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Institut politologických studií 
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Adam Růžička 

 

 

  

 

Komparace jednotnosti komunikace 

koalic Piráti a Starostové a SPOLU před 

sněmovními volbami 2021 

 

 

 

  

 

Bakalářská práce 
  

  

  

 

 
    
  

Praha 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Adam Růžička 

Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D. 

Rok obhajoby: 2022 



 

 

 

Bibliografický záznam 

RŮŽIČKA, Adam. Komparace jednotnosti komunikace koalic Piráti a Starostové a 

SPOLU před sněmovními volbami 2021. Praha, 2022. 74 s. Bakalářská práce (Bc.). 
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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá komparací jednotnosti komunikace dvou předvolebních 

koalic vzniklých před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Prvním aktérem je 

koaliční uskupení České pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Druhým 

je koalice SPOLU složena z Občanské demokratické strany (ODS), KDU-ČSL a TOP 09. 

Práce je zpracována na bázi komparace, která byla učiněna pomocí obsahové analýzy 

předvolebních kampaní. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem utvářely koalice jednotnou 

komunikaci během předvolební kampaně. Po úvodním představení tématu jsou přiblíženy 

teoretické pojmy z oblasti politické komunikace, politického marketingu, volebních 

kampaní a předvolebních koalic. Krátce je představena charakteristika a vývoj koaličních 

aktérů a motivace vzniku předvolebních koalic. Z komparace vyplývá, že koalice zvolily 

rozdílný přístup k jednotné komunikaci. Strany koalice SPOLU se snažily nadále budovat 

vlastní politické značky, které se následně pokusily promítnout do společné koaliční 

značky, což vedlo k větší etablovanosti a známosti této formace. Koalice Piráti a 

Starostové byla v dílčích částech komunikace méně jednotná, subjekty ztrácely svou 

vlastní identitu i voličskou podporu. Na menší integritu koalice Piráti a Starostové měla 

vliv také dezinformační kampaň a nejednotnost v prohlášeních koaličních politiků.  

Klíčová slova 

SPOLU, Piráti a Starostové, volby, politická komunikace, volební kampaň, koalice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the comparison of the unity of communication of the pre-

electoral coalitions formed before the Czech legislative elections in 2021. The first 

coalition consists of the Czech Pirate Party and the Mayors and Independents movement 

(STAN). The second coalition called "Together" encompasses the Civic Democratic 

Party (ODS), the KDU-ČSL, and the TOP 09. The thesis uses a comparative method that 

takes into account the content analysis of the electoral campaigns. The aim was to find 

out how the coalition parties formed a unified communication during the pre-election 

campaign. After the introduction, the theoretical framework includes political 

communication, political marketing, election campaigns, and pre-electoral coalitions. 

There is a brief introduction to the characteristics and development of coalition subjects 

and the motivation for creating pre-electoral coalitions. The comparison shows that the 

coalitions have chosen a different approach to unified communication. The parties of the 

Together coalition continued to try to build their political brands, which subsequently 

tried to project into a united coalition brand. This led to better establishment and 

awareness of this formation. The Pirates and Mayors were less united in the partial aspects 

of the communication and lost their own identity and voter support. The Pirates and 

Mayors were also affected by the disinformation campaign and disunity in the statements 

of the coalition politicians. 

Keywords 

Together, Pirates and Mayors, election, political communication, election campaign, 

coalition  
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1.4.1 Specifikum koaliční politické komunikace 10 
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3.2.1 Piráti a Starostové 32 

3.2.1.1 Webové stránky 33 

3.2.1.2 Komunikace stranické politiky 34 

3.2.1.3 Komunikace koaliční politiky 36 
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Úvod 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) je 

využíván poměrný volební systém a mandáty byly až do února roku 2021 přerozdělovány 

pomocí D'Hondtovy metody. Tento postup výpočtu nebyl dokonale proporcionální a 

zvýhodňoval zastoupení větších stran. Zároveň menší politické subjekty mívají obavy 

z nepřesáhnutí volební klauzule, neboť pro vstup politické strany či hnutí do PSP ČR je 

nutné získat minimálně 5 % platných voličských hlasů. Další politickou skutečností byla 

silná pozice hnutí ANO a jejího lídra Andreje Babiše. Zatímco ANO se nepřetržitě od 

roku 2013 podílelo na vládě, u jeho nevoličů panovala zřetelná poptávka po politické 

změně. V průzkumech veřejného mínění však žádný z opozičních subjektů vládní hnutí 

nedostihoval, a tak subjekty začaly na základě programového průniku hledat společnou 

cestu do následujících sněmovních voleb v roce 2021. Takto se dají stručně shrnout 

klíčové okolnosti, které debatu o spojení opozičních stran do jednoho či dvou bloků 

odstartovaly. Intenzivní vyjednávání mezi parlamentními stranami o vytvoření 

předvolebních koalic začala po volbách do krajských zastupitelstev v říjnu roku 2020.  

Pro předvolební koaliční uskupení platila zvýšená uzavírací klauzule (10 % pro 

dvojkoalice, 15 % pro trojkoalice a 20 % pro uskupení více než tří stran a hnutí dle 

zákona, který platil do roku 2021). V České republice nejsou předvolební koalice, které 

by dokázaly překonat zvýšenou uzavírací klauzuli ve volbách do dolní komory, častým 

jevem. Před volbami do PSP ČR 2021 nastala situace, kdy byla paralelně utvořena dvě 

koaliční uskupení s šancí zvítězit či získat výrazný počet mandátů ve volbách do PSP ČR 

a následně se podílet na vládnutí.  

Vzhledem k této bezprecedentní situaci považuji za přínosné a zajímavé se jí 

věnovat. Bakalářská práce se zabývá komparací jednotnosti vystupování a komunikační 

strategie dvou koalic vzniklých před volbami do PSP ČR v roce 2021. Prvním aktérem 

srovnání je koalice SPOLU složena z Občanské demokratické strany (ODS), KDU-ČSL 

a TOP 09. Druhým je koaliční uskupení České pirátské strany a hnutí Starostové a 

nezávislí (STAN), jež tvořila společnou politickou značku Piráti a Starostové.  
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V teoretické části jsou přiblíženy pojmy přímo související s bakalářskou prací, 

které spadají do oblasti politické komunikace, politického marketingu, volebních 

kampaní a předvolebních koalic. Pro lepší uchopení tématu je představen kontext českého 

politického prostředí, charakteristika a vývoj politických subjektů a jejich motivace 

k tvorbě koalic.  

Výzkumná metoda probíhá formou komparace, která je učiněna pomocí obsahové 

analýzy předvolebních kampaní. Klíčovou výzkumnou otázkou je „Jak utvářely 

jednotnou komunikaci koalice Piráti a Starostové a SPOLU během předvolební 

kampaně?“. Sledované období začíná se zahájením volebních kampaní vybraných koalic 

v květnu 2021. Se sloganem „Vraťme zemi budoucnost“ zahájila koalice Piráti a 

Starostové svou kampaň v Praze 18. května, koalice SPOLU ji představila o den později 

v Brně. Volby do Poslanecké sněmovny ČR se konaly 8. a 9. října 2021, jejich výsledek 

je krátce využit v závěru, ale povolební dění již reflektováno není.  

Vzhledem k rozsáhlé škále materiálů v rámci předvolebních kampaní není kladen 

důraz na veškeré výstupy, ale zejména na příklady jednotnosti či nejednotnosti koaličních 

uskupení v online prostředí a v rámci zpravodajských médiích s poukazováním na jejich 

rozdílný postup. S nástupem a rozmachem nových médií zaujímají klíčovou roli ve 

volebních kampaních sociální sítě a online média. Na komunikaci v rámci elektronických 

médií je v práci kladen největší důraz vzhledem k tomu, že je zde soustředěno velké 

množství aktivit a jejich výstupů. Zkoumání jsou podrobeny oficiální kanály jednotlivých 

stran a hnutí i společné koaliční účty a webové stránky, veřejná vystoupení a prohlášení 

v médiích. 
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1. Teoretická část 

Teoretická část bakalářské práce má za cíl uvedení do problematiky politické 

komunikace, politického marketingu, volebních kampaní a předvolebních koalic. Jelikož 

komplexní popis všech pěti politických subjektů vzhledem k omezenému rozsahu práce 

není možný, budou nastíněny pouze klíčové aspekty a charakteristika politických stran a 

hnutí. Některé strany již v minulosti spolupracovaly, nebo jsou jinak provázané a znalosti 

této historie pomohou k pochopení souvislostí vzniku současných koalic. Po uvedení 

společných důvodů a okolností pro vznik předvolebních koalic, je chronologicky popsáno 

vyjednávání a relevantní informace z koaliční smlouvy.  

1.1 Politická komunikace 

Samotný termín komunikace chápeme jako výměnu nebo sdělení informací mezi 

dvěma či více stranami. Slovo pochází z latinského „communicare“, v překladu znamená 

sdělit, spojovat či svěřovat. Může se jednat o komunikaci verbální (prostřednictvím 

jazyka a řeči), neverbální (fonické projevy a aspekty řeči, extralingvistické 

prostředky, aj.) a vizuální (prostřednictvím obrazových prvků). V roce 1948 si 

Lasswellova formulace komunikačního modelu vystačila s jedinou větou: Kdo komu říká 

co prostřednictvím kterého kanálu s jakým účinkem? Tehdy se jednalo pouze o lineární 

model bez zpětné vazby, který mohl být aplikován během zrodu masových médií. Dnes 

je vymezení komunikačního schématu výrazně složitější. 

1.1.1 Definice politické komunikace 

Politická komunikace je posuzována jako interdisciplinární (pod)obor na pomezí 

oboru politologie a mediálních či komunikačních studií. Propojení lze nalézt i s dalšími 

obory jako je sociologie nebo psychologie. Při výzkumu politické komunikace jsou 

používány zejména kvalitativní a kvantitativní analýzy mediálních obsahů, výzkumy 

veřejného mínění, experimenty a sekundární analýzy dat.1 Mezi hlavní témata patří pojmy 

vztahující se k mateřským oborům, které zkoumají vztah politiky a médií. Konkrétně se 

 
1 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013. 176 s. ISBN 978-80-

247-3536-8. s. 8. 
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jedná například o volební kampaně, role nových médií, občanská angažovanost či 

mezinárodní vztahy.2  

Zatímco v 70. letech Richard Fagen označuje politickou komunikaci pouze jako 

komunikaci vlády směrem k veřejnosti, postupně byl pojem rozšířen.3 Začal se vztahovat 

na politické debaty mezi jednotlivými kandidáty během volební kampaně a postupně byl 

chápán v širším smyslu jako veškerá komunikace mezi politickými aktéry.4  

Brian McNair k politickým aktérům připojil média a veřejnost, svou definici 

politické komunikace rozvedl do třech úrovní. 

a. „Všechny formy komunikace politiků a jiných politických aktérů za 

účelem dosažení konkrétních cílů.“ 

b. „Komunikace adresována těmto aktérům nepolitickými skupinami, jako 

jsou voliči a novináři.“ 

c. „Komunikace o těchto aktérech a jejich aktivitách, jak je obsažena ve 

zprávách, úvodnících a dalších formách mediální diskuse o politice.“5 

O rostoucím vlivu masových médií na politické záležitosti referují i Blanka 

Říchová a Jan Jirák. Zmiňují, že se jedná o komunikační proces zahrnující vysílání, 

přijímání a zpracování zprávy či sdělení.6 V tomto kontextu se dá hovořit o blízkém 

pojmu nastolování politických témat, tzv. agenda setting, kdy výběr mediálních zpráv 

ovlivňuje, jak publikum vnímá hodnotu a důležitost jednotlivých témat. 

V průběhu let se formulovala řada definic politické komunikace. Na jedné ideální 

a všezahrnující se odborníci neshodnou, neboť je termín obtížně definovatelný. Politická 

komunikace může být vnímána jako interaktivní proces, při kterém se předávají 

informace mezi veřejností, zpravodajskými médii a politiky. Proces probíhá třemi 

cestami: směrem dolů od institucí k občanům, horizontálně mezi politickými aktéry a 

 
2 GRABER, Doris a James SMITH. Political Communication Faces the 21st Century. In: KŘEČEK, Jan. Politická 

komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013. 176 s. ISBN 978-80-247-3536-8. s. 8. 
3 FAGEN, Richard R. Politics and Communication: An Analytic Study. Little, Brown and Company, 1996. 162 s. 

ISBN 978-0316273138. s. 18. 
4 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013. 176 s. ISBN 978-80-

247-3536-8. s. 8-9. 
5 MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 5. Oxon: Routledge, 2011. 226 s. ISBN 978–0–203–

82869–4. s. 4. 
6 JIRÁK, Jan. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. 164 s. ISBN 80-246-0182-6. 
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směrem nahoru od veřejnosti k úřadům.7 Robert Denton a Gary Woodward tvrdí, že 

charakteristikou politické komunikace není zdroj a příjemce zprávy, nýbrž je to její obsah 

a účel. Také zdůrazňují obousměrný tok informací mezi aktéry, jelikož politickou 

komunikaci definují jako “čistou diskusi o alokaci veřejných zdrojů (příjmy), úřední moci 

(komu je dána pravomoc přijímat právní, legislativní a výkonná rozhodnutí) a úředních 

sankcích (co stát odměňuje nebo trestá)“.8 Dle Davida Swansona a Dana Nimmo má 

politická komunikace za cíl ovlivnit veřejné mínění a strategicky přesvědčit občany 

v politických záležitostech.9  

1.1.2 Etapy politické komunikace 

Jay Blumler a Dennis Kavanagh demonstrovali vývoj politické komunikace na 

třech fázích (později byla doplněna i čtvrtá fáze). Charakterizovali jej kromě časového 

ohraničení na základě proměn ve společnosti, vývoje politiky a rozvoje mediálních 

systémů. 

„Zlatý věk politických stran“ započal během druhé světové války. Hlavním 

komunikačním médiem doby byl tisk. Tradiční masové politické strany byly ideologicky 

ukotveny a usilovaly o společenské změny. Charakteristika jejich voličů spočívala ve 

vysoké stranické loajalitě a identifikaci s programovým zaměřením. V tomto kontextu se 

hovoří o hypotéze zamrznutí stranických systémů, jak jej pojmenovali politologové Stein 

Rokkan a Seymour Martin Lipset.10 Druhou fázi, která přichází v 60. letech, lze 

pojmenovat podle dominantního média jako „televizní věk“. Populaci doprovázela větší 

sociální mobilita a voliči ztráceli stranickou loajalitu k tradičním politickým subjektům. 

Politické strany se musely trendu přizpůsobit, aby udržely svou konkurenceschopnost, 

což vyžadovalo preciznější segmentaci trhu s ohledem na nové segmenty voličů.11 

 
7 NORRIS, Pippa. Political Communication: Technological Diffusion and Democracy. In: SMELSER, Neil J. a Paul 

B. BALTES.  International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2001. ISBN 978-

0-08-043076-8. 
8 WOODWARD, Gary a Robert DENTON. Political Communication in America. 2. Praeger, 1990. 363 s. ISBN 

9780275930943. s. 11. 
9 SWANSON, David a Dan NIMMO. New Directions in Political Communication: A Resource Book. Newbury Park, 

California: SAGE Publications, In, 1990. 416 s. ISBN 9780803933347. s. 9. 
10 LIPSET, Seymour Martin a Stein ROKKAN. Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives. 

Free Press, 1967. 554 s. ISBN 978-0029191507. 
11 MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci: Politici, občané a online sociální sítě. Masarykova 

univerzita, 2018. 242 s. ISBN 8021091312. 
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Do aktuální doby a pro účely této práce je stěžejní třetí a čtvrtá fáze. Počátek 

„digitální doby“ je zasazen do 90. let s příchodem internetu. Rozmach internetu přispěl 

nejvyšší mírou k profesionalizaci tohoto oboru, neboť politickým subjektům umožňuje 

vytvářet personalizovaná sdělení, segmentaci cílových skupin či sbírat relevantní data o 

voličích.12 Volič se chová pragmaticky a je ochoten změnit svou volbu na základě 

přesvědčování politických aktérů a médií, přirovnává se tak k politickému spotřebiteli. 

Vazba mezi ním a stranou stále výrazně upadá. Permanentní politické kampaně jsou 

koordinované a decentralizované. Na vzestupu je personalizace politiky a řada úspěšných 

stran je postavena na populistické a antielitářské rétorice.13 Dnešní politická komunikace 

je doplněna o koncepty čtvrté fáze, jejíž začátek nelze určit, neboť příchod neurčuje žádný 

převrat na mediálním poli. Posiluje však výrazně třetí část a dá se hovořit o fenoménu 

nových médií, která postupně nahrazují tradiční média. Výrazně roste vliv nepolitických 

aktérů, politického marketingu a nové technologie přináší možnost okamžité zpětné 

vazby. Veřejnost se aktivněji zapojuje do debaty a cítí větší propojenost s politiky. 

Dochází též k vulgarizaci a medializaci témat.14 

1.2 Politický marketing 

Pro porozumění politického marketingu je důležité si definovat marketing 

samotný. Dle American Marketing Association marketing můžeme chápat „jako činnost, 

soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají 

hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost“.15 Dle Philipa Kotlera 

a Kevina Lane Kellera je klíčovým cílem marketingu identifikovat a uspokojovat lidské 

potřeby. Marketing však není využíván pouze pro podporu zboží, služeb, událostí, 

zážitků, osob či míst, ale i politických subjektů.16 

Podobně jako politická komunikace, tak i politický marketing je dynamický 

interdisciplinární obor na pomezí politologie, ekonomie a dalších příbuzných oblastí. 

