto dobách očekává jasné vedení politických 

činitelů směrem k zažehnání hrozby. Politická komunikace v takovéto době proto zásadně 

ovlivňuje současnou, ale i budoucí popularitu politických činitelů. 

 

Cílem této práce je analyzovat politickou komunikaci vybraných politických aktérů na sociální 

síti Twitter s tematickým zaměřením na pandemii Covid19. Určená časová perioda je první rok 

pandemie, tedy od 1.2.2020 do 31.1.2021. Těmito aktéry jsou osoby na předních vládních 

postech – premiér Andrej Babiš a ministři Adam Vojtěch, Jan Hamáček, Karel Havlíček a 

Alena Schillerová. Zároveň ale i hlavní politické strany ve sněmovně, a to strany: ČSSD, ODS, 

 
1 The Internet’s Role in Campaign 2008. Pew Research Center [online]. Washington DC, USA: Pew Research 
Center, 2009, 15.4.2009 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
https://www.pewresearch.org/internet/2009/04/15/the-internets-role-in-campaign-2008/ 
2 A Timeline of the Coronavirus Pandemic. The New York Times [online]. New York, USA: The New York Times, 
2021, 17.3.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html 
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KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátská strana. Použitým nástrojem je kvantitativní obsahová analýza. 

Daty vstupujícími do analýzy jsou všechny příspěvky na sociální síti Twitter publikované 

zmíněnými aktéry ve sledované časové periodě. Tato data byla následně analyzována za použití 

kódovací knihy a prezentována s cílem odpovědět na výzkumné otázky. Výsledek práce by měl 

odpovědět na otázky, jaký zkoumaný subjekt komunikoval k tématu pandemie nejčastěji, která 

slova a jak často je v čase používal a jak si stojí jednotlivé subjekty v porovnání mezi sebou.   

 

Tato práce je rozdělena do tří základních částí – teoretické, metodologické a analytické. 

Teoretická část práce se věnuje kontextu problému. Popisuje fundamenty sociálních sítí, 

pandemie Covid19 a politické komunikace v krizovém období. Metodologická část je 

zaměřena na přiblížení použité metodologie – kvantitativní obsahové analýzy. Autor zde 

popisuje klíčové prvky této metodologie včetně vytvořených výzkumných otázek a hypotéz, 

sloužících jako podklady pro vypracovanou analýzu. Poslední analytická část je věnována 

výsledkům výzkumu kvantitativní obsahové analýzy. Tato část je rozdělena na dvě zkoumané 

kategorie – osoby a politické strany. U každé z kategorií je uvedeno kumulativní vyhodnocení 

analýzy, jako například počet příspěvků týkajících se pandemie Covid19, včetně interpretace 

výsledků. V dalších podkapitolách jsou vyhodnoceny jednotlivé subjekty za každou kategorii 

v rovině počtu příspěvků týkajících se pandemie Covid19, poměrového porovnání mezi 

dalšími subjekty v kategorii a výsledků analýzy nejoblíbenějších příspěvků všech zkoumaných 

subjektů. Závěrečná kapitola shrnuje výsledky výzkumu a zároveň i odpovídá na výzkumné 

otázky a jim odpovídající hypotézy.  

 

Autor se během analýzy odchýlil od původní teze, a to z důvodu zaměření se na detail konkrétní 

sociální sítě, namísto sice obsáhlejší, ale povrchnější analýzy vícero sociálních sítí. Cíl práce 

zůstává i přesto naplněn. Uvedené změny jsou: a) zaměření se na sociální síť Twitter a tím 

upuštění od sociálních sítí Facebook a Instagram a za b) redukování analyzovaných subjektů o 

ty, kteří nevykazovali takřka žádnou aktivitu na sledované sociální síti během vybrané časové 

periody. Konkrétně Roman Prymula, Jan Blatný a politické hnutí ANO, které nemá oficiální 

účet na síti Twitter. 
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1 Sociální média 
 
Kapitola se věnuje tématu sociálních médií, kde uvádí jejich definici a typy. Následně se 

kapitola zaměřuje na konkrétní segment sociálních médií společně s vybraným zástupcem 

tohoto segmentu. 

  

Sociální média se v poslední dekádě stala důležitou částí každodenního života většiny světové 

populace s přístupem k internetu. Vliv této nové služby se projevuje všude, od obyčejné 

mezilidské komunikace, nákupního chování, až do komplexních sociologických změn.3 Termín 

sociální média spadá do kategorie „nových médií“, což je jasně odlišuje od médií tradičních, 

to jsou například noviny, televizní kanály a jejich mateřské organizace. 

Vznik a rychlá adopce sociálních médií může být chápána jako konsekvence technologického 

pokroku v první dekádě současného století. Hlavním činitelem růstu je označován vznik 

konceptu Web 2.0, který díky technologickému pokroku umožnil změny v uživatelském 

chování na internetu. Výsledkem byl vznik nových produktů a služeb. Mezi nimi jsou i sociální 

média. 

1. 1 Definice sociálních médií  

Ačkoliv jsou sociální média používána takřka 72 % dospělé populace ve Spojených státech a 

například Facebook je používán denně až 70 % uživateli, definice termínu sociální média není 

jednotná.4 V praxi se využívá několik definic, které se zároveň měnily v kontextu času, kdy 

tyto služby vznikaly a uživatelé si je začali postupně osvojovat. Počátkem vzniku sociálních 

médií se začaly objevovat termíny jako online social network (online sociální síť) a social 

networking site (sociální síť). Tyto termíny nejčastěji označovaly tehdejší nové služby, 

například MySpace, Facebook a Twitter. Postupem času mezi lety 2009 a 2014 začal být více 

používán termín social media (sociální média). Důvodem je, že sociální média označují širší 

množinu služeb než například online sociální síť. Tyto termíny jsou nyní používané jako 

 
3 Social Media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 
[online]. 2011, 54(3), 241 - 251 [cit. 2021-02-07]. Dostupné z: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061  
4  Social Media Fact Sheet. Pew Research Center [online]. Washington DC, USA: Pew Research Center, 2021, 
7.4.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/ 
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konkrétnější označení některých subsegmentů sociálních médií. Například jako sociální síť je 

označován Facebook, ale už ne například Pinterest.5 

Nicméně ani toto zjednodušení nezaručuje jednotnou definici sociálních médií. Lori McCay-

Peet and Anabel Quan-Haase uvádějí několik z nich. 

Například definice dle Gruzda6 je popisována jako jakákoliv webová stránka nebo aplikace, 

která využívá principu Web 2.0 a obsahuje prvky uživateli tvořeného obsahu. V jeho 

interpretaci sociální média umožňují vytváření a modifikaci digitálního obsahu právě skrze 

webové stránky či aplikace.  

Stejně tak i Kaplan a Haenlein7 ve své definici uvádějí, že sociální média jsou uskupení 

webových aplikací, které staví na koncepčních základech Web 2.0 a díky tomu umožňují 

vytváření a výměnu uživateli vytvořeného obsahu. Druhým a nejdůležitějším prvkem je 

umožnění tvorby, modifikace a sdílení uživateli vytvořeného obsahu. Zde se může jednat o 

jakýkoliv obsah, ať už fotografie, odkazy, či textové zprávy. Uživatelem zde může být jedinec, 

společnost nebo komunita. Spojením těchto dvou prvků vzniká zástupce sociálních médií.  

Nicméně, do množiny sociálních médií splňující zmiňované prvky, spadá díky obecnosti 

definice široká skupina různých služeb. Právě z toho důvodu existuje několik typů, které dále 

člení množinu sociálních médií.  

Sloan and Quan-Haase uvádějí tyto podmnožiny sociálních médií.8   

1. Sociální sítě – Jedná se o webové služby, které uživatelům umožňují vytvořit veřejný 

nebo částečně veřejný profil v rámci zmíněné služby. Tyto profily se mohou vzájemně 

najít a komunikovat skrze vytvoření seznamů všech spojení konkrétních uživatelů. 

Mezi hlavní zástupce patří Facebook nebo Linkedin.  

2. Bookmarking – Jedná se o online služby, které vytvářejí de facto navigaci obsahem na 

internetu. Uživatelé mohou tvořit buďto svoji navigaci (skrze jejich uložený obsah, 

 
5 SLOAN, Luke a Anabel QUAN-HAASE. The SAGE Handbook of Social Media Research Methods First 
Edition. USA: SAGE Incorporated, 2016. ISBN 1786842548. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid.  
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typicky formou odkazu) nebo najít nový obsah, který uložil jiný uživatel. Výhodou 

těchto služeb je například tvoření kontextuálních skupin obsahu, které uživateli mohou 

přijít zajímavé. Zástupcem je například služba StumbleUpon. 

3. Mikroblogování – Webové služby, které se zaměřují na krátké příspěvky sdílené mezi 

další uživatele, již sledují autory těchto příspěvků. Zástupci jsou například Twitter nebo 

Tumblr. 

4. Blogy a fóra – Online fóra umožňují konverzaci mezi uživateli skrze sdílení příspěvků 

do daného fóra. Blogy fungují podobně, nicméně tyto příspěvky jsou typicky sdíleny 

na konkrétní adrese a typicky se týkající určitého okruhu témat, například móda. 

Zástupci jsou například Wordpress nebo Medium.   

5. Sdílení médií – Webové služby, které umožňují sdílet jakýkoliv obsah se zaměřením 

na obrázky a videa, typicky mají i další funkcionality jako sociální sítě. Zástupci jsou 

například Instagram, Youtube nebo Pinterest. 

6. Sociální zprávy – Webové služby, které uživatelům umožňují sdílet novinky, odkazy 

nebo jiný typ obsahu. Typická je pro tuto podmnožinu funkcionalita hlasování, čímž 

služby umožňují ostatním uživatelům zobrazovat příspěvky s nejvyšším počtem hlasů 

nahoře a vice versa. Zástupcem je například Reddit. 

7. Kolaborativní tvoření obsahu – Služby umožňující jakémukoli uživateli vytvořit a 

sdílet obsah v rámci služby. Klíčovou komponentou je funkce, která následně 

umožňuje ostatním uživatelům tento obsah modifikovat, kontrolovat, nebo dále 

rozvíjet. Zástupcem je například Wikipedie.  

8. Webové konference – Služby umožňující několik různých forem komunikace mezi 

uživateli, ať už „peer to peer“ nebo hromadnou komunikaci ve formě webináře či online 

výuky. Zástupci jsou například Skype nebo Zoom.  

9. Služby využívající polohová data – Služby umožňující komunikaci mezi uživateli 

v kontextu konkrétní lokace, například restaurace nebo města. Zástupci jsou Tinder, 

Foursquare nebo Yelp. 

10. Nástroje na plánování schůzek a aktivit – Služby, které umožňují nějaké skupinové 

rozhodnutí mezi svými uživateli. Zástupci jsou například Google Kalendář, Calendly 

nebo Doodle.  
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1.2 Mikroblogování 

 
Vzhledem k zaměření této práce se autor zabývá konkrétním typem sociálních médií – 

mikroblogováním. Dle definice se jedná o službu, která umožňuje sdílet krátké příspěvky médií 

v rámci této služby.  

 

Tyto služby typicky sdílejí další prvky s jinými typy sociálních médií, jako například profily 

uživatelů, možnost napsat zprávu přímo konkrétnímu uživateli a další. Nicméně klíčovým 

prvkem mikroblogování je právě tvorba a forma sdílení krátkých příspěvků. Tento prvek 

umožňuje takzvanou nepřímou komunikaci mezi uživateli.9 Tato forma komunikace se odlišuje 

od přímé komunikace především v míře zapojení přijímajících stran. V případě přímé 

komunikace, například napsáním emailu nebo SMS zprávy, je přijímající strana oslovena a 

pravděpodobně i notifikována při přijetí. Tímto vzniká osobnější forma komunikace spojená 

s vyšším očekáváním zapojení přijímací strany. Naopak nepřímá komunikace tento prvek 

neobsahuje nebo jej obsahuje s mnohem nižší intenzitou. V takovém případě je příspěvek 

pouze zobrazen přijímací straně, která většinou neobdrží žádnou notifikaci a tím pádem 

nevzniká ani vysoké očekávání na zapojení přijímací strany.10 

 

1.2.1 Twitter 

 
Vybraným zástupcem služeb z typu mikroblogování je Twitter, což je služba, kterou si autor 

zvolil jako zdroj své analýzy.  

 

Twitter je technologická společnost se sídlem ve Spojených státech amerických. Služba 

umožňuje svým uživatelům vytvářet a sdílet krátké příspěvky (280 znaků) v rámci své 

platformy, které se nazývají „tweety“.11 Ostatní uživatelé mohou následně na příspěvky autora 

různě reagovat, například skrze označení „líbí se mi“ nebo sdílením příspěvku ve svém okruhu 

 
9 BUECHEL, Eva C. a Jonah BERGER. Microblogging and the Value of Undirected Communication. Pew Research 
Center [online]. USA: Society for Consumer Psychology, 2018, 16.1.2018 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
https://myscp.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcpy.1013 
10 Ibid. 
11 ROSEN, Aliza. Tweeting Made Easier. Twitter Inc. [online]. USA: Twitter, 2017, 7.11.2017 [cit. 2021-11-20]. 
Dostupné z: https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/tweetingmadeeasier.html 
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sledujících uživatelů, to je tzv. „retweet“. Služba je přístupná i pro neregistrované uživatele, 

kteří mohou příspěvky číst například skrze vyhledávací služby typu Google. Nicméně pouze 

registrovaní uživatelé mohou příspěvky tvořit a interagovat s nimi.  

