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Abstrakt 

Diplomová práce Sociální sítě a volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010  

se zabývá aktivitami politických stran na internetových sociálních sítích Facebook, 

YouTube a Twitter. Sleduje také činnost některých občanských iniciativ, které zasáhly 

do předvolebního dění a následně i výsledků samotného hlasování při volbě nových 

zástupců do dolní komory Parlamentu České republiky. 

V první části se věnuje tomu, jak politické strany, které ve volbách uspěly, 

využily potenciál sociálních sítí pro svou předvolební kampaň. Řeší také to, jak  

se aktivity politických stran mezi sebou vzájemně lišily a jestli používaly jednotlivé 

sociální sítě rozdílně. Rovněž zjišťuje, jak samotné strany vnímaly kampaň  

na sociálních sítích a jakou formu propagace na nich zvolily. 

V druhé části diplomová práce sleduje činnost občanských iniciativ na sociálních 

sítích, jejich následný vliv na výsledek hlasování a také to, zda jejich úspěch  

či neúspěch u voličů souvisel právě s jejich aktivitami na internetu, nebo zde hrála roli  

i propagace v jiných médiích. 

V závěru pak práce i s pomocí dotazníkového průzkumu mezi uživateli 

sociálních sítí analyzuje vliv předvolební kampaně politických stran a občanských 

iniciativ na sociálních sítích na konečný výsledek těchto parlamentních voleb. 

Abstract 

Diploma thesis Social networks and election to Chamber of Deputies in year 

2010 covers activities of political parties on internet social networks such as Facebook, 

YouTube and Twitter. The thesis also covers some civic engagements, which intervened 



 

 

   

electoral campaign and later influenced people decision in election to the Parliament  

of Czech republic. 

The first part describes how political parties, which has entered the Chamber  

of Deputies, used potential of social networks in campaign and how their activities 

differed from party to party and also by social networks. The thesis discovers how 

political parties saw campaign on social networks and which forms of promotion they 

used. 

Second part is about activities of civic engagements on social networks  

and about their influence on results of the election. Diploma thesis discovers if their 

success depended on social networks. 

In the last part of the thesis, a research was made on a group of users of social 

networks. It analysed the influence of political parties’ campaigns on social networks 

and also civic engagements on the results of this parliamentary election. 

Klíčová slova 

volby, poslanecká sněmovna, sociální sítě, politický marketing, politické strany, 

občanské iniciativy, internet 
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Úvod 

Sousloví „sociální sítě“ ovládlo závěr prvního a úvod druhého desetiletí 21. 

století. Internetové stránky jako například Facebook, YouTube, Twitter, MySpace, 

LinkedIn se staly fenoménem, který začal ovlivňovat každodenní životy lidí.  

Kromě možnosti kontaktu se svými blízkými, i navzdory velkým vzdálenostem 

prostřednictvím internetu, totiž fungují i jako nový marketingový nástroj firem  

či politiků. A v poslední řadě se sociálním sítím přičítají některé události, které vedly 

k politickým převratům.  Byly to například protesty v severní Africe a na Arabském 

poloostrově na počátku roku 2011 označované souhrnně jako „Arabské jaro“, kdy došlo 

ke změnám režimů v Tunisku, Egyptě, posléze také v Libyi, kde konflikt vyeskaloval  

až v zásah NATO, nebo také v Sýrii, kde demonstrace zpočátku mladých lidí přerostly 

v občanskou válku. 

U všech těchto konfliktů byli na počátku mladí lidé nespokojení s politickou 

situací ve státě, a proto se rozhodli proti ní protestovat. Jakožto generace odchovaná  

na internetu, stal se právě ten místem, kde se domlouvali na společných akcích. Mohlo 

za to do jisté míry i to, že ve všech jmenovaných zemích byl internet v podstatě jediným 

médiem, který vládnoucí elita zcela nekontrolovala. Ve výsledku to vedlo až k situacím, 

kdy byla celá země pro jistotu odpojena od celosvětové sítě a ponaučení z tohoto vývoje 

si vzal například i režim v Íránu, který připravuje vlastní verzi internetu nezávislého  

na tom globálním
1
. 

Druhou velkou událostí, která byla médii možná až přehnaně označovaná  

jako revoluce a nástup sociálních médií, bylo zvolení Baracka Obamy prezidentem 

USA. Ten využil sociální sítě ve své předvolební kampani v nevídané míře a zřejmě  

i díky tomu, že si jejich prostřednictvím dokázal vybudovat velký okruh podporovatelů  

a podařilo se mu získat díky nim i do té doby nevídané prostředky na financování 

kampaně, se z původně outsidera prezidentských primárek amerických demokratů stal 

vítěz prezidentských voleb. 

Právě vítězství Baracka Obamy bylo inspirací pro politiky po celém světě a také 

pro ty české. Poprvé při volební kampani do Poslanecké sněmovny v roce 2010 využily 

                                                 
1
 Írán chce nahradit internet vlastní, "islámskou" verzí. Zpomalil občanům připojení. Reflex.cz [online]. 

07.01.2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/44688/iran-chce-nahradit-
internet-vlastni-islamskou-verzi-zpomalil-obcanum-pripojeni.html 
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strany sociální sítě k získání voličských hlasů. Na druhé straně stály různé občanské 

iniciativy, které se snažily pomocí sociálních sítí vyburcovat občany, aby šli volit  

a zúčtovali s politiky, kteří podle jejich názorů zemi více škodí, než pomáhají.  

Ve výsledku to celé vyústilo ve fenomén, který provázel tyto volby – takzvané 

vykroužkování některých kandidátů. V Poslanecké sněmovně usedlo  

114 nových členů zákonodárného sboru a také dva zcela nové politické subjekty.  

A právě těmto dvěma jevům se věnuje tato diplomová práce. 

V této práci se pokusím dokázat, zda politickým stranám kampaň na sociálních 

sítích výrazně pomohla k  zisku voličských hlasů. A to především u mladých lidí,  

kteří šli k volbám poprvé a kteří sociální sítě používají jako běžnou součást svého života 

a je pro ně častějším zdrojem informací než třeba televize, tisk nebo rozhlas. Politické 

strany se k nim tak mohly dostat blíže a pravidelně s nimi komunikovat.  Rozhodl jsem 

se proto zanalyzovat styl jejich komunikace na třech sledovaných sociálních sítích  

a zjistit, jak velké množství potencionálních voličů oslovily. 

Podobným způsobem jsem se zaměřil i na různé občanské iniciativy,  

které před volbami komunikovaly prostřednictvím sociálních sítí a jejichž cíle byly 

většinou podobné, a sice aby se především mladí lidé pokusili změnit obsazení 

Poslanecké sněmovny. U těchto kampaní jsem se soustředil ještě na to, jestli za jejím 

vlivem na výsledky voleb stály jen sociální sítě, nebo se na povědomí o nich významně 

podílela i klasická média. 

V první kapitole se věnuji politické situaci v České republice, která předcházela 

volbám do Poslanecké sněmovny v květnu 2010, samotnému průběhu voleb a jejich 

výsledku. Tato část je důležitá pro pochopení všech souvislostí s ohledem na vznik 

apolitických iniciativ a je to také částečné zdůvodnění toho, proč se strany začaly 

věnovat více sociálním sítím. 

Druhá kapitola se pak věnuje zcela tomu, jak politické strany, které ve volbách 

uspěly, před volbami používaly pro volební kampaň sociální sítě. Této praktické části 

předchází část teoretická, která se věnuje vývoji politických kampaní téměř  

od prvopočátků, politické komunikaci v předvolebních bojích a také kampani  

na sociálních sítích v podání Baracka Obamy, protože právě tato kampaň strany často 

inspirovala. K této teoretické části jsem využíval českou i zahraniční literaturu 
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z knihovny Fakulty sociálních věd a také internetové články z časopisů vyhledávané 

přes systémy SAGE, JSTOR a ProQuest. 

V praktické části jsem pak analyzoval, jak politické strany v období šesti týdnů 

před volbami sociální sítě používaly. Zabýval jsem se především tím, jakým stylem 

politické strany komunikovaly, jak často a jestli se způsob komunikace lišil síť od sítě. 

Účelem této analýzy pak bylo najít odpověď na otázku, jaký styl komunikace strany  

na sociálních sítích využívaly, jestli se lišil od běžné politické komunikace  

a jestli se snažily svá sdělení prezentovat tak, aby dostaly k volbám spíše mladší voliče, 

protože právě nejmladší generace patří k nejaktivnějším uživatelům sociálních sítí. 

Využít jsem chtěl i rozhovory s představiteli politických stran, ve kterých jsem chtěl 

získat doplňkové informace o tom, jak a proč sociální sítě strany používaly. Narazil 

jsem zde ovšem na problém, kdy strany komunikovat příliš nechtějí s tím, že jde  

o strategické informace a v případě Věcí veřejných jsem se odpovědí vůbec nedočkal. 

Nakonec se mi podařilo získat alespoň dílčí odpovědi na některé své dotazy, které práci 

zpřesnily. 

Třetí kapitola se pak věnuje občanským hnutím, která se snažila ovlivnit voliče 

při svém rozhodování, komu dát hlas. V ní jsem nejprve přiblížil čtyři,  

která do předvolebního dění zasáhla nejvýrazněji. V závěru kapitoly jsem analyzoval 

porovnáním cílů jednotlivých iniciativ a celkových volebních výsledků zveřejněným 

Českým statistickým úřadem, jaký byl jejich skutečný vliv na průběh voleb. 

V závěrečné čtvrté kapitole se pak závěry z předchozích dvou kapitol týkající  

se působení politických stran a občanských iniciativ na sociálních sítích před volbami 

snažím potvrdit či vyvrátit na dotazníkovém průzkumu mezi mladými uživateli 

sociálních sítí. Faktická data o tom, kolik z voličů používalo sociální sítě a komu dalo 

hlas, nelze totiž jinak než touto metodou získat vzhledem k tomu, že volby jsou  

ze zákona tajné. Nicméně výzkum hrál jen podpůrnou roli při ustanovení závěrů,  

jelikož většina z nich se dá podložit už samotnými výsledky voleb. 

Tato práce sledovala pouze oficiální aktivity jednotlivých stran a občanských 

hnutí, přesto na sociálních sítích, především na Facebooku existovalo ještě mnoho 

dalších, které na ně reagovaly a šířily je vlastní formou. Toto byl ovšem už jen nepřímý 

dopad akcí jednotlivých stran a iniciativ, a proto jsem jej do práce nezahrnul. 
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1. Volby do Poslanecké sněmovny 2010 (shrnutí 

průběhu volební kampaně a výsledků voleb) 

1.1. Volební systém do Poslanecké sněmovny 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají zpravidla 

každé čtyři roky. Podle platného zákona v roce 2010 byla Česká republika rozdělena  

do 14 volebních krajů, které kopírují strukturu samospráv, kde měla každá strana jinou 

vlastní kandidátku. Ve volbách se rozdělovalo celkem 200 mandátů poslanců. Volby 

probíhají proporčním systémem, přičemž každý kraj dostane ve volbách tolik mandátů, 

kolik přijde voličů k urnám v jednotlivých krajích. Nezáleží tak jen na velikosti území 

hejtmanství. Vzhledem k rozdělení země na kraje se pak může stát, že procentuální 

výsledek voleb neodpovídá konečnému rozložení sil ve Sněmovně, a může tak dojít  

k situacím, kdy strana překoná ve volebním kraji pětiprocentní hranici nutnou pro zisk 

mandátu, ten však vzhledem k přerozdělování mandátů D'Hondtovou metodou,  

která preferuje silnější stran, nezíská (viz příklad voleb v Libereckém kraji v roce 2006, 

kde Strana zelených získala dokonce 9,58 % hlasů, ale nezískala zde jediné křeslo). 

Právo jít k volbám má každý občan České republiky, který nejpozději v druhý volební 

den dosáhne věku 18 let. Každá strana má svou kandidátku pro kraj,  

ve kterém kandiduje, a volič na ní může zaškrtnout až čtyři jména. Pokud některé z nich 

překoná pětiprocentní hranici preferenčních hlasů, automaticky se dostane na pozici 

číslo jedna na kandidátce. 

1.2. Politická situace před volbami a průběh kampaně 

Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil 

prezident republiky Václav Klaus 5. února 2010. V souladu s Ústavou a Zákonem  

o volbách do Parlamentu ČR upravujícími jejich průběh určil termín hlasování na pátek 

28. května 2011 a sobotu 29. května 2011.
2
 Vzhledem k tomu, že termín, ve kterém 

hlasování může proběhnout, upravují právě výše zmíněné právní předpisy, mají  

před každými volbami strany docela přesnou představu o tom, kdy se budou konat a 

mohou tak připravit harmonogram volební kampaně s velkým časovým předstihem. 

                                                 
2
 Česká republika. ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 5. února 2010 o vyhlášení voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, ročník 
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Navíc v několika případech termín voleb prezident určil právě po dohodě 

s parlamentními stranami. 

Předvolební kampaň v roce 2010 výrazně ovlivnilo vyslovení nedůvěry druhé 

vládě Mirka Topolánka 24. března 2009
3
. Následné došlo k dohodě parlamentních 

politických stran kromě KSČM o tom, že vznikne překlenovací úřednická vláda v čele 

s předsedou Českého statistického úřadu Janem Fischerem a že nové, předčasné volby 

do Poslanecké sněmovny se budou konat už v říjnu stejného roku
4
. Vedení KDU-ČSL 

se nakonec od této dohody distancovalo
5
, nicméně vládu podpořila část poslanců,  

která poté vytvořila základ nově vzniklé strany TOP 09
6
. Poslanecká sněmovna

7
 a 

Senát
8
 pak schválily ústavní zákon o zkrácení funkčního období poslanecké sněmovny.  

Tento zákon však svým rozhodnutím zrušil měsíc před termínem předčasných 

voleb Ústavní soud
9
 a ani následně přijaté změny Ústavy, které měly umožnit konání 

voleb alespoň v listopadu, nakonec kvůli nedohodě politických stran na rozpuštění 

Poslanecké sněmovny k volbám nevedly. Úřednický kabinet Jana Fischera tak nakonec 

zemi dovedl až k řádným volbám na jaře 2010. Právě z těchto výše uvedených důvodů 

se dá o předvolební kampani mluvit jako o permanentní. V červnu 2009 se totiž konaly 

volby do Evropského parlamentu, ve které obě nejsilnější strany preferovaly především 

národní témata před evropskými. A na tuto předvolební kampaň pak plynule navázala 

další, která měla voliče přesvědčovat před zrušenými volbami na podzim 2009.  

Ta trvala v podstatě až do otevření volebních místností v květnu 2010. Kampaň tak 

trvala více než rok. 