 
12 MATUŠKOVÁ, Anna, Otto EIBL a Jan KRČMÁŘ. Efektivní politická komunikace. Praha: Evropské hodnoty, 

2009. 62 s. ISBN 978-80-904158-3-6. 
13 KAVANAGH, Dennis. The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political 

Communication. 1999, 16(3), 209-230.  
14 TASENTE, Tanase. The 4 phases of evolution of political communication systems: from the golden age of the 

parties to the golden age of the users. Technium Social Sciences Journal. 2020, 2(1), 76-83.  
15 American Marketing Association. Definitions of Marketing. Ama.org [online]. [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ 
16 KELLER, Kevin Lane a Philip KOTLER. Marketing management. 12. Praha: Grada, 2007. 816 s. ISBN 80-247-

1359-4. 
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Dominic Wring politický marketing chápe jako situaci „kdy politická strana nebo 

kandidát nejprve využívá průzkumů veřejného mínění a analýzy prostředí k vytvoření a 

propagování konkurenceschopné nabídky za účelem realizace vlastních organizačních 

cílů a uspokojení voličských skupin výměnou za jejich podporu.“17 Podle Darrena 

Lillekera politický marketing užívá marketingové koncepty a metody při tvorbě 

volebních kampaní, udržování interních vztahů a určování stranické politiky. Za jeho 

příčinu považuje zvýšení politického konzumerismu a snížení příslušnosti k politickým 

stranám.18 Dle Jennifer Lees-Marshment politické elity využívají marketingové nástroje 

a koncepty k dosažení vytyčených cílů a pochopení i interakci se svým politickým trhem. 

Elity chápe v širším pojetí. Kromě politiků, politických stran, jejich programu a vládních 

resortů, jsou to také nevládní organizace a zájmové skupiny.19  

1.3 Prvky moderní volební kampaně 

Volební kampaní lze v ČR označit soustředěnou propagaci politické strany, hnutí 

či kandidujícího politika, která je ohraničena stanovením data voleb a vyhlášením jejich 

výsledků.20 Součástí je i negativní kampaň neboli cílená kritika vznesená jedním 

kandidujícím proti druhému.21 Rozvoj a profesionalizace oboru přispěly k tomu, že strany 

se nesoustředí pouze na toto období, nýbrž využívají politický marketing i mimo 

předvolební čas, hovoříme tak o permanentní kampani. Lebedová zmiňuje klíčové 

aspekty kampaně. Patří mezi ně nutnost informovat voliče o konání voleb a politickém 

záměru strany, přesvědčování nových a upevňování podpory stávajících voličů a také 

mobilizace elektorátu, aby se voleb zúčastnil a odevzdal hlas.22  

 
17 WRING, Dominic. Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political Marketing. Journal of 

Marketing Management. 1997, 13(7), 651-663.  
18 LILLEKER, Darren. The Impact of Political Marketing on Internal Party Democracy. Parliamentary Affairs. 

2005, 58(3), 570-584. 
19 LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political Marketing Principles and Applications. 2. Routledge, 2014. 292 s. ISBN 

978-0415632072 
20 PSP ČR. Organizace a průběh voleb do PS. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2022-

04-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=300. 
21 GEER, John G. In Defense of Negativity: Attack Ads in Presidential Campaigns. Chicago: University of Chicago 

Press, 2006. ISBN 9780226284989. 
22 LEBEDOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a 

volebních kampaní. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 106 s. ISBN 80-210-3800-

4. s. 22-23. 
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1.3.1 Předvolební průzkumy veřejného mínění 

Před začátkem volební kampaně či politického záměru, kterým je i vznik 

předvolební koalice, si subjekty nechávají vypracovat podrobný kvantitativní výzkum 

politického záměru. Tzv. benchmark je pomůckou pro tvorbu strategického plánu 

kampaně. Z kvalitativních výzkumů je využívána metoda focus group, kdy se skupina 

lidí účastní řízené diskuse s moderátorem za účelem zjištění podrobnějších názorů.23 

Rozšířeným způsobem strategické analýzy situace je SWOT analýza, která zadavateli 

poskytne informace o slabých i silných stránkách, příležitostech a hrozbách politického 

subjektu.  

Předmětem debat a vlivným faktorem u voličů jsou průzkumy veřejného mínění 

od výzkumných agentur, které se objevují v médiích. S vlivem průzkumů na chování 

voliče se pojí dva fenomény. Tzv. bandwagon efekt popisuje situaci, kdy volič preferuje 

kandidáta, na kterém se shoduje majorita občanů. Opačný jev vyvolává tzv. underdog 

efekt, kdy voliči podporují slabší kandidáty s vyvažovacími tendencemi. Na obrázku č. 1 

si můžeme povšimnout, že veškerá komunikace je namířena na politický trh, který se 

nevztahuje pouze na voličskou veřejnost, ale patří do něj všechny zainteresované strany, 

tzv. stakeholdeři.24  

Obrázek č. 1: Političtí stakeholdeři.25 

 

 
23 KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Praha: Grada, 2012. 104 s. ISBN 978-

80-247-4013-3. 80 s. 
24 LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political Marketing Principles and Applications. 2. Routledge, 2019. 292 s. ISBN 

9780815353225. 3 s. 
25 Tamtéž. 
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Obsahem analýz výzkumných agentur jsou i podpůrná data, která mají za cíl 

vysvětlit přesuny a motivace voličů. Politickým stranám poskytují zpětnou vazbu a 

mohou podle nich upravit strategii. Nejpřesnější odhad volebních výsledků poskytuje 

volební model, který na rozdíl od voličských preferencí nezahrnuje nerozhodnuté voliče. 

Průzkum stranických preferencí poukazuje na oblíbenost jednotlivých stran a zahrnuje do 

výsledku všechny voliče včetně nerozhodnutých a těch, co se k volbám nechystají. 

Strategické informace poskytuje volební potenciál, jenž zahrnuje všechny respondenty 

přemýšlející nad volbou daného subjektu, přičemž mohou zvolit více než jeden. Podíl 

loajálních voličů znázorňuje graf voličského jádra.26
 

1.3.2 Volební strategie 

Klíčem úspěšné kampaně je adekvátně zvolená volební strategie, která zahrnuje 

soubor metod, technik a rozhodovacích postupů v závislosti na době a politickém 

prostředí, jež vede k maximálnímu volebnímu výsledku.27 Podstatou strategického 

marketingu je, podobně jako u ekonomického marketingu, STP (segmentace, targeting, 

positioning). Segmentace trhu identifikuje a profiluje skupiny sdílející podobné potřeby 

a přání. Philip Kotler a Kevin Lane Keller zmiňují jako hlavní proměnné geografické, 

demografické, psychografické a behaviorální aspekty. Úkolem tvůrců strategie je rozdělit 

tyto skupiny do segmentů a rozhodnout o strategické alokaci zdrojů a zaměření tam, kde 

to bude v rámci trhu nejefektivnější vzhledem k podpoře dosažení cílů. Tento výběr 

cílových skupin se uskutečňuje v rámci targetingu. Umístění politické strany nebo 

kandidáta na politickém trhu v myslích voličů ve vztahu ke konkurentům se nazývá 

positioning.28 S positioningem se pojí termín politický branding založený na vnímání 

politické organizace nebo jednotlivce veřejností v dlouhodobé perspektivě. Politický 

brand (značka) nepojednává pouze o vizuálních aspektech, ale je to nehmotný 

psychologický souhrn asociací a dojmů, jež značí postoj veřejnosti vůči politikovi či 

 
26 CHÁBOVÁ, Kristýna. Komparace metodických postupů předvolebních průzkumů agentur CVVM, ppm factum, 

Median a STEM. Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a1395/f28/Komparace%20metodických%20postupů

%20předvolebn%C3%ADch%20průzkumů.pdf 
27 SKRZYPINSKI, Dariusz, Strategie politických stran. In: JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do 

teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006. 203 s. ISBN 80-7364-011-2. 
28 KELLER, Kevin Lane a Philip KOTLER. Marketing management. 12. Praha: Grada, 2007. 816 s. ISBN 80-247-

1359-4. 
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politické organizaci. Vnímání značek utváří nespočet individuálních zkušeností a 

interakcí s politickým subjektem.29 

1.3.3 Digitální média  

Gianluca Giansante vidí důležitost ve vytvoření centrálního komunikačního uzlu, 

kde se rozvíjí a prezentuje veškerá komunikační aktivita. Obvykle se tím rozumí webová 

stránka politické strany či kandidáta, kde je umožněna svoboda personalizace nejen 

grafické části, ale i dalších nástrojů pro podporu a růst strategických cílů a aktivit 

kampaně. Autorka dodává, že web nemusí být primárním komunikačním kanálem, neboť 

v posledních letech se nepostradatelným nástrojem politického marketingu stala sociální 

média. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a mnoho dalších poskytují politickým 

subjektům příležitost k interakcím, budování vztahů a zapojení voličského elektorátu.30  

Vzhledem k personalizaci politiky je kladen důraz i na individuální profily lídrů. 

Dalším důležitým online nástrojem pro udržování kontaktu s příznivci je e-mail. Jelikož 

voliči zpravidla dávají souhlas s odběrem pravidelných či nepravidelných zpráv 

(tzv. newsletter), jedná se o komunikaci s příznivci strany či kandidáta. Jedním z 

klíčových prvků je stále televize, která se v předvolebním období stává dějištěm 

politických debat a vysílají se zde stranická prohlášení a tiskové konference. Jak již bylo 

zmíněno, na publikum má také výrazný vliv nastolování různých témat (agenda setting) 

a informování o předvolebních průzkumech. 

1.4 Předvolební koalice 

1.4.1 Specifikum koaliční politické komunikace 

Koaliční strany mají v oblasti politické komunikace dvě stěžejní komunikační 

úlohy. Musí se nejen prezentovat jednotně v rámci koalice, ale také nadále budovat 

vlastní politickou značku a soustředit se na svůj program a priority. Pro koaliční partnery 

je jednou z počátečních výzev obhájit koalici svým voličům. Lanny Martin a Georg 

 
29 TORRES-SPELLISCY, Ciara. Political Brands. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019. 352 s. ISBN 

9781789901825. 
30 GIANSANTE, Gianluca. Online Political Communication: How to Use the Web to Build Consensus and Boost 

Participation. Ohio State University Press: Springer International Publishing, 2015. 203 s. ISBN 978-3319176161. 
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Vanberg uvádí, že zatímco jeden segment voličů považuje kompromis za nezbytný pro 

uskutečnění politických cílů, tradičnější voliči mohou koalici vnímat jako ústupek od 

původních záměrů výměnou za výhodnější pozici. Proto je důležité klást důraz na svá 

témata a sdělit, že strany neustupují od svých politických cílů při nastolení kompromisu. 

Koalice zpravidla vznikají na určité ideologické a politické blízkosti a ve své komunikaci 

mají tendenci zdůrazňovat sjednocující otázky a eliminovat rozdělující názory. Autoři též 

uvádějí, že koaliční strany komunikují rozsáhleji o vnitrostranických otázkách než 

samostatné subjekty.31  

Předvolební koalice oproti povolebním mohou eliminovat nevýhody volebního 

systému a často dochází k vyššímu společnému výsledku. V parlamentních demokraciích 

jsou strany obvykle nuceny vstoupit do koalic, pokud se chtějí podílet na výkonné moci 

a aktéři předvolebních koalic mají výhodnější pozici při vyjednávání. Na druhou stranu, 

samostatná kandidatura umožňuje větší zaměření na vlastní program, posilování značky, 

konzistentnější kampaň, flexibilitu a nižší míru nejistoty v komunikaci. 

1.4.2 Specifikum českého politického prostředí pro předvolební koalice 

V českém politickém prostředí se předvolební koalice považuje za samostatné 

volební uskupení bez právní subjektivity. Právní úkony za koalici vykonává vždy jedna 

ze stran.32 Politická strana či hnutí ve volbách do PSP ČR může být členem pouze jedné 

koalice, jejíž složení musí být stejné ve všech volebních krajích. Pro samostatné strany i 

koalice je zákonem stanovena maximální výše kampaně na 90 milionů korun.33 

Změnou pro koalice se stal zákon č. 189/2021 Sb. z února 2021, který zrušil 

přepočet hlasů d'Hondtovou metodou zvýhodňující větší strany. Nově byla přijata 

Imperialiho metoda rozdělování mandátů v prvním skrutiniu na úrovni volebních krajů a 

Hagenbach-Bischoffova metoda pro rozdělování zbylých mandátů ve druhém skrutiniu. 

Současně se snížila uzavírací klauzule pro koalice, která se v minulosti stala pro 

potenciální koalice demotivačním elementem. Podle předchozího volebního zákona 

potřebovala získat dvojkoalice 10 %, trojkoalice 15 % a vícečlenná koalice 20 % z 

 
31 MARTIN, Lanny W. a Georg VANBERG. Coalition Government and Political Communication. Political 

Research Quarterly. 2008, 61(3), 502-516. 
32 SIVERA, František a Jan OUTLÝ. Pravidla kampaně: Parlamentní volby. Outly.cz [online]. [cit. 2022-04-15]. 

Dostupné z: https://outly.cz/?page_id=1446 
33 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 

In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 17. 4. 2022]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247 

https://outly.cz/?page_id=1446
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celkového počtu platných hlasů. Novela stanovuje uzavírací klauzuli na 8 % pro 

dvojkoalice a 11 % pro tří a vícečlenné koalice.34  

V případě hlasování pro koaliční uskupení je významným institucionálním 

prvkem možnost udělení až čtyř preferenčních hlasů pro libovolné kandidáty. Pokud 

kandidující dosáhne alespoň 5 % z celkového počtu udělených preferenčních hlasů, 

automaticky se řadí na první místo kandidátní listiny. Voličům to umožňuje ovlivnit 

pořadí kandidátů a počet poslanců za koaliční strany. Na druhou stranu systém 

preferenčních hlasů pro účastníky koalice představuje určitou nejistotu z možného 

vykroužkování kandidátů jednoho koaličního partnera na úkor druhého. Příkladem může 

být původně paritně zastoupená kandidátní listina koalice KDU-ČSL a US-DEU (Unie 

svobody a Demokratická unie), která vzhledem k častějšímu využívání preferenčních 

hlasů lidoveckých voličů přinesla 22 mandátů pro KDU-ČSL a pouhých 9 pro US-DEU.35 

1.4.3 Možnosti spolupráce stran a hnutí  

Po volbách 1998 byla utvořena dosud jediná řádná předvolební koalice, která 

uspěla ve volbách do PSP ČR. Tzv. Čtyřkoalici tvořila KDU-ČSL, US, DEU a Občanská 

demokratická aliance (ODA). Do voleb 2002 kvůli finančním problémům nekandidovala 

v koalici ODA a došlo ke spojení US a DEU. Koalice KDU-ČSL a US-DEU se stala 

středovou alternativou mezi hegemony tehdejší politiky ČSSD a ODS.36 Dokázala získat 

ve volbách 31 mandátů a společně s ČSSD vládla těsnou většinou 101 poslanců.37  

Pro strany a hnutí je však více možností předvolební spolupráce. V případě 

kandidatury jednoho subjektu „s podporou“ druhého subjektu se jedná o neformální 

vyjádření spolupráce. Často podporu větším stranám poskytují menší subjekty, jde ovšem 

o velice minoritní strany se zanedbatelným významem. Ve volbách 2010 a 2013 využily 

tuto formu spolupráce nově vzniklé politické subjekty TOP 09 a hnutí STAN.38 Formálně 

 
34 ČSÚ. Metody pro přepočet hlasů na mandáty. Český statistický úřad [online]. 17. 8. 2021 [cit. 2022-04-18]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty 
35 ČSÚ. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. - 15.6.2002. 

Volby.cz [online]. [cit. 2022-04-17]. Dostupné 

z: https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps115?xjazyk=CZ&xv=12&xt=0&xkstrana=25&xkraj=0 
36 PROKOP, Ivo. Rozpadla se čtyřkoalice, která podle průzkumů mohla vyhrát volby. Český rozhlas [online]. 

7. 6. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://cesky.radio.cz/rozpadla-se-ctyrkoalice-ktera-podle-pruzkumu-mohla-

vyhrat-volby-8538593 
37 ČTK. V roce 2002 vznikla nová vláda za měsíc po volbách. České noviny [online]. 20. 4. 2006 [cit. 2022-04-28]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-roce-2002-vznikla-nova-vlada-za-mesic-po-volbach/183984 
38 TOP 09. Smlouva o dlouhodobé spolupráci. TOP 09 [online]. Praha, 26. 9. 2013 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.top09.cz/files/soubory/smlouva-o-dlouhodobe-spolupraci-mezi-top-09-a-stan-2013_1017.pdf 
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to však byla kandidatura strany TOP 09 a Starostové byli přítomni na jejich kandidátní 

listině. Politické strany se mohou rovněž sloučit do jedné, jako tomu bylo v případě US a 

DEU nebo vytvořit pro účel předvolební koalice nový subjekt. Dalším způsobem, který 

se objevil i v rámci voleb do PSP ČR 2021, je přejmenování politického subjektu. 

Trojkoalice složena z Trikolóry hnutí občanů, Svobodných a Soukromníků obešla volební 

klauzuli dočasným přejmenováním Trikolóry na Trikolora Svobodní Soukromníci.39 

1.4 Představení stran a předchozího spojování 

1.4.1 Česká pirátská strana (Piráti a Starostové) 

Česká pirátská strana byla zaregistrována v roce 2009. Klíčovou politickou 

ambicí se stala reforma autorského zákona, ale postupem času programy pirátských stran 

po celé Evropě začaly zahrnovat veškerá politická témata.40 Dle pirátské strategie je 

hlavní vizí „svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Protože jedině ta vede 

k moderní, udržitelné a prosperující ekonomice, která umožní vysokou kvalitu života v 

budoucnosti“.41 Strana se prezentuje jako liberální a středová. V Evropském parlamentu 

Piráti figurují ve frakci Zelení (Greens/EFA). Mezi další programové priority patří 

efektivní využívání technologií, digitalizace státní správy, boj s korupcí, občanská 

svoboda či politika vstřícná k životnímu prostředí. 

Během prvních let svého působení Piráti dosahovali ve volbách do PSP ČR 

voličské podpory v řádech desetin procent, poprvé dosáhli na státní příspěvek 

v předčasných volbách do PSP ČR 2013 se ziskem 2,66 % hlasů. Výraznější nárůst se 

projevil v roce 2014, kdy stranu podpořilo 4,78 % voličů ve volbách do Evropského 

parlamentu a též získala křesla v zastupitelstvech obcí a 4 mandáty v hlavním městě. 

V roce 2017 vstoupila se ziskem 10,79 % hlasů do PSP ČR, kde se zařadila do opozičních 

lavic. Rostoucí voličský elektorát potvrdila i v následujících letech v rámci voleb do 

krajských a obecních zastupitelstev.  