Twitter vznikl v roce 2006 jako myšlenka spoluzakladatelů Jacka Dorseyho, Noaha Glasse, 

Bize Stonea a Evana Williamse.12 První úspěchy služby se odehrávají v roce 2007, kdy na 

konferenci SXSWi svým chytrým marketingem byla společnost schopna ztrojnásobit počet 

tweetů za den (z 20 000 na 60 000). 13 Adopce služby následně velmi rychle rostla. Twitter 

v roce 2017 změnil omezení počtu znaků na příspěvek z původních 140 na současných 280 

znaků.14  

1.2.2 Adopce sítě Twitter ve světě 

Twitter je současně jednou z nejvíce používaných služeb v kategorii sociální média a 

mikroblogování. Služba si osvojila různé funkcionality a experimentovala s nimi, inspirovala 

se jinými kategoriemi sociálních médií, jako například napsáním přímé zprávy, sdílením 

dalších typů médií nebo „hlasovými místnostmi“, které umožňují vícero uživatelům najednou 

komunikovat skrze audio. Služba Twitter aktuálně čítá 396,5 milionů registrovaných uživatelů, 

denně používá Twitter 206 milionů uživatelů.15  

 

 

 

 

 
12 SARNO, David. Twitter creator Jack Dorsey illuminates the site's founding document. Part I. L.A. 
Times [online]. USA: L.A. Times, 2009, 18.2.2009 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/02/twitter-creator.html 
13 SARNO, David. 5 years ago today Twitter launched to the public. The Next Web [online]. Amsterdam, NL: 
The Next Web B.V., 2009, 15.7.2011 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://thenextweb.com/news/5-years-
ago-today-twitter-launched-to-the-public 
14 ROSEN, Aliza. Tweeting Made Easier. Twitter Inc. [online]. USA: Twitter, 2017, 7.11.2017 [cit. 2021-11-20]. 
Dostupné z: https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/tweetingmadeeasier.html 
15 DEAN, Brian. How Many People Use Twitter in 2021? [New Twitter Stats]. Backlinko [online]. USA: Backlinko, 
2021, 8.10.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://backlinko.com/twitter-users 
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Obrázek č. 1 – Růst celkového počtu uživatelů sociálního média Twitter světově 

 
Zdroj: Statista 

Twitter je, co se celkového počtu uživatelů týče, suverénně nejpoužívanější ve Spojených 

státech amerických.16 

 

Obrázek č. 2 – Deset států s nejvyšším počtem uživatelů sociálního média Twitter  

 
Zdroj: Statista 

 
16 Ibid. 
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Celosvětově je Twitter nejvíce používaný v demografii 25-34 let, následovanou skupinou 35-

49.17   

Twitter je zároveň nejčastěji používán pro získávání zpráv a získání zábavy. Na oboje využití 

kladně odpovědělo 48 % respondentů.18  

1.2.3 Adopce sítě Twitter v České republice 

Twitter se v České republice v porovnání s ostatními sociálními médii těší mnohem nižší 

adopci. Ke konci roku 2020 mělo uživatelský účet založeno pouze 650 000 lidí, což 

v porovnání například s Facebookem je rozdíl 4 750 000 lidí. Nicméně je to trend, který se dá 

vysledovat i celosvětově. Rozdílem v České republice je dominantní postavení „Generace Z“, 

tedy generace narozené po roce 1997. Zároveň je na Twitteru i velká skupina politiků, značek 

a novinářů.19  

2 Politická komunikace na sociálních sítích během pandemie Covid19 

V této kapitole se autor věnuje využití sociálních sítí pro účel politické komunikace se 

zaměřením na pandemii onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Kapitola uvádí 

obecný kontext období pandemie. Následně poskytuje obecný základ do tématu politické 

komunikace, její aplikace na sociálních sítí a politickou komunikaci v obdobích krize, jako 

například pandemie koronaviru SARS-CoV-2.  

2.1 Pandemie nemoci koronaviru SARS-CoV-2 
 
Onemocnění koronaviru SARS-CoV-2, dále označováno jako Covid19, se poprvé dostalo do 

širšího povědomí světové veřejnosti na konci roku 2019. Město Wuhan v Číně je označováno 

jako první ohnisko nákazy, kde byl dne 31.12.2019 poprvé zachycen pacient s v té době 

 
17 Distribution of Twitter users worldwide as of April 2021, by age group. Statista [online]. Německo: Statista, 
2021, 1.4.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/283119/age-distribution-of-
global-twitter-users/  

18 Leading Twitter usage reasons according to users in the United States as of 3rd quarter 2019. Statista [online]. 
Německo: Statista, 2019, 1.10.2019 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
https://www.statista.com/statistics/276393/reasons-for-us-users-to-follow-brands-on-twitter/ 

  
19 KLEMENT, Vitězslav. SOCIÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2020. H1 [online]. CZ: H1.cz, 2020, 2020 [cit. 2021-11-20]. 
Dostupné z: https://www.h1.cz/upload/680-social-trendy-2020-groupm.pdf 
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neznámým virem.20 Koncem měsíce ledna 2020 je v Číně již přes 100 nově potvrzených 

případů a zároveň je i potvrzen první případ ve Spojených státech amerických. V únoru 2020 

je Covid19 rozšířen zejména v severní Itálii, která její část, konkrétně okolí Lombardie, uzavírá 

do karantény.21 V České republice se první případy začínají objevovat na začátku března 2020. 

V polovině března 2020 bylo v České republice vyhlášeno omezení pohybu za účelem omezení 

šíření nákazy.22 V průběhu následujících měsíců se nemoc Covid19 šířila po celém světě včetně 

České republiky. Ke konci roku 2020 začalo globálně probíhat očkování proti nemoci Covid19. 

Současně na konci roku 2021 je nemoc stále ve velké míře přítomna a objevuje se v cyklech, 

které jsou hojně nazývány vlnami.   

 

Vývoj pandemie byl během prvního roku postupný, a to jak na z globálního, tak lokálního 

pohledu. Tato informace je důležitá především z důvodu vyhodnocování intenzity problému 

pro společnost, konkrétní stát, a tím i osoby pověřené vládou státu. Dá se předpokládat, že čím 

bude vyšší počet nakažených a zemřelých, tím vyšší negativní efekt pandemie má pro 

společnost a další prvky státu a státní politiky. 

  

Kumulativní počty nakažených a úmrtí světově po půlroční periodě:23 

- Leden 2020 

o Nakažených: 8 235 

o Úmrtí: 213 

- Červen 2020 

o Nakažených: 10 458 818 

o Úmrtí: 536 001 

- Leden 2021 

o Nakažených: 103 094 532 

o Úmrtí: 2 300 000 

 
20 Covid-19 Pandemic Timeline Fast Facts. CNN [online]. USA: Turner Broadcasting System, 2021, 19.11.2021 
[cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2021/08/09/health/covid-19-pandemic-timeline-fast-
facts/index.html 
21 Ibid. 
22 Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum. Vláda České 
republiky [online]. CZ: Vláda České republiky, 2020, 16.3.2020 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-koronaviru-omezila-volny-
pohyb-osob-na-nezbytne-minimum--180350/ 
23 Cumulative confirmed COVID-19 cases and deaths, World. Our World in Data [online]. UK: Global Change 
Data Lab, 2021, 2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-deaths-and-
cases-covid-19 
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- Červen 2021 

o Nakažených: 181 879 097 

o Úmrtí: 3 950 000 

 

Kumulativní počty nakažených a úmrtí v České republice po půl roční periodě:24 

- Leden 2020 

o Nakažených: 0 

o Úmrtí: 0 

- Červen 2020 

o Nakažených: 11 954 

o Úmrtí: 349 

- Leden 2021 

o Nakažených: 980 714 

o Úmrtí: 16 211 

- Červen 2021 

o Nakažených: 1 668 125 

o Úmrtí: 30 303 

 

2.2 Politická komunikace 

Pojem politická komunikace je ve své podstatě vcelku samovysvětlující. Jedná se o formu 

komunikace, která jde ze strany politických činitelů směrem k širokému publiku, 

konkrétně občanům daného státu. Komunikace jako taková je definována jako proces předání 

konkrétní zprávy. Tento proces může být obousměrný, jedna ku jedné nebo jeden k mnoha.25 

Komunikace se stává politickou tím, že ji iniciuje politik. Dá se tedy říci, že jakákoliv 

 
24 COVID-19 : Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro 
další šetření. Vláda České republiky [online]. CZ: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021, 21.11.2021 
[cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy 
 
25 SCHROEDER, Ralph. Social Theory after the Internet. London, UK: UCL Press, 2018. ISBN 978–1–78735–124. 
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komunikace skrze jakýkoliv komunikační prostředek a směřovaná k veřejnosti je považována 

za politickou, nehledě na kanál využitý ke komunikaci.26  

Komunikace jako taková musí probíhat skrze komunikační prostředek. Tímto prostředkem 

může být de facto jakékoliv médium, které dokáží lidé používat. Ať už se jedná o televizní 

zařízení, billboard, veřejnou debatu nebo příspěvek na sociální síti. Každý z těchto prostředků 

má nějaké parametry, nicméně nejdůležitějším rozlišujícím parametrem je masová nebo 

interpersonální komunikace. Masová komunikace je v tomto případě například komunikace 

skrze vystoupení v televizním pořadu. Naopak za interpersonální komunikaci může být 

považována například komunikace skrze funkcionalitu přímých zpráv na sociálních sítích.27  

2.3 Politická komunikace a sociální sítě 

Vzhledem k parametrům analýzy této práce se autor následně věnuje politické komunikaci na 

sociálních sítích.  

Sociální sítě se stávají populárním komunikačním prostředkem politické komunikace, jejich 

„boomem“ se dá označit využití v prezidentské kampani Baracka Obamy v roce 2008. 28 

Nicméně i přesto, že jejich vliv a adopce neustále roste, se nedá říct, že by naplno vytlačila 

média tradiční, například televizi či velké mediální domy.29  

Popularitu sociálních sítí v politické komunikaci lze vysvětlit tím, že umožňuje vícero variant 

komunikace mezi politickým subjektem a veřejností.30 Může se jednat například o reakci 

politického subjektu na příspěvek uživatele sítě nebo cílení konkrétních zpráv na konkrétní 

segment uživatelů sociální sítě. Tradiční média jsou oproti tomu jiná, umožňují masovou 

 
26 MCNAIR, Brain. An Introduction to Political Communication. Třetí vydání. Londýn, UK: Routledge, 2003. 
ISBN 9780415307079. 
27 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-
287-4. 
28 ENLI a GUNN. Twitter as arena for the authentic outsider: exploring the social media campaigns of Trump 
and Clinton in the 2016 US presidential election. European Journal of Communication[online]. 2017, 32(1), 50-
61 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55266/2/Twitter_as_arena_for_the_authentic_outsi.pdf 
 
29 Https://www.statista.com/statistics/565628/time-spent-digital-traditional-media-usa/. Statista[online]. 
Německo: Statista, 2021, 1.2.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
https://www.statista.com/statistics/565628/time-spent-digital-traditional-media-usa/ 
30 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-
287-4. 
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komunikaci jednoho autora s mnoha příjemci. Sociální sítě zároveň nejsou natolik 

poznamenány takzvaným „gatekeepingem“, což je proces, který filtruje, co je a není 

komunikováno.31 Díky tomu může politický subjekt komunikovat de facto cokoliv uzná za 

vhodné. Příkladem je například přiblížení se voliči skrze sdílení střípků svého osobního života. 

Tradiční média mají naopak vcelku silný proces „gatekeepingu“, kdy si sami vybírají, co a 

s jakou intenzitou komunikovat. Nicméně, je nutno podotknout, že každá sociální síť má 

nějaký obchodní model, který se typicky opírá o reklamní příjmy. Tímto je model velmi 

podobný tradičním médiím. To znamená, že ačkoliv nemají sociální sítě standardní 

„gatekeeping“ proces, mají ale cesty, jak doporučovat vybraný obsah konkrétním uživatelům. 

Tím jsou schopni zvýšit pravděpodobnost toho, že uživatel zůstane v aplikaci déle a díky tomu 

uvidí více reklamních sdělení.32  

2.4 Politická komunikace během pandemie Covid19 

Politická komunikace během krizových období je klíčová z několika důvodů. Prvním je, že 

takováto krizová situace je opravdovým testem pro vládu a její reprezentanty, kdy je každý její 

krok mnohem více vidět než za stavu standardního.33 Z toho plyne, že doba typu pandemie 

Covid19, typicky vyžaduje silné vedení. Van Aelst a Blumler dokonce přirovnávají pandemii 

k válečnému stavu, protože sdílejí několik zásadních parametrů.34 Hlavním z nich je fakt, že 

umírají lidé ve větším množství než je standardní.35 Druhým vcelku pragmatickým důvodem, 

proč je politická komunikace během krizových období klíčová, je teorie „Rally-around-the-

flag“, v hrubém překladu shromáždění se okolo vlajky, což může být chápáno jako vyšší 

tendence veřejnosti věřit politickým leaderům během krizového období.36 Vzniká typicky 

v krizových obdobích, kdy se národ více sjednotí a opoziční názory jsou upozaděny z důvodu 

čelení „vyšší hrozbě“ z pohledu národu.  