                                                                                                                                               
2010, částka 13, 37, s. 458-464. Dostupný také z WWW: <www.mvcr.cz/soubor/sb013-10-pdf.aspx>. ISSN 
1211-1244. 
3
 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. 24.3.2009 [cit. 2011-11-10]. PČR, PS 

2006-2010, 53. schůze, část 2 (24.3.2009). Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/053schuz/s053002.htm>. 
4 DOKUMENT: dohoda o "překlenovací" vládě. Britské listy [online]. 7.4.2009, [cit. 2011-11-10]. Dostupný 
z WWW: <http://blisty.cz/art/46269.html>. 
5 DANDA, Oldřich. Lidovci a zelení dali od nové vlády ruce pryč. Novinky.cz [online]. 6. dubna 2009, XX, 
[cit. 2011-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/domaci/165746-lidovci-a-zeleni-dali-od-nove-
vlady-ruce-pryc.html>. 
6
 DANDA, Oldřich; OVČÁČEK, Jiří; SOUKUP, Jaroslav. Lidovečtí poslanci se vzepřeli Čunkovi a 

podepisují Topolánkovi vládu. Novinky.cz [online]. 8. dubna 2009, [cit. 2011-11-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.novinky.cz/domaci/165940-lidovecti-poslanci-se-vzepreli-cunkovi-a-podepisuji-topolankovi-
vladu.html>. 
7
 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. 13.5.2009 [cit. 2011-11-10]. PČR, PS 

2006-2010, 56. schůze, část 13 (13.5.2009). Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/056schuz/s056175.htm#r3>. 
8
 Senát Parlamentu České republiky [online]. 28.5.2009 [cit. 2011-11-10]. Senát PČR: 7. schůze, 4. 

hlasování, 28.05.2009. Dostupné z WWW: <http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=9954&O=7>. 
9
 Nález pléna Ústavního soudu 38/2009 Sb. 

<http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=63462&pos=1&cnt=14&typ=result>. 



7 

 

  

Hlavním favoritem voleb byla od počátku nejsilnější opoziční parlamentní 

strana, Česká strana sociálně demokratická. Předvolební průzkumy ji přisuzovaly  

až 30 % hlasů oproti ODS, které mělo dát hlas podle většiny průzkumů přibližně 20 % 

oprávněných voličů. Kampaň se vyznačovala vzájemnou ambivalencí obou stran, 

oboustranným útočením na program i jejich lídry. V jejím průběhu však došlo k zásadní 

události, která možná ovlivnila i výsledek voleb. Prvního dubna odstoupil předseda 

ODS Mirek Topolánek z pozice lídra kandidátní listiny ODS v Jihomoravském kraji a 

přenechal vedení strany Petru Nečasovi. Mohl za to rozhovor, který Topolánek poskytl 

časopisu Lui
10

, ve kterém označil předsedu úřednické vlády Jana Fischera za žida a řekl 

také, že církev vymývá lidem mozky. Občanská demokratická strana tak musela sedm 

týdnů před volbami svou kampaň postavit na novém lídrovi. Přizpůsobit se musela  

i sociální demokracie, která okamžitě po změně v čele největšího soupeře připravila 

billboardy kritizující Petra Nečase
11

. 

Do kampaně výrazně zasáhly také nové strany. Především TOP 09, která stavěla 

svou image na osobě předsedy strany, v té době nejoblíbenějším českém politikovi, 

bývalém ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi. A díky tomu, že strana vznikla 

odštěpením od KDU-ČSL, mohla využít i řadu známých tváří této strany, například 

Vlastu Parkanovou, Pavla Severu a hlavně Miroslava Kalouska. V menších obcích pak 

straně pomohlo strategické spojenectví s hnutím Starostové a nezávislí,  

jehož nejvýraznější osobností byl starosta obce Suchá Loz Petr Gazdík,  

jenž se po volbách stal i předsedou poslaneckého klubu této frakce. 

Druhou novou stranou byly Věci veřejné. Do povědomí veřejnosti se poprvé 

dostaly během voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009, kdy se staly třetí 

nejúspěšnějším subjektem mimo stávající sněmovní strany. Výrazný podíl na vzestupu 

Věcí veřejných mělo i zvolení nového předsedy Radka Johna, který byl u veřejnosti 

znám především z investigativního pořadu komerční televize Nova Na vlastní oči. 

V samotné kampani se pak Věci veřejné ostře vymezovaly proti zavedeným stranám 

sloganem „Pryč s politickými dinosaury!“ 

                                                 
10

 Přepis rozhovoru, který Topolánek poskytl časopisu Lui. Lidovky.cz [online]. 2010, 21. března 2010 
15:25 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/prepis-rozhovoru-ktery-topolanek-poskytl-
casopisu-lui-p2e-/ln_domov.asp?c=A100321_152533_ln_domov_mk 
11

 KOPECKÝ, Josef. Volební antikampaň: Paroubek bojuje proti kocovině, Nečas kašle na lidi. IDnes.cz 
[online]. 2010, 6. dubna 2010 16:30 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/volebni-
antikampan-paroubek-bojuje-proti-kocovine-necas-kasle-na-lidi-1kz-
/domaci.aspx?c=A100406_163009_domaci_kop 
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Ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovalo v roce 2010 dvacet šest 

politických stran a hnutí.  O přízeň voličů se ucházelo celkem 5022 kandidátů. Do voleb 

nešla žádná ze stran a hnutí jako vládní, neboť výkonná moc byla v té době v rukou 

úřednické vlády. Do voleb zasáhl její jediný člen, a to ministr vnitra Martin Pecina, 

který vedl kandidátku ČSSD v Praze
12

. 

O znovuzvolení svých kandidátů usilovalo celkem 5 stran, které v Poslanecké 

sněmovně zasedaly od roku 2006 – Občanská demokratická strana (81 mandátů), Česká 

strana sociálně demokratická (74), Komunistická strana Čech a Moravy (26), 

Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová (13) a Strana Zelených 

(6).  

Kandidátky ve všech čtrnácti volebních krajích postavilo kromě výše zmíněných 

v minulém období parlamentních stran dalších devět politických uskupení (Svobodní, 

Konzervativní strana, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Česká pirátská strana, 

Suverenita, Pravý blok, TOP 09, STOP, Strana práv občanů - Zemanovci), celkem tedy 

14 stran. 

Kampaň se nesla převážně v negativním duchu. Blíže se tomu věnoval výzkum 

studentů Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
13

, 

z nějž vyplývá, že nejvíc útočnými stranami byly ODS, ČSSD a třetí byla KSČM.  Dvě 

největší strany se dokonce ve stranické inzerci více věnovaly svým soupeřům než 

svému vlastnímu programu. Naopak malé strany, které se snažily udržet v Poslanecké 

sněmovně (KDU-ČSL, SZ) a subjekty, které o vstup do zákonodárného sboru nově 

usilovaly a předvolební průzkumy jim dávaly naději na úspěch, se více snažily 

preferovat své programy. 

O předvolební kampani v roce 2010 se hovoří také jako o nejnákladnější 

v historii. Ačkoliv přesná čísla strany nezveřejnily, podle soukromého výzkumu,  

který provedla agentura Admosphere, mohla vítězná sociální demokracie investovat  

do kampaně téměř půlmiliardy korun. Občanští demokraté pak zaplatili za svou 

propagaci jen o necelých sto padesát milionů korun méně. Naopak komunisté zaplatili 

jen osm a půl milionů korun a získali tak v přepočtu jeden hlas nejlevněji ze všech stran, 

                                                 
12

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2010 [cit. 2012-
11-13]. Dostupné z: http://volby.cz/pls/ps2010/ps 
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které ve volbách uspěly. Nejvíce strany investovaly do reklamy v tisku, na druhém 

místě byly reklamní poutače a třetí reklama na internetu. V souvislosti s tak drahou 

kampaní se hlavně sociální i občanští demokraté dostali do finančních potíží, a začalo  

se tak hovořit o zavedení finančních stropů na předvolební inzerci. Strany ovšem tyto 

uváděné částky zpochybňovaly a označovaly jako zavádějící. Jejich oficiální údaje byly 

výrazně menší. 

Zajímavostí byly i sponzorské dary jednoho z nejbohatších Čechů a majitele 

vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. Před volbami daroval třem stranám TOP09, 

ODS a Věcem veřejným, které nakonec utvořily koalici, téměř třicet milionů korun
14

.  

Svůj platný hlas odevzdalo ve volbách 5 230 859 voličů. Volební účast  

tak dosáhla 62,6 %, po volbách v roce 2002 byla druhá nejmenší v historii samostatné 

České republiky. Stejně jako v předchozím volebním období se do Poslanecké 

sněmovny dostalo pět kandidujících subjektů. Vítězem voleb se stala ČSSD (56 

mandátů) před ODS (53), třetí byla teprve na podzim roku 2009 vzniklá TOP 09 (41), 

jejíž členové se rekrutovali většinou z KDU-ČSL a na jejíž kandidátce se také nacházela 

řada členů strany Starostové a nezávislí. Do sněmovny se opět dostala také KSČM (26) 

a druhým nováčkem byly Věci veřejné (24). Na rozdíl od posledních voleb v roce 2006 

tak nepokračoval souboj dvou hegemonních stran (ČSSD a ODS), ty naopak ztratily 

dohromady téměř 1,5 milionů hlasů. Těsně před branou sněmovny navíc zůstala Strana 

práv občanů – Zemanovci a KDU-ČSL, kteří nedokázali překročit 5 % hranici nutnou 

pro zisk mandátů. Zaznamenatelného úspěchu dosáhla i Suverenita – blok J. 

Bobošíkové. Naopak Strana zelených ve volbách propadla a její účast ve sněmovně  

i vládě se tak zatím omezila na jediné volební období. 

I přesto, že sociální demokracie vyhrála, nakonec skončila v opozici. Její 

tehdejší předseda Jiří Paroubek dokonce těsně poté, co byly známy výsledky voleb, 

rezignoval. Už před volbami totiž neochotu spolupracovat s ČSSD deklarovala ODS  

i TOP 09. Věci veřejné se pak negativně stavěly ke všem tehdejším parlamentním 

stranám. Jediným potenciálním koaličním partnerem tak nakonec zůstali komunisté. 

Tyto strany však měly dohromady 82 mandátů ve dvousetčlenném zákonodárném 

                                                                                                                                               
13

 Analyza kampane 2010 PSCR. Scribd.com [online]. [cit. 2012-11-15]. Dostupné z: 
http://www.scribd.com/doc/31558013/Analyza-kampane-2010-PSCR 
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sboru. Většinovou koaliční vládu tak nakonec sestavily ODS, TOP 09 a VV. Vláda 

získala od Poslanecké sněmovny důvěru 12. srpna 2011. 

Ve volbami ustanovené sněmovně zasedlo 116 poslaneckých nováčků, nejvíce 

jich bylo v řadách TOP 09 – 37. Do zákonodárné funkce bylo zvoleno také rekordních 

44 žen. Výrazně do složení zákonodárného sboru promluvili voliči pomoci 

preferenčních hlasů. Do sněmovny se tak nedostal například místopředseda ODS  

a bývalý ministr vnitra Ivan Langer, který sice vedl kandidátku v Olomouckém kraji, ale 

větším počtem preferenčních hlasů ho přeskočila dvojka a trojka kandidátky. Občanští 

demokraté získali v Olomouckém kraji jen dva mandáty a Langer se tak stal pouze 

prvním náhradníkem. 

                                                                                                                                               
14

 Finančník Bakala daroval ODS, TOP 09 a VV téměř třicet milionů korun. IHNED.cz [online]. 2010, 2. 6. 
2010 16:17 (aktualizováno: 2. 6. 2010 17:06) [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: http://volby.ihned.cz/c1-
44031220-financnik-bakala-daroval-ods-top-09-a-vv-temer-tricet-milionu-korun 
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2. Využití sociálních sítí politiky a politickými stranami 

v předvolební kampani 

V této kapitole se nejprve v úvodní části pokusím popsat, co to vůbec jsou 

internetové sociální sítě a následně jakým způsobem v historii i v současnosti média 

ovlivňují volební kampaně, a tím tak nastínit, proč začaly politické strany využívat 

v předvolebním boji sociální sítě. V druhé části jsem zkoumal a porovnával, jak strany, 

které se dostaly do Poslanecké sněmovny, tyto sítě využívaly.   

2.1. Sociální sítě 

Termín sociální sítě, jak jej dnes běžně užíváme, chápeme většinou ve spojení 

s internetem a webovými službami jako je například Facebook, Twitter nebo LinkedIn. 

Sociální sítě jsou však v podstatě veškeré vztahové sítě mezi lidmi, v rámci  

kterých mohou mezi sebou navzájem komunikovat a to v jakékoliv formě. 

Sociální sítě na internetu se začaly masivně rozšiřovat až v souvislosti 

s nástupem takzvaného webu 2.0, kdy lidé přestali být pouze konzumenti obsahu,  

ale stali se jejími spolutvůrci. Existovaly sice již předtím, ale právě tyto změny 

v chápání a používání internetu ruku v ruce s rozšiřováním a se zvyšováním rychlosti  

a dostupnosti této komunikační sítě, způsobily jejich rozvoj. S nástupem webu 2.0  

se také změnila forma komunikace, která je u sociálních sítí jedním ze základů, protože 

to není již jen komunikace typu jeden k několika, ale tím, že je zde možná zpětná vazba, 

mění se na komunikaci několik k několika. Tím se odlišují od starých médií – tisku, 

rozhlasu a televize, kde byla možná pouze jednosměrná komunikace. Jejich nástupem 

tak zároveň s rozšiřováním internetu do dalších domácností dochází ke změně využívání 

médií a celkové komunikace ve světě. A tím i ke změnám politické komunikace. 

Souvisí to i s tím, že internet už není jen doménou mladých lidí, ale i střední generace  

a stejně tak to v posledních letech platí i u sociálních sítí. 

Podle definice Danah Boydové a Nicole Elisonové je internetová sociální síť 

„webová služba, která jednotlivcům umožňuje (1) vytvářet veřejný nebo poloveřejný 
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profil uvnitř uzavřeného systému, (2) vytvořit si seznam uživatelů, s kterými je  

ve spojení a (3) vidět a procházet i seznamy spojení dalších uživatelů.“
15

 

První z těchto služeb se objevovaly už ke konci 90. let. Ať už to byly weby jako 

Friendster nebo v České republice stále fungující Lidé.cz. V dnešní době této definici 

nejvíce odpovídají služby jako Facebook, Twitter nebo například trochu specifičtější 

LinkedIn, která slouží k vyhledávání zajímavých pracovních nabídek, nebo například 

v poslední době síť pro sdílení fotografií Instagram, která ale není už klasickou 

webovou službou spojenou s počítači, ale funguje pouze v takzvaných „chytrých“ 

mobilních telefonech. Právě ty budou do budoucna pravděpodobně hlavním technickým 

prostředkem k používání sociálních sítí, což zřejmě povede k ještě většímu nárůstu 

jejich důležitosti, protože skrze ně bude možné komunikovat kdykoliv a odkudkoliv.  