 
39 MATULÍK, Petr a Miroslava SLOUPOVÁ. Česká soda je trezorový seriál, vítězí politická korektnost, říká šéfka 

Trikolory. iDNES.cz [online]. 7. 6. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-

zuzana-majerova-zahradnikova-hnuti-trikolora-predsedkyne-volby-snemovna.A210607_115616_domaci_pmk 
40 PSP ČR. Poslanecký klub České pirátské strany. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 

[cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6600 
41 MICHÁLEK, Jakub a Šárka ALTMANOVÁ. Pirátská strategie. Piráti [online]. 12. 11. 2018 [cit. 2022-04-17]. 

Dostupné z: https://www.pirati.cz/assets/pdf/piratska-strategie.pdf 
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Piráti si na celorepublikové úrovni zakládali na samostatné kandidatuře, výjimkou 

je několik případů z voleb do obecních (např. hnutí Žít Brno, Jinak!)42 nebo krajských 

(např. Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna)43 zastupitelstev. Starostům nabízeli 

místa na kandidátní listině před volbami 2017, ti však neměli zájem.44 Formace Piráti a 

Starostové společně kandidovala v Olomouckém kraji na krajské úrovni 2020.45 Následně 

začala vyjednávání o společném postupu ve volbách do PSP ČR. 

1.4.2 STAN (Piráti a Starostové) 

Historie původně regionálního hnutí STAN sahá do roku 2004, kdy byla 

vytvořena krajská uskupení starostů. Transformace na celostátní subjekt proběhla před 

volbami do Evropského parlamentu roku 2009. Hnutí STAN se na politickém kompasu 

profiluje jako středové až středopravé. Podobně jako voličské jádro, tak i čelní 

představitelé často přichází ze zastupitelstev menších měst a obcí. STAN má svého 

jediného europoslance v Evropské lidové straně (EPP). Mezi dlouhodobé priority patří 

odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, ochrana životního prostředí,46 

princip subsidiarity, rozpočtové určení daní, svoboda a odpovědnost jednotlivce či 

proevropská politika.47 

Před květnovými parlamentními volbami v roce 2010 navázalo hnutí 

dlouhodobou spolupráci se stranou TOP 09 na parlamentní úrovni. Formace obdržela 

16,7 % hlasů a zasedla ve vládě s ODS a stranou Věci veřejné. V nadcházejících volbách 

po pádu tehdejší vlády její zisk klesl na 11,99 % hlasů a zůstala v opozici. Spolupráce 

 
42 ČSÚ. Volby do zastupitelstev obcí. Volby.cz [online]. [cit. 2022-04-17]. Dostupné 

z: https://volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=12&xdz=2&xnumnuts=3107&xobec=552046&xstra

na=529 
43 RŮŽIČKOVÁ, Mirka. Piráti, Zelení a hnutí Změna společně do voleb v Pardubickém kraji. Krajské volby 

2016 [online]. 18. 5. 2016 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20160519205653/http://www.krajskevolby2016.cz/pirati-zeleni-a-hnuti-zmena-spolecne-

do-voleb-v-pardubickem-kraji/ 
44 FROUZOVÁ, Kateřina a Martin ŤOPEK. Pojďte na naše kandidátky, lákají piráti Starosty. Zřejmě hulí slušnej 

matroš, reagoval Bělobrádek. Aktuálně.cz [online]. 13. 7. 2017 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pojdte-na-nase-kandidatky-vyzyva-ceska-piratska-strana-

staro/r~02c4342467c711e79c3f0025900fea04/ 
45 STAN. Naši kandidáti pro krajské volby 2020 - koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ. Starostové a nezávislí [online]. 

[cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/olomoucky-kraj/volby-2020-olomoucky-

kraj/nasi-kandidati-pro-krajske-volby-2020-koalice-pirati-a-starostove 
46 PSP ČR. Poslanecký klub Starostové a nezávislí. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 

2022-04-18]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6700 
47 STAN. STANOVY HNUTÍ STAN 2021. Starostové a nezávislí [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné 

z: https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/stanovy 
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s TOP 09 byla ukončena v roce 2016 kvůli názorovému pnutí.48 V roce 2016 

zaznamenalo hnutí se svými partnerskými uskupeními zisk téměř 10 % z celkového počtu 

krajských mandátů.49 Před sněmovními volbami 2017 se pokoušelo vytvořit předvolební 

koalici s KDU-ČSL. Ta však nevznikla kvůli obavám z nepřekročení zvýšené volební 

klauzule pro koalice na 10 %.50
 Hnutí STAN kandidovalo poprvé samostatně a těsně se 

dostalo přes pětiprocentní hranici do dolní komory Parlamentu, ale na vládě se 

nepodílelo.51 Pro volby do Evropského parlamentu 2019 obnovilo spolupráci s TOP 09, 

o rok později bylo zvoleno i několik společných kandidátů do Senátu ČR. Následně začal 

voličský elektorát sílit, což potvrdily výsledky v komunálních a krajských volbách, po 

kterých hnutí vyjednalo čtyři hejtmanské pozice. Úspěch zaznamenali i kandidáti do horní 

komory Parlamentu, ve Valdštejnském paláci má nyní STAN druhý nejsilnější klub. 

V říjnu 2020 v čele s Vítem Rakušanem začala intenzivní jednání s Českou pirátskou 

stranou o předvolební koalici. 

1.4.3 KDU-ČSL (SPOLU) 

KDU-ČSL má stoletou tradici a její kořeny sahají až do roku 1919. 

Křesťanskodemokratickou stranu lze definovat jako konzervativní středový subjekt, který 

se v minulosti prokazoval poměrně vysokým koaliční potenciálem, jelikož na vládě 

spolupracoval s levicovými i pravicovými stranami. Přestože historicky strana 

zastupovala nábožensky orientované obyvatelstvo, nyní ji volí jako středovou alternativu 

i ateističtí voliči. Těží z velké podpory moravských obcí a menších měst. Členství 

v Severoatlantické alianci a Evropské unii považuje za klíčové. V Evropském parlamentu 

se KDU-ČSL připojila k Evropské lidové straně (EPP). Mezi programové priority patří 

podpora tradiční rodiny, osobní odpovědnosti, kvalitního školství, drobných podnikatelů, 

principu subsidiarity nebo ochrana životního prostředí.52 

 
48 ČT 24. TOP 09 a Starostové ukončí spolupráci, Gazdík má odejít z vedení sněmovny. ČT 24 [online]. 8. 11. 2016 

[cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1952940-top-09-a-starostove-ukonci-spolupraci-

gazdik-ma-odejit-z-vedeni-snemovny 
49 STAN. Výsledky voleb. Starostové a nezávislí [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.starostove-

nezavisli.cz/volby/archiv/vysledky-voleb 
50 KOTKOVÁ, Anna. Rozpad dvojkoalice: Starostové půjdou do voleb bez lidovců. Chceme budovat svou identitu, 

řekl Gazdík. iROZHLAS.cz [online]. 25. 7. 2017 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/dvojkoalice-se-rozpada-starostove-chteji-jit-do-snemovnich-voleb-bez-lidovcu_1707251740_ako 
51 SŮSA, Richard. STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí. Novinky.cz [online]. 10. 6. 2021 [cit. 

2022-04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/volby/clanek/starostove-a-nezavisli-vyrostli-z-regionalniho-hnuti-

40362924 
52 KDU-ČSL. Odkud a kam lidovci jdou. KDU-ČSL [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.kdu.cz/o-

nas/kdo-jsme 
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V devadesátých letech se strana podílela na vládě s ODS, ale spolupráce byla 

ukončena v roce 1997 po skandálech ohledně financování koaličního partnera. 

Přítomnost opoziční smlouvy vedla k vytvoření opoziční středopravicové 

Čtyřkoalice (KDU-ČSL, US-DEU a ODA). Pod vedením Cyrila Svobody, kdy již 

figurovala pod značkou Koalice, se umístila na čtvrtém místě se ziskem 14,2 % platných 

voličských hlasů ve volbách do PSP ČR 2002. Tehdy do vlády vstoupila s ČSSD. V 

následujícím volebním období (2006–2010) byla opět vládní stranou, tentokrát znovu 

s ODS doplněnou o Stranu zelených. Část lidovců v čele s bývalým předsedou 

Miroslavem Kalouskem se po pádu tehdejší vlády odštěpila a založila stranu TOP 09. 

Odliv voličů znamenal, že lidovci poprvé v polistopadové éře neuspěli ve volbách do PSP 

ČR. V dalších volbách se KDU-ČSL vrátila se ziskem 6,8 % hlasů do dolní komory 

Parlamentu a stala se součástí vlády s ČSSD a hnutím ANO.53 Před volbami 2017 jednala 

o spolupráci se Starosty, kvůli obavám z nepřesáhnutí 10% klauzule nakonec subjekty 

kandidovaly samostatně, přičemž oba skončily v opozici. Během voleb do krajských 

zastupitelstev v roce 2020 si KDU-ČSL vyzkoušela spolupráci napříč kraji nejen se svými 

budoucími předvolebními partnery TOP 09 a ODS, ale i se STAN. 

1.4.4 ODS (SPOLU) 

ODS byla založena po rozpadu Občanského fóra Václavem Klausem v roce 1991. 

Liberálně konzervativní strana zásadně formovala porevoluční politiku a podílela se na 

řadě vlád. V její politice je kladen důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, snižování 

byrokracie, individuální odpovědnost a zdravé veřejné finance. V Evropském parlamentu 

figuruje ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Klíčové je pro stranu 

upevnění ČR v mezinárodních institucích, zvláště v NATO.54 

Václav Klaus se stal prvním předsedou vlády samostatné ČR v roce 1993 na 

základě vítězství ve volbách o rok dříve. Post nejsilnější strany ODS obhájila i 

v následujících volbách, před kterými se sloučila s Křesťanskodemokratickou stranou. 

Během krize ohledně financování strany, tzv. Sarajevském atentátu, ji však byla poslanci 

KDU-ČSL a ODA v roce 1997 vyslovena nedůvěra. Volební období 1998-2002 je spjato 

 
53 KDU-ČSL. Stručná Historie ČSL a KDU-ČSL. KDU-ČSL [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.kdu.cz/o-nas/historie 
54 ODS. Základní informace o Občanské demokratické straně. ODS [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.ods.cz/o-nas 
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s „opoziční smlouvou“, kdy ODS tolerovala menšinovou vládu politického konkurenta 

Miloše Zemana a jeho ČSSD. Po prohraných volbách v roce 2002 Václav Klaus z vedení 

strany odešel (o rok později byl zvolen prezidentem) a novým předsedou se stal Mirek 

Topolánek. Po jeho příchodu ODS začala posilovat a po volbách v roce 2006 byl 

Topolánek jmenován premiérem. Vládní většina v PSP ČR nebyla stabilní a před 

dokončením volebního období byla vládě vyslovena nedůvěra. V nadcházejících volbách 

ODS sice skončila na druhém místě, avšak disponovala koaličním potenciálem a se 

spřízněnými Věcmi veřejnými a TOP 09 utvořila vládu. Policejní razie v sídle Úřadu 

vlády odstartovala politickou krizi a demisi premiéra Petra Nečase. Předčasné volby 

znamenaly pro ODS historický neúspěch, kdy získala pouze 7,72 % hlasů a skončila v 

opozici. Petr Fiala se stal na začátku roku 2014 novým předsedou a ODS voličský 

elektorát začal pomalu sílit. V parlamentních volbách 2017 se vrátila na druhé místo, 

výsledkem však bylo pouze 25 mandátů a opětovná opoziční role.55  

O rok později se konaly úspěšné volby do Senátu ČR a senátor ODS Jaroslav 

Kubera se stal předsedou horní komory (po smrti byl nahrazen Milošem Vystrčilem). 

Další vydařené senátní volby v roce 2020 posílily společný senátorský klub s TOP 09 a 

po krajských volbách byly vyjednány 4 hejtmanské posty. Úspěch kandidatury ve 

středopravicových formacích předznamenal i vyjednávání s TOP 09 a KDU-ČSL. 

1.4.5 TOP 09 (SPOLU) 

Jak již název napovídá, TOP 09 vznikla v roce 2009. Na založení nové strany se 

podílel tehdejší ministr financí za KDU-ČSL Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, 

kterého jako nestraníka dosadila Strana zelených na post ministra zahraničních věcí. 

Společně s Miroslavem Kalouskem se do pravicové liberálně-konzervativní strany 

přidala i část zvolených či řadových členů KDU-ČSL. Prvním předsedou strany, jež 

definují slova tradice, odpovědnost, prosperita a rok založení, se stal Karel 

Schwarzenberg. Stěžejní voličskou základnu TOP 09 tvoří mladší a střední generace, 

velkou podporu má ve větších městech, zejména v Praze. Výrazně proevropská strana 

staví na tradici křesťansko-židovské kultury. V Evropském parlamentu zaujímá TOP 09 

 
55 ODS. Historie Občanské demokratické strany. ODS [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.ods.cz/o-

nas/historie 
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s KDU-ČSL místo v řadách Evropské lidové strany (EPP), oba subjekty vytvořily i 

společnou národní delegaci ve straně.56   

První volby do PSP ČR přinesly nevídaný úspěch. Hlas pro TOP 09 s podporou 

Starostů v roce 2010 odevzdalo 16,7 % voličů. Po vytvoření koalice s ODS a další novou 

stranou Věci veřejné obsadila TOP 09 pět ministerských křesel. Vládní koalice se 

rozpadla po aféře vrchní ředitelky kabinetu předsedy vlády Jany Nagyové. Podpora 

tehdejších vládních stran v předčasných volbách v roce 2013 rapidně klesla a TOP 09 

zaznamenala propad na 11,99 % hlasů. Klesající trend potvrdily i další volby druhé 

kategorie a novým předsedou se stal Miroslav Kalousek. Ten rezignoval v roce 2017, kdy 

strana obdržela pouze 5,31 % hlasů ve volbách do PSP ČR a následně ho nahradil bývalý 

místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Na stranickém sjezdu v roce 2019 byla zvolena novou 

předsedkyní Markéta Pekarová Adamová.57  

TOP 09 již od svého vzniku úzce spolupracovala s hnutím STAN. V prvních 

letech byla kooperace velmi úspěšná a probíhala téměř na všech úrovních. Postupně se 

subjekty názorově rozcházely a partnerství bylo ukončeno v roce 2016. Nicméně 

v budoucnu se spolupráce obnovila v několika případech při komunálních volbách a 

společně kandidovaly též do Evropského parlamentu v roce 2019.58 Roku 2020 během 

krajských voleb úspěšně kandidovala v koalicích, často s ODS a KDU-ČSL. TOP 09 

vysílala řadu společných kandidátů i do senátních voleb, kde nyní tvoří největší 

senátorský klub společně s ODS.59 

 
56 Lidovky.cz. Lidovci a TOP 09 tvoří společnou delegaci europoslanců. Vede ji Niedermayer. Lidovky.cz [online]. 5. 

6. 2014 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/kdu-csl-a-top-09-vytvorilo-spolecnou-

delegaci-europoslancu-vede-ji-niedermayer.A140605_102317_ln_domov_ele?recommendationId=00000000-0000-

5000-8000-000000000000 
57 BARTONÍČEK, Radek. TOP 09 povede Pekarová Adamová. Přání mít Pospíšila místopředsedou jí však 

nesplnili. Aktuálně.cz [online]. 24. 11. 2019 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/novou-predsedkyni-top-09-je-marketa-pekarova-adamova-

porazil/r~3d0ec9b00e2211ea88f50cc47ab5f122/ 
58 SŮSA, Richard, Barbora ZPĚVÁČKOVÁ a Renáta BOHUSLAVOVÁ. TOP 09: Vznik a vývoj 

strany. Novinky.cz [online]. 10. 6. 2021 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/volby/clanek/top-09-

vznik-a-vyvoj-strany-40353625 
59 Senát Parlamentu České republiky. Senátorský klub ODS a TOP 09. Senát Parlamentu České republiky [online]. 

28. 4. 2022 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=28.4.2022&O=13&par_2=474 
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1.5 Motivace vzniku předvolebních koalic  

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, důvodů pro vznik předvolebních koalic bylo 

několik. Prvním z nich je přítomnost volebního systému znevýhodňující menší strany. 

Přerozdělování mandátů v různě velkých volebních obvodech D‘Hondtovou metodou 

způsoboval markantní rozdíl v počtu hlasů potřebných k zisku jednoho mandátu. 

Paradoxem byla zejména skutečnost, že ve volbách do PSP ČR v roce 2017 stačilo hnutí 

ANO na zisk jednoho mandátu 19 232 hlasů, zatímco hnutí STAN na něj potřebovalo 

43 693 hlasů.60 Ústavní soud kvůli porušení rovnosti volebního práva část volebního 

zákona zrušil, v době spojování stran však stále platil.61 Dlouhodobým rizikem a obavou 

pro menší strany KDU-ČSL, STAN a TOP 09 je i 5% volební klauzule pro vstup do PSP 

ČR. Společenskou poptávku a debatu o spojení opozičních stran podněcovaly také 

rozsáhlé demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, které dokládaly odpor vůči 

premiéru Andreji Babišovi. Jednu z nich nesoucí název „Je to na nás“ dle odhadů 

navštívilo téměř 300 tisíc lidí.62 Spolek v předvolebním období využil svého vlivu a 

pořádal kontaktní kampaň ve prospěch obou koalic.63  

Všechny budoucí aktéry koalic spojovala také nespokojenost se současnou vládou 

a premiérem Andrejem Babišem. Klíčovým prvkem pro jejich uspořádání byl nutný 

programový průnik, například orientace k západním institucím, snaha zlepšit stav 

veřejných financí, zefektivnění státní správy či ochrana životního prostředí. Koaliční 

spolupráce by se logicky neobešla bez vnitrostranické poptávky a schválení interním 

hlasováním uvnitř strany či hnutí.  

Alternativu pro voliče a změnu dosavadní politické reprezentace nabídla středová 

liberálnější koalice Piráti a Starostové a středopravá konzervativnější koalice SPOLU.  