 
31 BARZILAI-NAHON. Gatekeeping: A critical review. Annual Review of Information Science and 
Technology [online]. 2011, 16.2.2011, 43(1), 433–478 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: 
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aris.2009.1440430117 
32 THEY SEE YOU SCROLLING: HOW THE ALGORITHM KEEPS YOU HOOKED. Particle [online]. 
Australia: Particle, 2020, 28.8.2020 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://particle.scitech.org.au/tech/how-the-
algorithm-keeps-you-hooked/ 
33 VAN AELST, Peter a Jay G. BLUMLER. Political Communication in the Time of Coronavirus. USA: 
Routledge, 2021. ISBN 9780367761851. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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Nicméně, samotná „Rally-around-the-flag“ teorie neznamená, že bude mít politický leader 

absolutní podporu veřejnosti během krizového období. Tato podpora je ovlivněna kroky, které 

politická elita činí. Důležitým prvkem je právě politická komunikace.37 Veřejností dobře 

vnímané kroky souběžně se správně zvládnutou politickou komunikací znamenají vyšší 

podporu politického vedení a vice versa. Různé kroky a komunikace přímo ovlivňuje podporu 

veřejnosti, což je následně vidět na volatilitě popularity politických lídrů. Van Aelst a Blumler 

uvádějí tři hlavní faktory, a to konkrétní přijaté kroky a jejich komunikaci, mediální pokrytí, 

míru kritiky a nakonec míru polarizace mezi veřejností.   

Sociální sítě hrají v této době důležitou roli, protože jak již bylo zmíněno, v politické 

komunikaci jsou jedním z hlavních nástrojů. Dá se dokonce předpokládat, že špatná politická 

komunikace na sociálních sítích během krizového období může být mnohem rizikovější než 

během normálního stavu. Důvodem je to, jak sociální sítě fungují a jak uživatelé interagují 

s obsahem. Box-Steffensmeier a Moses ve své publikaci uvádí, že sentiment zprávy na 

sociálních sítí zásadně ovlivňuje množství a typ interakce uživatelů s obsahem. Zároveň uvádí 

i to, že negativní tón zvyšuje pravděpodobnost šíření a reakce ze strany uživatelů.38 Je zjevné, 

že tato dynamika funguje i mimo sociální sítě, například v tradičních médiích. Nicméně, právě 

z důvodu, jak sociální sítě fungují, například skrze doporučovací algoritmy obsahu 

optimalizované pro co nejvyšší čas strávený uživatelem v aplikaci, jsou právě kontroverzní 

zprávy nejčastěji zobrazovaným obsahem. To může potenciálně negativně ovlivnit vnímání 

politického leadera ze strany veřejnosti.39 

3 Metodologická část 

V této kapitole se autor věnuje použité metodologii výzkumu v praktické části této práce. 

Vybranou metodou analýzy je primárně obsahová kvantitativní analýza s následnou 

komparativní analýzou agregovaných výsledků. 

 
37 Ibid. 
38 MOSES a BOX-STEFFENSMEIER. Meaningful messaging: Sentiment in elite social media communication 
with the public on the COVID-19 pandemic. Science Advances [online]. USA: Science Advances, 2021, 
14.7.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg2898 
39 Radical ideas spread through social media. Are the algorithms to blame? PBS [online]. USA: WGBH 
Educational Foundation, 2021, 28.3.2019 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: 
https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/radical-ideas-social-media-algorithms/ 
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3.1 Obsahová analýza 

Podkapitola se věnuje primární metodě analýzy použité v této práci. Uvádí krátké vysvětlení 

metody a její hlavní komponenty.  

Obsahová analýza je metodou, která umožňuje kategorizaci jakéhokoliv textu, sdělení či 

média.40 Dělí se na dvě hlavní části, a to kvalitativní a kvantitativní metodu. Kvalitativní 

obsahová analýza spočívá především v hlubším poznání a pochopení sdělení, například skrze 

rozhovory s lidmi. Dá se říct, že se zaměřuje na širší množinu parametrů sdělení, jako je tón 

hlasu, řeč těla a další „měkká“ data.41 Naopak kvantitativní metoda se zaměřuje na jasně 

definované parametry s cílem co nejvyšší objektivity. Například skrze měření frekvence 

výskytu předem definovaných znaků ve sdělení, které slouží k zodpovězení vytvořené 

hypotézy. V praxi se obě tyto metody často prolínají, nicméně převažuje spíš využití 

kvantitativní metody, a to z důvodu zmíněné vyšší předpokládané objektivity oproti metodě 

kvalitativní. 42 

Definice obsahové analýzy dle Riffeho a Lacyho v hrubém překladu zní: „…je systematické a 

replikovatelné zkoumání symbolů komunikace, kterému byly přiřazeny číselné hodnoty dle 

měřitelných pravidel a analýza vztahů těchto hodnot za účelem popsat zkoumanou komunikaci, 

nabídnout odpovědi ohledně jejího významu nebo usoudit kontext komunikace. Jak samotné 

vytvoření komunikace, tak její spotřeby.“43 Z definice vyplývá několik klíčových komponent 

obsahové analýzy. Těmi jsou systematičnost, replikovatelnost, symboly komunikace a číselné 

hodnoty dle měřitelných pravidel. 

Systematičností je myšleno jasné definování procesu výzkumu, tedy například jaké hodnoty 

do něj vstupují, za jakou časovou periodu je výzkum veden nebo jak přesné měření je žádoucí.44  

 
40 SUMPTER. News about News. Journalism History [online]. 2019, 10.6.2019, 2(27), 64-72 [cit. 2021-11-21]. 
Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00947679.2001.12062572 
41 BAXTER, Jamie. Content Analysis. International Encyclopedia of Human Geography (Second 
Edition) [online]. 2020, 10.6.2019, 2020(2), 391-396 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10805-4 
42 KRACAUER, SIEGFRIED. The Challenge of Qualitative Content Analysis. Public Opinion 
Quarterly[online]. 1952, 1.1.1952, 16(4), 631–642 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1086/266427 
43 RIFFE, Daniel a Stephen LACY. Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in 
Research. 4. USA: Routledge, 2019. ISBN 9781138613973. 
44 Ibid. 
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Replikovatelnost by měla zaručovat objektivitu a spolehlivost výzkumu. Díky této 

komponentě by měl výzkum obsahovat jasně definované postupy, předpoklady nebo výjimky, 

které vstupují do celkového výsledku výzkumu. Cílem je, aby čtenář jasně věděl, co výsledku 

předcházelo a byl schopný dojít ke stejnému závěru.45  

 

Symboly komunikace a číselné hodnoty dle měřitelných pravidel znamená číselné označení 

různých zkoumaných proměnných, které jsou následně využity v analýze. Proces probíhá ve 

formě „kódování“ do kódovací knihy. Typicky probíhá ve dvou krocích. Nejprve se určí 

konkrétní jednotka, do které se vybrané proměnné budou pod číselným označením zařazovat. 

Následně probíhá samotná analýza sdělení, během které jsou proměnné zařazovány do 

konkrétní jednotky. Tímto vzniká kódovací kniha, kde každá proměnná má svůj název, definici 

a číselný kód.46 

3.2 Postup zpracování a cíle výzkumu 
 

Cílem výzkumu je analyzovat politickou komunikaci vybraných aktérů z vládních a opozičních 

kruhů na sociální síti Twitter. Vybraná časová perioda je určena tak, aby reflektovala náběh, 

průběh a konec první vlny pandemie Covid19 v České republice. Konkrétně se jedná o rozmezí 

1.2.2020 – 31.1.202147.  

Cíl, ke kterému se chce autor dostat, je odkrytí a pochopení zvolené strategie politické 

komunikace na síti Twitter z pohledu vládních politiků a opozičních politických stran během 

pandemické situace. 

 

Analýza obsahuje tři hlavní části. V první části se autor zaměřuje na determinaci toho, zda se 

příspěvek publikovaný politikem nebo politickou stranou týká tématu pandemie Covid19. 

Autor zde pomocí kvantitativní obsahové analýzy uvádí souhrnné výsledky pro obě kategorie, 

 
45 Ibid. 
46 REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., preprac. vyd. Překlad Barbara Köpplová. 
Praha: Nakl. Karolinum, 2004, 149 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2. ISBN 978-802-4608-273.  
 
47 (COVID-19 : Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny 
pro další šetření. Vláda České republiky [online]. CZ: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021, 
21.11.2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy 
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politiků a politických stran, v časové ose rozdělené po měsících. Zároveň zde autor uvádí i 

detailní pohled na každý ze subjektů, který doprovází interpretací výsledků.  

Druhá část se věnuje analýze tzv. hashtagů. Autor zde pomocí souhrnných tabulek 

s interpretací uvádí výsledky toho, zda použité hashtagy u publikovaných příspěvků souvisí 

s pandemií Covid19, či nikoliv.  

Poslední část analýzy obsahuje jak souhrnnou tabulku nejoblíbenějších publikovaných 

příspěvků pro obě kategorie, tak detailní pohled na tři nejoblíbenější příspěvky v dané časové 

periodě pro každý subjekt. Autor zde skrze kvalitativní obsahovou analýzu určuje, zda se tyto 

nejoblíbenější příspěvky týkají tématu Covid19, či nikoliv.   

 

Za účelem naplnění cíle výzkumu zvolil autor tyto výzkumné otázky s hypotézami: 

 

Otázka 1:  

Jaký politik a jaká politická strana se na Twitteru nejčastěji vyjadřovala k tématu pandemie 

Covid19?  

 

Hypotéza 1:  

Nejčastěji se v kategorii osoby bude vyjadřovat k pandemii Covid19 Adam Vojtěch, a to 

především z důvodu, že se jednalo až do 21.9.2020 o ministra zdravotnictví. Z důvodu povahy 

tématiky a úzké vazby právě na resort zdravotnictví se dá předpokládat, že právě ministr 

zdravotnictví bude tím politikem, který bude publikovat příspěvky k tématu pandemie 

nejčastěji.  

V kategorii politické strany to bude ODS. Zde předpokládáme, že se jedná o největší opoziční 

stranu, která se bude snažit fungovat jako „stínová vláda“ a bude kritizovat vládnoucí stranu 

odpovědnou za kroky učiněné během pandemické situace.  

 

Otázka 2:  

Jaký politik věnoval největší část svých příspěvků na Twitteru tématu pandemie Covid19?  

 

Hypotéza 2:  

Největší část svých příspěvků bude tématu pandemie Covid19 věnovat Adam Vojtěch, který 

byl většinu sledované periody ministrem zdravotnictví. Dá se předpokládat, že vzhledem k jeho 
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roli ve vládě bude drtivá většina všech jeho příspěvků na Twitter právě v souvislosti s touto 

tématikou.  

 

Otázka 3:  

Jaké slovo používali politici a politické strany ve svých příspěvcích týkajících se pandemie 

Covid19 nejčastěji? 

 

Hypotéza 3:  

Vzhledem k názvu onemocnění se dá předpokládat, že právě slovo popisující onemocnění bude 

nejčastěji se vyskytujícím slovem v příspěvcích týkajících se pandemie. Tento předpoklad 

vychází především z té myšlenky, že zahrnutí označení onemocnění jednoznačně dává najevo 

kontext příspěvků a umožňuje publiku jasně determinovat výsledné znění a zprávu, kterou se 

publikující politik či strana snaží komunikovat. Zde jsou dva jednoznační kandidáti, a to slova 

koronavirus nebo covid. Předpokládáme, že si politici a politické strany zvolí slovo, které je 

více používané v globálním kontextu, a že tedy nejvíce vyskytované slovo v příspěvcích 

v souvislosti s pandemií bude covid.  

 

Otázka 4:  

Přidávali politici a politické strany příspěvky týkající se pandemie na Twitter rovnoměrně 

v čase nebo bylo téma v čase neúměrně komunikováno? 

 

Hypotéza 4:  

Předpokládáme, že politici a politické strany nebudou přidávat příspěvky týkající se pandemie 

rovnoměrně, ale naopak. Hypotéza stojí na principu, že budou příspěvky publikované v 

korelaci se závažností pandemické situace, která typicky probíhá v takzvaných vlnách. Dá se 

tedy předpokládat, že uvidíme dvě až tři období, kdy je počet příspěvků souvisejících 

s pandemií nejvyšší, právě v době, kdy je situace nejhorší, ať už z důvodu nejasností ohledně 

onemocnění nebo například z pohledu počtu úmrtí na toto onemocnění. 

 

Otázka 5:  

Budou se tři příspěvky s nejvyšším počtem označení „líbí se mi“ za každého politika a 

politickou stranu týkat pandemie Covid19, či nikoliv? 
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Hypotéza 5:  

Předpokládáme, že se více než polovina ze všech třech nejoblíbenějších příspěvků politiků a 

politických stran budou týkat pandemie Covid19. Tento předpoklad počítá s tím, že se jedná o 

téma, které velmi silně rezonuje s veřejností, a proto očekáváme vysokou odezvu ze strany 

uživatelů sítě Twitter. Zároveň počítáme i s tím, že budou politici a politické strany publikovat 

příspěvky, které bude veřejnost vnímat pozitivně, což se projeví právě na počtu označení 

příspěvku jako „líbí se mi“.  

 

Otázka 6:  

Bude většina hashtagů používaných politiky a politickými stranami souviset s pandemií 

Covid19, či nikoliv? 