To, že používání sociálních sítí stoupá a naopak návštěvnost internetových 

stránek klesá, potvrdil v roce 2010 celosvětový výzkum společnosti Universal McCann 

s názvem Wave 5. V rámci něj firma sbírala data od uživatelů sociálních sítí a zařazena 

byla i Česká republika
16

. V podstatě se tak dá říct, že webové stránky byly jen první 

platformou, kde sociální sítě vznikly, získaly zde většinu uživatelů a v současnosti 

pronikají na další platformy a stávají se i sami o sobě platformou. 

V této práci se budu věnovat třem sociálním sítím, které byly v době voleb do 

Poslanecké sněmovny v Česku nejrozšířenější a nejpoužívanější politickými subjekty  

a na druhé straně potencionálními voliči. 

2.1.1. Facebook 

V současnosti nejrozšířenější a nejznámější internetová sociální síť měla 

v dubnu 2012 přes 900 milionů uživatelů po celém světě
17

. Původně sloužila jen jako 

jakási internetová verze populárních ročenek na americké univerzitě v Harvardu. 

                                                 
15

 BOYD, Danah M. a Nicolle B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. In: 
Journal of computer-mediated communication JCMC [online]. 2007 [cit. 2012-04-16]. ISSN 1083-6101. 
Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 
16

 UNIVERSAL MCCANN. Wave.5: The Socialisations of Brands [online]. 2010 [cit. 2012-04-18]. Dostupné 
z: 
http://www.umww.com/global/knowledge/download?id=1791&hash=F1C9F17E9E5CB4A2681D744A9AD0
18B3413C00BFad20708460e44685b4e8a7cb5612c496&fileName=Wave%205%20-
%20The%20Socialisation%20Of%20Brands.pdf 
17

 SEDLÁK, Jan. Facebook má 900 milionů lidí a nové patenty od Microsoftu. Connect! [online]. 24.4.2012 
[cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://connect.zive.cz/clanky/facebook-ma-900-milionu-lidi-a-nove-patenty-
od-microsoftu/sc-320-a-163408 
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Společně s přáteli ji naprogramoval a 4. února 2004 spustil její současný většinový 

vlastník a ředitel společnosti Mark Zuckerberg. Z Harvardu se pak rozšířila na další 

americké vysoké školy a poté i do některých společností zabývajících se především 

informačními technologiemi a od 26. září 2006 si na Facebooku mohl zřídit profil každý 

uživatel internetu starší 13 let
18

. V posledních letech se Facebook začíná více orientovat 

na uživatele chytrých mobilních telefonů, pro které vyvíjí speciální aplikace. 

Na Facebooku existují dva druhy profilů – první je standardní profil pro běžné 

uživatele, do kterého si mohou zadat své osobní údaje a navazovat takzvaná přátelství 

s dalšími uživateli. Sám jeho vlastník si přitom může určit, s kým bude komunikovat a 

sdílet svá data. Díky možnosti nastavení soukromí si pak může přátele rozdělit do 

několika skupin, s různými právy přístupu k údajům uživatele. 

Druhou možností je pak takzvaná page neboli stránka – tedy profil určený 

firmám nebo osobnostem. Rozdíl mezi ním a klasickým profilem spočívá v tom, že 

obsah stránky a všechny příspěvky jeho uživatele může sledovat kdokoliv, kdo se 

přihlásí k jeho odběru. 

Další funkce se však ani u jednoho typu profilů neliší. Uživatelé si mohou 

vyměňovat zprávy fungující již i na bázi emailů, psát takzvané statusy, komentovat je a 

zveřejňovat fotky a videa.  Neexistují zde žádná omezení na velikosti zpráv nebo počet 

nahraných multimédií. Navíc je Facebook propojen se serverem YouTube, takže videa 

z něj lze pouštět právě přímo na stránce Facebooku. 

Politici využívají na Facebooku jak profily, tak i stránky. Jejich prostřednictvím 

mohou komunikovat naráz s velkým počtem uživatelům, kteří se k odběru těchto zpráv 

přihlásí. Díky tomu, že Facebook nefunguje jen na principu jednosměrné komunikace, 

mají přátelé a odběratelé také možnost zpětné vazby a mohou přidávat na zeď vytvořené 

stránky své komentáře, fotky, videa a další příspěvky. Majitelé stránky tak mají 

možnost sledovat, jak se vyvíjí názory odběratelů a reagovat na ně. Kromě toho mají 

také možnost své stránky propagovat pomocí placené reklamy přímo prostřednictvím 

Facebooku. 

                                                 
18
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Na začátku roku 2010 bylo v České republice víc než 2 000 000 uživatelů 

Facebooku.
19

  

2.1.2. Twitter 

Sociální síť, která funguje na principu posílání krátkých textových zpráv, 

přezdívá se ji někdy i SMS internetu nebo je také označována jako mikroblogovací 

služba. Vymysleli ji zaměstnanci společnosti Odeo, která se zabývala podcastingem, 

tedy zvukovými záznamy, které si mohou uživatelé stáhnout a pustit kdykoliv chtějí ve 

svých přehrávačích. Cílem bylo vymyslet systém, který by sdílel SMS zprávy s určitou 

malou skupinou lidí. Twitter nejdřív fungoval pouze mezi zaměstnanci této firmy, 

veřejně začal fungovat až od července 2006
20

. V březnu roku 2012 měl asi kolem 140 

milionů aktivních uživatelů
21

. 

Twitter funguje i v současnosti tak jak bylo zamýšleno – tedy jako jakási 

náhrada SMS zpráv ovšem s tím rozdílem, že tweety, jak jsou zprávy na Twitteru 

nazývány mají omezení na jen 140 znaků oproti 160 z SMS zpráv a může si je přečíst 

každý. Lze samozřejmě omezit i viditelnost jen na autorizované uživatele, ale v praxi  

se to příliš nepoužívá. Kromě toho nabízí Twitter i možnost posílat místo zpráv fotku 

nebo odkaz na jakoukoliv internetovou stránku. Pomocí speciálního znaku – zavináče – 

lze pak komunikovat veřejně přímo s konkrétním uživatelem, pomocí znaku mřížky  

se pak dají zprávy označit tzv. hashtagem, a uživatelé Twitteru tak mají možnost 

jednoduše najít všechny zprávy, které se vztahují k danému tématu. 

Populární je služba hlavně díky tomu, že můžete odebírat zprávy kohokoliv a on 

nemusí odebírat vaše, navíc ji používají slavní zpěváci, sportovci nebo herci a právě 

jednoduchost přijímání zpráv od nich přispěla k jejich rozšíření.  

Twitter se většinou v politické komunikaci používá jako nástroj jednotlivých 

politiků než stran, kteří tak přímo mohou komunikovat s potenciálními voliči a 

příznivci. Rovněž jeho používání je nyní mobilnější díky rozšíření pokrytí mobilního 

                                                 
19
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internetu a rozšiřování chytrých telefonů, pro které existují speciální aplikace. Rovněž 

mají v novějších verzích uživatelé možnost označit i místo, kde zprávu napsali. 

Ke konci roku 2009 bylo na Twitteru v České republice něco málo přes deset 

tisíc uživatelů.
22

 V té době ji používali spíše počítačoví a internetoví nadšenci než běžní 

uživatelé. 

2.1.3. YouTube 

Server na nahrávání videí spustili jeho autoři v listopadu 2005. Ideou jeho 

vzniku bylo umožnění uživatelům internetu jednodušší sdílení videí. Do té doby  

se videa šířila především mezi lidmi emailem, jenomže velikosti schránek byly často 

limitované a kvalita videí nebyla příliš vysoká. Po roce od zprovoznění serverů 

odkoupila službu od jejich zakladatelů společnost Google. Server se pak potýkal se 

soudními spory s velkými filmovými studii a televizemi, kterým vadilo to, že uživatelé 

nahrávají na server stažený nelegální obsah a společnosti tak přicházejí o peníze. 

Nakonec se podařilo vše urovnat mimosoudní cestou a došlo k dohodě se studii. Na 

YouTube.com tak některé ukázky z filmů nebo hudební nahrávky zůstaly, ale firmy 

získaly část z podílu za reklamu, kterou utrží Google.
23

 

Princip YouTube spočívá v tom, že uživatel po založení svého účtu neboli 

kanálu na něj může nahrávat svá videa a ty jednoduše sdílet pomoci odkazu mezi svými 

přáteli. Vidět jej mohou i další návštěvníci serveru pomocí vyhledávání přes takzvané 

tagy, tedy krátké textové informace vystihující obsah videa.  Na YouTube.com pak 

vznikají i oficiální kanály televizních, filmových a hudebních společností s videoklipy, 

záznamy pořadů a podobně. Uživatelé se pak mohou jednoduše připojit k odběru tohoto 

kanálu a o každém novém videu jsou informováni na úvodní stránce YouTube.com 

nebo prostřednictvím mailu. V praxi se ale spíše ujímá takový model, že lidé mezi 

sebou videa sdílejí, než že by je z jednotlivých kanálů pravidelně odebírali. 

Jednou z největších výhod serveru, který se zřejmě zasloužil o jeho velké 

rozšíření, je to, že videa lze přehrávat i na jiných webových stránkách, takže si je 
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uživatelé mohou jednoduše umisťovat na své blogy či jiné stránky a jejich návštěvníci 

nejsou přesměrováváni na jiné servery. Výhodou je rovněž implementace do sociálních 

sítí Facebook a Twitter bez nutnosti navštívit stránku YouTube.com. Rovněž diváci 

klipů nemusí být ani registrováni, aby videa mohli shlédnout. 

Podle jednoho z průzkumů shlédne americký návštěvník serveru YouTube.com 

průměrně za den patnáct minut videí. Průměrná sledovanost televize ve Spojených 

státech amerických je přitom čtyři až pět hodin,
24

 takže konkurencí pro televizní 

vysílání zatím nepředstavuje. Spíše se jedná o zvlášť zařaditelné médium, protože 

zatímco průměrný blok televizních pořadů má délku dvaadvacet minut, videa na 

YouTube kolem tří minut. Musí být tedy značně rozdílně koncipována než pro televize 

a více se spíše blíží reklamnímu pojetí. 

V kampani politických stran se YouTube využívá pro předvolební klipy, 

záznamy projevů kandidátů, nebo reportáží z mítinků a setkání z občanů. Často  

se používá i pro prezentování úseků televizní politické debaty. 

Počet českých uživatelů YouTube nezveřejňoval. Podle odhadů jich mohlo být 

v roce 2010 asi 2,5 milionů měsíčně.
25

 

2.2. Předvolební kampaně a média 

Způsob jakým vedli politici a strany předvolební kampaň v médiích můžeme 

rozdělit do tří období podle toho, které z médií v té či oné době převládalo. Vzorem 

předvolebních kampaní v demokratických zemích jsou Spojené státy americké, které od 

počátku udávaly a stále udávají trend ve zbytku světa. Ostatní země, zejména Velká 

Británie, většinou její prvky se zpožděním ať už úspěšně či neúspěšně implementují  

do svých systémů v závislosti na místní legislativě nebo zvyklostech. 

2.2.1. Předtelevizní éra  

Volební kampaně probíhaly od 19. do počátku 20. století především formou 

interpersonální komunikace mezi politiky a voliči. Jediným v té době existujícím 

                                                 
24

 SEABROOK, John. Streaming Dreams. The New Yorker [online]. January 16, 2012[cit. 2012-04-08]. 
Dostupné z: http://www.newyorker.com/reporting/2012/01/16/120116fa_fact_seabrook?currentPage=all 
25

 ČT24. Počet uživatelů českého YouTube se za rok zdvojnásobil. ČT24.cz [online]. 12. 2. 2010[cit. 2012-
04-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/80823-pocet-uzivatelu-ceskeho-
youtube-se-za-rok-zdvojnasobil/ 
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masovým médiem byl tisk, který byl sice stranický vyhraněný, ale politik si musel 

získat přízeň jeho majitele. A i v dnešní době stále platí, že noviny můžeme rozdělovat 

podle toho, na kterou stranu politického spektra se přiklánějí a kterou stranu tak spíše  

ve volbách podporují. Ve Velké Británii se například od devadesátých let 20. století 

říká, že právě noviny patřící australskému mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi 

určují vítěze voleb. Důležitější ale byly cesty za voliči, v USA jsou například dodnes 

populární jízdy politiků vlakem po jednotlivých místech a přesvědčování na mítincích  

či velkých slavnostech, promenádách a manifestech. K propagaci se rovněž stejně  

jako dnes používaly plakáty, letáky, ale také předvolební písně oslavující jednotlivé 

kandidáty a hanící jejich soupeře. Politici ale tak mohli naráz oslovit pouze stovky  

až tisíce lidí a vzhledem k infrastruktuře 19. a počátku 20. století bylo nemožné 

navštívit všechna místa.  

To vše změnil až příchod rozhlasu. V USA jej politici poprvé využili už v roce 

1924, kdy jeho prostřednictvím přenášeli předvolební shromáždění. Jak komunikovat 

s posluchači si uvědomil tehdejší demokratický politik Franklin Delano Roosevelt,  

který ve stranických primárkách podporoval newyorského guvernéra Ala Smithe. 

„Zatímco ostatní řečníci byli ignorování posluchači, které jejich projevy uspávaly, 

Franklin Delano Roosevelt používal fráze jako „Guvernér Smith si získal důvěru 

obyvatel ulic New Yorku.“ a „Zeptejte se svého taxikáře,“ tedy přesně to, co mluvení 

v rozhlasu vyžaduje.“
26

 O dvanáct let později se Roosevelt stal americkým prezidentem 

a rádio využíval i během svého úřadování – v rozhlasových pořadech Rozhovory  

od krbu vysvětloval občanům svou politiku. 

2.2.2. Televizní éra 

Jako první využil televizi v předvolební kampani prezidentský kandidát 

Republikánů Dwight Eisenhower. V sérii reklamních spotů „Eisenhower odpovídá 

Americe“ se představil jako osobnost symbolizující změnu pro obyčejné Američany.  

„Tato sebereprezentace byla založena na myšlence ‚spontaneity‘, což znamenalo, že se 

Eisenhowerova televizní kampaň měla soustředit na jeho schopnost být při setkávání 

s občany spontánní, odpovídat na jejich dotazy a prezentovat své postoje s lehkostí  

                                                 
26

 BERKMAN, Dave. Politics and Radio in the 1924 Campaign. Journalism Quarterly. Léto/Podzim 1987, č. 
64, s. 427. ISSN 0196-3031. 
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a otevřeností.“
27

 Eisenhower uspěl, ale za okamžik, kdy televize pomohla politikům 

vyhrát volby, je označována jiná událost o osm let později. 