 
60 Vjrsite. Proč si necháváme “přepočítávat” hlasy?. Vjrsite [online]. 22. 10. 2017 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://vjrsite.wordpress.com/2017/10/22/proc-si-nechavame-prepocitavat-hlasy/ 
61 Ústavní soud. Ústavní soud zrušil část volebního zákona pro porušení rovnosti volebního práva a šancí 

kandidujících stran. Ústavní soud [online]. 3. 2. 2021 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-cast-volebniho-zakona-pro-poruseni-rovnosti-volebniho-prava-a-

sanci-kandidujicich-stran 
62 FROUZOVÁ, Kateřina. Největší demonstrace od pádu komunismu: Proti Babišovi protestovalo přes 280 tisíc lidí. 

Premiér jejich argumenty odmítl. Hospodářské noviny [online]. 24. 6. 2019 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: 

https://domaci.hn.cz/c1-66594930-protestuji-ti-kteri-jsou-frustrovani-ze-nevyhrali-volby-rika-klaus-organizatori-na-

letne-ocekavaji-az-350-tisic-lidi 
63 VODRÁŽKA, Prokop. Milion chvilek přesvědčuje lidi, aby volili jednu z koalic. Jejich kampaní se zabývá 

dohledový úřad. Deník N [online]. 27. 8. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://denikn.cz/692570/milion-

chvilek-presvedcuje-lidi-aby-volili-jednu-z-koalic-jejich-kampani-se-zabyva-dohledovy-urad/ 
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1.5.1 Piráti a Starostové 

Krátce po krajských volbách v říjnu 2020 celostátní výbor Starostů odsouhlasil 

vyjednávání o možné spolupráci,64 81 % hlasujících Pirátů vyslovilo souhlas ke konci 

listopadu v rámci vnitrostranického referenda.65 Návrh koaliční smlouvy byl dokončen 

před koncem roku 2020. V lednu následujícího roku ji schválil celostátní výbor Starostů 

(92 % členů širšího vedení hlasovalo pro návrh).66 Společný postup v internetovém 

hlasování odhlasovala členská základna České pirátské strany 79 %.67 Dominantní pozice 

připadla voličsky silnějším Pirátům, jejichž předseda Ivan Bartoš se stal celostátním 

lídrem. Spolupráci nabídla i Strana zelených, ale koaliční rada ji odmítla.68 

Podpisem koaliční smlouvy obě strany potvrdily společný postup pro volby do 

PSP ČR i v navazujícím volebním období. Koalice Piráti a Starostové zveřejnila širší 

pravidla jednotného postupu koalice, které pojmenovala jako Kodex spolupráce. 

Kandidáti byli zavázáni dodržovat koaliční smlouvu a vystupovat takovým způsobem, 

aby nepoškozovali jméno koalice a jejích aktérů. Kampaň měla propagovat celostátní 

lídry, krajské lídry za oba subjekty a také kandidáty na volitelných místech. Nebyly 

přípustné veřejné ani osobní výzvy ke kroužkování.69 

Rozložení lídrů bralo v potaz sílu krajských kandidátů, krajských organizací a 

voličské podpory v daných regionech. Klíč k rozdělení pořadí byl uveden v příloze 

koaliční smlouvy, dle které Piráti měli první příčku na kandidátní listině v deseti krajích 

a čtyři krajští lídři připadli hnutí STAN. Strany se zavázaly vložit do volební kampaně 

 
64 ČTK. Pouze s Piráty. Starostové se rozhodli zahájit vyjednávání o koalici pro sněmovní volby. Hospodářské 

noviny [online]. 9. 10. 2020 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: https://domaci.hn.cz/c1-66827750-pouze-s-piraty-

starostove-se-rozhodli-zahajit-vyjednavani-o-koalici-pro-snemovni-volby 
65 ČTK. Volební koalice se starosty se rýsuje. Vedení Pirátů dostalo zelenou od členů, návrh smlouvy má být do 

měsíce. Hospodářské noviny [online]. 24. 11. 2020 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: https://domaci.hn.cz/c1-66848530-

pirati-budou-jednat-o-volebni-koalici-se-stan-pro-bylo-81-procent-hlasujicich-clenu 
66 Seznam Zprávy. Starostové schválili koaliční smlouvu s Piráty pro sněmovní volby. Seznam Zprávy [online]. 7. 1. 

2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/starostove-schvalili-koalicni-smlouvu-s-

piraty-pro-snemovni-volby-136608 
67 Česká pirátská strana. Piráti schválili finálně koaliční smlouvu se STAN. Do sněmovních voleb jdou 

společně. Piráti[online]. 12. 1. 2021 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/79-procent-

piratu-odsouhlasila-koalici-se-stan.html 
68 BARTONÍČEK, Radek. Zelení chtějí jít do voleb s Piráty a starosty. Jenže ti je nejspíš odmítnou. Aktuálně.cz 

[online]. 8. 1. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeleni-chteji-jit-do-voleb-s-

piraty-a-starosty/r~653c145651c411eb8972ac1f6b220ee8/ 
69 Česká pirátská strana. Koaliční smlouva pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021. Pirátská strana 

[online]. Praha, 20. 12. 2020 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/rules/ks#povolebni_postup 
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49 mil. Kč, zhruba dvě třetiny Piráti (33 mil. Kč) a jednu Starostové (16 mil. Kč), další 

výdaje se dělily podobným poměrem.70 

1.5.2 Koalice SPOLU  

V říjnu 2020 odstartovala vyjednávání potenciálních partnerů KDU-ČSL, ODS a 

TOP 09 do následujících voleb do PSP ČR. Vytvoření totožně zastoupené koalice se 

snažil iniciovat již Miroslav Kalousek před volbami v roce 2017, tehdy se spojení 

nepodařilo.71 Spolupráce byla nabídnuta i Starostům. Tyto čtyři subjekty úzce 

spolupracovaly v tzv. Demokratickém bloku na počátku volebního období 2017-2021, 

hnutí však v tomto případě upřednostnilo Piráty.72 Memorandum o spolupráci bylo 

podepsáno 27. října 2020 a aspirantem na premiérský post se stal předseda ODS Petr 

Fiala. Médii byla formace označována jako trojkoalice. Dne 9. prosince představila název 

SPOLU a východiska programu. Odborníci koaličních stran vytvořili společný AntiCovid 

tým, který předkládal vládě úpravu systému koronavirových opatření a navrhoval řešení 

situace. „ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je koalice, která neoslabuje nic z toho, v čem dosud 

na nás naši voliči spoléhají. Ale naopak díky tomu, že půjdeme do voleb spolu, jsme 

schopni lidem nabídnout více. A díky tomu jsme schopni spolu věci lépe dotáhnout,“ 

vysvětloval již jako lídr koalice SPOLU Petr Fiala.73  

Podpis koaliční dohody se uskutečnil až 11. dubna 2021. Smlouva zavazovala 

strany ke společnému postupu ve volbách, případnému povolebnímu vyjednávání o 

sestavení vlády ČR a respektování programu koalice. V koaliční smlouvě bylo uvedeno, 

že zásadní informace týkající se účasti smluvních stran podávají zejména předsedové 

stran a v krajských záležitostech jsou v gesci lídrů kandidátních listin. Kromě toho je 

součástí smlouvy také závazek vystupování koaličních stran a jejich kandidátů pouze 

 
70 Tamtéž. 
71 Novinky.cz. Kalousek vyzval pravicové strany, aby se spojily proti Babišovi. Nereálné, míní Bělobrádek. 

Novinky.cz [online]. 3. 11. 2016 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kalousek-

vyzval-pravicove-strany-aby-se-spojily-proti-babisovi-nerealne-mini-belobradek-40013752 
72 ZYKMUNDOVÁ, Barbora. Námluvy pokročily. Jak se pečou koalice proti Babišovi do velkých voleb?. CNN 

Prima NEWS [online]. 5. 10. 2020 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://cnn.iprima.cz/namluvy-pokrocily-jak-se-

pecou-koalice-proti-babisovi-do-velkych-voleb-10635 
73 BARTONÍČEK, Radek. Pravicová trojkoalice ukázala předvolební kampaň. Jdeme do toho spolu, hlásí. 

Aktuálně.cz [online]. 9. 12. 2020 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pravicova-

trojkoalice-ukazala-predvolebni-heslo/r~f3701c943a0011eb8b230cc47ab5f122/ 
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takovým způsobem, aby nepoškozovaly ostatní smluvní strany. Aktéři koalice po volbách 

měli vytvořit samostatné poslanecké kluby v PSP ČR.74 

Klíč přerozdělení kandidátních míst vycházel z dlouhodobého horizontu 

volebních modelů. ODS si držela přízeň zhruba 13 % voličů, KDU-ČSL a TOP 09 

oscilovala kolem 5% hranice.75 Náklady na kampaň si strany rozdělily v poměru 55 % 

pro ODS, 25 % pro KDU-ČSL a 20 % pro TOP 09. Koaliční dohoda přisoudila devět 

krajských lídrů ODS, tři KDU-ČSL (Vysočina, Olomoucký a Zlínský kraj) a TOP 09 byla 

v čele kandidátní listiny ve dvou regionech (hlavní město Praha a Pardubický kraj).76 

Ostatní kandidáti byli delegováni podle dohody regionálního štábu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 ODS. Koaliční smlouva SPOLU. ODS [online].  Praha, 11. 4. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.ods.cz/clanek/20903-spolu-dame-cesko-dohromady-lidri-koalice-spolu-podepsali-koalicni-smlouvu 
75 Politico. Czech Republic — National parliament voting intention. Politico [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/czech-republic/ 
76 DANDA, Oldřich a Jan MARTÍNEK. Trojkoalice si rozdělila lídry. ODS 9, lidovci 3, topka 2. Novinky.cz [online]. 

11. 11. 2020 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/volby/clanek/trojkoalice-si-rozdelila-lidry-ods-9-

lidovci-3-topka-2-40341881 
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2. Metodologická část 

Metodologická část bakalářské práce si klade za cíl objasnit zaměření, stanovit 

časové vymezení a uvést sledované komunikační kanály výzkumu. 

2.1 Zaměření výzkumu 

Obsahem analytické části je komparace jednotnosti komunikace předvolebních 

koalic Piráti a Starostové a SPOLU před volbami do PSP ČR 2021. Klíčová výzkumná 

otázka zní: „Jak utvářely jednotnou komunikaci koalice Piráti a Starostové a SPOLU 

během předvolební kampaně?“. Cílem komparace je demonstrovat znaky jednotnosti a 

nejednotnosti komunikačních aktivit předvolebních koalic Piráti a Starostové a SPOLU. 

Na základě výzkumného cíle se jedná o deskriptivní empiricky zaměřený přístup 

označovaný jako „kontrast kontextů“. Toto interpretativní pojetí usiluje o analýzu a 

srovnání specifických rysů a charakteristiky jednotnosti komunikace koaličních 

uskupení.77  

Komparace je rozdělena do následujících tří dimenzí, které spoluvytvářejí 

jednotnou komunikační linku předvolebních koalic. 

1) Jednotná komunikační identita porovnává identitu koalic Piráti a Starostové 

a SPOLU na základě vizuálních prvků, sloganu a vnímání značky během předvolební 

kampaně. Vizuální identita koalice je stěžejním aspektem, jelikož je spojujícím prvkem 

a demonstruje jednotnost v rámci online i offline prostředí.  

2) Jednotné vystupování v online prostředí srovnává společnou komunikaci 

v rámci sociálních sítí a webových stránek. Velké množství komunikace je soustředěno 

na oficiálních účtech na sociálních sítích a personalizovanější prostředek ke komunikaci 

poskytují webové stránky. Důraz byl kladen na rozdělení „stranických“ a „koaličních“ 

sdělení. Část je věnována i jednotnému přístupu mládežnických organizací. 

3) Jednotné vystupování ve zpravodajských médiích porovnává společnou 

komunikaci mimo vlastní komunikační kanály. Jedná se především o kontakty se 

zpravodajskými veřejnoprávními a komerčními médii, koaliční tiskové konference či 

 
77 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 

2008. 256 s. ISBN 978-80-7367-385-7. 
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předvolební debaty. První část se soustředí na společná koaliční vystoupení. Druhá část 

se zabývá především vystupováním jednotlivých straníků, kteří svými stanovisky 

vybočovali z koaličního pohledu na danou problematiku. 

2.2 Časové vymezení výzkumu 

Ve sbírce zákonů se zahájením kampaně rozumí den vyhlášení voleb.78 V této 

bakalářské práci je počátkem zkoumaného období start předvolebních kampaní obou 

koalic v květnu 2021, neboť oba subjekty na něm zveřejnily klíčové prvky své 

kandidatury. Piráti a Starostové představili 18. května svůj program, logo a heslo 

kampaně na Alšově nábřeží v Praze. Koalice SPOLU sdělila klíčové programové body 

19. května na Moravském náměstí v Brně. Úsilí bylo směřováno na volby do PSP ČR 

konající se 8. a 9. října 2021. 

2.3 Zvolené kanály výzkumu 

Volební kampaně obsahují širokou škálu komunikačních aktivit. Věnovat se 

veškerým úsekům politické kampaně není vzhledem k omezené délce práce možné.  

V práci nebude kladen důraz na aspekty kontaktní kampaně či samotné programové body, 

ale v některých případech pouze na jejich následnou implementaci v online komunikaci. 

Pro účely této práce byly využity zejména online kanály, jelikož na těchto platformách 

jsou koncentrovány důležité komunikační aktivity a výstupy politických stran a hnutí. 

Rovněž jsou použity analýzy a data od výzkumných agentur. 

Pro komparaci jednotné komunikační identity byly využity veřejně dostupné 

grafické manuály koalic s přihlédnutím na následnou aplikaci do volební kampaně.  

Pro komparaci jednotného vystupování v online prostředí byly využity 

zejména oficiální účty stran a hnutí na sociálních médiích (Facebook, Instagram, Twitter 

a YouTube). Na všech platformách měl každý z aktérů vlastní účet, koalice SPOLU 

vytvořila i koaliční účty. Větší možnosti personalizace nabízely webové stránky 

 

78 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 

In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 17. 4. 2022]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247 
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samostatných stran a hnutí. Obě koalice založily také koaliční webové stránky a weblety, 

které sloužily jako doplněk webové prezentace.  

Pro komparaci jednotného vystupování ve zpravodajských médiích byly 

využity informace ze zpravodajských veřejnoprávních a soukromých médií. Zde se 

jednalo zejména o tiskové konference, projevy, veřejná prohlášení, rozhovory či debaty.  
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3. Analytická část 

3.1 Jednotná komunikační identita  

3.1.1 Koalice Piráti a Starostové 

Logotyp koalice Piráti a Starostové vycházel z obrysů původních znaků České 

pirátské strany a hnutí STAN. Na obrázku č. 2 je načrtnut vznik jednoduchých motivů 

kruhu a čtverce doplněný o název koalice. Při představení lídři interpretovali logo jako 

symbol synergie mezi zkušenostmi Starostů a energií Pirátů.79 Výrazný motiv pirátské 

vlajky se do loga nepromítl. V základní podobě byl černý text na bílém pozadí či naopak, 

font písma byl pro účely identity zvolen nový. Černá i bílá jsou symbolické barvy České 

pirátské strany, žádná z barev hnutí STAN v oficiálním logu zastoupena nebyla. Zelené 

a žluté barevné kompaktní bloky vycházející z barev Starostů koalice využívala na 

grafických vizuálech.  

Obrázek č. 2: Vznik logotypu koalice Piráti a Starostové.80 

 

Koalice nevytvořila novou politickou značku, nýbrž se vydala cestou spojení dvou 

již existujících identit. Tiskový mluvčí STAN Tomáš Pergl uvedl, že důvodem byla 

 
79 KOPECKÝ, Josef. Vraťme zemi budoucnost, zahájili Piráti a STAN kampaň s Úřadem vlády za zády. iDNES.cz 

[online]. 18. 5. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pirati-stan-zahajeni-volebni-

kampane-program-koalice-logo.A210518_054741_domaci_kop 
80 Piráti a Starostové. Manuál jednotného vizuálního stylu [online]. [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.piratiastarostove.cz/documents/51/PIRATI_A_STAROSTOVE_GRAFICKY_MANUAL_CJONFyF.pd

f 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pirati-stan-zahajeni-volebni-kampane-program-koalice-logo.A210518_054741_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pirati-stan-zahajeni-volebni-kampane-program-koalice-logo.A210518_054741_domaci_kop
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etablovanost, známost a podpora vlastní identity do budoucnosti.81 V koaliční smlouvě je 

uvedeno, že „Piráti a Starostové nabízejí propojení dvou pohledů na svět, které se užitečně 

doplňují. Nemáme ambici splynout v jeden názorový proud či dojít ke shodě ve všech 

tématech. Představujeme vám společnou vizi pro Českou republiku. Piráti a Starostové 

se vám představují jako koalice pro budoucnost.“82  

Název Piráti a Starostové je poměrně dlouhý a koalice neuvedla žádnou 

preferovanou zkratku. Zejména v mediálních titulcích se objevovaly ambice využívat 

jednoslovné označení, nejčastěji byla zkracována na PirSTAN. V závěrečné kampani se 

snažila pozitivně konotovat označení Pirátostan, který použil Andrej Babiš ve svém 

kritickém projevu směrem ke koalici.83 Absence sjednocujícího názvu měla za následek 

nižší míru známosti koalice, zejména na začátku kampaně.84 Voliči v předvolebních 

průzkumech mnohem častěji uváděli, že zvažují volbu samostatných Pirátů či Starostů, 

nově vzniklou koalici zmiňovali méně než tomu bylo u druhé koalice.85  

S motivem kruhu a čtverce koalice kreativně pracovala v tematických videích a 

vizuálech představujících jednotlivé části programu (obrázek č. 3). Animované prvky se 

nesly v koaličních barvách a vyskytovaly se kromě videí také na webových stránkách a v 

různých informativních příspěvcích. Jednotná grafika na sociálních sítích obsahovala 

obecná koaliční sdělení a krátké či dlouhé citace jedné osoby. Příslušníci koalice si ke 

svým profilovým obrázkům rovněž přidávali šablonu stranického loga.  

 

 

 

 
81 IKSŽ - INSTITUT KOMUNIKAČNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY FSV UK. [Rozpravy 2021/10: Mediální 

volby]. In: YouTube [online]. 21. 10. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYjIEGjHYdw&t=442s (7:25) 
82 Česká pirátská strana. Koaliční smlouva pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021. Pirátská 

strana [online]. Praha, 20. 12. 2020 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/rules/ks#povolebni_postup 
83 PSP ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 3. 6. 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/106schuz/s106006.htm 
84 JÜPTNER, Jan. Volební speciál 3: Značky SPOLU a PirStan se v médiích rychle etablují. Newton Media [online]. 