 

Hypotéza 6:  

Ano. Předpokládáme, že víc než 50 % se bude týkat pandemie Covid19, a to především 

z důvodu, že hashtag slouží jako kategorizace obsahu příspěvků na síti Twitter. Můžeme se 

tedy domnívat, že politici a politické strany využijí tuto funkci k zasazení publikovaného 

příspěvku do kontextu problematiky, které se příspěvek věnuje. Z důvodu, že v hypotézách 

výše předpokládáme relativně vysoký výskyt příspěvků týkajících se tohoto tématu, můžeme 

také předpokládat poměrově vysoký počet hashtagů zařazující příspěvky do kontextu 

pandemie.   

3.3 Výběrový soubor 

 
Výběrový vzorek tvoří hlavní političtí představitelé ve vládě a hlavní politické strany. Subjekty 

byly zvoleny z důvodu jejich důležité role během pandemie Covid19. Členové vlády byly 

zvoleni, protože bylo jejich primární odpovědností pandemickou situaci řešit a opoziční strany 

z důvodu předpokladu, že vzhledem ke své roli by měly vnímat vládu jako odpovědnou za její 

postupy a výsledky.  

V kategorii politici se jedná o Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Alenu Schillerovou, Jana 

Hamáčka a Karla Havlíčka. Kategorie politici neobsahuje dle původního záměru dva subjekty 

– Romana Prymulu a Jana Blatného, kteří během sledované periody nevykázali takřka žádnou 

aktivitu. Kategorie politických stran obsahuje ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Pirátskou stranu a 

TOP09. Veškerá data potřebná k analýze čerpal autor ze sítě Twitter. Zde není obsaženo 
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politické hnutí ANO, ačkoliv by dle parametrů výzkumu mělo, a to z důvodu, že ve sledované 

periodě nemá oficiální uživatelský účet na síti Twitter. 

 

Data obsahují veškeré publikované příspěvky na oficiálních účtech politiků a politických stran 

na síti Twitter za časovou periodu 1.2.2020 – 31.1.2021. Extrakce těchto dat proběhla strojově 

s pomocí nástroje APIFY, který mimo jiné nabízí i možnost vytvořit nebo využít již vytvořené 

nástroje pro tzv. web scraping. Jedná se o techniku, která umožňuje strojově zpracovat a 

stáhnout volně dostupná data z webových stránek. Typicky jsou využívaná v případech, kdy je 

nezbytné pracovat s vyšším množstvím položek a manuální manipulace je tím časově náročná 

a náchylná k chybě. Celkem bylo identifikováno a zpracováno 7 699 příspěvků. Z toho 4 921 

příspěvků bylo publikováno politiky a 2 778 politickými stranami. 

 

Tyto příspěvky byly následně nahrány do nástroje MYSQL Workbench, což je nástroj 

vytvořený především pro správu databáze. Autor zvolil analýzu v tomto nástroji, například 

oproti Microsoft Excel, a to především z důvodu vyšší flexibility analýzy vzhledem k množství 

a struktuře dostupných dat. Následně autor vytvořil několik „dotazů“ (query) na nahranou 

databázi s cílem odpovědět na výzkumné otázky. Tyto „dotazy“ vycházejí z přiložené 

kódovací knihy. Jedná se například o zobrazení všech příspěvků, které obsahují konkrétní slovo 

z kódovací knihy a následné seskupení výsledků dle politika, či politické strany. Autor 

následně zjištěné výstupy zaznamenal a vizuálně zpracoval do tabulek a grafů s popisky, které 

nabízejí nejlepší formu pro interpretaci výsledků.  

 

3.4 Kódovací kniha 

 
Vzniku kódovací knihy předcházelo určení kódovací jednotky, kterou analýza měří.48 

V případě této analýzy je kódovací jednotkou jeden příspěvek na sociální síti Twitter, 

publikovaný vybraným politikem nebo politickou stranou v časové periodě 1.2.2020 – 

31.1.2021. Následně jsou zvoleny proměnné, které de facto určují charakteristiku jednotky. 

Proměnné byly zvoleny s cílem umožnit analýzu, která zodpoví všechny položené výzkumné 

otázky a potvrdí, či vyvrátí vytvořené hypotézy.  

 
48 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s.313.  
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V případě této analýzy se jedná o proměnné: 

 

1. Unikátní identifikační číslo příspěvku 

o Unikátní identifikační číslo příspěvku zveřejněného na sociální síti Twitter. 

Číslo bylo vybráno jako unikátní identifikátor každého příspěvku v analýze a 

zároveň i jako reference k originálnímu příspěvku.  

2. Název účtu zkoumaného subjektu 

o Unikátní název oficiálního účtu politika a politické strany na sociální síti 

Twitter. Proměnná byla vybrána z důvodu možné identifikace a seskupování 

výsledků dle konkrétního zkoumaného subjektu – politika či politické strany. 

3. Označení měsíce a roku 

o Označení měsíce a roku, kdy byl příspěvek na sociální síti Twitter zveřejněn. 

Proměnná byla vybrána za účelem seskupení data publikace příspěvku do 

skupin měsíce a roku.  

4. Přítomnost slov relevantních k pandemii Covid-19 

o Proměnná obsahuje celkem 25 slov, která souvisejí s pandemií Covid19. Tato 

slova byla vybrána za účelem determinovat, zda příspěvek souvisí s tématikou 

či nikoliv. Logika vyhodnocení byla zvolena ve formě – pokud alespoň jedno 

ze slov proměnné je obsaženo v příspěvku, zvolený příspěvek se týká pandemie 

Covid19.  

5. Hashtag u příspěvku publikovaného na sociální síti Twitter 

o Hashtag u příspěvku publikovaného na sociální síti Twitter politikem nebo 

politickou stranou. Proměnná obsahuje textovou vstupní hodnotu, která 

zasazuje příspěvek do širšího kontextu. Důvod vybrání této proměnné je 

následné určení, zda je hodnota obsahuje slova nebo kontext související 

s pandemií Covid19. 

6. Celkový počet označený „líbí se mi“ (likes) u příspěvku 

o Celkový počet označený „líbí se mi“ (likes) u příspěvku publikovaného na 

sociální síti Twitter jedním ze zkoumaných subjektů. Obsahuje číselnou vstupní 

hodnotu, která slouží jako symbol pro vyhodnocení popularity příspěvku mezi 

ostatními uživateli Twitter. Logika vyhodnocení je, čím více označení „líbí se 

mi“, tím větší popularita mezi uživateli.  



30 
 
 

 

Dle výše uvedeného vznikla následující kódovací kniha. 

 

Tabulka č. 1 – Kódovací kniha 
 

1 
Unikátní identifikační číslo 

příspěvku  

1223592832792956928 
Tweet ID 

1223592832792956928 

n Tweet ID n 

 

2 
Název účtu zkoumaného 

subjektu  

1 AndrejBabis 

2 adamvojtechano 

3 alenaschillerov 

4 jhamacek 

5 KarelHavlicek_ 

6 ČSSD 

7 KDUČSL 

8 ODS 

9 PiratskaStrana 

10 TOP09 

 

3 Označení měsíce a roku 

1 Únor20 

2 Březen20 

3 Duben20 

4 Květen20 

5 Červen20 

6 Červenec20 

7 Srpen20 

8 Září20 

9 Říjen20 

10 Listopad20 

11 Prosinec20 

12 Leden21 
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4 
Přítomnost slov relevantních k 

pandemii Covid-19  

1 covid 

2 corona 

3 korona 

4 pandemie 

5 pandemic 

6 variace slova rouška 

7 
variace slova 

respirátor 

8 mrtvý 

9 zemřelo 

10 s covidem 

11 s nákazou 

12 nákaza 

13 nakažených 

14 kurzarbeit 

15 program na podporu 

16 
variace slova 

očkování 

17 vakcín 

18 variace slova vyléčit 

19 nouzový stav 

20 šíření 

21 smrtnost 

22 
variace slova 

karanténa 

23 chytrá karanténa 

24 nemocnic 

25 ventilátor 

 

5 

Hashtag u příspěvku 

publikovaném na sociální síti 

Twitter  

1 Covid19 

n 
Hashtag n 
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6 
Celkový počet označený „líbí se 

mi“ (likes) u příspěvku  

1258755166549028865 84 

n ID příspěvku 
n počet označení "líbí 

se mi" 

 

4 Analytická část 

4.1 Frekvence výskytu u kategorie osoby – celkový pohled  
 

V souhrnné tabulce můžeme vidět, že ve sledované časové periodě bylo subjekty z kategorie 

Osoby celkem publikováno 4 921 příspěvků na sociální síti Twitter. Z toho 1 880 obsahovalo 

slova či variaci slov související s pandemií Covid-19.  

 

Pokud se zaměříme na konkrétní subjekty v kategorii Osoby, je zřejmé, že Adam Vojtěch 

(@adamvojtechano) v té době sloužící jako ministr zdravotnictví, byl tím nejvíce 

komunikujícím subjektem vzhledem k pandemii Covid-19. Takřka 9 z 10 příspěvků ve 

sledované periodě se týkal tohoto tématu. Z těchto dat se dá vyvodit, že právě ministr 

zdravotnictví byl tím hlavním komunikátorem vlády České republiky směrem k občanům, co 

se pandemie Covid-19 týče.  

 

Druhým subjektem v kategorii Osoby je poměrově a stejně tak i v absolutních číslech premiér 

České republiky Andrej Babiš (@AndrejBabis). Ve sledované časové periodě se skoro každý 

třetí jeho příspěvek týkal tématu pandemie Covid-19. Nedaleko za ním je ministr vnitra Jan 

Hamáček (jhamacek) s 28 % a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (KarelHavlicek_) 

s 24 %. Nejméně se k tématu pandemie Covid-19 vyjadřovala ministryně financí Alena 

Schillerová (alenaschillerov), a to jak v poměru, tak v absolutních číslech, 18 % a 209 

příspěvků. 

 

Výsledek souhrnné tabulky není ničím překvapujícím. Pandemie Covid-19 byla hlavním 

politickým tématem roku 2020 a její vlivy se propisují do všech částí společnosti. Dává tedy 

naprostý smysl, že hlavní pozice vlády České republiky v čele s ministrem zdravotnictví a 

premiérem pravidelně informují občany o aktuální situaci.  
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Tabulka č. 2 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – celkový pohled 
 

Strana 

Celkový počet tweetů za 

sledovanou periodu 

Celkový počet 

tweetů týkající se 

pandemie 

% část tweetů 

týkajících se 

pandemie  

AndrejBabis 982 325 33 % 

adamvojtechano 988 882 89 % 

alenaschillerov 1157 209 18 % 

jhamacek 967 266 28 % 

KarelHavlicek_ 827 198 24 % 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální názvy uživatelských účtů zkoumaných subjektů 

 

 

Graf č. 1 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – celkový pohled 
 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální názvy uživatelských účtů zkoumaných subjektů  

 

4.2 Frekvence výskytu v kategorie osoby – Andrej Babiš   
 

Nejvíce frekventovaná slova se u premiéra Andreje Babiše (@AndrejBabis) vyskytla celkem 

215x. Graf ukazuje velmi frekventovanou komunikaci k tématu pandemie Covid-19 v měsíci 

březnu 2020, kdy pandemie pomalu propukala v České republice. Je zajímavé, že následující 
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měsíc duben 2020 signifikantně klesl z pohledu frekvence. Jak vidíme v dalších měsících, 

frekvence opět narostla, ačkoli ne až na hodnoty z měsíce března 2020. Poslední měsíce 

sledované periody patří k měsícům s nižší frekvencí výskytu.  

  

Variace na slovo „korona“ se v příspěvcích objevila zdaleka nejčastěji, a to 73x. Vidíme 

vysokou frekvenci především v první polovině roku, která následně opadá a je nahrazena 

jinými tématy. Zejména slovy ohledně vakcín/vakcinace. Úbytek ve frekvenci slov 

obsahujících základ „korona“ můžeme také vysvětlit nárůstem slov se základem „covid“. Jejich 

mírný nárůst koreluje s nižší až nulovou frekvencí výskytu slova „korona“. 

 

Tabulka č. 3 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Andrej Babiš (@AndrejBabis)  
 

Měsíc_rok Covid Variace 

slov 

obsahující 

„korona“  

Variace 

slov 

obsahující 

„nemocnic

“  

Variace 

slov 

obsahující 

„rouš“  

Variace 

slov 

obsahující 

„vakcín“  

Únor20   7 3 4   

Březen20 4 19 6 9   

Duben20   3 1 2 2 

Květen20   8 3 4 1 

Červen20 3 11 9 1 2 

Červenec20 3 8 6 1 1 

Srpen20 3 8 2 2 3 

Září20 4 4 1 6 1 

Říjen20 6 1 3   1 

Listopad20 6 2 1   5 

Prosinec20 1 2 3 1 8 

Leden21 6   3 1 10 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Andreje Babiše  
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Graf č. 2 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Andrej Babiš (@AndrejBabis) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Andreje Babiše   

 

4.3 Frekvence výskytu v kategorie osoby – Adam Vojtěch 
 

Nejvíce frekventovaná slova se u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (@adamvojtechano) 

vyskytla celkem 636x. Graf ukazuje velmi silný výskyt v březnu 2020 a pomalý ústup až do 

plného útlumu v následujících měsících. Velmi zajímavá je změna slov obsahujících základ 

„korona“ za slova obsahující základ „covid“ na přelomu měsíců duben 2020 až květen 2020. 

Postupný útlum výskytu se dá vysvětlit tím, že Adam Vojtěch rezignoval na pozici ministra 

zdravotnictví na konci měsíce září 2020. 