Ve volbách o Bílý dům se v roce 1960 utkali demokrat John Fitzgerald Kennedy 

a republikán Richard Nixon. Ve volbách uspěl prvně jmenovaný a za jeden z momentů, 

který podle všeho stál za jeho triumfem, je označovaná vůbec historicky první televizní 

debata prezidentských kandidátů. Současně ji přenášel i rozhlas. Podle posluchačů 

debaty byl jejím vítězem Nixon, ale ti, kteří ji sledovali v televizi, považovali za vítěze 

Kennedyho. V roce 1960 mělo ve Spojených státech amerických televizní přijímač 

88 % domácností a debatu sledovalo 77 milionů Američanů
28

 – tedy 42 % populace.
29

 

V ten moment se ukázala síla televize. „Tento rozpor se dá vysvětlit faktem, že Kennedy 

dokázal využít všechny příležitosti, které mu televize nabídla… Kennedy použil makeup, 

který zakrýval pot; Nixon ne a pot se objevil na jeho horním rtu. … Efekt toho všeho 

bylo to, že Kennedy vypadal lépe a u diváků zvítězil bez ohledu na to, co říkal.“
30

 

Kennedy si sílu televize uvědomoval i během svého působení v prezidentském 

křesle a proslul svým vstřícným postojem k novinářům. Dokonce jako první přiměl 

televize, aby jeho tiskové konference přenášely živě
31

, do té doby se pouze 

zaznamenávaly a teprve následně je televizní společnosti odvysílaly. Měl tak možnost 

říkat přímo to, co chtěl, bez možností médií jeho projev nějak upravovat. Kennedy si tak 

vybudoval image mladého schopného prezidenta, který dokáže řešit běžné problémy 

Američanů. 

Image se stala základem úspěchu každého politika. Docházelo tak k vzestupu 

politického marketingu, estetizace předvolebních kampaní a celebritizace politiky. 

V zemích mimo USA se tento způsob vedení předvolebního boje nazývá amerikanizací 

kampaní. „Politické argumenty jsou trivializovány; to, jak se věci jeví, má přednost před 

realitou, osobnosti se počítají více než programy, povrchní hraje větší rolu než 

                                                 
27

 MCNAIR, Brian. Stručná historie politické reklamy: USA. Revue pro média. říjen 2002, č. 3, s. 1-2. 
Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue03/preklad_mcnair_rpm03.pdf 
28

 WEBLEY, Kayla. How the Nixon-Kennedy Debate Changed the World. Time.com [online]. Thursday, 
Sept. 23, 2010[cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2021078,00.html 
29

 v USA žilo v roce 1960 podle v tomto roce provedeného sčítání lidu 179 323 175 obyvatel 
(http://www.census.gov/population/www/censusdata/files/table-16.pdf) 
30

 STREET, John. Mass media, politics and democracy. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011, s. 
105. ISBN 978-1-4039-4734-5. 
31

 Kennedy holds first live television news conference. In: History.com [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné 
z: http://www.history.com/this-day-in-history/kennedy-holds-first-live-television-news-conference 
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podstatné.“
32

 Politici se tak často prezentují s rodinami, obvyklé jsou fotografie 

z rodinných dovolených v bulváru. Snaží se tak získat navíc u voličů politické body. 

Politické strany tak v posledních letech připomínají běžné obchodní společnosti, 

které se snaží prodat svůj výrobek, a inspirují se poznatky z obchodního marketingu. 

S tím se objevuje i pojem packaging – strana se navenek snaží prezentovat tak, jak sama 

chce. K tomuto účelu v rámci stranických ústředí vznikají oddělení komunikace s médii, 

strany si provádí vlastní výzkumy mínění voličů. Snahou politiků se tak stává prodat 

svůj výrobek – tedy přinutit voliče odevzdat svůj hlas právě jim – a to i tím způsobem, 

že se snaží zjistit, s jakou image by strana mohla být při volbách co nejúspěšnější. 

Pracuje se s databázemi voličů, na základě kterých se cílí na určité skupiny s určitými 

sděleními. Začalo se také více pracovat s příznivci do té míry, že se je strana snaží 

udržet na své straně po celé volební období, pořádat pro ně různé akce se svými 

představiteli, navodit atmosféru sdílení jedné totožné myšlenky a jednoho cíle, 

výjimkou nejsou ani obchody se suvenýry a podobně. Zvláště v Česku je důležité 

vzhledem ke značné nedůvěře lidí v politické strany, z čehož vyplývá i poměrně nízký 

počet členů jednotlivých stran, vybudovat si okruh tvrdého jádra příznivců strany. 

Nejdůležitější ovšem pořád zůstává práce s médii. Proto se politici obklopují 

image makery, mediálními poradci a takzvanými spin-doktory. Jejich hlavní úkol 

spočívá: „…v gatekeepingu přístupu novinářů (k politikům), povolování  

nebo zakazování rozhovorů, stejně udělování instrukcí, co může nebo nesmí politik říct. 

Také to zahrnuje podstrkování námětů nebo projevů novinářům, s důrazem na určité 

části nebo interpretaci.“
33

 To ale předpokládalo dobré schopnosti spin-doktorů dostat  

se do přízně novinářů, aby opravdu mohli ovlivnit to, co a jak se o daném kandidátovi 

píše, aby kandidáti nastolovali témata, a případně tak odvrátili pozornost médií od jim 

nepříjemných témat. 

Politici se také naučili pracovat s médii do té míry, že se jim snaží informace 

předávat tak, aby měli větší jistotu, že budou zveřejněna. Často tak rámcují témata do 

                                                 
32

 STREET, John. Mass media, politics and democracy. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011, s. 
235. ISBN 978-1-4039-4734-5. 
33

 STREET, John. Mass media, politics and democracy. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011, s. 
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konfliktů nebo personalizace. Ve svém důsledku to vede k tomu, že veškerá politická 

komunikace se točí okolo vzájemných konfliktů a zdůrazňování stranických osobností.
34

 

2.2.3. Éra internetu a sociálních sítí  

Větší nezávislost dal politikům v tom, co a jak říkají svým voličům, právě nástup 

internetových sociálních sítí na konci prvního desetiletí 21. století. Mezi politikem  

a občanem zmizel prostředník, což tak umožňuje přímou komunikaci. Tedy podobně 

jako tomu je při cestách politiků po městech a vesnicích při předvolebních mítincích. 

Sociální sítě mají ale navíc tu výhodu, že politik a volič nemusí sdílet stejné místo  

ani čas. Navíc můžou politici a strany oslovit více lidí, než při klasických mítincích. Dá 

se tedy říct, že jde vlastně o návrat k původnímu konceptu kampaní, které byly vedeny 

v dobách, kdy ještě neexistoval rozhlas ani televize, obohacený o nové interaktivní 

možnosti. Navíc v sobě ale zahrnuje i možnosti právě těchto dvou médií, tedy působit 

na potenciální voliče jak zvukem, tak i obrazem. 

Důležitá je i možnost zpětné odezvy. Politik může aktivně komunikovat se svým 

příznivcem a okamžitě sledovat, jak na jeho prohlášení reaguje, diskutovat s ním  

o programu a svých vizích. Tyto věci mohli politici sledovat samozřejmě i dříve  

bez sociálních sítí, ale většinou prostřednictvím průzkumů, které nebyly vždy přesné  

a adresné a hlavně vznikaly s drobným časovým odstupem. Většina sociálních sítí 

vytvořila i analytické nástroje pro komerční uživatele, aby ti měli možnost adresně 

prodávat reklamu a věděli, kdo jsou jejich odběratelé. I politické strany tak nemají 

problém zjistit například demografické složení svých příznivců a podobně. 

Možná ještě důležitější je na sociálních sítích i úloha spin-doktorů, kteří už 

nejsou omezováni tím, jestli daný novinář skutečně napíše to, co mu předloží, ale může 

zcela volně a svobodně předkládat potencionálním voličům a příznivcům témata, která 

politikovi pomáhají ke zvolení. 

Navíc mají volební manažeři možnost oslovit i mladší generaci, která 

s internetem vyrůstala a sociální sítě pro ně jsou běžnou součásti života na rozdíl 

například od televize, rozhlasu nebo tisku, které je už příliš neoslovují. Přitom do 

                                                 
34
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budoucna právě jejich podpora ve volbách bude pro úspěch politiků velice důležitá, jak 

můžeme vidět při protestech po celém světě například v souvislosti s globální 

ekonomickou krizí nebo tzv. Arabským jarem.  Zároveň je propagace skrze sociální sítě 

jednoduchá a velmi levná. Kampaň na sociálních sítích tak v sobě spojuje jak prvky 

tradiční komunikace přes média jako televize, rozhlas a tisk, tak prvky politické 

reklamy a záleží už pak je na jednotlivých stranách, na kterou stranu se více přikloní.  

2.2.4. Barack Obama 

Jedním z prvních politiků, který dokázal sílu sociálních sítí naplno využít ke 

svému úspěchu, byl na přelomu let 2007 a 2008 tehdejší senátor za stát Illinois Barack 

Obama. Podle mnoha politických komentátorů a analytiků mu právě sociální sítě 

pomohly k volebnímu vítězství nejprve v primárních volbách mezi demokraty, kde 

téměř jako outsider jasně porazil manželku bývalého prezidenta Billa Clintona Hillary 

Clintonovou, a i v následujícím souboji o křeslo v Bílém domě s republikánem Johnem 

McCainem. 

Hlavním cílem Baracka Obamy nebylo na internetu získat pouze peníze pro svou 

kampaň, tak jako se o to pokoušeli jeho konkurenti, ale hlavně vytvořit si takovou 

skupinu podporovatelů, která mu pomůže získat další příznivce nebo sponzory.  

V kampaních do té doby se totiž internet bral jen jako další ze způsobu zisku voličů  

a finančních příspěvků. Obama z něj udělal ale hlavní motor celého svého 

předvolebního klání. Centrem byla stránka www.MyBarackObama.com,  

která fungovala svým způsobem jako sociální síť. Jeho uživatelé získávaly podle ohlasů 

jiných uživatelů další možnosti a práva, například zakládat skupiny a organizovat akce, 

na kterých by získávali další příznivce a peníze na kampaň. Mohli si tak zjistit,  

kdo v jejich sousedství Obamu podporuje a pokusit se ty zbylé přesvědčit, aby jej volili. 

Významnou roli sehrál i server YouTube, na kterém tým Baracka Obamy 

zveřejňoval v průběhu obou kampaní videa z jeho vystoupení na mítincích nebo  

v televizi, názory celebrit, které jej podpořily, nebo i obyčejných lidí a také informace, 

jak se v tom či onom státě volí a co si voliči musí přinést do místností. Lidé sami mohli 

nahrávat na stránku své videopříspěvky k Obamově kandidatuře, své výtky k němu  

a podobně. Mohli se také díky finančnímu příspěvku setkat s Obamou na večeři, 

promluvit si s ním, co je trápí, a video sestřih z této večeře se pak objevil na YouTube. 
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Kampaň tak okamžitě reagovala na vše co se kolem Obamy dělo a jeho příznivci,  

i ti kteří ještě nebyli rozhodnuti, mohli být s Obamou na každém kroku.  

Obama měl na sociálních sítích pět milionů příznivců, z toho kolem tří milionů 

na Facebooku, což bylo čtyřikrát více než měl jeho konkurent John McCain, dalších 115 

000 uživatelů odebíralo Obamovy zprávy na Twitteru. Padesát milionů lidí pak více  

než 14 000 hodin sledovalo videa z Obamovy kampaně.  Toto všechno pomohlo 

Obamovy k zisku 750 milionů dolarů na kampaň, přičemž většinu peněz získal  

od přispěvatelů z internetu. Jenomže i zde se ve finále ukázalo, že největší část peněz 

investoval Obama do reklamy v televizi a rozhlasu.
35

 Takže tvrzení, že mu k vítězství 

pomohly hlavně sociální sítě, není zřejmě na místě. 

Kromě internetu ale využil Obama i mobilní telefony, na které jeho příznivci 

dostávali informace pomocí SMS zpráv o každé novince v kampani. V závěru kampaně 

pak jeho tým vytvořil i aplikaci pro chytré telefony s informacemi o kampani.  

Barack Obama se při své kampani nezaměřil jen na nejpopulárnější sociální sítě, 

ale jako jeden z prvních kandidátů zřídil i profily na stránkách sdružující Asiaty, 

Hispánce nebo černochy. Cílem jeho kampaně nebylo se zaměřovat na konkrétní 

skupiny voličů, ale získat všechny (tzv. styl „catch all party“). 

To vše Obama zvládl s týmem 11 lidí, v závěru kampaně rozšířeného na 30,  

kteří se věnovali jen a pouze internetu. Členem Obamova týmu byl také Chris Hughes, 

jeden ze spoluzakladatelů Facebooku a jako poradce mu pomáhal i bývalý šéf Googlu 

Eric Schmidt. Ti všichni mu pomohli zorganizovat něco, co by se dalo nazvat kontaktní 

kampaň na internetu. Obamův tým tak chytře využil Word-of-mouth marketing 

navázaný na internet ve svůj prospěch. 

Obama ovšem pokračoval v masivním využívání sociálních sítí i po svém 

zvolení do prezidentského úřadu. Na sociálních sítích komunikuje s Američany, 

zveřejňuje videa z podpisů důležitých zákonů a podobně. Obama tak zřejmě ukazuje 

cestu, jakou se bude muset politická komunikace v nejbližších letech vydat, aby politici 

skutečně neztratili kontakt se současnou generací mladých od 18 do 29 let, která je 

obzvláště v současné době hospodářské recese stále více politicky aktivnější. A 
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předpokládá se, že v kampani v roce 2012 budou sociální sítě hrát ještě důležitější roli 

než doposud, i díky tomu, že Obamovy protikandidáti si po předchozí zkušenosti budou 

uvědomovat její možnosti. 

2.2.5. Kampaně na území Česka 

Vzhledem k tomu, že poslední svobodné volby se na území České republiky 

konaly v roce 1946 a od té doby mohli voliči vybírat už jen a pouze  

z jednotné kandidátky takzvané Národní fronty, byly volby v červnu 1990 vůbec 

prvními, ve kterých strany mezi sebou soupeřily v předvolební kampani. Nakonec  

se však většinou ujaly techniky politické propagace jako v jiných demokratických 

zemích a každý z příkladů uvedený v tabulce číslo 1 byl v Československu potažmo 

v České republice některou ze stran či politiků použit.  

Nejběžnější je tak u českých politických stran reklama v denním tisku, plakáty, 

letáky a billboardy a v posledních letech také přibývá propagace na internetu. Téměř 

všechny strany pořádají volební mítinky, objíždějí města i vesnice, aby občany 

seznámily se svým programem. Největší strany, v roce 2010 to byly především sociální 

a občanští demokraté, organizovaly velké volební mítinky, které nabývaly často podoby 

jakéhosi jarmarku, kde nešlo ani tak o politický program strany, jako voliče pobavit  

a nabídnout mu levné pití, jídlo a koncert známých skupin zadarmo. 