5. 10. 2021 [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: https://www.newtonmedia.cz/volebni-special-3-znacky-spolu-a-pirstan-se-

v-mediich-rychle-etabluji/ 
85 FIALA, Adam. Piráti podle červnového modelu dál oslabují, na jejich koalici se STAN se téměř dotáhlo Spolu. ČT 

24 [online]. 27. 6. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3332696-pirati-podle-

cervnoveho-modelu-dal-oslabuji-na-jejich-koalici-se-stan-se-temer 

https://www.youtube.com/watch?v=RYjIEGjHYdw&t=442s


 

28 

 

Obrázek č. 3 Využití grafických motivů koalice Piráti a Starostové.86 

 

Tiskové materiály, billboardy a plakáty obsahovaly slogany koalice, propagaci 

jednoho kandidáta či propagaci dvou kandidátů, přičemž se jednalo o jednoho z každého 

politického subjektu (obrázek č. 4). Fotky kandidátů doplňovaly dva až tři barevné 

kompaktní bloky. Celorepubliková kampaň znázorňovala lídry koalice Ivana Bartoše a 

Víta Rakušana a krajské lídry s hlavním heslem kampaně „Vraťme zemi budoucnost“ 

(obrázek č. 5). S odstartováním kampaně pro mladé voliče se proměnila i grafická linka 

koaličních sdělení (obrázek č. 6).  

Obrázek č. 4: Vzor propagačního materiálu se dvěma kandidáty. 87 

 

 

 

 

 
86 Česká pirátská strana. [MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY]. In: YouTube [online]. 7. 8. 2021 [cit. 2022-04-30]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7ZGuX4jPsfA 
87 Piráti a Starostové. Manuál jednotného vizuálního stylu [online]. [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.piratiastarostove.cz/documents/51/PIRATI_A_STAROSTOVE_GRAFICKY_MANUAL_CJONFyF.pd

f 
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Obrázek č. 5: Billboard koalice Piráti a Starostové s koaličními lídry.88 

 

Obrázek č. 6: Infografika kampaně „Není nám to ukradený“ koalice Piráti a Starostové 

z podzimní fáze kampaně.89 

 

3.1.2 Koalice SPOLU 

Ve znaku trojkoalice byl dominantní název SPOLU v barevném čtvercovém 

ohraničení, font písma byl využit stejný jako v logu ODS. Ohraničující čtverec byl složen 

z barev koaličních stran a v podkladovém pozadí se používal přechodný tmavě modrý 

gradient, tedy barva vlastní všem subjektům. Na grafických vizuálech se objevila i loga 

samostatných stran, která byla umístěna v závislosti na rozmístění kandidátů v pozadí, 

jak můžeme vidět na obrázku č. 7.  

 

 
88 Starostové a nezávislí • STAN. [#VratmeZemiBudoucnost]. In: YouTube [online]. 24. 7. 2021 [cit. 2022-04-30]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/starostove/photos/a.10150765950354328/10159494566919328 
89 Piráti a Starostové. Program pro mladé. Piráti a Starostové [online]. [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.piratiastarostove.cz/neninamtoukradeny/?fbclid=IwAR3G_KA07btZyH0e4VyfuBzuguLDsX-

bjtN2ru4DXBBdRuZ-w07KN6QwVTM 
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Obrázek č. 7: Billboard koalice SPOLU s koaličními lídry na začátku kampaně.90 

 

 

Koalice vytvořila pro účel voleb do PSP ČR novou politickou značku. „Nechtěli 

jsme se příliš vyhraňovat, ale působit pozitivně a představovat změnu. Značka SPOLU 

reprezentovala jak spojení stran, tak celé koalice s lidmi. I brandem jsme chtěli vtáhnout 

lidi do hry. Z čistě marketingového pohledu snáz vybuduji vztah k něčemu, co se jmenuje 

SPOLU, než kdyby to bylo spojení názvů stran“ přiblížil zákulisí tvorby názvu jeden 

z tvůrců kampaně Radek Hadj Moussa.91 Jarní kampaň měla za cíl seznámit voliče KDU-

ČSL, TOP 09 a ODS s nově vzniklou formací, což se jim podle výzkumníků dařilo. 

„Koalici Spolu se daří budovat „značku“, řečeno marketingově. Stále roste podíl těch 

voličů, kteří ji spontánně zmiňují jako koalici, nikoli prostřednictvím jedné ze stran. 

Tento podíl se blíží k 60 %, koalice PirSTAN je v tomto podstatně níže“ uvedl na konci 

června metodolog agentury Kantar Pavel Ranocha.92 Značka SPOLU dosáhla svou 

publicitou strany KDU-ČSL a TOP 09 zhruba měsíc před volbami, přičemž ODS 

disponovala po celou dobu nejvyšší mediální pozorností.93 Zakotvení značky také 

dokládá například fakt, že #spolu se stal nejpoužívanějším hashtagem předvolební 

kampaně na Twitteru.94  

 
90 TOP 09. Grafický manuál pro volby 2021 [online]. 15. 4. 2021 [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.top09.cz/files/soubory/graficky-manual-pro-volby-2021_2015.pdf 
91 KŘEŠNIČKA, Jakub. Volební kampaně budou ještě větší. Marketing & Media [online]. 3. 11. 2021 [cit. 2022-04-

16]. Dostupné z: https://mam.cz/zpravy/marketing/2021-11/volebni-kampane-budou-jeste-vetsi/ 
92 RANOCHA, Pavel. [Koalici Spolu se navíc...]. In: Twitter [online]. 28. 6. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://twitter.com/PavelRanocha/status/1409435523844825091?cxt=HHwWhoCzyYaJqY8nAAAA 
93 MediaGuru.cz. Medializace značek Spolu a PirSTAN se zvyšuje s gradací kampaní. MediaGuru.cz [online]. 6. 10. 

2021 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/10/medializace-znacek-spolu-a-pirstan-

se-zvysuje-s-gradaci-

kampani/?fbclid=IwAR3eeT7qF48oQZSUQFX6ld2WgBU2h6hO5u7CglAoVWf8ouX2xswuS1Btnis 
94 Transparency International. Kdo v předvolební kampani do Sněmovny dominoval na Twitteru a Facebooku? 

Zjistěte to v naší analýze. TRANSPARENTNÍ VOLBY [online]. 13. 12. 2021 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: 

https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/kdo-v-predvolebni-kampani-do-snemovny-dominoval-na-twitteru-

a-facebooku-zjistete-to-v-nasi-analyze/ 

https://twitter.com/PavelRanocha/status/1409435523844825091?cxt=HHwWhoCzyYaJqY8nAAAA
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Hlavním sloganem kampaně se stalo spojení „SPOLU dáme Česko dohromady“. 

Koalice využívala i řadu alternativních log, ve kterých se ve čtverci objevoval slogan 

začínající či končící slovem „SPOLU“. Pro outdoor kampaň byla využívána grafika 

s předsedy stran, třemi krajskými lídry z každé strany a v menších tiskových materiálech 

také se samostatnými kandidáty ve stranických vizuálech. Pro potřeby stranické verze 

kampaně se pro zdůraznění stranické příslušnosti využívaly odlišné barvy. Na obrázku 

č. 8 můžeme vidět tyrkysové rozlišení pro kandidáty ODS, fialovo-červené pro TOP 09 

a žluto-modré pro lidovce. Tyto vizuály se využívaly na propagační materiály a příspěvky 

na sociálních sítích s citacemi.  

Obrázek č. 8: Rozlišení propagačních materiálů jednotlivých stran koalice SPOLU.95 

 

Během podzimní fáze se kampaně loga samostatných stran již neobjevovala, jak 

lze vidět na obrázku č. 9. Necelé tři týdny před volbami byly do koaličních materiálů 

přidány i žlutě zbarvené apely (obrázek č. 10).  

Obrázek č. 9: Billboard koalice SPOLU s koaličními lídry před závěrem kampaně.96 

 

 

 
95 TOP 09. Grafický manuál pro volby 2021 [online]. 15. 4. 2021 [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.top09.cz/files/soubory/graficky-manual-pro-volby-2021_2015.pdf 
96 SPOLU. Ke stažení. SPOLU21 [online]. [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: https://www.spolu21.cz/ke-stazeni 
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Obrázek č. 10: Billboard koalice SPOLU s koaličními lídry v závěru kampaně.97 

 

3.1.3 Komparace komunikační identity  

Co se týče identity značky, koalice využívaly rozdílné přístupy. Koalice Piráti a 

Starostové zvolila strategii spojit dvě stávající politické značky. Přítomnost dvou různých 

politických skupin zdůrazňovala kromě názvu a loga rovněž i částí koaliční smlouvy. To 

mělo za následek, že koalice nebyla voličům příliš známá a lidé si subjekty stále 

vybavovali spíše separátně. Oproti tomu strany KDU-ČSL, ODS, TOP 09 utvořily novou 

značku s příznačným názvem SPOLU. Trojkoalice se během jarních a letních měsíců 

snažila dostat do povědomí voličů, v závěru kampaně se již etablovala a fungovala jako 

jednotný celek. Koaliční grafické linky byly konstantní u obou koalic a proměňovaly se 

pouze v dílčích částech v návaznosti na vývoj kampaně. Obě koalice zdůrazňovaly dva, 

respektive tři, lídry jako stěžejní tváře kampaně.   

3.2 Jednotné vystupování v online prostředí 

3.2.1 Piráti a Starostové  

Česká pirátská strana disponovala nejsledovanějšími stranickými účty napříč 

všemi platformami. Hnutí STAN mělo dosah na sociálních sítích výrazně menší, což pro 

ilustraci dokládá graf č. 1. Piráti byli zřetelně dominantnějším subjektem na sociálních 

médiích. 

 
97 Tamtéž. 
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Graf č. 1: Přehled počtu sledujících uživatelů na sociálních médiích koalice Piráti a 

Starostové.98  

 

Poznámka: Data jsou aktuální k 17. 5. 2021 a zaokrouhlena na tisíce. 

3.2.1.1 Webové stránky  

Koaliční webové stránky seznamovaly potenciální voliče s kandidáty, vládním 

týmem, aktualitami, personalizovaným volebním programem na míru a vzhledem 

k rozsáhlé dezinformační kampani byla přidána i sekce s nejčastějšími mýty. V záhlaví a 

zápatí stránek nechyběly odkazy na samostatné webové stránky a sociální sítě.99 Další 

webové stránky „Senioři na palubě“, jak už název napovídá, vycházely zejména z pirátské 

iniciativy a popisovaly Stříbrný program pro seniory. Koalice se snažila pomocí této 

kampaně oslovit penzisty, jednalo se totiž o jejich nejslabší voličskou skupinu. Podobně 

sofistikovaný program byl vytvořen i pro podnikatele, mladé voliče, ženy či nevidomé. 

Pod taktovkou Pirátů byl vytvořen portál „Koronavirový rozcestník“, který seznamoval 

občany s aktualitami, klíčovými informacemi a návrhy koaličních řešení pandemické 

situace.100 Na webových stránkách „Rychlejší soudy“ představovala koalice prototyp 

statistiky soudců a nástroje vedoucí k rychlejšímu soudnímu řízení a eliminaci chyb 

v soudnictví, čímž lze demonstrovat protikorupční zaměření obou koaličních aktérů.101  

 
98 vlastní zpracování 
99 Piráti a Starostové. Piráti a Starostové [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.piratiastarostove.cz 
100 Česká pirátská strana. Úvod. Koronavirový rozcestník [online]. [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: 

https://koronavirus.pirati.cz 
101 Piráti a Starostové. Rychlejší soudy [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://rychlejsisoudy.cz 
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Na úvodní stránce pirati.cz a starostove-nezavisli.cz figuroval po dobu 

předvolební kampaně banner odkazující na koaliční spolupráci. Na začátku kampaně 

odkazoval na stránky za5dvanact.pirati.cz, kde byl uveden koaliční plán pro řešení 

důsledků pandemie. V návaznosti na vývoj kampaně se banner postupně proměňoval. Pro 

maximalizaci dosahu byly na webové stránce STAN v sekci Info a média publikovány 

tiskové zprávy, výstupy z médií a komentáře. Na stránkách České pirátské strany se 

rovněž objevovaly koaliční sdělení v sekci s aktualitami. 

3.2.1.2 Komunikace stranické politiky  

Jedním ze dvou cílů koaliční komunikace je posilování vlastní politické značky a 

důraz na programové priority. V pirátské komunikaci byl klíčovou postavou Ivan Bartoš. 

Aspiranta na premiérský post bylo důležité zřetelně prezentovat jako schopného lídra. Na 

začátku kampaně byl menší prostor poskytnut i pro pirátské europoslance, senátory či 

primátora Prahy Zdeňka Hřiba (obrázek č. 11). Postupem času se zmínky redukovaly na 

úkor koaliční komunikace. Výraznými tvářemi v komunikaci byli krajští lídři a tehdejší 

poslanci, zejména pražští kandidáti Olga Richterová, Jan Lipavský nebo Jakub Michálek. 

Část příspěvků seznamovala příznivce s informacemi o pirátských kandidátech a jejich 

stanoviscích k aktuálním situacím. Kromě toho se Piráti snažili vyvracet mýty a hoaxy, 

které o nich kolovaly v mediálním prostoru. Pracovníci mediálního odboru, zástupci 

krajských organizací a dobrovolníci se starali o tzv. Pirátské listy, které ve vyšší míře 

pojednávali o pirátských kandidátech.102 

Obrázek č. 11: Stranický příspěvek Pirátů.103 

 

 
102 Česká pirátská strana. Redakce. Pirátské listy [online]. [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: 

https://www.piratskelisty.cz/redakce 
103 Piráti. [„Zeštíhlíme magistrát o…]. In: Facebook [online]. 16. 6. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/posts/10158518709469039 
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Ústřední role v komunikaci hnutí STAN patřila Vítu Rakušanovi. Podobně jako u 

koaličního partnera se prostoru dostalo také krajským lídrům, poslancům či zástupcům 

senátorského klubu STAN. Starostové disponovali malým poslaneckým klubem, proto 

byla pozornost v komunikaci vedle předsedy koncentrována zejména na známé politiky 

Petra Gazdíka (obrázek č. 12), Jana Farského a Věru Kovářovou. V menší míře se 

v komunikaci objevily zmínky o regionálních osobnostech a jejich činech, které jsou pro 

původně regionální hnutí příznačné. Příkladem je starostka Mladých Buků Lucie 

Potůčková, která se díky svému virálnímu tweetu104 směrem k politickým konkurentům 

dostala do širokého povědomí.105 Hnutí STAN i nadále produkovalo svůj časopis jménem 

STANoviny i během kampaně, kromě celostátních byly rovněž produkovány i krajské 

varianty. Napříč komunikací Starostové kladli důraz spíše na příspěvky s koaličním 

přesahem. 

Obrázek č. 12: Stranický příspěvek Starostů.106  

 

 
104 Ve svém příspěvku na Twitteru zmínila, že neumožní návštěvu ministryň Aleny Schillerové a Kláry Dostálové do 

nově opravené základní školy. Podle svých slov za rekonstrukci vděčí Evropské unii a za případnou návštěvou vidí 

předvolební snahu zviditelnit se.  
105 Starostové a nezávislí • STAN. [Naše starostka Mladých...]. In: Facebook [Naše starostka Mladých...]. 13. 7. 2021 

[cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/starostove/photos/a.10152579897799328/10159471717204328/ 
106 Starostové a nezávislí • STAN. [Petr Gazdík ještě...].  In: Facebook [online]. 29. 5. 2021 [cit. 2022-04-30]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/starostove/posts/10159364050284328 
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3.2.1.3 Komunikace koaliční politiky 

Piráti a Starostové nezaložili pro účely předvolební koalice společné účty na 

sociálních médiích a komunikovali pouze prostřednictvím stávajících účtů. Subjekty zde 

fungovaly separátně, vzájemné zmínky činily v rámci koaličních stanovisek, 

zveřejňování programu a fotodokumentace kontaktní kampaně. Společná koaliční linka 

na separátních účtech fungovala konstantně podle jednotného grafického manuálu. 

Zpočátku se mnohokrát objevovaly fundraisingové příspěvky, které vyzývaly příznivce 

k finanční podpoře (obrázek č. 13). Obsah plnily také snímky z kontaktních kampaní, na 

kterých se společně objevovali různí kandidáti obou subjektů.  

Obrázek č. 13: Fundraisingový příspěvek koalice Piráti a Starostové.107 

 

Ivan Bartoš a Vít Rakušan vytvářeli dojem soudržné dvojice a společně se vyskytli 

v mnoha audiovizuálních materiálech. Příkladem může být pořad Otázky z budoucnosti, 

ve kterém seznamovali odlehčenou formou voliče s koaličními záměry, programem a 

aktuálními tématy. „Našel jsem v něm výborného parťáka. V kampani si kryjeme záda a 

vystupujeme tak, aby to bylo vyrovnané. V pokrytí závěru kampaně se budeme střídat. I 

koaliční smlouva hovoří o tom, že jsou dva lídři,“ popsal vztah s koaličním partnerem 

Ivan Bartoš.108 Dalšími audiovizuálními příspěvky byly úryvky z mediálních výstupů, 

medailonky s krajskými lídry či tematická programová videa. Pro představení 

programových bodů a plánů koalice využívala totožné infografiky a tematické příspěvky, 

 
107 Pirati.cz. [Chceme skutečně digitální…]. In: Instagram [online]. 31. 5. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/CPiDTYQr8zI/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D&fbclid=IwAR0y7bTY1QYPJDXrsqcal

Mfs9IB9-oLmG8jzqyAa6fZMVAuU-Gery5S4fts 
108 BARTONÍČEK, Radek a Tomáš KLÉZL. Rakušanova role vedle Bartoše roste. STAN voliče přesvědčuje, aby se 

nebáli Pirátů. Aktuálně.cz [online]. 15. 9. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stan-

chce-byt-videt-jako-pirati-koalice-ma-dve-pevne-nohy-ri/r~40364bc214a611ecad06ac1f6b220ee8/ 
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tmavší pozadí bylo u Pirátů a světlejší u Starostů (obrázek č. 14). Piráti a Starostové také 

lákali příznivce na budoucí akce a sledování debat, kterých se zúčastnili zástupci koalice. 