 

Tabulka č. 4 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Adam Vojtěch 

(@adamvojtechano) 
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"karantén

" 

obsahující 

"korona" 

"nemocnic

" 

obsahující 

"rouš" 

Únor20 3 2 29 18   

Březen20 19 25 100 50 27 

Duben20 17 5 29 18 15 

Květen20 22 7 9 6 11 

Červen20 27 5 5 12 12 

Červenec20 32 9 8 12 11 

Srpen20 10 1 1 4 11 

Září20 13 7 4 9 16 

Říjen20 2 1 3 2 3 

Listopad20 1     2   

Prosinec20 1         

Leden21           

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Adama Vojtěcha 

 

Graf č. 3 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Adam Vojtěch (@adamvojtechano) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Adama Vojtěcha 
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4.4 Frekvence výskytu v kategorie osoby – Alena Schillerová 

 
Nejvíce frekventovaná slova se u ministryně financí Aleny Schillerové (@alenaschillerov) 

vyskytla celkem 161x. Graf ukazuje velmi silný výskyt v březnu 2020, pomalý útlum od května 

2020 a mírný nárůst od září 2020. I zde vidíme postupnou změnu výskytu mezi slovy „korona“ 

a „covid“, nicméně druhé jmenované slovo předskakuje první až od října 2020. Vzhledem 

k roli paní Aleny Schillerové není překvapivé, že celkem často komunikovala témata 

související s pandemií Covid-19. Nicméně překvapivé může být relativní nedostatek slov 

vztahující se na podporu podnikatelů a zaměstnanců, které se v nejvíce publikovaných slovech 

neobjevila. Jedná se například o slova „kurzarbeit“ nebo „program na podporu“. 

 

Tabulka č. 5 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Alena Schillerová 

(@alenaschillerov) 

Měsíc rok Covid 

Variace 

slov 

obsahující 

"korona" Pandemie 

Variace 

slov 

obsahující 

„respirátor

“  Šíření 

Březen20 4 16   10 8 

Duben20 1 17 3 1 1 

Květen20 1 4 1   2 

Červen20 1 8 2   3 

Červenec20 3 4 2   1 

Srpen20   1 1     

Září20 3 5 6 1 2 

Říjen20 7 2 2   2 

Listopad20 6 4 1   1 

Prosinec20 11   3 1   

Leden21 5 1 2   1 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Aleny Schillerové 
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Graf č. 4 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Alena Schillerová (@alenaschillerov) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Aleny Schillerové 

 

4.5 Frekvence výskytu v kategorii osoby – Jan Hamáček 
 
Nejvíce frekventovaná slova se u ministra vnitra Jana Hamáčka (@jhamacek) vyskytla celkem 

212. Vidíme zde suverénně nejvyšší výskyt v měsících březen a duben 2020. Tyto dva měsíce 

tvoří 64 % z celkového počtu výskytů ve sledované periodě. Mezi nejvíce vyskytovaná slova 

patří slova obsahující „respirátor“ a „rouš“ (například roušky). Výskyt těchto slov dává smysl 

v kontextu toho, že vláda České republiky v dané době aktivovala krizový štáb, v jehož čele 

stál právě ministr vnitra. Bylo tedy v jeho pravomocích řídit nákup a distribuci ochranných 

prostředků – roušek a respirátorů. V případě, že by nebyl svolán krizový štáb, takto vysoký 

výskyt by vyvolával otázky. Zajímavé je také to, jak drasticky klesl celkový výskyt v měsících 

po dubnu 2020. Zde není zřejmé, proč tato situace nastala. Mezi hypotézy může patřit jiné 

rozdělení pravomocí a zodpovědnosti mezi jednotlivými členy vlády a krizového štábu. 
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Tabulka č. 6 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Jan Hamáček (@jhamacek) 

Měsíc rok Covid 

Variace 

slov 

obsahující 

"karantén

" 

Variace 

slov 

obsahující 

"korona" 

Variace 

slov 

obsahující 

„respirátor

“  

Variace 

slov 

obsahující 

"rouš" 

Únor20   1       

Březen20 5 4 19 33 38 

Duben20 4   3 11 18 

Květen20 2   5 2 4 

Červen20     1     

Červenec20   4 1 2 2 

Srpen20       2 4 

Září20 3 2 1 10 8 

Říjen20 2 1 2     

Listopad20 7   1   1 

Prosinec20 1   1     

Leden21 4 1   2   

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Jana Hamáčka 
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Graf č. 5 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Jan Hamáček (@jhamacek) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Jana Hamáčka 

 

4.6 Frekvence výskytu v kategorie osoby – Karel Havlíček 

 
Nejvíce frekventovaná slova se u ministra průmyslu a obchodu a stejně tak i ministra dopravy 

Karla Havlíčka (@KarelHavlicek_) vyskytla celkem 174x. V grafu vidíme zřejmou dominanci 

2 slov, a to slov obsahujících „korona“ a „covid“. Tato dvě slova tvoří 82 % ze všech výskytů 

u Karla Havlíčka.  

Vidíme zde i stejnou výměnu mezi těmito slovy, a i to ve stejném období na konci dubna 2020, 

stejně jako u ostatních sledovaných subjektů. Graf vykazuje konzistentní zastoupení těchto 

dvou slov napříč sledovanou periodou. V žádném měsíci kromě února 2020, kdy nebyl výskyt 

žádný, neklesl výskyt alespoň jednoho z těchto dvou slov pod 6. Stejně jako u ministryně 

financí, Aleny Schillerové, je zde možná překvapující nedostatek slov vztahujících se 

k podpoře pro podnikatele či zaměstnance.  
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Tabulka č. 7 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Karel Havlíček 

(@KarelHavlicek_) 

Měsíc rok Covid 

Variace 

slov 

obsahující 

"karantén

" 

Variace 

slov 

obsahující 

"korona" 

Variace 

slov 

obsahující 

"rouš" Šíření 

Únor20         2 

Březen20 7 1 18 6   

Duben20 4 1 10 2   

Květen20 7 2 4 1 1 

Červen20 9 1 3 3   

Červenec20 6   1 1   

Srpen20 9   1 3   

Září20 6 3     1 

Říjen20 7         

Listopad20 11   2 1 2 

Prosinec20 12   3   1 

Leden21 19   3     

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Karla Havlíčka 
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Graf č. 6 – Frekvence výskytu v kategorii osoby – Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) 

 
Zdroj:Autor, data: Twitter, oficiální účet Karla Havlíčka  

 

4.7 Frekvence výskytu v kategorie politické strany – celkový pohled  

 
V souhrnné tabulce pro kategorii Strany můžeme vidět, že ve sledované časové periodě bylo 

celkem publikováno 2 778 příspěvků na sociální síti Twitter. Z toho 669 obsahovalo slova či 

variaci slov související s pandemií Covid-19. Hnutí ANO není součástí zkoumaných subjektů, 

protože nemá oficiální účet na sociální síti Twitter.  

 

Pokud se podíváme na celkové srovnání mezi zkoumanými subjekty v této kategorii, vidíme 

že strana KDU-ČSL (@kducsl) suverénně vede v počtu celkových výskytů týkajících se 

pandemie Covid-19. Celkově má tato strana 311 výskytů a v poměru 33 % bere pomyslné první 

místo i v tomto srovnání.  

 

V celkovém počtu výskytu je na druhém místě strana ODS (@ods) se 135 výskyty. V poměru 

příspěvků týkajících se pandemie Covid-19 je strana ODS na čtvrtém místě s 22 %, a to i přesto, 

že má třetí místo v celkovém počtu publikovaných příspěvků.  
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Třetí místo v celkovém počtu výskytu patří Pirátské straně (@PiratskaStrana) s celkovým 

počtem 131. Zajímavé je, že Pirátská strana má pouhých 16 % v poměru příspěvků týkajících 

se pandemie Covid-19, a to i přesto, že mají druhý nejvyšší počet celkových příspěvků.  

 

Předposlední a poslední místa patří stranám ČSSD a TOP 09. Obě strany mají relativně nízký 

počet celkových příspěvků a tím pádem i celkového výskytu příspěvků souvisejících 

s pandemií Covid-19. Nicméně obě strany mají celkem vysoký poměr. Zejména ČSSD má 

druhý nejvyšší poměr s 29 %. Nutno také podotknou, že pouze ČSSD je jedinou stranou, která 

byla zastoupena ve vládě vládnoucí ve sledované časové periodě.  

 

Výsledek souhrnné tabulky se zdá být vcelku logický. Zkoumaný vzorek v kategorii Strany 

jsou všechny subjekty mimo ČSSD nevládnoucími stranami, a tedy bez přímého zapojení 

v řešení pandemie Covid-19. V porovnání s kategorií Osob je počet příspěvků de facto 

poloviční. Stejně tak v celkovém počtu příspěvků, kde kategorie Strany mají 669 příspěvků 

oproti 1 880 příspěvkům v kategorii Osoby. Poměry jsou na tom obdobně, kategorie Strany 

v průměru 24 % a kategorie Osoby v průměru 38 %.  

 

Tabulka č. 8 – Frekvence výskytu v kategorii Strany – celkový pohled 

Strana 

Celkový počet tweetů za 

sledovanou periodu 

Celkový počet 

tweetů týkající se 

pandemie 

% část tweetů týkajících 

se pandemie  

ČSSD 117 34 29 % 

KDU-ČSL 937 311 33 % 

ODS 625 135 22 % 

Piráti 843 131 16 % 

TOP09 256 58 23 % 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účty politických stran  
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Graf č. 7 – Frekvence výskytu v kategorii strany – celkový pohled 

 
Zdroj:Auto; data: Twitter, oficiální účty politických stran  

 

4.8 Frekvence výskytu v kategorie politické strany – ČSSD 

 
Nejvíce frekventovaná slova se u spoluvládnoucí strany ČSSD (@čssd_) vyskytla celkem 27x. 

Graf ukazuje velmi nízkou aktivitu z pohledu počtu příspěvků zkoumaného subjektu. Mezi 

nejvíce frekventovaná slova patří „korona“ a „covid“. Paradoxně největší aktivita je vidět 

v měsíci května 2020, kde v porovnání s kategorií Osoby byl tento měsíc spíš umírněnější. 

Celková nízká aktivita se dá vysvětlit tím, že hlavní osobou strany je předseda strany Jan 

Hamáček, který byl ve sledované časové periodě zároveň i ministrem vnitra.  

 
Tabulka č. 9 – Frekvence výskytu v kategorii strany – ČSSD (@čssd) 

Měsíc rok Covid 

Variace 

slov 

obsahující 

"korona" 

Nouzový 

stav 

Variace 

slov 

obsahující 

„respirátor

“  Šíření 

Únor20   2       

Březen20   3 1 1 1 
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Duben20   3 1     

Květen20   6 1   2 

Červen20   1       

Červenec20   1       

Říjen20 3         

Leden21       1   

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet ČSSD  

 

Graf č. 8 – Frekvence výskytu v kategorii strany – ČSSD (@čssd) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet ČSSD 

 

4.9 Frekvence výskytu v kategorie politické strany – KDU-ČSL 
 

Nejvíce frekventovaná slova se u strany KDU-ČSL (@kdučsl) vyskytla celkem 175x. Slovům 

s nejvyšším výskytem vévodila slova obsahující „korona“ a „covid“. I zde vidíme postupné 

opuštění od „korona“, ačkoli poněkud pomalejší než u ostatních subjektů. Zároveň vidíme i 
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relativně brzkou adopci slova „covid“. KDU-ČSL vykazovalo celkem konzistentní počet 

výskytů s několika vrcholy. Zejména měsíce březen 2020. Červen 2020, srpen 2020 a září 2020 

zaznamenaly nejvyšší počty výskytu. Vysvětlením pro tyto vrcholy může být aktivita vlády či 

reakce na celkovou pandemickou situaci v zemi.  

 

Tabulka č. 10 – Frekvence výskytu v kategorii strany – KDU-ČSL (@kducsl) 

Měsíc rok Covid 

Variace slov 

obsahující 

"karantén" 

Variace 

slov 

obsahujíc

í 

"korona" Pandemie Šíření 

Únor20     1     

Březen20 12   14 11 2 

Duben20 3   9 4 4 

Květen20     6 2 2 

Červen20 1 9 11 4 2 

Červenec20 1 3 1     

Srpen20 10 1 3     

Září20 11 7 7   1 

Říjen20 6   3 1   

Listopad20 5   3   1 

Prosinec20 4   3   1 

Leden21 2   3   1 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet KDU-ČSL 
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Graf č. 9 – Frekvence výskytu v kategorii strany – KDU-ČSL (@kducsl) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet KDU-ČSL 

 

4.10 Frekvence výskytu v kategorie politické strany – ODS 
 

Nejvíce frekventovaná slova se u strany ODS (@ods) vyskytla celkem 87x. Nejvyšší výskyt 

mají slova obsahující „korona“ a „rouš“ (například rouška). Strana ODS celkem konzistentně 

komunikovala ve vztahu k pandemii Covid-19. Nicméně od měsíce září 2020 jejich výskyt 

razantně klesl. Velmi zajímavé je vidět, že oproti ostatním zkoumaným subjektům, jak Osoby 

tak Strany, ODS nezakomponovala slovo „covid“ a po celou dobu sledované periody používala 

slova obsahující „korona“. 