                                                                                                                                               
35
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Tabulka č. 1: Techniky politické propagace
36

 

Reklama 

Vizuální: 

1. denní tisk a stranické časopisy; 

2. letáky, plakáty, billboardy; 

3. mobilní reklama na dopravních prostředcích; 

4. vlajky a transparenty. 

Audiovizuální: 

1. televizní vysílání; 

2. VHS filmy. 

Audio: 

1. rozhlasové vysílání. 

Interaktivní: 

1. internet; 

2. DVD filmy. 

Přímý marketing 

Katalog profilů politických kandidátů 

Dopisy voličům: tradiční a elektronická pošta 

Aktivní internetové stránky kandidátů, politických stran 

Propagace prodeje 

Dárky (reklamní předměty) 

Lidové slavnosti, koncerty (například rockové) za účasti 

politiků 

Public relations 

Informace pro tisk (například tiskové konference) 

Projevy 

Politické informace 

Dobročinné akce (například aukce) 

Sponzorství 

Publikace (například biografie, paměti politiků) 

Zprávy ze setkání v terénu 

Identifikační prostředky (například stále atributy) 

Stranické časopisy 

Akce (například besedy, zahájení různých akcí) 

Osobní prodej 

Setkání s kandidátem 

Činnosti směřující k povzbuzení voliče (například přímý 

rozhovor) 

Lidové slavnosti, koncerty (například rockové) za účasti 

politiků 

Mítinky, sjezdy, konference 

 

Specifikem České republiky je ale reklama v televizi a rozhlasu, která je striktně 

omezena zákonem. „Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů  

a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí  

                                                 
36

 Zdroj: KOL, Andrzej W. Jabłoński]. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: Barrister, 
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a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase 

celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů 

bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým 

stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí 

losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí  

a koalice.“
37

 Jedním z důvodů existence tohoto zákona je to, aby byl zachován rovný 

přístup všech stran do obou médií a nerozhodovalo tak to, jakými finančními prostředky 

strany disponují. I vzhledem k tomu, že spoty se hrály denně v odpoledních hodinách, 

tedy v nepříliš atraktivním čase a bloku, není pro strany tvorba spotů ani příliš lákavá. 

Volební prezentace v roce 2010 sledovalo v průměru kolem 72 000 diváků denně,  

což představovalo 0,8 % dospělé populace.
38

 Z tohoto důvodů jsou jedinou možností, 

jak mohou politici sdělovat své názory veřejnosti skrze televizní obrazovky a 

reproduktory rozhlasových přijímačů, politické debaty. Do nich měly ovšem při volbách 

přístup jen strany s reálnou možností dostat se podle předvolebních průzkumů do 

Parlamentu. 

Novou možností pro videoprezentaci politiků a stran představuje internet,  

na který se zatím žádná zákonná omezení politické propagace nevztahují.  

2.3. Situace, ve které vstupovaly strany do kampaně před 

volbami do PS v květnu 2010 

Jak již bylo zmíněno, vzhledem k politické situaci, která předcházela volbám 

v květnu 2010, vstupovaly do kampaně strany v poněkud odlišné pozici, než s jakou 

počítaly, pokud by se konaly předčasné volby na podzim 2009. Favorité voleb – sociální 

demokraté – ztráceli preference zřejmě i vzhledem k tomu, že to byly de facto oni,  

kdo zhatil konání voleb na podzim a uškodila jim i negativní kampaň vedena vůči nim 

v souvislosti s bankrotujícím Řeckem. Občanští demokraté se museli vypořádat 

s výměnou lídra a zbývající dvě strany poslední vládní koalice KDU-ČSL a Strana 

zelených bojovaly o udržení ve sněmovně. Nové volby tak svědčily nejvíce stranám, 

které se nakonec do Poslanecké sněmovny dostaly jako nováčci – TOP 09,  

                                                                                                                                               
2006. ISBN 80-736-4011-2. 
37

 viz §16 odst. 4 Zákon 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů. In: 247/1995. 1995. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/texts/1995-247.html 
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která de facto ustanovila své stranické orgány až v listopadu 2009, a také Věcem 

veřejným, které se výrazně na politické scéně objevily až při volbách do Evropského 

parlamentu a také tím, že si do čela strany zvolily Radka Johna, známého scénáristu  

a reportéra. Obě strany tak získaly více času na to, aby zvýšily povědomí o své existenci 

u veřejnosti. I když v případě TOP 09 to nebyl takový problém, vzhledem k tomu,  

že vznikla odštěpením části členské základny od KDU-ČSL. 

O tom, že politiku vnímala společnost negativně, svědčí průzkum společnosti 

STEM z 22. prosince 2009, tedy pět měsíců před volbami. Z něj vyplývá,  

že nespokojeno bylo 76 % respondentů. Zajímavé je ovšem to, že podle tohoto 

průzkumu patřila mezi čtvrtinu spokojených mladá generace od 18 do 29 let.
39

  

Ale právě ta dávala přitom nejvíc najevo různými akcemi, například happeningem 

Vejce pro Paroubka, nespokojenost se současnou politikou. I to byl nakonec zřejmě 

jeden z důvodů, proč se politické strany musely vážně zaobírat vedením předvolební 

kampaně na internetu a především sociálních sítích. A dalším důvodem bylo to,  

že poprvé se voleb zúčastnila generace, která se narodila a vyrostla až po Sametové 

revoluci a nebyla tak zatížená totalitní minulostí. Politici tak bojovali i o její hlasy. 

K tomu, že musely strany výrazněji přesměrovat svou kampaň na internet, 

přispělo i například to, že od posledních voleb poklesl prodaný náklad deníku o více  

než 300 000 kusů. Lidé si totiž zvykli více číst zprávy na internetu, a tudíž klesal zásah 

reklam politických stran v tisku. 

                                                                                                                                               
38

 ČTK. Volební spoty v ČT vidělo v průměru 72 000 lidí. Marketing & Media [online]. 27. 5. 2010 10:23[cit. 
2012-03-05]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-43853860-volebni-spoty-v-ct-videlo-v-prumeru-72-000-
lidi 
39

 Koncem roku spokojenost občanů s politickou situací vzrostla. Polepšila si také vláda, prezident, i 
parlament. STEM - Středisko empirických výzkumů [online]. 22.12.2009 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 
http://www.stem.cz/clanek/1898 
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Tabulka č. 2: Prodaný náklad českých deníků. 
40

 

Název listu 2006 2010 

Aha 90 767 100 397 

Blesk 476 892 384 991 

Deníky Bohemia a Moravia 343 318 224 122 

Hospodářské noviny 62 797 44 225 

Lidové noviny 72 634 49 920 

Mladá fronta DNES 303 355 239 646 

Právo 162 875 128 404 

Sport 66 504 54 413 

Celkem 1 581 148 1 228 128 

 

Kampaň byla také označená za nejnákladnější v historii – vítěz voleb ČSSD 

podle svého vyjádření utratila 195 milionů korun
41

 a kampaň na sociálních sítích je stála 

desítky tisíc
42

. Druhá ODS potvrdila podobnou částku,
43

 přičemž reklama na internetu 

je stála 25 milionů korun
44

. TOP 09 zveřejnila rozpočet své předvolební kampaně,  

podle kterého utratila 37 milionů, z toho za online a video kampaň asi 6 milionů
45

, 

sociální sítě měly podle strany spolknout jednotky stovek tisíc
46

. KSČM podle svých 

slov utratila přibližně 30 milionů a Věci veřejné asi 20 milionů korun.
47

 Některá média 

však tato čísla označila za podhodnocená vzhledem k ceníkům inzerce mediálních 

agentur.  

2.3.1. Možnosti českých stran na internetu 

Většina stran využívala internet už při předchozích volebních kampaních,  

ale teprve při volbách v roce 2010 začali politici masivně využívat sociální sítě. Jedním 

z důvodů je i to, že je na nich jednodušší dostat zprávu k příjemci. Zatímco v případě 

                                                 
40

 Zdroj: Ročenka unie vydavatelů 2011 
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2011/index.php?akce=naklad&tg=1 
41

 SVOBODOVÁ, Eliška a Jiří HAVLÍČEK. Zpráva o hospodaření ČSSD za 1. pololetí roku 2010a návrh 
rozpočtové změny k 1. 9. 2010. Praha, 26.8.2010. Dostupné z: http://www.scribd.com/iHNed/d/55103091-
Zprava-o-hospoda%C5%99eni- 
42

 Údaje z rozhovoru s mluvčím ČSSD Martinem Ayrerem, jehož přepis je v přílohách. 
43

 KOTVOVÁ, Petra a Denisa ČERMÁKOVÁ. Kampaň končí, nejvíce utratily ODS a ČSSD. Mediafax 
[online]. 27. 05. 2010[cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://www.mediafax.cz/politika/3046736-Kampan-
konci-nejvice-utratily-ODS-a-CSSD 
44

 Údaje z rozhovoru s členem politické sekce ODS Jakubem Čermákem, jehož přepis je v přílohách. 
45

 POLÁČEK, Jaroslav. TOP 09: Náklady volební kampaně. TOP09.cz [online]. 5.12.2010[cit. 2012-04-15]. 
Dostupné z: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-naklady-volebni-kampane-4795.html 
46

 Údaje z rozhovoru s členem odboru online komunikace Petrem Ducháčkem, jehož přepis je v přílohách. 
47

 KUPKA, Martin. Věci veřejné utratily za kampaň oproti slibům nejméně dvojnásobek. IDnes.cz [online]. 
30. července 2010[cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/veci-verejne-utratily-za-kampan-
oproti-slibum-nejmene-dvojnasobek-1d1-/domaci.aspx?c=A100730_170852_domaci_mku 
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internetové stránky ji musí uživatel sám aktivně vyhledat, v případě sociálních sítí se 

stačí přihlásit k odběru a uživatel tam nové informace, v tomto případě o činnosti 

poltických stran, uvidí automaticky bez nutnosti cokoliv hledat. V roce 2010 využívaly 

politické strany na internetu primárně tři nejoblíbenější sociální sítě – Facebook, Twitter 

a YouTube. Přičemž na samotném Facebooku bylo v té době registrováno 2 215 940 

Čechů, což představovalo 21 % obyvatel. Necelé dva miliony z nich pak měly 

oprávnění volit, nejvíce jich bylo ve věkovém rozmezí 18 do 30 let. Právě tuto skupiny 

měly tak politické strany možnost jeho prostřednictvím oslovit a získat jejich hlas.
48

 

2.4. Jak strany využívaly sociální sítě před volbami do 

Poslanecké sněmovny 

V této podkapitole diplomové práce se budu věnovat tomu, jak politické strany, 

které ve volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 uspěly a překročily 

pětiprocentní hranici, využívaly v kampani sociální sítě. Kritéria vstupu do sněmovny 

splnila podle výsledků voleb tato pětice stran. 

Tabulka č. 3: Strany, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 

získaly poslanecké mandáty
49

 

Strana Procento obdržených hlasů Počet obdržených hlasů 

ČSSD 22,08 % 1 155 267 

ODS 20,22 % 1 057 792 

TOP 09 16,70 % 873 833 

KSČM 11,27 % 589 765 

VV 10,88 % 569 127 

 

Aktivitu těchto stran jsem pak sledoval na třech už výše zmíněných sociálních 

sítích a to v období od 12. dubna do otevření volebních místností v pátek 27. května, 

tedy přibližně šest týdnů před volbami. Při sledování, jak byli politici na sociálních 

sítích aktivní a jak s nimi pracovali, jsem se zaměřil na těchto pět hlavních kritérií. 

1) Na jaké síti nejčastěji komunikují – jestli tedy používají všechny tři sítě 

rovnocenně, nebo některou z nich upřednostňují, případně jestli se obsahově liší 

                                                 
48

 LUTONSKÝ, Marek a David POLESNÝ. Češi a Slováci na Facebooku: každý pátý z národa. Živě 
[online]. 23. 2. 2010[cit. 2012-04-18]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/cesi-a-slovaci-na-facebooku-
kazdy-paty-z-naroda/sc-3-a-151036/default.aspx 
49

 Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz 
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2) Jak často na této síti komunikují – jestli se jedná jen o sporadickou aktivitu, nebo 

přibližují příznivcům každý svůj krok 

3) Jaké specifické funkce dané sociální sítě využívají 

4) Jaký je obsah sdělení zasílaný příznivcům – propagace, program apod. 

5) Jak reagují na komentáře svých příznivců a jestli mezi nimi probíhá diskuse 

Hned na začátku jsem ovšem mohl vyloučit z výběru Komunistickou stranu 

Čech a Moravy. Ta totiž žádnou sociální síť při předvolební kampani nevyužívala. 

Jedním z důvodu bylo zřejmě i to, že tvrdé voličské jádro tvoří především starší 

generace, které internet a potažmo sociální sítě nepoužívají. Po volbách ovšem strana 

zřejmě svůj přístup přehodnotila a sociální sítě již využívá. 

V samotné analýze jsem pak u každé sociální sítě postupoval lehce odlišně.  

U Facebooku jsem rozdělil příspěvky do šesti kategorií podle jejich typu: 

 status – základní příspěvek, jen psaný text vyjadřující názor, činnost  

nebo pocity uživatele 

 poznámka – jde o delší text než status, v podstatě se jedná o něco jako článek 

na blogu 

 fotogalerie 

 video 

 odkaz – text nebo fotografie doprovázená odkazem na jinou webovou stránku 

 pozvánka – jedná se o pozvánku na určitou akci, kdy se mohou uživatelé 

přihlásit ke své účasti na ní, s tím, že jejím potvrzením dostávají neustále 

aktuální informaci o tom, kde a jak se akce bude konat 

U Twitteru pak existují v podstatě jen tři druhy příspěvků: 

 tweet – klasická zpráva o 140 znacích, může obsahovat i odkaz na jinou 

webovou stránku, nebo fotografii 

 retweet – zpráva, kterou uživatel umístil na svůj účet od jiného uživatele  

a snaží se tak o její šíření dál 

 reakce – reakce na zprávu jiného uživatele, jediný veřejný způsob 

komunikace mezi uživateli na Twitteru, používá se pro ni znak „@“ a za ním 

uživatelské jméno, na kterého reakce směřuje 
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Server YouTube pak používá pouze jeden typ příspěvků a to je video. 