Pro online a offline komunikaci byly vytvořeny Koaliční listy pro jednotlivé kraje v jarní 

i podzimní edici.109 V polovině srpna došlo v koalici vzhledem k nepříznivému vývoji 

volebních modelů a nespokojeností s kampaní ke změně komunikační strategie. Piráti a 

Starostové se rozhodli více zdůrazňovat jednotlivé identity. Změna byla na místě, neboť 

u voličů Starostů v tu dobu panovala nespokojenost s koalicí.110 Podle průzkumu 

agentury Kantar až třetina jejich voličů nechtěla dát svůj hlas pro koalici kvůli přítomnosti 

Pirátů.111 Vizuální linka byla nadále využívána, rozdíl byl v komunikovaných tématech. 

Již tehdy se dalo předpokládat, že voliči STAN budou častěji kroužkovat své kandidáty.  

Obrázek č. 14: Tematický příspěvek Pirátů112 a Starostů.113 

 

„Ne, nejsem Pirát. Já jsem zůstal Starostou, s velkým i malým… Zároveň Vám 

můžu i slíbit, že Starostové a nezávislí jako takoví nikam nezmizeli. My jsme pořád hnutí, 

které vyrostlo zespoda – hnutí plné aktivních, zkušených lidí. Ale za tou koalicí si stojíme. 

Zároveň se nespojujeme, zůstáváme dvě party lidí. Každá je jiná, Piráti jsou energie a my 

jsme ta zkušenost. Spojení energie a zkušenosti má cenu. A věřte mi Starostové zůstávají 

 
109 Piráti a Starostové. Soubory ke stažení. Piráti a Starostové [online]. [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: 

https://www.piratiastarostove.cz/ke-stazeni/ 
110 ŠÍDLOVÁ, Tereza. Piráty a STAN má zachránit nový muž. Strany se budou propagovat víc odděleně. Seznam 

Zprávy [online]. 9. 8. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pirati-a-stan-se-

chteji-propagovat-vic-oddelene-najali-i-noveho-spin-doktora-171613 
111 TVRDOŇ, Jan. „Nedokážu si představit Bartoše jako premiéra.“ Třetina voličů STAN má problém s Piráty. Deník 

N [online]. 24. 8. 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://denikn.cz/690106/nedokazu-si-predstavit-bartose-jako-

premiera-tretina-volicu-stan-ma-problem-s-piraty/ 
112 Pirati.cz. [Veřejné finance v…]. In: Instagram [online]. 24. 5. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/CPQzAGCLPCO/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
113 Stan.cz. [Veřejné finance v…]. In: Instagram [online]. 24. 5. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/CPQ9DU8C9JS/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
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starosty.“ uvedl směrem k voličům ve videu „Jednou starosta, navždy starosta“ Vít 

Rakušan.114 

3.2.1.4 Přístup mládežnických organizací  

Na konci května oznámily mládežnické organizace obou příslušníků koalice 

spolupráci v oblasti komunikace programu pro mladé, propagace mladých kandidátů a 

kontaktní kampaně.115 Sjednocenější kampaň „Není nám to ukradený“ Mladé Pirátstvo a 

Mladí Starostové a nezávislí odstartovaly až na začátku září s Ivanem Bartošem a Vítem 

Rakušanem. Pro účely kampaně pro mladé voliče nebyly vytvořeny společné účty na 

sociálních sítích ani webové stránky. Mladé Pirátstvo i Mladí STAN produkovaly 

podobný obsah založený na vysvětlování programových priorit pro mladší generaci, 

průběhu voleb a sdílení fotografií s mladými členy. Dle červnového průzkumu Piráty 

podporovalo 30,5 % voličů do 29 let. Výsledek z nich dělá jasného hegemona v tomto 

voličském segmentu.116 Liberálnější partner se tématy, které rezonují u mladých, zabývá 

dlouhodobě a jejich prezentace byla uvěřitelnější.  

3.2.1.5 Negativní kampaň proti koalici Piráti a Starostové 

Podstatným elementem, který ovlivňoval v online prostoru integritu koalice Piráti 

a Starostové, byla dezinformační kampaň a negativní kampaň politických konkurentů. 

Koalice Piráti a Starostové čelila intenzivní dezinformační kampani, která se objevila na 

poli sociálních sítí, online médií a prostřednictvím řetězových emailů. Pojmy Ivan Bartoš 

a Piráti se staly v období od poloviny června do poloviny září nejčastějším 

dezinformačním terčem, jak můžeme vidět na obrázku č. 15. 

 

 

 
114 Starostové a nezávislí. [Jednou starosta, navždy starosta]. In: YouTube [online]. 16. 8. 2021 [cit. 2022-04-20]. 

Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=PTfVYBR5t10&list=PLO88QgXpk0jam5laQp84olYmp0r5eRkXw&index=15 
115 ŠTĚPKA, Tadeáš. Spojili jsme síly s Mladými Starosty. Mladé Pirátstvo [online]. 29. 5. 2021 [cit. 2022-04-17]. 

Dostupné z: https://mladi.pirati.cz/aktuality-test/spojili-jsme-sily-s-mladymi-starosty/ 
116 FIALA, Adam. Piráti podle červnového modelu dál oslabují, na jejich koalici se STAN se téměř dotáhlo Spolu. 

ČT 24 [online]. 27.6.2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3332696-pirati-podle-

cervnoveho-modelu-dal-oslabuji-na-jejich-koalici-se-stan-se-temer 

https://mladi.pirati.cz/aktuality-test/spojili-jsme-sily-s-mladymi-starosty/
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Obrázek č. 15: Negativní pojmy v dezinformačních kampaních v České republice. 117 

 

Negativní kampaň Andrej Babiš rozpoutal ve veřejném prostoru při červnové 

snaze opozice vyslovit jeho vládě nedůvěru. V té době si Piráti a Starostové drželi vedoucí 

pozici napříč předvolebními průzkumy. Ve svém projevu prohlásil tehdejší premiér: „My 

v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostan! My nechceme sdílet naše 

auta.  My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský 

parlament.“118 Lživá tvrzení, která byla následně sdílena na účtu lídra hnutí ANO, 

obviňovala Piráty, že chtějí zdanit nemovitosti, přivádět migranty do ČR a nastěhovat je 

k lidem domů.119 Přestože v programovém prohlášení koalice podobné informace nebyly 

obsaženy, negativní kampaň byla efektivní. Dle průzkumu CVVM vnímalo uprchlíky 

jako velkou hrozbu pro ČR 47 % respondentů, dalších 37 % jako malou hrozbu a pouhých 

16 % je za hrozbu nevnímá či neuvádí odpověď.120 Údaje dokládají, že pro Čechy je téma 

migrace stále aktuální a podobná nepravdivá prohlášení mohla vyvolávat pocit strachu a 

být jedním z faktorů klesající podpory Pirátů.121  

Útoky pokračovaly i během letních měsíců. Potom, co byla uvnitř koalice 

vyvolána diskuse o ideově vhodném nanuku pro letní kontaktní kampaň Nanuk tour, 

premiér pohotově reagoval akcí „Lízejte, než to zakážou“. Na té rozdával kromě zmrzliny 

 
117 Čeští elfové. Měsíční report – srpen 2021. Čeští elfové [online]. 29. 9. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://cesti-elfove.cz/mesicni-report-srpen-2021/ 
118 PSP ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 3. 6. 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/106schuz/s106006.htm 
119 BABIŠ, Andrej. [Pane Šídlo, dík…]. In: Twitter [online]. 3. 6. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/andrejbabis/status/1400428685983952897?lang=cs 
120 SPURNÝ, Martin. Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku – červen 

2021. Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Sociologický ústav AV ČR, 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné 

z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5399/f9/po210714.pdf 
121 DOUBRAVOVÁ, Barbora a Anna DOHNALOVÁ. Desetina voličů váhá mezi koalicemi. "Spolu má hlasy 

jistější, Piráti musí zabojovat." Aktuálně.cz [online]. 4. 10. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/volby/volby-nerozhodnuti-volici-spolu-pirati-

stan/r~2dc34b86211511ec98380cc47ab5f122/ 
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i svou knihu „Sdílejte, než to zakážou“.122 Negativní kampaň využíval Andrej Babiš i 

v závěrečné fázi. Jeden z předvolebních klipů obsahoval heslo „Budu vás bránit před 

fanatickým Pirátostanem“.123 Podobnou rétoriku využíval i předseda hnutí SPD Tomio 

Okamura, část podzimních billboardů nesla slogan „Potopíme Piráty“.124  

3.2.2 Koalice SPOLU 

V koalici SPOLU byla v rámci sociálních médií nejsilnější stranou TOP 09, která 

zejména dosahem na Instagramu a Facebooku výrazně předčila dominantní ODS. 

Minoritní počet příznivců napříč sociálními sítěmi měli lidovci (graf č. 2). Koalice 

SPOLU si na stěžejních sociálních platformách (Facebook, Instagram, Twitter a 

YouTube) vytvořila také společné koaliční účty. 

 

Graf č. 2: Přehled počtu sledujících uživatelů na sociálních médiích koalice SPOLU.125 

 

Poznámka: Data jsou aktuální k 17. 5. 2021 a zaokrouhlena na tisíce. 

3.2.2.1 Webové stránky  

Na oficiálním webu koalice SPOLU informovala návštěvníky o programu, 

kandidátech, kalendáři akcí, možnostech zapojení se do kampaně a průběhu voleb. Také 

 
122 JEŽKOVÁ, Adéla. Lízejte mléčnou. Babiš tepe Piráty za ideologicky i ekologicky nezávadné nanuky. iDNES.cz 

[online]. 5. 8. 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nanuk-tour-pirati-ivan-bartos-

premier-andrej-babis-zmrzlina.A210805_101911_domaci_ajez 
123 ANO. [Budu vás bránit před fanatickým Pirátostánem]. In: YouTube [online]. 11. 9. 2021 [cit. 2022-04-17]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=UeS1oAen7fA 
124 ČT 24. SPD zahájila horkou fázi kampaně, tématy jsou uznávání protilátek nebo odpor k migraci. ČT 24 [online]. 

8. 9. 2021 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3367048-spd-predstavila-temata-pro-

horkou-fazi-kampane-tematem-je-uznavani-protilatek-nebo 
125 vlastní zpracování 
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odkazovala na webové stránky jednotlivých stran a na sociální sítě koalice. Na koaličních 

stránkách chyběla sekce s novinkami, která by poskytovala aktuální informace. Další 

z webů dostal název pojdtesnami.cz. a obsahoval úvodní předvolební video, možnosti 

zapojení se do kampaně a ideová východiska spolupráce.126 Koaliční web 

anticovidtym.cz, prezentoval návrhy při řešení probíhající krize v důsledku pandemie. Na 

úvodní stránce webů ods.cz, top09.cz a kdu.cz byl po dobu kampaně proklik na koaliční 

webové stránky. Odkazy neměly kompaktní rámec jako u koalice Piráti a Starostové, 

každá ze stran si zvolila vlastní řešení a na úvodní stránce nebylo vždy zřetelné, že subjekt 

je součástí koalice. Všechny strany postupně plnily své sekce s novinkami společnými 

koaličními výstupy. 

3.2.2.2 Komunikace stranické politiky 

Specifikací KDU-ČSL bylo poměrně časté sdílení stranických příspěvků, 

referujících o úspěšných krocích strany a jejich kandidátů v prosazování programu 

(obrázek č. 16). V komunikaci KDU-ČSL zaujímal stěžejní pozici Marian Jurečka. 

V PSP ČR lidovci disponovali malým poslaneckým klubem, jehož zástupci se 

frekventovaně objevovali na stranickém účtu. Nechyběly ani zmínky o europoslancích, 

zástupcích senátního klubu či prostor pro regionální politiky. Vedle předsedy byli často 

citování politici jako Marek Výborný (a jeho iniciativa Milostivé léto), Jan Bartošek, Vít 

Kaňkovský či Tomáš Zdechovský. KDU-ČSL rovněž vytvářela podcast Lidovci on Air. 

V menší míře se též objevovaly prvky negativní kampaně mířené k hnutí ANO.  

 

Obrázek č. 16: Stranický příspěvek KDU-ČSL.127 

 

 

 
126 SPOLU. JDEME DO TOHO SPOLU [online]. 2020 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://www.pojdtesnami.cz 
127 KDU-ČSL. [Další úspěch! Sněmovna…]. In: Facebook [online]. 30. 7. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/kducsl/photos/a.376600805576/10165515971940577/?type=3 
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ODS po celou dobu kampaně intenzivně budovala osobnostní značku lídra koalice 

Petra Fialy. Stal se zřetelným prvkem v komunikaci nejen v rámci komunikace ODS, ale 

i napříč koaličními partnery. ODS odkazovala na vědecký think-thank Pravý břeh - 

Institut Petra Fialy, který ve svém názvu nese jméno předsedy. Etablovaná strana 

disponuje řadou známějších straníků, jejichž postřehy využívala i pro předvolební 

kampaň. Prostor věnovala senátorskému klubu (jež má společný s TOP 09), předsedovi 

horní komory Parlamentu Miloši Vystrčilovi, europoslancům či některým ze čtyř 

hejtmanů. Ke konci kampaně byli prezentováni zejména krajští lídři. ODS příliš 

nedodržovala jednotnou komunikační strategii a často se opírala o vlastní zpracování a 

témata, což někdy působilo chaoticky. Řada stanovisek byla prezentována jako čistě 

stranická (obrázek č. 17). Ze tří aktérů koalice SPOLU vedla nejintenzivnější negativní 

kampaň proti hnutí ANO. 

 

Obrázek č. 17: Stranický příspěvek ODS. 128 

 

 

V komunikaci TOP 09 na sociálních sítích byla nejviditelnější předsedkyně 

Markéta Pekarová Adamová. Ze stranických kolegů se dostalo rovněž mnoho prostoru 

pro kandidáty Vlastimila Válka, Ondřeje Koláře či Helenu Langšádlovou. Citace se 

proměnlivě vyskytovaly ve stranickém i koaličním formátu, přičemž ve stranických 

vizuálech byl pouze jemný odkaz na koalici SPOLU umístěný v dolní části nebo se 

neobjevil nikde (obrázek č. 18).129 Prosazený zákon či dílčí úspěch strana zdůrazňovala 

svou vlastní grafikou. Kandidáti byli prostřednictvím informativních příspěvků 

 
128 Ods.cz. [Vláda dnes odmítla…].  In: Instagram [online]. 7. 7. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/CRB3ooLMNEm/ 
129 TOP 09. [Občané mezi sebou...]. In: Facebook [online]. 6. 7. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/top09cz/photos/10159360145117162 

https://www.facebook.com/top09cz/photos/10159360145117162
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intenzivně akcentováni na konci volební kampaně. TOP 09 neopomněla ani negativní 

kampaň, která byla namířena zejména na vládní strany. Zároveň pokračovala i ve 

stranických projektech, čímž je například elektronický časopis TOPLife a podcast 

TOPcast.  

 

Obrázek č. 18: Stranický příspěvek TOP 09.130  

 

3.2.2.3 Komunikace koaliční politiky 

Koalice SPOLU pro účely předvolební koalice vytvořila před začátkem volební 

kampaně společné koaliční účty, jež měly za cíl seznamovat voliče s volebním 

programem, prioritami i aktualitami. Obsah naplňovaly také snímky z kontaktní 

kampaně, zejména předsedů stran. Tento ucelený zdroj informací poskytoval aktérům 

koalice rovnoměrný prostor. Účet na Twitteru se stal politickým profilem s druhým 

největším počtem příspěvků, poněvadž byl založen na multiplikaci dopadu příspěvků 

kandidátů.131 I když dosah společných účtů nebyl v době kampaně eminentní, byla vidět 

snaha o sjednocení komunikačních koaličních aktivit pod jedním profilem, zatímco 

prostřednictvím vlastních účtů mohly strany nadále posilovat svou značku. Samostatné 

strany do své komunikace zahrnuly příspěvky, které se objevovaly na společných účtech. 

Základní infografikou pro sdělování programových priorit byl čtverec vycházející z loga 

 
130 Top09_cz. [Na Malostranském náměstí…] In: Instagram [online]. 7. 6. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/CP0AjQyLzos/ 
131 Transparency International. Kdo v předvolební kampani do Sněmovny dominoval na Twitteru a Facebooku? 

Zjistěte to v naší analýze. TRANSPARENTNÍ VOLBY[online]. 13. 12. 2021 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: 

https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/kdo-v-predvolebni-kampani-do-snemovny-dominoval-na-twitteru-

a-facebooku-zjistete-to-v-nasi-analyze/ 
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koalice a další příspěvky s tmavě modrým přechodným gradientem (obrázek č. 19). 

Každá ze stran se mírně profilovala podle svého voličského segmentu. V koaličních 

příspěvcích TOP 09 se častěji objevovaly příspěvky zaměřené na mezinárodní politiku. 

Podstatnou část lidovecké komunikace tvořily příspěvky z oblasti rodinné a sociální 

politiky a ODS kladla důraz na informace z ekonomické oblasti. Profily často plnily 

fotografie z kontaktní kampaně, předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v nich figurovali 

společně s krajskými lídry a kandidáty napříč koalicí. Výskyt společných koaličních 

témat v komunikaci se zintenzivnil na konci srpna s příchodem kampaně s názvem 

„Změna, které můžete věřit“, jenž byla doplněna o negativní kampaň „Hrozba, kterou 

musíme zastavit“. Během poslední fáze kampaně, která byla odstartována 20. září, 

stranická identita téměř vymizela z propagačních materiálů (obrázek č. 20). 