 

Tabulka č. 11 – Frekvence výskytu v kategorii strany – ODS (@ods) 

Měsíc rok 
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slov 

obsahující 

"karantén
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Únor20   1       

Březen20 1 10 1 1 5 

Duben20   1 2 2 1 

Květen20   2     2 

Červen20 1 3     1 

Červenec20 6 7       

Srpen20 2 3   1 4 

Září20 4 8 1 1 4 

Říjen20 1 3     1 

Listopad20   2 1     

Prosinec20 1         

Leden21   2     1 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet ODS 

 

Graf č. 10 – Frekvence výskytu v kategorii strany – ODS (@ods) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet ODS 
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4.11 Frekvence výskytu v kategorie politické strany – Pirátská strana 

 
Nejvíce frekventovaná slova se u Pirátské strany (@PiratskaStrana) vyskytla celkem 93x. 

Pirátská strana publikovala největší množství příspěvků v první části sledované periody, 

konkrétně 63 % ze slov s největším výskytem. Slovo s největším výskytem je „korona“ se 

celkovými 42 výskyty. Vidíme, že Pirátská strana komunikovala kombinaci slov „korona“ a 

„covid“, což je jiné než ve srovnání s ostatními subjekty, kdy slovo „korona“ mělo klesající až 

nulovou tendencí výskytu po květnu 2020. Zároveň vidíme i vcelku vyrovnané zastoupení slov 

napříč měsíci, pokud ignorujeme maxima slova „korona“ v měsících březen, duben a květen 

2020. 

 

Tabulka č. 12 – Frekvence výskytu v kategorii strany – Pirátská strana 

(@PiratskaStrana) 

Měsíc rok Covid 

Variace 

slov 

obsahující 

"karantén

" 

Variace 

slov 

obsahující 

"korona" 

Variace 

slov 

obsahující 

"rouš" Šíření 

Únor20         1 

Březen20 2 2 9 5 1 

Duben20 1   8 2 4 

Květen20 1 2 9   1 

Červen20     1   1 

Červenec20   2 4   3 

Srpen20   1   1   

Září20   2 3 4   

Říjen20 3   1     

Listopad20 4   3     

Prosinec20 1   2   2 

Leden21 2 1 2   2 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Pirátské Strany 

Graf č. 11 – Frekvence výskytu v kategorii strany – Pirátská strana (@PiratskaStrana) 
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Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet Pirátské strany 

 

4.12 Frekvence výskytu v kategorie politické strany – TOP 09 

 
Nejvíce frekventovaná slova se u strany TOP 09 (@TOP09) vyskytla celkem 43x. Vidíme zde 

2 maxima, a to na začátku sledované periody, konkrétně březen 2020 a kupodivu i ke konci 

sledované periody, konkrétně prosinec 2020. Zároveň zde vidíme podobný trend jako u většiny 

zkoumaných subjektů, kdy slovo „korona“ bylo částečně vytlačeno slovem „covid“, ačkoliv je 

tento trend patrný až o něco déle než u ostatních subjektů.  
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Březen20   2 5   3 

Duben20 1   2   2 

Květen20 1   2     

Červenec20   1 1     

Srpen20         1 

Září20 1 1 2     

Říjen20 1 1 1     

Listopad20 1     1   

Prosinec20 4   1 3   

Leden21 1     1   

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet TOP 09 

 

Graf č. 12 – Frekvence výskytu v kategorii strany – TOP 09 (@TOP09) 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účet TOP09 
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5 Nejpoužívanější hashtagy zkoumaných subjektů – celkový pohled  

 
Zkoumané subjekty mohou při publikování příspěvku na sociální síti Twitter přidat tzv. 

hashtag. Jedná se typicky o jedno slovo, které symbolizuje klíčové slovo nebo téma příspěvku. 

Konkrétně sociální síť Twitter umožňuje vyhledávání nebo objevování příspěvků právě skrze 

hashtag. Zároveň je tato funkce využívaná i pro komentování konkrétních témat, jako je 

například pandemie Covid-19.  

 

Analýza hashtagů zkoumá 3 nejčastěji vyskytující se hashtagy pro každý ze zkoumaných 

subjektů v rámci sledované periody. Cílem analýzy bylo zjistit, kolik hashtagů se týkalo 

pandemie Covid-19.  

 

 

5.1 Nejpoužívanější hashtagy zkoumaných subjektů – kategorie osoby 
 

V tabulce vidíme, že některé zkoumané subjekty v kategorii Osob často opakují nebo zahrnují 

hashtagy daleko více než jiní. Konkrétně Jan Hamáček a Alena Schillerová vystupují do 

popředí s množstvím opakujících se hashtagů. Naopak Andrej Babiš společně s Karlem 

Havlíčkem poněkud zaostávají.  

 

Při detailnějším pohledu na Andreje Babiše vidíme, že ani jeden z uvedených hashtagů nemá 

přímou spojitost s pandemií Covid-19. Jedná se o slova, která jsou ve spojení s Tomášem 

Baťou (Bataclan) nebo státními svátky (Republicday). 

 

Všechny hashtagy nejčastěji používané Adamem Vojtěchem přímo souvisejí s pandemii 

Covid-19. Stejně jako většina jeho publikovaných příspěvků. Vidíme zde 11x výskyt hashtagu 

„SpoluProtiKoronaviru“, který může symbolizovat určitou soudržnost národa v boji proti 

pandemii. Poslední dva jsou různé variace pro pojmenování současné pandemie (Covid19, 

COVID-19).  

 

Alena Schillerová má druhý nejvyšší celkový počet hashtagů v uvedené tabulce. Dva ze tří 

hashtagů se přímo týkají pandemie Covid-19. Konkrétně „Pětadvacítka“ symbolizuje 
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kompenzační bonus pro OSVČ v podobě jednorázové platby 25 000 Kč v průběhu první 

poloviny roku 2020. Zároveň i hashtag „Liberačníbalíček“ souvisí s pomocí pro podnikatele 

během pandemie, a to ve smyslu odložení daňových povinností pro subjekty postižené 

pandemií. Poslední hashtag „MOJEdane“ přímo s tematikou pandemie nesouvisí a jedná se o 

digitalizaci správy daní podnikajících subjektů.  

 

Jan Hamáček je na základě uvedené tabulky subjektem s nejvyšším celkovým počtem 

uvedených hashtagů. Všechny vypsané hashtagy přímo souvisí s pandemií Covid-19. Zároveň 

se jedná o slova/slovní spojení, která symbolizují povzbuzení národa v těžkých dobách 

pandemie. Hashtagy „spolutozvladneme“ a „SpolečněToZvladneme“ mají velmi podobný 

význam a zdá se, že Jan Hamáček našel zalíbení především v prvním jmenovaném, což 

dokazuje celkový počet výskytu, 59x.  

 

Karel Havlíček je předposlední, co se celkového počtu hashtagů týče. Nicméně, dva ze tří se 

přímo týkají pandemie. Jedná se o slova „COVID“ a „COVID19“, obě se vyskytují shodně - 

3x. Poslední je akronym „EDAZ“, který symbolizuje elektronickou dálniční známku, a tedy 

není spojený s pandemií Covid-19. 

 

Tabulka č. 14 – Seznam tří nejpoužívanější hashtagů v kategorii osoby 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účty politiků   

 

5.2 Nejpoužívanější hashtagy zkoumaných subjektů – kategorie politické 

strany 
 

Tabulka ukazuje, že pouze dvě ze zkoumaných stran do větší míry zakomponovala použití 

hashtagů do svých publikovaných příspěvků. Konkrétně se jedná o strany KDU-ČSL a 
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Pirátskou stranu. Ostatní strany nepřesahují ani v jednom ze tří vybraných hashtagů dvojciferné 

hodnoty výskytu. 

 

Při detailním pohledu na stranu ČSSD vidíme, že pouze jeden hashtag má výskyt větší než 

jedna. Jedná se o sousloví „spolutozvladneme“ a je to stejný hashtag, který používal i ministr 

vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Ostatní hashtagy mají výskyt jeden a jsou proto ve 

skupině „Vícero různých hashtagů“. Nicméně jediný výskyt má i „Antivirus“, který přímo 

souvisí s pandemií. Jedná se o program finanční podpory podnikatelů zasažených pandemií. 

 

Tabulka ukazuje, že KDU-ČSL celkem často zakomponovala použití hashtagů do svých 

příspěvků. Nicméně pouze jeden z nich přímo souvisí s pandemií. Jedná se o hashtag 

„Covid19“. Ostatní přímo nesouvisejí s pandemií. Hashtag „kducsl“ je název strany a „Bečva“ 

symbolizuje kauzu otrávení řeky Bečva, která proběhla ve sledované periodě.  

 

ODS nijak razantně hashtagy ve svých příspěvcích nepoužívala. Pouze jeden z hashtagů má 

přímou spojitost s pandemií. Jedná se o hashtag „zvladnemeto“ symbolizující podporu v době 

pandemie. Druhý nejčastější hned potom je „odstartujzmenu“ a symbolizuje spíš podporu pro 

politickou změnu, než cokoliv jiného. 

 

Pirátská strana má pomyslné druhé místo, co se celkového počtu výskytu týče. Nicméně ani 

jeden z hashtagů přímo nesouvisí s pandemií Covid-19. Jedná se spíše o sousloví podporující 

politickou změnu než reakci na pandemii.  

 

Poslední strana TOP 09 je také jedním ze subjektů, který razantně hashtagy nepoužíval. 

Zároveň žádný z hashtagů přímo nesouvisí s pandemií Covid-19. Nicméně, hashtag 

„superdebataCT“ odkazuje na televizní debatu, kde se mimo jiné řešila i témata spojená 

s pandemií. Spojitost ale není dostatečně silná na to, aby ji bylo možné považovat za 

opodstatněnou.  
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Tabulka č. 15 – Seznam tří nejpoužívanější hashtagů v kategorii strany 

 
Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účty politických stran  

 
 

6 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii osoby – celkový pohled 

 
Příspěvky publikované na sociální síti Twitter mohou získávat reakce od ostatních uživatelů 

této sociální sítě. Mezi hlavní patří tzv. „líbí se mi“ (like) reakce, která symbolizuje vyjádření 

souhlasu nebo podpory konkrétnímu příspěvku.  

 

Analýza má za cíl vybrat tři příspěvky za každý zkoumaný subjekt s nejvyšším počtem reakcí 

„líbí se mi“ (likes) a určit, zda se konkrétní příspěvek týká tématu pandemie Covid-19. 

 

Přiložená souhrnná tabulka ukazuje výčet všech příspěvků s nejvyšším počtem reakcí (likes). 

Na první pohled je zřejmé, že některé subjekty s přehledem dominují v počtu reakcí. Například 

Karel Havlíček a Alena Schillerová ani s jedním z vybraných příspěvků nepřekračují počet 

reakcí (likes) přes 700. Na druhou stranu především Adam Vojtěch a Jan Hamáček v této 

metrice vedou. Každý z jejich vybraných příspěvků překročil 4 000 v počtu reakcí (likes). 

Adam Vojtěch má zároveň i prvenství v celkovém počtu reakcí (likes) z vybraných příspěvků. 

Zajímavostí je, že při detailním pohledu na příspěvky Jana Hamáčka vidíme, že všechny 

vybrané příspěvky byly publikovány během prvních 30 dnech pandemie Covid-19 v České 

republice. Andrej Babiš má kupodivu pouze jeden vybraný příspěvek související s tématikou 

pandemie Covid-19. Je zároveň ve středu, co se počtu reakcí (likes) týče v porovnání 

s ostatními subjekty v tabulce. 

 

Zároveň vidíme, že příspěvky se souvislostí s pandemií Covid-19 mají poměrovou většinu 

všech reakcí (likes), konkrétně 61 %. Při pohledu na data publikování příspěvků vidíme, že 



56 
 
 

většina příspěvků s nejvyšším počtem reakcí (likes) byla publikována během března a dubna 

2020.  