Rozděloval jsem však obsah na tomto serveru podle typu videí a to do těchto kategorií: 

 volební spot – krátké propagační video, které má zdůvodnit proč má volič 

hlasovat právě pro onu konkrétní politickou stranu 

 reportáž – video zachycující politiky nebo stranu většinou při výjezdech  

do měst a na předvolebních mítincích, zachycuje dění na místě a reakce politiků 

nebo i občanů 

 rozhovor – video, ve kterém promlouvá jedna osoba na určitá témata 

 oficiální vystoupení – většinou záznamy tiskových konferencí nebo vystoupení 

politiků na předvolebních mítincích 

 převzatá videa – videa umístěna na YouTube z jiných zdrojů – například 

televizní zpravodajství 

Druhou věcí, kterou jsem u komunikace na sociálních sítích zkoumal, je obsah 

příspěvku. Rozdělil jsem je do těchto kategorií: 

 program – příspěvky, ve kterých se strana snaží propagovat svůj program, 

s kterým jde do voleb 

 propagace – příspěvek, který se snaží podpořit kandidáty strany bez toho,  

aby zde zdůrazňoval programové body, ale spíše cílí na pocitové vjemy voličů 

 konfrontace – příspěvky, ve kterých se strana vymezuje proti svým politickým 

oponentům nebo proti médiím 

 neutrální – příspěvky, které se nijak netýkají předvolební kampaně, a jejich 

obsah se k nim nijak nevztahuje, ani nemá ambice přesvědčovat voliče 

Všechny tyto zjištěné údaje jsem nejprve porovnal v rámci jednotlivých stran 

podle druhu sociální sítě. V závěru jsem porovnal, jak jednotlivé strany používaly 

sociální sítě v rámci kampaně.  

2.4.1. Česká strana sociálně demokratická 

Sociální demokraté používali při předvolební kampani v roce 2010 všechny tři 

sledované sociální sítě.  Nejčastěji využívali ve sledovaném období, jak je vidět 

v tabulce č. 4 níže, Twitter, následoval Facebook a naopak v podstatě bez využití zůstal 

server YouTube, na který ČSSD nahrála pouze jedno video. O kampaň na sociálních 
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sítích se staral tým volební kampaně a počet správců účtů se měnil podle toho,  

jak kampaň gradovala. Inspiraci hledala strana i v zahraničí.
50

 

Tabulka č. 4: Počet příspěvků ČSSD na jednotlivých sociálních sítích 

Sociální síť Počet příspěvků 

Facebook 77 

Twitter 171 

YouTube 1 

2.4.1.1. Facebook 

Oficiální Stránku na Facebooku (www.facebook.com/cssd.cz) si sociální 

demokraté založili až měsíc před volbami, 21. dubna 2010. K 18. červnu 2010  

na ní měli celkem 659 příznivců
51

, nejméně ze sledovaných politických subjektů. 

V komunikaci se svými příznivci využívali kromě základních statusů také možnost 

sdílet s nimi fotogalerie a videa. ČSSD také publikovala Poznámky. V několika 

případech pak odkazovala na články na jiných stránkách. Se svými příznivci 

komunikovala ve sledovaném období každodenně, kromě celkem čtyř dní na konci 

dubna (24., 25., 26. a 29. 4.). Strana zveřejňovala přibližně dva příspěvky denně. 

Tabulka č. 5: Druhy příspěvků ČSSD na Facebooku 

Druh příspěvků Počet 

Status 36 

Fotogalerie 9 

Video 22 

Poznámka 2 

Odkaz 8 

 

Statusů bez jakýchkoliv odkazů bylo nejvíce a strana je používala především 

jako pozvánky na volební mítinky strany po celé zemi. O tom, že Facebook nepoužívala 

strana jen pro předvolební kampaň, ale i pro zveřejňování informací o činnosti svých 

zástupců svědčí zpráva, že poslanci sociální demokracie se podíleli na zvýšení 

mateřské. Statusem také strana zveřejnila informaci o útoku na svého místopředsedu 

Bohuslava Sobotku během volebního mítinku v Brně a také se proti němu ostře 

                                                 
50

 Údaje z rozhovoru s mluvčím ČSSD Martinem Ayrerem, jehož přepis je v přílohách. 
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 PERLA, Jan. České politické strany na Facebooku. Brno, 2011. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/251322/fss_b/20742648/bakalarska_prace-text-perla-FINAL.pdf. Bakalářská práce. 
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ohradila. A do komunikace s příznivci promluvil také hokej, když strana dvakrát 

děkovala za vítězství hokejistům na probíhajícím Mistrovství světa. Den před volbami  

a v jejich první den pak příznivce vyzývala k tomu, aby nezapomněli jít k volbám  

a odevzdali hlas ČSSD.  

Ve fotogaleriích publikovali sociální demokraté snímky z předvolebních akcí  

a mítinků a pak jimi také upozorňovali na akce, kterých se zúčastňoval tehdejší 

předseda strany Jiří Paroubek. V jedné z galerií pak mohli příznivci vidět část portfolia 

stranických předvolebních billboardů. 

Druhým nejčastějším typem příspěvku ČSSD na Facebooku byla videa. Dvanáct 

z nich zachycovalo politiky sociální demokracie na mítincích, jak občanům vysvětlují 

politiku a program strany. Devět z nich se pak více věnuje samotnému průběhu 

kampaně a záležitostem, které mají podpořit sociální demokracii ve volbách jinak než 

programově – například křtu knihy Jiřího Paroubka. V jednom z videí pak vedení strany 

kritizuje novou stranu Věci veřejné za to, že dává na čelní místa kandidátky své 

sponzory. Na rozdíl od ostatních stran tady ale příznivci nenajdou žádné předvolební 

klipy, například ty, které strana vysílala v televizi v rámci vyhrazeného času pro 

propagaci politických subjektů. 

Dvě zveřejněné poznámky zahrnují reakci na dopis jednoho z členů TOP 09  

na agresivitu na mítincích pořádaných sociální demokracií a druhá je pak přepisem 

blogového příspěvku sociologa Václava Bělohradského, který se k sociální demokracii 

hlásí. 

Strana vůbec nevyužívala Pozvánky. Místo toho zvala své fanoušky  

na předvolební mítinky pomocí statusů. Přitom právě pozvánky jsou na toto určené  

a jsou i dobrou zpětnou vazbou pro zřizovatele stránky. Může totiž sledovat kolik lidí, 

kteří používají Facebook, přijde a již přihlášení uživatelé mohou také poslat pozvánku 

dál svým přátelům na této sociální síti.  

                                                                                                                                               
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce 
Jakub Macek. 
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Graf č. 1: Obsah příspěvků ČSSD na Facebooku 
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Co se týče obsahu příspěvků na Facebooku, vedly jednoznačně ty, které mají 

sloužit čistě k propagaci strany bez zmínek o svém programu. Je to dáno hlavně tím,  

že většina z nich byly právě pozvánky na předvolební akce. Následují ty, které 

vysvětlují programové priority sociální demokracie. Třetí jsou pak kritické výpady ať už 

proti ODS (3 z 5 útočně laděných příspěvků) nebo proti médiím (2 z 5). V jedné zprávě 

pak strana současně zaútočila na nové politické subjekty – Věci veřejné a TOP 09. 

Komentáře fanoušků facebookového profilu strany byly téměř pod každým 

z příspěvků. Debatovali zde jak příznivci strany, tak i její názoroví odpůrci, samotná 

strana však do debat nevstupovala. Za stránku se v komentářích objevují pouze čtyři 

příspěvky, z toho dvakrát v nich administrátoři profilu odpovídali na dotazy fanoušků 

ohledně dat a programu volebních mítinků a v jednom komentáři pak strana děkovala  

za podporu strany a odsouzení útoku na místopředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. 

2.4.1.2. Twitter 

Mikroblogovací službu Twitter sociální demokracie používá od 17. ledna 2009 

(https://twitter.com/#!/cssd). Využívala jej pouze k přesměrování svých odběratelů  

na zejména tiskové zprávy na svých oficiálních stránkách. Takže textem každého 
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takového tweetu – příspěvku byl většinou nadpis článku a za ním následoval odkaz  

na jeho celé znění na www.cssd.cz. Celkem ČSSD publikovala na svém účtu  

od 12. dubna do otevření volebních místností ve 14. hodin 27. května na Twitteru  

171 příspěvků a zprávy pro své odběratele zveřejňovala i několikrát denně. 

Vzhledem k tomu jak příspěvky strany na Twitteru vypadaly, se dá 

předpokládat, že využila nějaký program, který články z oficiálního webu automaticky 

publikoval na této mikroblogovací službě. Nenajdeme tady tak žádný tweet, který by 

byl jen čistě textový nebo využíval obrázek či fotografii nebo video z YouTube. Odběr 

zpráv z účtu připomínal spíše RSS čtečku a vhodný byl například pro novináře nebo pro 

členy strany, kteří tak mohli sledovat opravdu každou novou událost nebo vyjádření 

sociální demokracie. 

Graf č. 2: Obsah příspěvků ČSSD na Twitteru 
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Obsahově byly příspěvky ČSSD na Twitteru nejčastěji kritické a útočné. 

Nejčastějším terčem byl úhlavní politický soupeř – ODS, pak TOP 09 a také Věci 

veřejné. Sociální demokraté také velice často útočili na média, která podle nich byla 

zaměřena příliš pravicově a o straně informovala nepravdivě. Na druhém místě 

v četnosti se pak umístily příspěvky programové, ve kterých sociální demokraté 

představovali své cíle v případě volebního vítězství. Co se týče propagačních příspěvků, 

tak tam řadím zprávy sociální demokracie o růstu jejich předvolebních preferencí, 
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hodnocení výstupu předsedy Jiřího Paroubka v televizních debatách a také pozvánky  

na různé akce strany; bylo jich však méně než tiskových zpráv reagujících na dění 

v Česku beze vztahu k předvolebnímu dění.  

Diskuse s příznivci na Twitteru neprobíhala z jediného prostého důvodu - žádný 

z odběratelů zpráv sociální demokracie na této sociální síti veřejně na tento účet 

nenapsal, a politická strana tak neměla na co reagovat. 

2.4.1.3. YouTube 

Na svém oficiálním kanálu na serveru YouTube 

(http://www.youtube.com/cssdtelevize) zveřejnili sociální demokraté ve sledovaném 

období pouze jediné video. Jednalo se o rozhovor s hejtmanem Jihomoravského kraje 

Michalem Haškem nahrané na web 11. května o tom, jak pokračuje kampaň na Moravě 

po útoku na místopředsedu strany Bohuslava Sobotku. Rozhovor shlédla do otevření 

volebních místností necelá stovka uživatelů. Video je ojedinělé zejména proto,  

že sociální demokraté videa zveřejňovali hlavně na svých webových stránkách pod 

hlavičkou I-News a několik z nich také na už zmíněném Facebooku. 

2.4.1.4. Jiří Paroubek  

Tehdejší lídr sociální demokracie používal před volbami do Poslanecké 

sněmovny pouze Facebook (https://www.facebook.com/profil.paroubek). Jednalo se 

pouze o fanouškovskou stránku a k odběru zpráv se tak mohl přihlásit kdokoliv bez 

toho, aby jej musel Jiří Paroubek autorizovat. Na začátku sledovaného období měla 

stránka Jiřího Paroubka 2000 odběratelů. 

Příspěvky na jeho stránce se nesly hodně v duchu kritiky ODS, Petra Nečase a 

také médií, která se podle Jiřího Paroubka snažila stranu i jej osobně poškodit. Proto na 

Facebooku zveřejňoval odkazy na svůj blog na serveru iDnes.cz, ve kterém se těmto 

útokům bránil a také odkazy jiných sociální demokracii nakloněným autorům jako byl 

Jiří Pehe nebo Václav Bělohradský. Naopak se zde vůbec neobjevovaly zmínky o 

programu Jiřího Paroubka v předvolební kampani ani žádné fotografie nebo videa. 

Jedinou výjimkou bylo upozornění na to, že se zúčastní předvolební debaty v České 

televizi. Celkové se Jiří Paroubek prezentoval na tomto svém profilu spíše jako politik a 
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státník nežli jako člověk a nepřiblížil se tak dnešnímu modernímu trendu, kdy se 

kandidáti snaží vykreslovat jako obyčejní lidé. 

2.4.1.5. Celkové zhodnocení 

Sociální demokraté celkově využívali všechny tři sociální sítě velmi různorodě. 

Nejaktivnější byli sice na Twitteru, ale vzhledem ke způsobu jeho použití se dá říct,  

že pro její příznivce byl nejpřínosnější Facebook. A i sama strana potvrzuje,  

že se soustředila primárně na tuto sociální síť. V tom jaké příspěvky a témata  

zde zveřejňovali, se výrazně odlišoval od zpráv na Twitteru, potažmo oficiálním webu, 

na kterém převažovaly hlavně kritické a útočné příspěvky. Svědčí to o tom, že se strana 

na Twitter skutečně příliš nezaměřila. Na Facebooku se snažila strana působit pozitivně 

a hlavně zde stranu propagovat prostřednictvím fotek, videí. Bylo to zřejmě dáno i tím, 

že ve společnosti je Facebook spojen hlavně s mladší generací, a právě ta negativní 

kampaň ze strany ČSSD nevnímala, jak ukázala již kampaň před volbami  

do Evropského parlamentu v roce 2009, příliš pozitivně. I přes poměrně velkou 

neoblíbenost mezi mladšími voliči byl hlavním aktérem většiny sdělení předseda strany 

Jiří Paroubek, z ostatních kandidátů se poměrně často objevoval už jen lídr kandidátky 

ve Středočeském kraji Milan Urban a pak kandidát v Ústeckém kraji, hokejista Jiří 

Šlégr. Strana tak i zde kampaň stavěla hlavně na osobě předsedy Jiřího Paroubka. Takže 

ČSSD styl politické komunikace, ke kterým, jak již jsem výše zmínil, politické strany 

v posledních letech dotlačila média, se na sociálních sítích příliš nezměnila 

(personalizace, konflikty). I když jak už bylo zmíněno, kritické a útočné příspěvky  

na Facebooku téměř nebyly, zůstaly jen doménou Twitteru a osobní stránky Jiřího 

Paroubka. 

Jako nevýhodu pak spatřuji to, že strana nevyužívala YouTube, kvůli čemuž 

přišla o možnosti sdílení videí na více stránkách, blozích jejich příznivců a podobně. 

Videa na Facebooku totiž takové možnosti nenabízejí. Obsahově se pak prolínaly 

výstupy ČSSD na Twitteru a Facebooku jen v některých případech, například při útoku 

na místopředsedu strany Bohuslava Sobotku. 

Strana tak na sociálních sítích působila spíše konzervativnějším dojmem  

a používala jej spíše jako informační kanál, než že by se zde snažila získávat další 

příznivce nebo své stávající mobilizovat k pomoci k volebnímu vítězství. A ani na nich 
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nekomunikovala se sympatizanty, i když zástupce strany tvrdil v rozhovoru opak, 

nepodařilo se takový komentář najít
52

. 

2.4.2. ODS 

Občanští demokraté používali při volbách do Poslanecké sněmovny na jaře 2010 

všechny tři sledované sociální sítě. Podle svých slov je používaly jen jako doplňkový 

komunikační kanál, kterým cílili na konkrétní skupiny. Snažili se při jeho využití jít 

vlastní cestou, ale přiznali i inspiraci u podobně vedených kampaní v zahraničí. 

Nejčastěji ale využili server YouTube, následoval Facebook a v porovnání s nimi 

zůstala velice málo využita mikroblogovací služba Twitter, každou ze služeb však 

využívali jiným způsobem. Účty spravovala mediální kancelář strany
53

. 