Obrázek č. 19: Příspěvek s heslem koalice SPOLU. 132  

 

 

Obrázek č. 20: Příspěvek s heslem koalice SPOLU ze závěru kampaně. 133  

 

 
132 Spolu_koalice. [SPOLU pomůžeme lidem…]. In: Instagram [online]. 28. 6. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/CQrOP-rrF7A/ 
133 SPOLU. Ke stažení. SPOLU21 [online]. 2021 [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: https://www.spolu21.cz/ke-stazeni 
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3.2.2.4 Přístup mládežnických organizací  

Koalice SPOLU také disponovala sdruženími mladých příznivců. Jednalo se o 

Mladé občanské demokraty, Mladé lidovce a TOP tým. Během oficiálního zahájení 

kampaně v Brně promluvil vedle klíčových předsedů koaličních stran a předsedy Senátu 

ČR Miloše Vystrčila z ODS také mladý poslanec za TOP 09 Dominik Feri. Na sociální 

síti Instagram měl přes milion sledujících uživatelů. Suverénně nejsledovanější politik 

získal popularitu díky přehlednému popisu protiepidemických opatření během 

koronavirové krize. Dominik Feri se stal hlavní tváří kampaně „Mám hlas“ a měl se 

zasadit o podporu mladých voličů. Týden po zahájení kampaně byl však obviněn ze 

sexuálního násilí, rezignoval na svůj poslanecký mandát a odstoupil z volební kampaně. 

Koalice následně přerušila celou kampaň „Mám hlas“.134 

V následujících měsících mladí kandidáti a příznivci oslovovali vrstevníky v 

rámci kontaktní kampaně. Ucelený formát spolupráce přišel až na začátku srpna s novou 

kampaní „Spolu jdeme volit“.135 Webová stránka jdemevolit.cz s edukativním 

charakterem seznamovala voliče s mladými kandidáty a jejich prioritami. Pro účely 

kampaně byl vytvořen účet na Instagramu, kde se stala poměrně výraznou tváří 

předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Mladá lídryně zastupuje v koalici 

liberálnější proud, který je bližší mladšímu voličskému segmentu. TOP 09 si podle 

červnového průzkumu agentury Kantar držela přízeň 20 % voličů ve věku do 29 let, což 

je mezi partnerskými stranami zdaleka nejvíc.136 

3.2.3 Komparace vystupování v online prostředí 

 

Obě koalice provozovaly webové stránky podobným způsobem, hlavním tématem 

bylo představení koalice a jejich kandidátů. Piráti a Starostové vytvořili více webletů a 

sofistikovaných programů pro jednotlivé voličské segmenty. Webové stránky SPOLU 

měly zejména informační charakter, na rozdíl od druhé koalice se zde neobjevila sekce s 

 
134 BARTONÍČEK, Radek a Michaela ENDRŠTOVÁ. Jak oslovit mladé voliče bez Feriho, řeší koalice Spolu. Web s 

jeho tváří už zrušila. Aktuálně.cz [online]. 28. 5. 2021 [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-oslovit-mlade-volice-bez-feriho-resi-koalice-

spolu/r~1538e912bf0011eb8e470cc47ab5f122/ 
135 VANĚK, Vladan. SPOLU jdeme volit! ODS, KDU-ČSL a TOP 09 startují kampaň pro prvovoliče a mladé. TOP 

09 [online]. 4. 8. 2021 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/spolu-jdeme-

volit-ods-kdu-csl-a-top-09-startuji-kampan-pro-prvovolice-a-mlade-28829.html 
136 FIALA, Adam. Piráti podle červnového modelu dál oslabují, na jejich koalici se STAN se téměř dotáhlo Spolu. 

ČT 24 [online]. 27. 6. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3332696-pirati-podle-

cervnoveho-modelu-dal-oslabuji-na-jejich-koalici-se-stan-se-temer 
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novinkami. Všechny strany a hnutí využívaly své vlastní webové stránky pro prezentaci 

koaliční komunikace. Po dobu kampaně byl na stranických webových stránkách hnutí 

STAN i Pirátů zřetelný a typově podobný banner odkazující na spolupráci, u druhé 

koalice se bannery často proměňovaly a neměly jednotný charakter. 

 

Ve stranické a komunikační lince Pirátů a Starostů byli akcentováni zejména 

předsedové stran, prostřednictvím komunikačních výstupů vyvolávaly dojem celistvé 

dvojice. I pro koalici SPOLU byla pro důkaz jednotnosti důležitá prezentace lídrů. 

Koalice SPOLU vytvořila jednotné koaliční účty na sociálních médiích, zatímco Piráti a 

Starostové fungovali pouze odděleně. Strany z koalice SPOLU se tak ve větší míře 

zaměřily na prezentování vlastních témat a politiků, zatímco společné účty vytvářely 

koaliční obsah. Piráti a Starostové museli obě linky spojit v rámci svých účtů, od poloviny 

srpna zdůrazňovali přítomnost dvou separátních subjektů v koalici. 

 

Společný postup mládežnických organizací SPOLU na začátku kampaně 

zastavilo odstoupení Dominika Feriho, na jednotný rámec kampaně pro mladé navázaly 

až na začátku srpna. Piráti a Starostové prostřednictvím mládežnických organizací 

oslovili svůj nejdůležitější voličský segment společnou kampaní „Není nám to ukradený“. 

Na mladé voliče se zaměřili liberálnější koaliční partneři TOP 09 a Piráti. Významným 

faktorem v online prostředí byla rozsáhlá dezinformační kampaň cílená na Pirátskou 

stranu, která oslabovala celou koalici, na koalici SPOLU takto intenzivní kampaň 

namířená nebyla. 

3.3 Jednotné vystupování ve zpravodajských médiích 

3.3.1 Piráti a Starostové 

3.3.1.1 Koaliční vystupování ve zpravodajských médiích 

Piráti a Starostové již v červnu představili širší vládní tým, ze kterého vycházeli 

adepti na ministerské pozice. Nominanti byli delegováni na mediální výstupy zabývající 

se problematikou dané specializace. Na většině resortů byly zastoupeny oba subjekty 

alespoň jedním nominantem. Zatímco na nejvyšší post Ministerstva školství, tělovýchovy 

a mládeže bylo představeno pět potenciálních uchazečů, na Ministerstvo obrany či resort 

pro záležitosti Evropské unie pouze jeden. Koalice plánovala nově vytvořit ministerstvo 
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informatiky.137 Také představila 15 programových priorit, za které odpovídá vždy jeden 

člen z každé strany. Senátoři z řad Pirátů a Starostů spolu užší spolupráci nenavázali a 

tiskové konference proběhly odděleně.138  

 

Společná východiska z koronavirové krize představovala koalice na tiskových 

konferencích v průběhu celé předvolební kampaně. Nejčastěji se jednalo o vystoupení 

poslaneckých klubů v paritním zastoupení obou aktérů, kde se vyjadřovaly k aktuálním 

situacím. Ostatní se pojily s programovými prioritami koalice a zabývaly se například 

uvedením protikorupčního programu, ambiciózního plánu pro budoucnost bez 

zadlužování či problémem s neevidovanými lobbisty. Lídři koalice se zúčastnili všech 

vystoupení pro zpravodajská média k důležitějším tématům a zahájení jednotlivých úseků 

předvolební kampaně. Pro demonstraci přístupu k zahraniční politice podnikli cestu na 

bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě, setkali se s představitelkou běloruské 

demokratické opozice a Ivan Bartoš se v Bruselu potkal s představiteli mezinárodních 

organizací.139  

 

Debat se za koalici Piráti a Starostové účastnili oba lídři rovnoměrně. Ivan Bartoš 

zastupoval koalici v televizních debatách na TV Nova, Česko hledá premiéra 2 (CNN 

Prima NEWS) a iDNES.tv. Vít Rakušan se objevil v Superdebatě České televize a Česko 

hledá premiéra 1. „Jediné správné a strategické rozhodnutí je ukázat, že jsou tady dva 

subjekty a jejich oba reprezentanti jdou do předvolebních debat," vysvětlil účast v 

debatách Vít Rakušan.140  

 

 
137 TVRDOŇ, Jan a Hana MAZANCOVÁ. Richterová, Hilšer i Bernard. Piráti a Starostové představili široký vládní 

tým, nabízí čtyři desítky jmen. Deník N [online]. 22. 6. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/650469/richterova-hilser-i-bernard-pirati-a-starostove-predstavili-siroky-vladni-tym-nabizi-ctyri-

desitky-jmen/ 
138 Starostové a nezávislí. Senátoři klubu Starostové a nezávislí: systém exekucí je nutné zlidštit a zefektivnit. 

Starostové a nezávislí [online]. 9. 6. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-

media/tiskove-zpravy/senatori-klubu-starostove-a-nezavisli-system-exekuci-je-nutne-zlidstit-a-zefektivnit 
139 Česká pirátská strana. Ivan Bartoš jednal v Bruselu o podpoře opomíjených českých regionů, vyvedení země z 

krize i o boji proti korupci. Pirátská strana [online]. 2. 7. 2021 [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/jednani-brusel-regiony-krize-korupce.html 
140 BARTONÍČEK, Radek a Tomáš KLÉZL. Rakušanova role vedle Bartoše roste. STAN voliče přesvědčuje, aby se 

nebáli Pirátů. Aktuálně.cz [online]. 15. 9. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stan-

chce-byt-videt-jako-pirati-koalice-ma-dve-pevne-nohy-ri/r~40364bc214a611ecad06ac1f6b220ee8/ 

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/senatori-klubu-starostove-a-nezavisli-system-exekuci-je-nutne-zlidstit-a-zefektivnit
https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/senatori-klubu-starostove-a-nezavisli-system-exekuci-je-nutne-zlidstit-a-zefektivnit
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3.3.1.2 Stranická vystoupení ve zpravodajských médiích  

Na programových bodech se Piráti a Starostové sice dokázali dohodnout. V 

některých otázkách však nepanovala mezi straníky úplná shoda. Odlišnosti vycházely 

z faktu, že Piráti jsou progresivnější a odlišují se zejména od konzervativnějšího křídla 

Starostů. Například konsensuální formulace ohledně problematiky manželství pro 

všechny zněla „rovnoprávné sňatky“, která zaručovala poslancům možnost hlasovat 

podle svého svědomí. Z hnutí STAN se staví proti přední místopředsedové Jan Farský a 

Petr Gazdík. „S Piráty jsme se dohodli, že v programových prioritách budou sňatky pro 

všechny s tím, že se to nutně nemusí jmenovat manželství, ale že by tento svazek měl mít 

rovné podmínky a rovná práva jako manželství,“ popisoval záměry koalice Vít 

Rakušan.141 Řadu kontroverzí v médiích vyvolalo tvrzení pirátského poslance Ondřeje 

Profanta, který v rámci debaty na festivalu Prague Pride označil odpůrce manželství pro 

všechny za „konzervativní bílé páprdy inklinující k fašismu“.142  V kampani „Není nám 

to ukradený“ se však podpora manželství pro všechny objevila.  

 

Důkazem nejednotnosti byly i další výroky členů koalice, které byly hojně 

medializovány. Například pirátský poslanec František Kopřiva pozitivně reagoval na 

výsledky berlínského referenda o vyvlastnění bytů největších developerů. Jak již bylo 

zmíněno, Piráti žádné vyvlastňování bytů nechtějí a vyvrací podobné informace, přesto 

mladý poslanec opět téma pozvednul.143 Přístup potenciálního ministra zdravotnictví 

Ondřeje Dostála k očkování rovněž nekorespondoval se společným pohledem koalice na 

danou problematiku.144 Z transparentního Fóra Pirátské strany se v průběhu srpna také 

ozývaly hlasy kritizující dosavadní předvolební kampaň a požadující odchod Mikuláše 

Ferjenčíka z vedoucí pozice mediálního odboru.145  

 
141 MACHOVÁ, Martina. Jednota nové koalice Pirátů a STAN má svou mez: manželství pro všechny. Seznam 

Zprávy [online]. 16. 1. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jednota-nove-

koalice-piratu-a-stan-ma-svou-mez-manzelstvi-pro-vsechny-137301 
142 JEŘÁBKOVÁ, Dominika. Pirát Profant: Ve Sněmovně jsou bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu. Novinky.cz 

[online]. 7. 8. 2021 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pirat-profant-ve-

snemovne-jsou-bili-paprdove-kteri-inklinuji-k-fasismu-40368421 
143 Echo24.cz. Pirátský poslanec oživil strašáka vyvlastňování bytů. Západ není jen konzervativní, tvrdí. Echo24.cz 

[online]. 27. 9. 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/ishX6/piratsky-poslanec-ozivil-strasaka-

vyvlastnovani-bytu-zapad-neni-jen-konzervativni-tvrdi 
144 BEZDĚKOVÁ, Iva a Markéta BOUBÍNOVÁ. Neočkovaný kandidát na ministra zdravotnictví znervózňuje Piráty 

a STAN. Oslabuje to jeho šance, říká Rakušan. Deník N [online]. 27. 9. 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/712016/neockovany-kandidat-na-ministra-zdravotnictvi-znervoznuje-piraty-a-stan-oslabuje-to-jeho-

sance-rika-rakusan/ 
145 JANÁKOVÁ, Barbora. Část Pirátů je nespokojená s prezentací strany, chce odvolat Ferjenčíka z postu šéfa 

mediálního odboru. „Kampaně se přeceňují,“ říká poslanec. Deník N [online]. 11. 8. 2021 [cit. 2022-04-20]. 

Dostupné z: https://denikn.cz/682308/cast-piratu-pozaduje-odvolani-ferjencika-z-postu-sefa-medialniho-odboru-

kvuli-predvolebni-kampani-bartos-za-nim-stoji/ 
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Zmíněná prohlášení stranických kandidátů byla také jedním z důvodů srpnové 

změny strategie, po které začali Piráti a Starostové komunikovat více odděleně. „Každá 

ta strana je trochu jiná a oslovujeme různé voliče. My jsme se velmi dobře na začátku 

sladili, tak jsme zkoušeli průměr kampaně mezi námi, ale když něco zprůměrujete, tak to 

nemusí fungovat, a to se nám možná stalo,“ sdělila místopředsedkyně Pirátů Olga 

Richterová.146  

3.3.2 Koalice SPOLU 

3.3.2.1 Koaliční vystupování ve zpravodajských médiích 

Společný postup koalice SPOLU zpočátku demonstrovala vytvořením expertního 

Anticovid týmu, v němž hlavní roli zastával kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil 

Válek z TOP 09. Na základě specifikace tiskové konference jej doplňovali experti 

z oblasti zdravotnictví, ekonomiky či školství. Během června a července poslanci 

TOP 09147 a KDU-ČSL148 nadále využívali stranické separátní tiskové konference po 

jednání Poslanecké sněmovny ČR, ODS prezentovala vlastní kroky i na začátku 

července.149  

Společné tiskové konference koalice SPOLU měly většinou rovnoměrné 

zastoupení tří partnerů. Stěžejní koaliční prohlášení sdělovali předsedové stran, kromě 

představování programu a zahájení jednotlivých částí kampaně se jednalo o mediálně 

zajímavější projevy například k vyslovení nedůvěry vlády Andreje Babiše, živelné 

katastrofě na Jižní Moravě či prodloužení mandátu šéfa BIS. Další část veřejných 

prohlášení probíhala se stranickými experty, kteří prezentovali stanoviska koalice na daná 

témata. Pokud z nějakého důvodu nebyl přítomen expert jedné ze stran, nahradil ho 

většinou předseda nebo místopředseda strany. V některých případech se tiskové 

konference zúčastnilo více poslanců, ve většině z nich měla dominantní zastoupení ODS. 

 
146 ŠÍDLOVÁ, Tereza. Piráty a STAN má zachránit nový muž. Strany se budou propagovat víc odděleně. Seznam 

Zprávy [online]. 9. 8. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pirati-a-stan-se-

chteji-propagovat-vic-oddelene-najali-i-noveho-spin-doktora-171613 
147 TOP 09. Odchod sovětských vojsk si připomněli Pekarová Adamová, Sommerová i Kocáb. Poslanci budou jednat 

o zařazení odchodu okupační armády mezi významné dny. TOP 09 [online]. 24. 6. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné 

z: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/odchod-sovetskych-vojsk-si-pripomneli-pekarova-adamova-

sommerova-i-kocab-poslanci-budou-jednat-o-zarazeni-odchodu-okupacni-armady-mezi-vyznamne-dny-28733.html 
148 KDU-ČSL. KDU-ČSL: Lidé s dostatkem protilátek na covid-19 by měli mít stejné možnosti jako lidé očkovaní 

nebo testovaní. KDU-ČSL [online]. 1. 6. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: 

https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/kdu-csl-lide-s-dostatkem-protilatek-na-covid-19-by 
149 ODS. Poslanci ODS prosadili ve Sněmovně návrh „třikrát a dost“. ODS [online]. 9. 7. 2021 [cit. 2022-04-15]. 

Dostupné z: https://www.ods.cz/clanek/21316-poslanci-ods-prosadili-ve-snemovne-navrh-trikrat-a-dost 
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Důležitá oznámení na krajské úrovni byla v gesci lídrů z každé koaliční strany. 

Prezentovaná témata se napojila na charakter kraje, například v Ústeckém kraji lídři 

upozorňovali na zdražování komodit a zahájili negativní kampaň týkající se zdražování 

za vlády Andreje Babiše.150  

Strany ODS a TOP 09 v horní komoře Parlamentu tvořily společný senátorský 

klub, který však užší spolupráci s klubem lidovců nenavázal a komunikace probíhala 

výhradně odděleně.151 Přesto se například tiskové konference ohledně vzdělání zúčastnil 

jako garant tématu TOP 09 senátor Grulich.152 Pro společnou komunikaci koalice 

využívala i známější politiky mimo kandidátní listiny. Program pro ochranu životního 

prostředí a udržitelný rozvoj za koalici SPOLU na jedné z tiskových konferencí 

prezentovali europoslanec za ODS Alexandr Vondra, místopředseda KDU-ČSL Petr 

Hladík a člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař, přičemž nikdo z nich nekandidoval do 

PSP ČR.153  

Za koalici se všech důležitých debat zúčastnil lídr Petr Fiala. Jednalo se o debaty 

v médiích Česká televize, TV Nova, CNN Prima NEWS, iDNES.tv a Blesk. Společně se 

všichni tři lídři potkali na debatě v Blesku.154  

3.3.2.2 Stranická vystoupení ve zpravodajských médiích  

Problematickým aspektem, který rozděloval kandidáty uvnitř koalice bylo 

manželství pro všechny. Členové KDU-ČSL, lídr Petr Fiala i většina čelních představitelů 

ODS byli proti jeho zavedení, ale našli se i názoroví oponenti uvnitř ODS. U TOP 09 je 

situace opačná, a většina straníků včetně předsedkyně myšlenku podporovali.155 V koalici 

si odlišnosti v hodnotových otázkách uvědomovali a ponechali případné hlasování na 

 
150 SPOLU: Ano, už je dráž! Za Babiše ceny rostou nejrychleji za 13 let. ODS [online]. 16. 9. 2021 [cit. 2022-04-15]. 

Dostupné z: https://www.ods.cz/clanek/21563-spolu-ano-uz-je-draz-za-babise-ceny-rostou-nejrychleji-za-13-let 
151 ODS. Senátorský klub ODS a TOP 09: Podporujeme pomoc téměř milionu pacientů a apelujeme na Sněmovnu, 

aby změny nebrzdila. ODS [online]. 21. 7. 2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.ods.cz/clanek/21362-

senatorsky-klub-ods-a-top-09-podporujeme-pomoc-temer-milionu-pacientu-a-apelujeme-na-snemovnu-aby-zmeny-

nebrzdila 
152 ODS. SPOLU: Vzdělání je naší prioritou! Musíme odstranit covidové dluhy a školy připravit na podzimní výuku. 