 

Tabulka č. 16 – Souhrn tří nejoblíbenějších příspěvků každého subjektu v kategorii 

osoby 

ID příspěvku Osoba 

Počet 

likes 

Datum 

publikování 

Souvislost s 

pandemií 

Covid-19 

 1302320597171679232 AndrejBabis 2 291 05.09.2020 Ne 

 1241771696987799552 AndrejBabis 2 258 22.03.2020 Ano 

 1293988868069490688 AndrejBabis 2 087 13.08.2020 Ne 

 1241395498147348482 adamvojtechano 6 509 21.03.2020 Ano 

 1311763937088753665 adamvojtechano 5 189 01.10.2020 Ne 

 1245769430950383621 adamvojtechano 4 255 02.04.2020 Ano 

 1260965272388874240 alenaschillerov 668 14.03.2020 Ne 

 1238074112284770305 alenaschillerov 557 12.03.2020 Ano 

 1344552621554638848 alenaschillerov 431 31.01.2020 Ne 

 1248234830170652672 jhamacek 5 712 09.04.2020 Ano 

 1240228010583904259 jhamacek 4 843 18.03.2020 

Nelze 

determinovat 

 1240023726286163968 jhamacek 4 357 17.03.2020 Ano 

 1353819707032416257 KarelHavlicek_ 616 25.01.2021 Ano 

 1242714511796326400 KarelHavlicek_ 409 25.03.2020 Ano 

 1248914561081716738 KarelHavlicek_ 334 11.04.2020 Ano 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účty politiků 
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6.1 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii osoby – Andrej Babiš 
 

ID příspěvku: 1302320597171679232 

Odkaz: https://twitter.com/AndrejBabis/status/1302320597171679232 

Reakcí: 2 291 likes 

Datum publikování: 5.9.2020 

 

Příspěvek obsahuje upravené video Andreje Babiše a Miloše Zemana. Jedná se o video, které 

obsahuje rozpohybované fotky obou zmiňovaných na píseň Video Killed The Radio Star od 

The Buggles. Příspěvek je doplnění o text Andreje Babiše vyzývajícího uživatele, aby se u 

videa pobavili. Nejedná se o příspěvek související s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 3 – Andrej Babiš 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Andreje Babiše  

ID příspěvku: 1241771696987799552 

Odkaz: https://twitter.com/AndrejBabis/status/1241771696987799552 

Reakcí: 2 258 likes 

Datum publikování: 22.3.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text, žádná další média. Andrej Babiš zde zve uživatele na svůj 

projev k národu, který měl 23.3.2020 v reakci na pandemickou situaci v České republice. Tón 

příspěvku je pokorný a budí pocit vyvolání naděje či podpory. Jedná se o příspěvek přímo 

související s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 4 – Andrej Babiš 2. příspěvek  

 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Andreje Babiše 

 

 

ID příspěvku: 1293988868069490688 

Odkaz: https://twitter.com/AndrejBabis/status/1293988868069490688 

Reakcí: 2 087 likes 

Datum publikování: 13.8.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text. Jedná se o reakci na situaci v Bělorusku, kde probíhal protest 

vůči současnému režimu. Nejedná se o příspěvek související s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 4 – Andrej Babiš 3. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Andreje Babiše  
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6.2 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii osoby – Adam Vojtěch 
 

ID příspěvku: 1241395498147348482 

Odkaz: https://twitter.com/adamvojtechano/status/1241395498147348482 

Reakcí: 6 509 likes 

Datum publikování: 21.3.2020 

 

Příspěvek obsahuje text informující o dalším vyléčeném pacientovi z nemoci Covid-19. Tento 

příspěvek byl publikován na začátku pandemie a přímo souvisí s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 5 – Adam Vojtěch 1. příspěvek  

 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Adama Vojtěcha 

 

 

ID příspěvku: 1311763937088753665 

Odkaz: https://twitter.com/adamvojtechano/status/1311763937088753665 

Reakcí: 5 189 likes 

Datum publikování: 1.10.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text reagující na proběhlou politickou debatu na podzim 2020. 

Nejedná se o příspěvek přímo související s pandemií Covid-19. Zde je zajímavé podotknout, 

že příspěvek byl publikován týden poté, co Adam Vojtěch rezignoval na pozici ministra 

zdravotnictví.  
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Obrázek č. 6 – Adam Vojtěch 2. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Adama Vojtěcha 

 

ID příspěvku: 1245769430950383621 

Odkaz: https://twitter.com/adamvojtechano/status/1245769430950383621 

Reakcí: 4 255 likes 

Datum publikování: 2.4.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text a informuje o vyléčené starší pacientce. Text také vyjadřuje 

projev radosti ve formě věty „Jsem za to moc rád.“ Příspěvek se přímo týká pandemie Covid-

19. 

 

 

Obrázek č. 7 – Adam Vojtěch 3. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Adama Vojtěcha 

 

6.3 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii osoby – Alena Schillerová 
 

ID příspěvku: 1260965272388874240 

Odkaz:  https://twitter.com/alenaschillerov/status/1260965272388874240 
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Reakcí: 668 likes 

Datum publikování: 14.3.2020 

 

Příspěvek obsahuje video a text. Informuje o příběhu ministryně financí, jak ji některé televizní 

stanice překvapily rozhovorem v angličtině. To ukazuje i přiložené video. Nejedná se o 

příspěvek související s pandemií Covid-19.  

 

Obrázek č. 8 – Alena Schillerová 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Aleny Schillerové 

 

ID příspěvku: 1238074112284770305 

Odkaz:  https://twitter.com/alenaschillerov/status/1238074112284770305 

Reakcí: 557 likes 

Datum publikování: 12.3.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text informující o možnosti uhradit daň z příjmu o 3 měsíce později 

než je obvyklé. Jedná se o příspěvek přímo souvisejícím s pandemií Covid-19.  
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Obrázek č. 9 – Alena Schillerová 2. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Aleny Schillerové 

  

ID příspěvku: 1344552621554638848 

Odkaz:  https://twitter.com/alenaschillerov/status/1344552621554638848 

Reakcí: 431 likes 

Datum publikování: 31.1.2020 

 

Příspěvek obsahuje video a text. Ministryně financí zde sdílí „humorné historky“ z natáčení 

jejích rozhovorů v roce 2020 v reakci na oslavu Nového roku. Nejedná se o příspěvek 

související s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 10 – Alena Schillerová 3. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Aleny Schillerové 
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6.4 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii osoby – Jan Hamáček 
 

ID příspěvku: 1248234830170652672 

Odkaz:  https://twitter.com/jhamacek/status/1248234830170652672 

Reakcí: 5 712 likes 

Datum publikování: 9.4.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text vyzývající občany k tomu, aby o velikonočních svátcích 

nenavštěvovali známé a rodiny. Jan Hamáček tento příspěvek zveřejnil v průběhu začátku 

první vlny pandemie v České republice. Příspěvek nese prosebný a pokorný tón. Příspěvek 

přímo souvisí s pandemií Covid-19.  

 

Obrázek č. 11 – Jan Hamáček 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Jana Hamáčka 

ID příspěvku: 1240228010583904259 

Odkaz:  https://twitter.com/jhamacek/status/1240228010583904259 

Reakcí: 4 843 likes 

Datum publikování: 18.3.2020 

 

Příspěvek s druhým nejvyšším počtem reakcí byl zablokován sociální sítí Twitter z důvodu 

poručení duševního vlastnictví. Není tedy možno determinovat, zda byl přímo související 

s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 12 – Jan Hamáček 2. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Jana Hamáčka 

 

ID příspěvku: 1240023726286163968 

Odkaz:  https://twitter.com/jhamacek/status/1240023726286163968 

Reakcí: 4 357 likes 

Datum publikování: 17.3.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text a informuje občany o zásahu Policie České republiky vůči firmě 

ohledně dodání chirurgických roušek. Příspěvek přímo souvisí s pandemií Covid-19.  

 

Obrázek č. 13 – Jan Hamáček 3. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Jana Hamáčka  

 

6.5 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii osoby – Karel Havlíček 
 

ID příspěvku: 1353819707032416257 

Odkaz:  https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1353819707032416257 

Reakcí: 616 likes 

Datum publikování: 25.1.2021 

 

Příspěvek je odpovědí na jiný příspěvek na sociální síti Twitter. Odpověď Karla Havlíčka je 

v kontextu tajného a v té době i nelegálního večírku, kde byl tehdejší policejní ředitel Vladislav 
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Husák a díky němuž byl i odvolán z funkce. Příspěvek nese tón satiry ze strany Karla Havlíčka. 

Tento příspěvek přímo souvisí s pandemií Covid-19, jelikož zmíněný večírek probíhal v době 

povinné karantény a jak původní příspěvek, tak reakce Karla Havlíčka dává smysl právě 

v tomto kontextu.  

 

Obrázek č. 14 – Karel Havlíček 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Karla Havlíčka 

 

ID příspěvku: 1242714511796326400 

Odkaz:  https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1242714511796326400 

Reakcí: 409 likes 

Datum publikování: 25.3.2020 

 

Příspěvek obsahuje jak text, tak fotografii a informuje o úspěšné výrobě respirátorů z 3D 

tiskáren ze strany ČVUT. Karel Havlíček zde chválí jak zmiňovanou instituci, tak i další 

zapojené instituce. Příspěvek přímo souvisí s pandemií Covid-19.   
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Obrázek č. 15 – Karel Havlíček 2. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Karla Havlíčka 

  

ID příspěvku: 1248914561081716738 

Odkaz:  https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1248914561081716738 

Reakcí: 334 likes 

Datum publikování: 11.4.2020 

 

Příspěvek obsahuje text a odkaz na zahraniční médium – CNN. Karel Havlíček v tomto 

příspěvku chválí postup České republiky v boji proti pandemii a jako důkaz uvádí, že hlavní 

zahraniční média denně probírají tyto úspěchy. Příspěvek přímo souvisí s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 16 – Karel Havlíček 3. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Karla Havlíčka 

 

7 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii politické strany – celkový 

pohled 

 
Přiložená souhrnná tabulka ukazuje výčet všech příspěvků s nejvyšším počtem reakcí (likes) 

v kategorii Strany. 

Hned při první pohledu je jasné, že de facto žádná strana nemá dominantní zastoupení 

příspěvků souvisejících s tématem pandemie Covid-19. Pouze 13 % ze všech vybraných 

příspěvků se přímo týká pandemie Covid-19. V porovnání s kategorií Osoby je to obrovský 

rozdíl čítající 48 % (13 % oproti 61 %). 

 

Dvěma stranami, které mají své zástupce v tématu pandemie Covid-19 jsou ČSSD a KDU-

ČSL. Zajímavé je, že obě tyto strany mají znatelně nižší počet reakcí (likes) v porovnání 

s ostatními stranami. Konkrétně ČSSD a KDU-ČSL mají průměrný počet reakcí (likes) u 

vybraných příspěvků v tabulce 268, zatímco ostatní strany mají průměrný počet 2 665. 
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Tabulka č. 17 – Souhrn tří nejoblíbenějších příspěvků každého subjektu v kategorii 

strany 

ID příspěvku Strana Počet likes 

Datum 

publikování 

Souvislost s 

pandemií Covid-19 

1248205017351323648 ČSSD 124 09.04.2020 Ne 

 1256111097398153216 ČSSD 89 01.06.2020 Ano 

 1251873386592120832 ČSSD 87 19.04.2020 Ne 

 1309378646562439168 KDU-ČSL 605 25.09.2020 Ne 

 1233446809772724225 KDU-ČSL 387 28.02.2020 Ne 

 1309896223831330816 KDU-ČSL 317 26.09.2020 Ano 

 1306279772956356608 ODS 3 635 16.09.2020 Ne 

 1301194992891944960 ODS 3 440 02.09.2020 Ne 

 1312732134134685696 ODS 2 998 04.10.2020 Ne 

 1247958823417122817 Pirátská strana 5 372 08.04.2020 Ne 

 1313134058180931585 Pirátská strana 2 718 05.10.2020 Ne 

 1257972839409385473 Pirátská strana 1 955 06.05.2020 Ne 

 1301471604598345728 TOP09 1 636 03.09.2020 Ne 

 1280773619434618881 TOP09 1 150 08.07.2020 Ne 

 1273179098584682500 TOP09 1 079 17.06.2020 Ne 

Zdroj: Autor; data: Twitter, oficiální účty politických stran  

 

7.1 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii politické strany – ČSSD 
 

ID příspěvku: 1248205017351323648 

Odkaz:  https://twitter.com/CSSD/status/1248205017351323648 

Reakcí: 124 likes 

Datum publikování: 9.4.2020 

 

Příspěvek obsahuje text a fotografii. Jedná se o informaci o smrti Zdeňka Jičínského. Příspěvek 

nesouvisí s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 17 – ČSSD 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet ČSSD 

 

ID příspěvku: 1256111097398153216 

Odkaz:  https://twitter.com/CSSD/status/1256111097398153216 

Reakcí: 89 likes 

Datum publikování: 1.6.2020 

 

Příspěvek obsahuje text a videozáznam. Jedná se o poděkování jménem především předsedy 

strany a ministra vnitra Jana Hamáčka. Jak text tak video projevuje vděk občanům, kteří byli v 

„první linii“ v boji proti koronaviru. Nabízí i lehké povzbuzení směrem do budoucnosti. 

Příspěvek byl publikován během konce první vlny pandemie na začátku měsíce června 2020. 

Příspěvek přímo souvisí s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 18 – ČSSD 2. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet ČSSD  
 

ID příspěvku: 1251873386592120832 

Odkaz:  https://twitter.com/CSSD/status/1251873386592120832 

Reakcí: 87 likes 

Datum publikování: 19.4.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text, který reaguje na kroky strany ANO na resortu zdravotnictví. 

Jedná se o vyjádření souhlasu s kroky ANO. Je zajímavé, že ačkoli se příspěvek datuje k druhé 

polovině dubna 2020 není zde žádný náznak směrem k pandemii. Příspěvek tedy nesouvisí 

s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 19 – ČSSD 3. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet ČSSD  
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7.2 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii politické strany – KDU-

ČSL 
 

ID příspěvku: 1309378646562439168 

Odkaz:  https://twitter.com/kducsl/status/1309378646562439168 

Reakcí: 605 likes 

Datum publikování: 25.9.2020 

 

Příspěvek obsahuje text vyzývající ministra životního prostředí k reakci na kauzu znečištění 

řeky Bečva. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 20 – KDU-ČSL 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet KDU-ČSL  

 

ID příspěvku: 1233446809772724225 

Odkaz:  https://twitter.com/kducsl/status/1233446809772724225 

Reakcí: 387 likes 

Datum publikování: 28.2.2020 

 

Příspěvek obsahuje text ohrazující se vůči „útoku“ premiéra Andreje Babiše směrem 

k místopředsedovi KDU-ČSL. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 21 – KDU-ČSL 2. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet KDU-ČSL  

 

ID příspěvku: 1309896223831330816 

Odkaz:  https://twitter.com/kducsl/status/1309896223831330816 

Reakcí: 317 likes 

Datum publikování: 26.9.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text, který svým obsahem vyzývá premiéra Andreje Babiše ke 

odpovědnosti za nedostatek lůžek pro pacienty s virem Covid-19. Text obsahuje citaci Andreje 

Babiše, kde přebíral veškerou zodpovědnost za krizová opatření. Příspěvek dává citaci do 

kontextu s rozhovorem premiéra pro deník Právo, kde naopak zodpovědnost odmítl. Příspěvek 

přímo souvisí s tématem pandemie Covid-19. 