Tabulka č. 6 Počet příspěvků ODS na jednotlivých sociálních sítích 

Sociální síť Počet příspěvků 

Facebook 31 

Twitter 7 

YouTube 71 

2.4.2.1. Facebook 

Stránku na Facebooku (https://www.facebook.com/ods.cz) si Občanská 

demokratická strana zřídila už na podzim roku 2008, konkrétně 20. října, tedy těsně  

po tehdejších krajských volbách. Dva týdny po volbách do Poslanecké sněmovny na 

nich občanští demokraté měli už 19 956 fanoušků
54

. V komunikaci používali především 

odkazy na jiné webové stránky, fotografie a také se objevila jedna poznámka. Naopak 

zde vůbec nenahrávali videa a nepublikovali statusy bez odkazů. Ke každé informaci se 

tak strana snažila dát svým příznivcům přidanou hodnotu navíc. Komunikace 

s fanoušky stránky neprobíhala dennodenně, ale zezačátku sledovaného období, tedy  

od půlky dubna do jeho konce, zde administrátoři zveřejnili tři až čtyři příspěvky týdně. 

Četnost narůstala s blížícími se volbami, ale i v posledním volebním týdnu se zde 

objevila jen jedna zpráva denně, s výjimkou 27. května, kdy strana nezveřejnila nic,  

                                                 
52

 Údaje z rozhovoru s mluvčím ČSSD Martinem Ayrerem, jehož přepis je v přílohách. 
53

 Údaje z rozhovoru s členem politické sekce ODS Jakubem Čermákem, jehož přepis je v přílohách. 
54

 PERLA, Jan. České politické strany na Facebooku. Brno, 2011. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/251322/fss_b/20742648/bakalarska_prace-text-perla-FINAL.pdf. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce 
Jakub Macek. 
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což naopak vynahradila o den později, kdy se na Facebooku ODS objevily dva 

příspěvky. 

Tabulka č. 7 Druhy příspěvků ODS na Facebooku 

Druh příspěvků Počet 

Poznámka 1 

Fotogalerie 3 

Odkazy 27 

 

Nejvíce ODS publikovala příspěvky s odkazy na jiné webové stránky  

mimo Facebook, hlavně na články na vlastním portálu www.ods.cz. Z části se jednalo  

o představení programu, zčásti o čistou propagaci strany a zčásti v článcích ODS 

kritizovala ČSSD. Ale kromě toho ODS odkazovala své příznivce i na ankety na 

zpravodajských serverech, aby stranu podpořili například v hlasování na serveru 

Lidovky.cz, zúčastnili se chatu s místopředsedkyní strany Miroslavou Němcovou nebo 

také pomohli zvítězit v anketě o internetovou miss na stránkách deníku Blesk jedné 

z podporovatelek strany z takzvaného Modrého týmu. Fanoušky zde také odkazovanou 

zprávou ze serveru iDnes.cz upozornili na to, že stranu ve volbách pár dní po zisku 

titulu mistra světa podpořil hokejista Jaromír Jágr. Prostřednictvím Facebooku ODS 

propagovala také internetový obchod se svými propagačními předměty. A byl zde také 

odkaz na jediné video spustitelné přímo na stránce Facebooku, ale umístěné na serveru 

YouTube s klipem propagujícím stranu ve volbách. Což je výhodnější forma využití 

videa na této síti, než jej nahrávat přímo na Facebook. Ta totiž nejdou dále sdílet  

mimo tuto sociální síť, na rozdíl od videí nahraných na YouTube. 

Ze tří zveřejněných fotogalerií byly v jen jedné snímky z předvolební akce 

strany. Jednalo se o fotografie z tiskové konference, kde strana prezentovala svůj návrh 

na provoz firemních školek. Zbylé dvě galerie měli jen po jedné fotografii a objevily se 

v den voleb. Příznivcům nabízely možnost vzít fotku s logem ODS a modrým srdcem, 

které bylo volebním znakem ODS a použít jej jako profilovou fotku. A v den voleb  

to někteří příznivci strany skutečně využívali, tím tak vlastně volbu této strany 

propagovali dál. 

Jediná zveřejněná poznámka se týkala zprávy Petra Nečase z povodní 

postižených oblastí. 
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Graf č. 3: Obsah příspěvků ODS na Facebooku 
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Obsahové se většina příspěvků týkala propagace strany bez souvztažnosti 

k programu.  Ať už to byly již výše zmíněné výzvy k podpoře strany v různých 

anketách, informace propagující zvláštní projekt strany Virtuální demonstrace a  

ve finále kampaně odkazy burcující voliče, aby šli k hlasovacím urnám a podpořili 

kandidáty strany. Druhým nejčetnějším obsahovým typem příspěvků byly ty,  

které se dotýkaly programu. Ve všech případech to byly odkazy na oficiální portál 

Občanských demokratů se zprávami, ve kterých garanti jednotlivých oborů 

představovali, jak by je strana řešila v případě vládní účasti. Pak následovaly čtyři 

útočné příspěvky, které byly namířeny proti ČSSD a Jiřímu Paroubkovi,  

tedy největšímu soupeři strany a zároveň favoritovi voleb. Pak zde byla jedna tisková 

zpráva o stavu v povodněmi postižených oblastech a jedna zpráva beze vztahu k volbám 

– upozornění na Den matek. 

Stejně jako u sociální demokracie diskutovali i pod příspěvky oficiální stránky 

ODS její příznivci i odpůrci. Strana samotná však zveřejnila jen dva komentáře, 

v kterých děkovala za podporu strany a vyzývala k tomu, aby ji příznivci volili. Další 

její komentáře pak směřovaly na oficiální webovou prezentaci ODS se zprávami z dění 

ve straně. 
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Zajímavostí je to, že ODS postihl v době od 12. do 19. května výpadek 

Facebookového profilu, a proto si strana zaregistrovala další s názvem „ODS čelí 

útoku.“ Během tohoto jednoho týdne na něm strana zveřejnila devět příspěvků, většinou 

odkazů, a vzhledem k blížícím se volbám se týkaly hlavně kritiky sociální demokracie a 

blížící se virtuální demonstrace. Fanoušků stránky však bylo jen necelých tři sta, a ODS 

tak tím ztratila na týden možnost výrazněji komunikovat s téměř dvaceti tisící fanoušky 

na oficiálním profilu. Proto tento profil ani nezařazuji do celkových výsledků ODS na 

této síti. 

2.4.2.2. Twitter 

Službu používá Občanská demokratická strana od 19. srpna 2009 

(https://twitter.com/#!/odscz) a v současnosti její příspěvky odebírá téměř tisícovka 

příznivců. Během sledovaného období zde strana zveřejnila jen sedm příspěvků a příliš 

tedy Twitter nepoužívala. Všechny zveřejněné tweety odkazovaly na jiné stránky. 

Žádnou ze speciálních funkcí Twitteru, jako je takzvané retweetování, tedy sdílení 

příspěvků jiných z účtů na své stránce nebo možnost vložit fotografie, ODS nevyužila. 

Graf č. 4: Obsah příspěvků ODS na Twitteru 
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Obsahově bylo šest z těchto sedmi příspěvků propagačních a nevztahovaly se žádným 

směrem k programu ODS. Byly to například odkazy na anketu o nejoblíbenější politiky 

https://twitter.com/#!/odscz
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na serveru Lidovky.cz, internetový obchod ODS s propagačními předměty, nebo již 

zmíněný předvolební klip strany. Jediný programový příspěvek byl zveřejněn den před 

volbami a odkazoval na zprávu na oficiální stránce ODS, kde vyzýval příznivce k volení 

strany a představoval zde své programové priority. 

Ani zde strana nediskutovala se svými příznivci. Účet na Twitteru žádný z nich veřejně 

nekontaktoval a jeho správci tak neměli na co reagovat. 

2.4.2.3. YouTube 

Kanál na serveru YouTube si občanští demokraté založili 10. března 2009 

(http://www.youtube.com/tvods). A ve sledovaném období předvolební kampaně ji 

využívala poměrně často. Celkem zde nahráli 71 videí. Ta se zde objevovala téměř 

každý den s výjimkou víkendů. Všechna videa byla natočena v profesionální kvalitě 

s dobrým střihem a dobře slyšitelným zvukem. 

Tabulka č. 8: Typy videopříspěvků ODS na YouTube 

Typ videopříspěvku Počet 

Oficiální vystoupení 35 

Reportáž 26 

Volební spot 13 

 

Nejčastějším typem zveřejňovaných videí bylo oficiální vystoupení, tedy tiskové 

konference nebo projevy z předvolebních mítinků. Jednalo se většinou o poměrně 

dlouhá videa (kolem 8 minut), ve kterých strana představovala své programové cíle 

nebo reagovala na aktuální vývoj politické situace. Druhým nejčastějším druhem 

příspěvků byly reportáže z předvolebních kampaní, z cest jednotlivých kandidátů  

a dalších akcí pořádaných stranou. A ODS nahrála na server YouTube taktéž své 

předvolební spoty, jejichž autorem byl známý kreslíř Vladimír Jiránek a které také 

prezentovala strana v televizi.  Uživatelé mohli shlédnout i spoty, ve kterých 

vystupovali někteří kandidáti, v jednom z nich pak stranu dokonce podpořil britský 

premiér konzervativec David Cameron. Velice často se v klipech objevoval předseda 

strany Petr Nečas. Uživatelé mohli sledovat reportáže z jeho cest po republice, nebo 

jeho prohlášení na tiskových konferencích. 

http://www.youtube.com/tvods
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Graf č. 5: Obsah videí ODS na YouTube 
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Vzácně vyrovnané byly obsahy videí. Nejvíce se objevovalo těch, které měli 

stranu propagovat, předvolební spoty. Ty zahrnovaly reportáže z mítinků a dalších 

zajímavých akcí pořádaných stranou před volbami nebo spoty s herci a zpěváky, kteří 

stranu podporovali. Jejich vyznění nebylo nijak závažné, jednalo se o reportáže lehčího 

ražení bez výrazně politického obsahu. Videa, která se zaobírala programem, byla 

v těsném závěsu a to také díky tomu, že předvolební spoty Vladimíra Jiránka se týkaly 

většiny důležitých agend a strana v nich představovala to, jak je bude řešit v případě 

volebního vítězství. Na vysokém množství videí zabývajících se programem se podílely 

také záznamy tiskových konferencí. V desíti videích pak strana kritizovala a útočila na 

Českou stranu sociálně demokratickou. A opět to byly většinou záznamy tiskových 

konferencí, pak reportáže o projektu Virtuální demonstrace a jeden předvolební spot 

s názvem „Oranžové peklo“, který byl přímo namířen proti ČSSD. Tři videa z tiskových 

konferencí se pak bezprostředně netýkala předvolební kampaně. 

Nejsledovanějším videem na kanále ODS byl předvolební spot s názvem „Váš 

hlas ODS“. Do voleb jej vidělo 125 000 lidí. Klip sestával ze záběrů různých 

každodenních životních situací, dramatických akcí hasičů, policistů a na konci pak byly 

snímky z české historie – procesu s Miladou Horákovou, sovětské okupace v roce 1968 

a Sametové revoluce. Klip se snažil působit spíše emociálně a sázel na to, že přesvědčí 
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lidí, kteří se obávali spojení ČSSD s KSČM. Některé záběry pak působily dojmem,  

že pocházejí spíše z amerického než českého prostředí. Jediná zmínka o ODS  

se nacházela na konci – Volte ODS. 

Druhým nejsledovanějším videem se 70 000 zhlédnutími pak byl klip „Oranžové 

peklo“. Animovaný klip představoval voliče, který projíždí peklem, kde ho mučí 

představitelé ostatních politických stran – hlavně ČSSD a KSČM. Jediná zmínka o ODS 

se nacházela na konci samotného a byl to text – Volte – doporučuje ODS. 

A třetí nejsledovanější pak byl záznam virtuální demonstrace. Takže všechna 

nejsledovanější videa byla v podstatě cílena proti největšímu konkurentovi občanských 

demokratů – ČSSD. 

Ani na YouTube strana s příznivci nekomunikovala v komentářích  

u jednotlivých videí. 

2.4.2.4. Virtuální demonstrace 

Zvláštním projektem Občanských demokratů byla Virtuální demonstrace – akce 

byla namířená proti sociální demokracii a svým způsobem se jednalo o využití odporu 

mladých lidí vůči politice této strany a jejím předsedovi Jiřímu Paroubkovi. Založili 

kvůli tomu speciální facebookový profil, který odkazoval na webovou stránku virtuální 

demonstrace. Příznivci strany si mohli vytvořit vlastního avatara a pochodovat  

po virtuální Praze s transparenty. Během demonstrace, která probíhala online, pak 

zazněl projev předsedy Občanské demokratické strany Petra Nečase. Podle strany se jim 

touto akci podařilo oslovit 30 000 lidí.
55

 

2.4.2.5. Petr Nečas 

I předseda Občanské demokratické strany použil na Facebooku pro svou 

prezentaci stránku (https://www.facebook.com/petr.necas.ods), k jejímuž odběru  

se mohl přihlásit kdokoliv. Facebook používal především jako blog, kde prezentoval 

v Poznámkách své delší názory, ať už na situaci v ODS po odchodu Mirka Topolánka, 

nebo kritizoval návrhy ČSSD a Jiřího Paroubka. V jednom z odkazů se věnoval také své 

zálibě – historickým pohlednicím ze Zlínska. Kromě toho se zde objevily fotogalerie 

                                                 
55

 První česká virtuální demonstrace: Je čas skončit pane Paroubku!. Virtuální demonstrace [online]. 2010 
[cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://www.virtualnidemonstrace.cz/ 
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zachycující Petra Nečase na cestě po krajích Čech, Moravy a Slezska a také 

z předvolebních mítinků. Celkově se zde Petr Nečas prezentoval jako politik,  

který se snaží naslouchat lidem po celé zemi a řešit jejich problémy a který je jako oni 

obyčejným občanem. 

2.4.2.6. Celkové zhodnocení 

Nejaktivnější do počtu příspěvků byla Občanská demokratická strana na serveru 

YouTube, ale vzhledem k tomu, že zde bylo hodně záznamů tiskových konferencí, byl 

tento kanál atraktivní spíše pro tvrdé jádro příznivců strany nebo pro její členy. Hlavním 

důvodem proč ale strana zřejmě přistoupila k používání této sítě pro nahrávání videí, 

bylo to, že je mohla pak jednodušeji překlápět na svou oficiální webovou stránku. 

Nejpřijatelnější tak byl pro běžného příznivce Facebook, kde tedy strana sázela spíše na 

svou propagaci než představení programu a také prezentace lídra Petra Nečase, který 

byl nejčastěji zmiňovanou osobností na všech použitých sítích. Spoléhala se také na 

podporu osobností veřejného života. Naopak u Twitteru to vypadalo tak, že jej strana 

zatím spíše zkoušela. 