ODS [online]. 7. 7. 2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.ods.cz/clanek/21295-spolu-vzdelani-je-nasi-

prioritou-musime-odstranit-covidove-dluhy-a-skoly-pripravit-na-podzimni-vyuku 
153 ODS. Příroda nepočká – koalice SPOLU pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. ODS  [online]. 10. 8. 

2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.ods.cz/clanek/21414-priroda-nepocka-koalice-spolu-pro-ochranu-

zivotniho-prostredi-a-udrzitelny-rozvoj 
154 TOUŠEK, Petr. Předvolební politické debaty a studia - strany a politici. Rexter [online]. 5. 10. 2021 [cit. 2022-04-

15]. Dostupné z: https://www.rexter.cz/rubriky/politika/predvolebni-politicke-debaty-a-studia-strany-a-

politici_1040.html 
155 Proti manželství pro všechny se v TOP 09 staví oba současní ministři Vlastimil Válek a Helena Langšádlová.  
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osobní preferenci každého kandidáta.156 Řadu pochybností vyvolalo tvrzení Mariana 

Jurečky z poloviny září, ve kterém prohlásil, že si neumí představit být ve vládě, která by 

jej prohlasovala a vidí v tom zásadní problém pro účast lidovců ve vládě.157 Následně se 

od svého výroku distancoval „v otázce manželství pro všechny platí již v minulosti 

deklarované, co jsme za SPOLU řekli, a to že bude každý poslanec hlasovat podle svého 

uvážení“.158 Stanovisko v mediálním prostoru vyvolalo obavy o přístup koalice SPOLU 

k problematice.159 

Jednotu koalice SPOLU mohly tříštit názory, které nevylučovaly povolební 

spolupráci s hnutím ANO. KDU-ČSL se v minulosti s ANO podílela na vládnutí v období 

2013-2017 a v ODS je mnoho různých názorových proudů, ale v roce 2017 nabídku 

vládní spolupráce odmítla. Všichni tři koaliční lídři jakoukoliv povolební spolupráci 

s hnutím ANO vyloučili a na vymezování se k vládní straně byla postavena podstatná část 

kampaně. V zájmu hnutí ANO bylo kompaktnost koalice narušovat. V předvolebním 

klipu chtěla na nejednotnost poukázat a voličům sdělit, že názorově nejednotné koalice 

jsou „podvod na voličích“.160 Tomuto narativu napomáhaly i výroky členů koalice. „To 

závisí na tom, jestli ho (ANO) povede Andrej Babiš, nebo ne. Zkrátka s Babišem ne,“ 

nevyloučil povolební spolupráci europoslanec za ODS Alexandr Vondra.161„Svět, který 

reprezentují Piráti, není podle mě moc veselejší než ten, jaký produkuje Babiš. Nedokážu 

si vůbec představit, že ODS bude dělat Pirátům minoritního partnera. Ta hra by podle 

mého neměla být o tom, jestli za každou cenu sedět ve vládě, ale o tom, jak prosadit svou 

představu,“ sdělil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) k avizované spolupráci 

 
156 PEKAROVÁ ADAMOVÁ, Markéta. [Respektuji názory druhých...]. In: Twitter [online]. 18. 9. 2021 [cit. 2022-

04-17]. Dostupné z: https://twitter.com/market_a/status/1439243792796819456 
157 MOLÁČEK, Jan. Studio N: Jednání o vládě může ztroskotat na manželství pro všechny. Chceme pojistku, že ho 

partneři neprohlasují, říká Jurečka. Deník N [online]. 17. 9. 2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/706052/studio-n-jednani-o-vlade-muze-ztroskotat-na-manzelstvi-pro-vsechny-chceme-pojistku-ze-

ho-partneri-neprohlasuji-rika-jurecka/ 
158 JUREČKA, Marian. [S odkazem na...]. In: Twitter [online]. 18. 9. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://twitter.com/MJureka/status/1439242451827503104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ct

wterm%5E1439242451827503104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%

2Fpirstan-vs-spolu-analyza-temat-ktera-rezonuji-mezi-mladymi-volici%2F 
159 DOHNALOVÁ, Anna a Barbora DOUBRAVOVÁ. Jurečka věděl, že odpaluje bombu. Výroky o manželství 

odradí voliče, říká politolog. Aktuálně.cz [online]. 21. 9. 2021 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jurecka-manzelstvi-spolu/r~5162e46a1a2211ecad06ac1f6b220ee8/ 
160 BABIŠ, Andrej. [TOP 09 chce migranty...]. In: Facebook [online]. 15. 9. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/388522322796278/ 
161 JEŘÁBKOVÁ, Dominika. Vondra: Vládnout s ANO? S Babišem v žádném případě. Novinky.cz [online]. 23. 8. 

2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vondra-vladnout-s-ano-s-babisem-v-

zadnem-pripade-40369565 

https://twitter.com/MJureka/status/1439242451827503104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1439242451827503104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fpirstan-vs-spolu-analyza-temat-ktera-rezonuji-mezi-mladymi-volici%2F
https://twitter.com/MJureka/status/1439242451827503104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1439242451827503104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fpirstan-vs-spolu-analyza-temat-ktera-rezonuji-mezi-mladymi-volici%2F
https://twitter.com/MJureka/status/1439242451827503104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1439242451827503104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.forum24.cz%2Fpirstan-vs-spolu-analyza-temat-ktera-rezonuji-mezi-mladymi-volici%2F
https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/388522322796278/
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s druhou koalicí.162„Z mého pohledu není ani teď taktické si zavírat dveře u žádné 

politické strany, tedy kromě pošuků a extremistů, kteří ve volbách také kandidují,“ 

odpověděl na dotaz ohledně spolupráce Ondřej Kolář (TOP 09).163 Od tohoto výroku se 

následně členové TOP 09 distancovali.164 

3.3.3 Komparace vystupování ve zpravodajských médiích 

 

Piráti a Starostové pro deklaraci svých programových bodů a záměrů využívali 

členy stínového vládního týmu a stranické experty z obou subjektů. Koalice SPOLU 

stínovou vládu nevytvořila a pro vystupování ve zpravodajských médiích využívala větší 

počet různých straníků. Obě koalice poměrně často vystupovaly prostřednictvím 

poslaneckých klubů společně před a po jednáních PSP ČR. Koalice Piráti a Starostové se 

zaměřila spíše na tiskové konference, které přímo souvisely s programovým zaměřením. 

Druhá koalice prezentovala širší škálu témat a využívala také straníky, kteří 

nekandidovali do PSP ČR. Obě koalice se snažily o paritní zastoupení všech stran a hnutí 

při veřejných vystoupeních. V důležitějších mediálních výstupech byli přítomni všichni 

předsedové stran a hnutí. Koalice SPOLU delegovala do všech stěžejních debat svého 

lídra Petra Fialu, přičemž Ivan Bartoš a Vít Rakušan si účast rozdělili téměř rovným 

dílem. 

Co se týče problematických projevů straníků, obě formace se potýkaly s 

rozdílnými hodnotovými postoji uvnitř koalice. V jejich zájmu bylo sporné téma příliš 

neuvádět, což se kromě vyjádření Mariana Jurečky a Ondřeje Profanta poměrně dařilo. 

Jednotu koalice Piráti a Starostové snižovaly četné výroky některých pirátských straníků, 

které nekorespondovaly s uznávaným koaličním názorem. Integritu SPOLU ovlivnily 

názory jednotlivců, kteří nevylučovali povolební spolupráci s hnutím ANO, proti kterému 

se koalice ostře vymezovala v předvolební kampani. 

 

 

 
162 DANDA, Oldřich. Kuba: Nechci, aby ODS dělala pirátům menšinového partnera. Novinky.cz [online]. 10. 7. 2021 

[cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kuba-nechci-aby-ods-delala-piratum-

mensinoveho-partnera-40365831 
163 ŠÍDLOVÁ, Tereza. Nový hlas Spolu smířlivý k ANO. Nezavírejme si dveře, zní od známého starosty. Seznam 

Zprávy [online]. 7. 9. 2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/novy-hlas-spolu-

smirlivy-k-ano-nezavirejme-si-dvere-zni-od-znameho-starosty-174043 
164 RAMBOUSKOVÁ, Michaela. Vzít na milost ANO? V žádném případě, distancují se topkaři od Koláře. Seznam 

Zprávy [online]. 7. 9. 2021 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vzit-na-milost-ano-v-

zadnem-pripade-distancuji-se-topkari-od-kolare-174114 
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Závěr 
 

Bakalářská práce měla za cíl porovnat jednotnost komunikace předvolebních 

koalic Piráti a Starostové a SPOLU před volbami do PSP ČR 2021. Nejdříve jsem popsal 

teoretický rámec politické komunikace, politického marketingu, volebních kampaní a 

předvolebních koalic v českém politickém prostředí. Následně jsem se zaměřil na 

charakteristiku a vývoj stran a hnutí. Analytickou část jsem rozdělil do tří dimenzí.  

 

V první části jsem analyzoval jednotnou komunikační identitu koalic. Znaky 

rozdílnosti spatřuji v odlišném uchopení politické značky již na začátku kampaně. 

Koalice Piráti a Starostové názvem, logem i koaliční smlouvou zdůrazňovala rozdílnost 

uskupení. Koalice SPOLU se marketingovými nástroji na počátku snažila stávající strany 

integrovat do společné značky, důsledkem toho byla její větší etablovanost a známost, 

než tomu bylo u druhé koalice.  

 

V druhé části jsem se věnoval jednotné komunikaci v rámci online prostředí na 

webových stránkách a sociálních médiích. Piráti a Starostové se zaměřili zejména na 

koaliční komunikaci a snažili se o prezentování soudržnosti lídrů. Koalice SPOLU 

vytvořila jednotné koaliční účty, přičemž strany se v rámci koalice více profilovaly a 

soustředily na vlastní témata a politiku. Vlivným vnějším faktorem byla negativní a 

dezinformační kampaň namířená na Piráty, která kromě narušení integrity koalice také 

zmenšovala voličskou podporu. To byla také jedna z příčin pro změnu strategie a 

narovnání sil Pirátů a Starostů v rámci kampaně.  

 

Ve třetí části jsem se zabýval vystupováním ve zpravodajských médiích. Piráti a 

Starostové vytvořili stínovou vládu, jejíž členy využívali při prezentování stanovisek 

koalice k jednotlivým tématům. Koalice SPOLU pro podobná vystoupení využívala 

různé stranické experty a krajské lídry. Lídři obou koalic se zúčastnili mediálně 

zajímavějších a důležitějších tiskových konferencí. Petr Fiala byl viditelným lídrem 

koalice SPOLU, zatímco v rámci druhé koalici se lídři postupně vyrovnávali, což dokládá 

i účast Víta Rakušana na předvolebních debatách. Subjekty uvnitř koalice nenašly ideální 

shodu na všech tématech a hodnotových postojích, jednotlivé dílčí rozpory byly hojně 
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medializovány. Do mediálního prostoru se často dostávaly zejména výroky pirátských 

straníků, které nekorespondovaly s koaličním pohledem na problematiku. 

 

Co se týče konečných výsledků voleb, koalice SPOLU dokázala v říjnových 

volbách zvítězit se ziskem 27,79 % voličských hlasů. Piráti a Starostové obdrželi 15,62 % 

hlasů a umístili se na třetí příčce. V této koalici došlo k výraznému kroužkování 

kandidátů hnutí STAN, které jim přineslo 33 mandátů, zatímco Pirátům pouhé 4. Obě 

koalice získaly dohromady většinu 108 mandátů v PSP ČR, neprodleně po volbách 

podepsaly společné memorandum a v prosinci byla jmenována koaliční vláda lídra 

koalice SPOLU Petra Fialy. S vědomím výsledků voleb lze považovat předvolební 

kampaň koalice SPOLU jako úspěšnější než koalice Piráti a Starostové. Strany koalice 

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se snažily nadále budovat vlastní politické značky, které se 

pokusily promítnout do koalice SPOLU. Koalici SPOLU se vytvářením společné koaliční 

značky dařilo konstantně navyšovat voličskou podporu a etablovanost uskupení, zatímco 

u koalice Piráti a Starostové se jednalo o opačný trend. Dalo by se říct, že obě koalice 

zdůrazňovaly sjednocující otázky a eliminovaly rozdělující názory, v tomto ohledu však 

mírně ztrácela koalice Piráti a Starostové. Voliči této koalice byli postupem času 

skeptičtější ke společné formaci. Na pokles voličů měla i dle výzkumných agentur vliv 

ztráta stranické identity a nejednotnost v komunikaci některých pirátských straníků, kteří 

tím nahrávali i silné dezinformační kampani. Pirátští příznivci začali pociťovat ztrátu 

identity kvůli nastolení kompromisů, voliči Starostů zase nebyli spokojení s koaličním 

partnerem. Určitou voličskou skepsi ke složení koalice můžeme sledovat i v souvislosti s 

výrazným počtem udělení preferenčních hlasů kandidátům Starostů. Tento případ se jistě 

promítne do kontextu českého koaličního prostředí, jelikož prokázal vliv preferenčních 

hlasů v rámci koalice, který může do budoucna zásadně ovlivnit tvorby koalic kvůli 

nejistotě rozložení zvolených kandidátů. 

 

Zkoumání komunikace předvolebních koalic je široká problematika a poskytuje 

mnoho možností pro další výzkum. Zajímavá by jistě byla komparace povolební 

spolupráce v rámci koalic, která již v této práci reflektována nebyla. Dále se také nabízí 

zaměření na analýzu obsahové dimenze komunikovaného programu a témat 

v předvolební kampani koalic. S přihlédnutím na výsledky voleb by také mohl být 

oborově přínosný výzkum vlivu a významu preferenčního hlasování na základě případové 

studie v rámci koalice Piráti a Starostové. 
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Čeští elfové. Měsíční report – srpen 2021. Čeští elfové [online]. 29. 9. 2021 [cit. 2022-

04-30]. Dostupné z: https://cesti-elfove.cz/mesicni-report-srpen-2021/ 

 

ČSÚ. Metody pro přepočet hlasů na mandáty. Český statistický úřad [online]. 17. 8. 2021 

[cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty 

 

ČSÚ. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. 

- 15.6.2002. Volby.cz  [online]. [cit. 2022-04-17]. Dostupné 

z: https://www.volby.cz/pls/ps2002/ps115?xjazyk=CZ&xv=12&xt=0&xkstrana=25&xk

raj=0 

 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/jednani-brusel-regiony-krize-korupce.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/jednani-brusel-regiony-krize-korupce.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/79-procent-piratu-odsouhlasila-koalici-se-stan.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/79-procent-piratu-odsouhlasila-koalici-se-stan.html
https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty


 

60 
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DOHNALOVÁ, Anna a Barbora DOUBRAVOVÁ. Jurečka věděl, že odpaluje bombu. 
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MediaGuru.cz [online]. 6. 10. 2021 [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/10/medializace-znacek-spolu-a-pirstan-se-

zvysuje-s-gradaci-

kampani/?fbclid=IwAR3eeT7qF48oQZSUQFX6ld2WgBU2h6hO5u7CglAoVWf8ouX2

xswuS1Btnis 

 

https://mam.cz/zpravy/marketing/2021-11/volebni-kampane-budou-jeste-vetsi/
https://mam.cz/zpravy/marketing/2021-11/volebni-kampane-budou-jeste-vetsi/


 

65 
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ŠÍDLOVÁ, Tereza. Piráty a STAN má zachránit nový muž. Strany se budou propagovat 

víc odděleně. Seznam Zprávy [online]. 9. 8. 2021 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pirati-a-stan-se-chteji-propagovat-vic-oddelene-

najali-i-noveho-spin-doktora-171613 
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kampaní se zabývá dohledový úřad. Deník N [online]. 27. 8. 2021 [cit. 2022-04-16]. 

Dostupné z: https://denikn.cz/692570/milion-chvilek-presvedcuje-lidi-aby-volili-jednu-

z-koalic-jejich-kampani-se-zabyva-dohledovy-urad/ 

https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/kdo-v-predvolebni-kampani-do-snemovny-dominoval-na-twitteru-a-facebooku-zjistete-to-v-nasi-analyze/
https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/kdo-v-predvolebni-kampani-do-snemovny-dominoval-na-twitteru-a-facebooku-zjistete-to-v-nasi-analyze/
https://vjrsite.wordpress.com/2017/10/22/proc-si-nechavame-prepocitavat-hlasy/
https://vjrsite.wordpress.com/2017/10/22/proc-si-nechavame-prepocitavat-hlasy/


 

73 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
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ZYKMUNDOVÁ, Barbora. Námluvy pokročily. Jak se pečou koalice proti Babišovi do 

velkých voleb?. CNN Prima NEWS [online]. 5. 10. 2020 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: 

https://cnn.iprima.cz/namluvy-pokrocily-jak-se-pecou-koalice-proti-babisovi-do-

velkych-voleb-10635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247
https://cnn.iprima.cz/namluvy-pokrocily-jak-se-pecou-koalice-proti-babisovi-do-velkych-voleb-10635
https://cnn.iprima.cz/namluvy-pokrocily-jak-se-pecou-koalice-proti-babisovi-do-velkych-voleb-10635


 

74 

 

Seznam obrázků a grafů  

Obrázky  
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