 

Obrázek č. 22 – KDU-ČSL 3. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet KDU-ČSL  
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7.3 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii politické strany – ODS 
 

ID příspěvku: 1306279772956356608 

Odkaz:  https://twitter.com/kducsl/status/1309896223831330816 

Reakcí: 3 635 likes 

Datum publikování: 16.9.2020 

 

Příspěvek obsahuje text a fotografickou montáž. Jedná se o příspěvek se sarkastickým 

nádechem směrem k údajné nekompetentnosti současné vlády. Příspěvek nesouvisí s pandemií 

Covid-19. 

 

Obrázek č. 23 – ODS 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet ODS 

 

ID příspěvku: 1301194992891944960 

Odkaz:  https://twitter.com/ODScz/status/1301194992891944960 

Reakcí: 3 440 likes 

Datum publikování: 2.9.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text. Jedná se opět o lehce sarkastický příspěvek, tentokrát směrem 

k vyjádření prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka na téma Taiwanu. Příspěvek nesouvisí 

s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 24 – ODS 2. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet ODS 

 

ID příspěvku: 1312732134134685696 

Odkaz:  https://twitter.com/ODScz/status/1301194992891944960 

Reakcí: 2 998 likes 

Datum publikování: 4.10.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text. I do třetice se jedná o sarkastický příspěvek směrem 

k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 25 – ODS 3. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet ODS 

 

7.4 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii politické strany – Pirátská 

strana 
 

ID příspěvku: 1247958823417122817 

Odkaz:  https://twitter.com/PiratskaStrana/status/1247958823417122817 

Reakcí: 5 372 likes 

Datum publikování: 8.4.2020 
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Příspěvek obsahuje text a video. Jedná se o video, kdy předseda strany Ivan Bartoš reaguje na 

slova ministryně financí Aleny Schillerové ve sněmovně. Příspěvek nesouvisí s pandemií 

Covid-19. 

 

Obrázek č. 26 – Pirátská strana 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Pirátská strana  

 

ID příspěvku: 1313134058180931585 

Odkaz:  https://twitter.com/PiratskaStrana/status/1313134058180931585 

Reakcí: 2 718 likes 

Datum publikování: 5.10.2020 

 

Příspěvek obsahuje pouze text, který informuje o krocích Pirátské strany v regionální politice 

na pozici hejtmana v Královéhradeckém kraji. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 27 – Pirátská strana 2. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Pirátská strana  

 

ID příspěvku: 1257972839409385473 

Odkaz: https://twitter.com/PiratskaStrana/status/1257972839409385473 

Reakcí: 1 955 likes 

Datum publikování: 6.5.2020 

 

Příspěvek obsahuje text, který sarkasticky informuje o návrhu poslance Pirátské strany ve 

sněmovně. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 28 – Pirátská strana 3. příspěvek 

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet Pirátská strana  

 

7.5 Výběr nejoblíbenějších příspěvků v kategorii politické strany – TOP09 
 

ID příspěvku: 1301471604598345728 

Odkaz: https://twitter.com/TOP09cz/status/1301471604598345728 

Reakcí: 1 636 likes 

Datum publikování: 3.9.2020 
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Příspěvek obsahuje text a video „oslavující výkon“ Miroslava Kalouska v televizní debatě proti 

premiérovi Andreji Babišovi a ministryni financí Aleně Schillerové. Příspěvek nesouvisí 

s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 29 – TOP09 1. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet TOP09 

 

ID příspěvku: 1280773619434618881 

Odkaz: https://twitter.com/TOP09cz/status/1280773619434618881 

Reakcí: 1 150 likes 

Datum publikování: 8.7.2020 

 

Příspěvek obsahuje text a videozáznam. Obsahem příspěvek vyzývá vládu k poskytnutí azylu 

občanům Hongkongu. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 
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Obrázek č. 30 – TOP09 2. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet TOP09 

  

ID příspěvku: 1273179098584682500 

Odkaz: https://twitter.com/TOP09cz/status/1273179098584682500 

Reakcí: 1 079 likes 

Datum publikování: 17.6.2020 

 

Příspěvek obsahuje text a videozáznam, který oznamuje kandidaturu Miroslavy Němcové do 

Senátu České republiky. Příspěvek nesouvisí s pandemií Covid-19. 

 

Obrázek č. 31 – TOP09 3. příspěvek  

 
Zdroj: Twitter, oficiální účet TOP09  
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Závěr 
Tato práce se zaměřila na komunikaci celkem deseti českých politických subjektů na sociální 

síti Twitter během prvního roku pandemie Covid19 v České republice. 

Provedená analýza měla celkem tři hlavní pilíře. Prvním z nich byla analýza frekvence výskytu 

slov týkajících se pandemie Covid19 v příspěvcích publikovaných vybraným politickým 

subjektem ve zvolené časové periodě. Druhým pilířem bylo vyhodnocení nejčastěji 

používaných hashtagů u všech příspěvků publikovaných zkoumanými subjekty ve zvolené 

časové periodě a determinace, zda se týkají tématu pandemie Covid19. Posledním pilířem byla 

analýza třech nejoblíbenějších příspěvků publikovaných zkoumanými subjekty na základě 

počtu označení „líbí se mi“. Následně bylo určeno, zda se tyto nejoblíbenější příspěvky týkají 

tématu pandemie Covid19, či nikoliv.  

 

Pro účely analýzy bylo vytvořeno celkem šest výzkumných otázek a hypotéz.  

 

První otázka zněla „Jaký politik a jaká politická strana se na Twitteru nejčastěji vyjadřovala 

k tématu pandemie Covid19?“ s hypotézou, že se bude jednat o Adama Vojtěcha v kategorii 

politiků a ODS v kategorii politických stran. Hypotéza bylo potvrzena pouze z poloviny. Adam 

Vojtěch suverénně nejčastěji komunikoval ve vztahu k pandemii Covid19. Celkový počet 

příspěvků ohledně pandemie čítá 882 příspěvků a poměrově vede také stejně přehledně s 89 

%. V kategorii politických stran se hypotéza nenaplnila, jelikož nejvyšší výskyt zaznamenala 

strana KDU-ČSL, a to jak v celkovém počtu (311 příspěvků) tak i v poměru 33 %. Tímto 

odpovídáme i na výzkumnou otázku číslo dvě, která zněla „Jaký politik věnoval největší část 

svých všech příspěvků na Twitteru tématu pandemie Covid19?“ s hypotézou, že se bude jednat 

opět o Adama Vojtěcha. Tato hypotéza byla ověřena jako validní.  

 

Třetí otázka byla „Jaký politik věnoval největší část svých příspěvků na Twitteru tématu 

pandemie Covid19?“ s hypotézou, že nejvyšší četnost bude mít slovo covid. Tato hypotéza se 

nepotvrdila. Nejvyšší výskyt zaznamenaly variace slova koronavirus v celkovém počtu 582 

výskytů. Slovo covid se řadí až na druhé místo s celkovým výskytem 432. Toto zjištění je 

vcelku překvapivé i vzhledem k tomu, že analýza ukazuje na celkem jasný trend opuštění slova 

koronavirus ve prospěch slova covid v půlce roku 2020.   
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Čtvrtá otázka byla „Přidávali politici a politické strany příspěvky týkající se pandemie na 

Twitter rovnoměrně v čase nebo bylo téma v čase neúměrně komunikováno?“ s hypotézou, 

která tvrdí, že, „Frekvence výskytu komunikace týkající se pandemie Covid19 nebude 

rovnoměrná v čase a bude korelovat s průběhem a závažností pandemie.“ Hypotézu lze 

považovat za potvrzenou, jelikož všechny subjekty vykazují nejvyšší četnost výskytu v první 

polovině roku 2020, která v následujících letních měsících klesá a postupně opět narůstá 

s koncem roku 2020 a tím i sledované periody. Tato křivka zároveň také koreluje s intenzitou 

průběhu pandemie Covid19 v České republice. Například při pohledu na vývoj počtu 

nakažených.  

 

Předposlední otázka zněla „Budou se tři příspěvky s nejvyšším počtem označení „líbí se mi“ 

za každého politika a politickou stranu týkat pandemie Covid19 či nikoliv?“ s navázanou 

hypotézou „Nejoblíbenější příspěvky všech subjektů se budou z více než poloviny týkat 

pandemie Covid19.“ Tato hypotéza se nepotvrdila. Za všechny subjekty se celkově pouze 37 

% nejoblíbenějších příspěvků týká pandemie Covid19, tedy 11 z celkových 30 příspěvků. 

Nicméně, je nutno podotknout, že v kategorii osoby se týká pandemie 60 % nejoblíbenějších 

příspěvků, ale v kategorii politických stran je to pouze 13 %.  

 

Poslední otázka zněla, zda se budou nejčastěji používané hashtagy všech zkoumaných subjektů 

týkat pandemie Covid19. Hypotéza předpokládala, že ano, a to ve více než v 50 % případů. 

Hypotéza nicméně byla vyvrácena, jelikož analýza ukazuje, že pouze 47 % nejčastěji 

používaných hashtagů všech zkoumaných subjektů souviselo s pandemií Covid19.  

 
Další rozšíření práce se může ubírat směrem k analýze dalších sociálních médií využívaných 

jako kanál politické komunikace zkoumaných subjektů. Těmito sítěmi je zejména Facebook, 

Instagram a Youtube. Jedná se o sociální sítě s vysokým počtem českých uživatelů a 

různorodou formou obsahu. Další výzkum pomocí obsahové analýzy a následného srovnání 

výsledků s ostatními sítěmi může poukázat na zajímavé komunikační strategie jednotlivých 

subjektů. Soubor zkoumaných subjektů lze také rozšířit o klíčové členy vybraných politických 

stran, a to zejména ze strany opozice. Analýza ukázala, že uživatelské účty politických stran 

nejspíš nejsou hlavním nástrojem politické komunikace. Doplnění klíčových členů vybraných 

politických stran opozice může nabídnout lepší náhled do politické komunikace těchto stran 

během pandemie Covid19.    
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Summary 

 
The focus of this thesis was to analyze the communication of ten Czech political subjects on 

Twitter during the first year of the Covid19 pandemic. The analysis consisted of three main 

pillars. The first one was a frequency of occurrence analysis of words related to the Covid19 

pandemic from posts that chosen political subjects published within a given time period. The 

second pillar was an evaluation of the most used hashtags out of all posts published by those 

subjects and determining whether any of those hashtags are related to the Covid19 pandemic. 

The last pillar consisted of an analysis of the most popular posts for each subject. The three 

most popular posts for each subject were then subjected to evaluation whether or not are in 

relation to the Covid19 pandemic.  

For the analysis, six research questions and hypotheses were created. 

 

The first research question stated „Which subjects in both categories published the most posts 

related to Covid19 pandemic?“ with the hypothesis that for category persons it will be Adam 

Vojtěch and for political parties, it will be ODS. The hypothesis was half correct as Adam 

Vojtěch was a person with the most posts related to the Covid19 pandemic. In total his 882 

posts were related to a pandemic with 89 % share from the total number of posts. For the 

political party category, the hypothesis was wrong, as KDU-ČSL was first in both total posts 

as well as share with 311 and 33 %. This also answers the second research question as well 

which stated „Which subject will have the highest share of pandemic related posts“. The 

hypothesis was correct in this case. 

The third question was „Which word was the most used within published posts in relation to 

Covid19 pandemic?“ with the hypothesis that the most used word will be a variation of the 

word Covid. However, this hypothesis turned out to be false. The most used word was a 

variation of words of„koronavirus“ (coronavirus) in the total number of 582. The word Covid 

was second highest with 432. This is quite surprising as the analysis showed a strong trend of 

substituting the word „koronavirus“ in favor of the word Covid in the middle of the year 2020.  

The fourth question was „Is frequency of pandemic-related content occurrence stable in time?“ 

The related hypothesis suggested that it won’t be stable because it will follow the intensity of 

the pandemic spread in the Czech republic. This seems to be true as the frequency curve 

strongly correlates with the growth of new cases in the Czech republic. 
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The fifth question stated „Are the most popular posts related to the pandemic or not?“ and the 

hypothesis predicted that more than 50 % of the most popular posts will be related to this topic. 

This turned out to be false as only 37 % of all posts for both categories were related. However, 

in the case of the person category, more than 60 % were related which shows that the second 

category significantly underperformed.  

The last question asked whether or not will be the most used hashtags related to pandemic. The 

related hypothesis predicted that it will be true. However, only 47 % of most used hashtags 

were related which means that the hypothesis was false.  

 

Further additions to this thesis may pursuit other channels used in political communication, 

such as Facebook, Instagram, or Youtube. Those channels have a strong user base in the Czech 

republic and vary in content form. This might help to better understand the political 

communication strategy for each subject. The set of subjects can be extended as well in terms 

of people. Analysis suggested that the official account of political parties might not be the most 

used tool for political communication. Thus, key people from each party can be added to get 

much better results in terms of their political communication concerning the Covid19 

pandemic. 
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