Důležitou roli pak hrálo i vymezení proti ČSSD. Občanští demokraté  

si nenechali utéct příležitost, kdy na ni mohli zaútočit a stejně jako v minulé kampani 

hráli na kartu jejího možného spojení s komunisty, ale také se výrazně snažili útočit na 

jejího předsedu Jiřího Paroubka, který byl hlavně u mladé generace neoblíbený. Proto 

také vznikly videoklipy s touto tématikou nebo takzvaná Virtuální demonstrace. Naopak 

nevyužívali možnost upozorňovat na předvolební mítinky strany a další akce, tak aby 

přiměli na poslední chvíli k jejich návštěvě další příznivce a to ani pozvánkami  

ani jinými možnostmi. A také nijak používání sítí negradovalo s blížícími se volbami. 

Na všech třech sociálních sítích se objevovaly podobné příspěvky, kromě jejího počtu je 

tak ODS využívala stejně a v některých případech se obsah shodoval. Například 

všechny příspěvky na Twitteru se objevily v podobném znění i na Facebooku a některá 

videa z YouTube byla odkazována i na Facebooku, potažmo Twitteru. 

Co se týče komunikace, i tady se projevilo, že ODS je tradiční zavedená strana  

a i podle vlastního vyjádření používala sociální sítě jen jako doplněk, proto byla její 

komunikace zde spíše tradiční a v podstatě stejná jako v kampani v ostatních médií. Do 

diskusí se svými příznivci nezapojovali, dle vlastních slov, protože do ní nechtěli 
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zasahovat a nechat prostor uživatelům a jejich názorům
56

. Zaměřila se lehce  

na program, ale hlavně na propagaci svých osobností, zejména předsedy strany Petra 

Nečase, jehož profil na Facebooku rovněž strana spravovala (projevilo se to pak  

i v prolínání příspěvků obou profilů) Pozadu nezůstala strana na sociálních sítích ani  

s útoky na svého konkurenta ČSSD. Jednalo se tak spíše opět hlavně o informační kanál 

pro voliče, i když zde byly prvky pokusů o jejich mobilizaci, a tím byla právě Virtuální 

demonstrace. 

2.4.3. TOP 09 

TOP 09 využívala možností všech tří sociálních sítí. Nejvíce příspěvku však  

na rozdíl od všech ostatních stran publikovala na mikroblogovací službě Twitter  

a na YouTube, překvapivě pak vzadu zůstala oficiální Stránka na Facebooku,  

i když strana tvrdí, že právě Facebook měl přednost před ostatními sítěmi. Profily strany 

spravovali asi tři lidé. K využití sociálních sítí se strana rozhodla údajně proto, že jde o 

poměrně levný a efektivní komunikační nástroj
57

. 

Tabulka č. 9 Počet příspěvků TOP 09 na jednotlivých sociálních sítích 

Sociální síť Počet příspěvků 

Facebook 25 

Twitter 156 

YouTube 111 

2.4.3.1. Facebook 

Strana TOP 09 je nejmladší ze stran, které se ve volbách v květnu 2010 dostaly 

do Poslanecké sněmovny. Vznikla 11. června 2009, ovšem její profil na Facebook byl 

založen už o pět dní dříve (https://www.facebook.com/top09cz). Dva týdny po volbách 

pak zde měla strana 43 070 fanoušků. Stránku používala hlavně jako rozcestník na jiné 

webové stránky. Nepublikovala zde žádná videa ani statusy pro běžnou komunikaci. 

Komunikace probíhala i s několika denními rozestupy podle toho, co se kolem 

strany ve společnosti dělo. Četnost gradovala až s blížícím se termínem otevření 

volebních místností. A s dvěma výjimkami to byl vždy jen příspěvek denně. 

                                                 
56

 Údaje z rozhovoru s členem politické sekce ODS Jakubem Čermákem, jehož přepis je v přílohách. 
57

 Údaje z rozhovoru s členem odboru online komunikace TOP 09 Petrem Ducháčkem, jehož přepis je v 
přílohách. 
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Tabulka č. 10 Druhy příspěvků TOP 09 na Facebooku 

Druh příspěvku Počet 

Odkaz 24 

Událost 1 

Fotogalerie 1 

 

Nejčastějším typem příspěvku byl odkaz na jinou webovou stránku, především 

na oficiální internetovou prezentaci TOP 09. Dílem tam představovala jednotlivé lídry 

kandidátek v krajích, jednak také některé z programových priorit a také zde byly reakce 

na aktuální politické dění. Poměrně často pak své příznivce TOP 09 odkazovala na svůj 

videokanál na YouTube. Z velké zásoby své videotéky zde poutala z Facebooku na 

rozhovory a medailonky svých kandidátů a také své předvolební spoty. Dvakrát zde byl 

odkaz na zpravodajské servery s rozhovory – jeden z nich byl s předsedou strany 

Karlem Schwarzenbergem a druhý s ministrem financí úřednické vlády Eduardem 

Janotou o jeho podpoře programu TOP 09. 

TOP 09 jako jediná ze stran sledovaných v této práci odkazovala na pořádanou 

akci vytvořenou Pozvánkou – bylo to na setkání se slovenskou političkou a herečkou 

Magdou Vašáryovou. Fanoušci stránky se tak mohli přihlásit k účasti a tuto pozvánku 

sdílet dál mezi svými přáteli. 

TOP 09 pak vytvořila i facebookovou aplikaci, pomoci které si mohli příznivci 

strany změnit své profilové fotografie tak, aby připomínali předvolební portrét v podobě 

poštovní známky předsedy strany Karla Schwarzenberga. Tak totiž strana mohla získat 

další fanoušky z řad přátel svých podporovatelů. A zároveň se fanoušci TOP 09 mohli 

jednotně na Facebooku prezentovat. 

Jediná fotogalerie, kterou strana nahrála na Facebook, obsahovala snímky 

známých osobností, které stranu podporují. Tato fotogalerie byla nahrána den  

před volbami a tak se dá předpokládat, že strana se snažila využít ještě ztotožnění 

příznivců s některou z osobností, aby TOP 09 dala hlas. 
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Graf č. 6: Obsah příspěvků TOP 09 na Facebooku 
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Nejčastěji sloužily příspěvky TOP 09 na stránce k propagaci strany. Vůbec  

se zde neobjevovaly příspěvky týkající se programu. Vše spíše směřovalo k budování 

TOP 09 jako značky strany s výraznými osobnostmi, které dokážou změnit budoucnost 

země k lepšímu. Hlavní roli zde měl předseda strany Karel Schwarzenberg,  

na jehož osobnosti strana stála a kterou se snažila porazit ostatní strany a jejich 

kandidáty. Negativní kampaň TOP 09 nevyužívala vůbec – objevily se tu jediné dva 

kritické příspěvky, z nichž jeden byl odkaz na rozhovor s Karlem Schwarzenbergrem 

v Hospodářských novinách o tom, že TOP 09 nikdy neuzavře koalici s Jiřím 

Paroubkem. Druhý příspěvek kritický k dalším stranám byl o tom, že strany se bojí 

předvolebních slibů, protože odmítly, aby Ministerstvo financí propočítalo jejich dopad 

na státní rozpočet. Dvě tiskové zprávy se věnovaly tématům nesouvisejících 

s předvolební kampaní, jednak zde bylo vyjádření k úmrtí Otakara Motejla a informace 

o přerušení kampaně kvůli ničivým záplavám na Moravě. 

Příznivci stránky pod jednotlivými příspěvky poměrně aktivně diskutovali  

a stejně tak i odpůrci strany. Samotný administrátor ale připojil jen pár komentářů,  

které se netýkaly ani v jednom z případů programového zaměření strany, či jiného 

politického tématu. V komentářích strana vybízela spíše k použití aplikace na vytvoření 

profilové fotky s motivem TOP 09, odkazovala na článek na web, který reagoval  
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na kritiku partnera TOP 09 hnutí Starostové a nezávislí. V jednom z komentářů psaným 

pod hlavičkou strany bylo pak vysvětleno, že použití slova lídryně je podle Ústavu  

pro jazyk český možné. Do diskuse se ale aktivně zapojovali někteří kandidující politici 

této strany, kteří si založili vlastní profilové stránky. 

Kromě oficiální stránky měly vytvořeny stránky i krajské organizace strany,  

ale u většiny z nich nepřekročil počet fanoušků pár stovek. Nicméně oficiální stránka  

na ně v příspěvcích odkazovala, stejně jako na facebookové profily jednotlivých 

kandidátů. Kampaň na Facebook ze strany TOP 09 tak byla velice dobře zorganizovaná 

a připravená i do těchto detailů. 

2.4.3.2. Twitter 

Účet na mikroblogovací službě Twitter má TOP 09 

(https://twitter.com/#!/top09cz/) od 12. června 2009 a v současnosti zde má téměř  

2400 odběratelů svých zpráv. Během sledovaného období zde strana komunikovala 

dennodenně a zveřejnila 156 příspěvků, z nichž většina odkazovala na další stránky,  

ať už to byly stránky vlastní, jiných médií nebo celé záznamy televizních debat 

s ostatními kandidáty. Také často odkazovala na svá videa na serveru YouTube 

z předvolebních akcí.  

Necelá pětina ze všech příspěvků, ale představovala jen obyčejnou formu 

komunikace, kdy strana zprávou sdělovala informaci týkající se předvolební kampaně, 

většinou účast některého z politiků TOP 09 v televizní či rozhlasové debatě. TOP 09 

využila i možnost Twitteru sdílet na své stránce zprávu někoho jiného (tzv. retweety). 

Byly to zejména zprávy z účtů internetových médií, které odkazovaly na rozhovory 

s kandidáty nebo příznivci strany a pak také na blogy podporovatelů TOP 09. V jednom 

případě pak dokonce došlo ke komunikaci s jiným uživatelem Twitteru. Ten na svůj 

účet napsal, že Hospodářské noviny doporučily ve volbách hlasovat pro Stranu zelených 

a TOP 09 jej upozornila, že list zmínil v tomto doporučení i jejich stranu. 
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Graf č. 7: Obsah příspěvků TOP 09 na Twitteru 
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Obsah většiny příspěvků měl za cíl stranu propagovat ať už informacemi o účasti 

politiků v různých diskusních pořadech, internetových chatech nebo na mítincích strany. 

Časté byly odkazy i na videokanál na server YouTube. Ale na rozdíl od Facebooku 

strana na Twitteru nabídla i informace ke svému programu a názory členů, jak řešit 

některé problémy, kterým Česká republika v té době čelila. V některých příspěvcích pak 

TOP 09 útočila na své konkurenty, půlka z nich byla adresována ČSSD a zbytek  

se týkal obecně všech stran, v souvislosti s hlavním programovým cílem TOP 09 

snižovat schodek veřejných rozpočtů, který konkurenti označovali jako populistický. 

Jediná tisková zpráva se pak týkala přerušení kampaně v oblastech postižených 

povodní. 

Kromě jediného výše zmíněného případu nediskutovala strana ve sledovaném 

období na svém profilu se svými příznivci. 

Zajímavostí je, že strana vymyslela v závěru kampaně i hashtag, tedy značku  

pro příspěvky se stejným tématem, „#volimTOP09“, který si měl dát do zprávy každý, 

kdo hlasoval pro tuto stranu. Strana tak mohla sledovat, kolik lidí ji případně volí,  

ale hlavně tím šířili její příznivci tuto zprávu dál na Twitteru. 



50 

 

  

2.4.3.3. YouTube 

Druhou nejpoužívanější službou TOP 09 byl server YouTube 

(http://www.youtube.com/topvidea). Ve sledovaném období zde nahrála strana 111 

videí. Kanál si zde strana založila 6. června 2009, tedy ve stejném dni jako účet  

na Facebooku. S občasnými výjimkami se tu minimálně jedno nové objevovalo každý 

den. Všechna videa byla rovněž profesionálně zpracována. 

Tabulka č. 11 Typy videopříspěvků TOP 09 na YouTube 

Typ videa Počet 

Volební spot 41 

Reportáž 34 

Rozhovor 23 

Oficiální vystoupení 14 

 

Nejvíce publikovaných videí bylo z kategorie předvolebních spotů, jednalo  

se například o medailony lídrů strany v jednotlivých krajích, ale také o klasické 

reklamní spoty. V jednom z nich například strana ilustruje zadlužení země na příkladu 

čerstvě narozeného Tomáška, který už s příchodem na svět dlužil přes sto tisíc korun. 

Jak přiznali na svém Facebookovém profilu, inspirovali se v tomto případě u britských 

konzervativců. Největší popularitu si ale získal předvolební klip „Admirál 

Schwarzenberg: Jdeme do toho!“, v němž předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg vede 

flotilu lodí a bojuje s ostatními stranami. Ačkoliv strana neumožňuje veřejně zjistit, 

kolik lidí vidělo v určitém období daný klip, shlédlo ho za první dva týdny od 

zveřejnění více než 150 000 diváků
58

. To je sice méně než počet diváků, kteří klip  

podle peoplemetrů mohli vidět na televizních obrazovkách, spot byl ale kopírován i  

na jiné účty serveru YouTube a do jiných sítí umožňující přehrávání videí na internetu, 

takže počet jeho zhlédnutí na internetu byl pravděpodobně vyšší. 

Dále strana zpracovávala reportáže z předvolebních akcí strany po celé 

republice. A přidávala i rozhovory se svými lídry. Uživatelé tady také mohli najít 

nesestříhané verze rozhovorů z medailonů volebních lídrů. A zaznamenány  

a zveřejněny byly i tiskové konference strany. 

                                                 
58

 JAKOB, Jan. TOP 09 vévodí on-line kampaním. TOP09.cz [online]. 24.5.2010 [cit. 2012-04-29]. 
Dostupné z: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-vevodi-on-line-kampanim-2318.html 
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Graf č. 8: Obsah videí TOP 09 na YouTube 
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Poměr převládajících typů obsahů videí byl přibližně stejný. Převažovala videa, 

ve kterých uživatelé mohli zjistit, s jakým programem jde strana do voleb – byly to 

především tiskové konference, předvolební spoty lídrů v jednotlivých krajích a také 

jsem do této kategorie zařadil nesestříhané rozhovory z medailonů těchto kandidátů. 

Propagační videa pak měli více formu reportáží z předvolebních mítinků a jednotlivých 

spotů strany. Dvě videa, ve kterých se strana ostře vymezovala proti Věcem veřejným  

a ČSSD, byla výjimkou. Neutrální příspěvek pak zastupuje výzva k pomoci lidem 

postiženým povodní. 

Celkově se snažila TOP 09 na YouTube nabídnout obsah jak pro uživatele,  

které zajímá hlavně program strany a její názory na řešení určitých otázek správy státu, 

tak také pro své příznivce, které se tak snažila udržet v každodenním kontaktu s děním 

ve straně. 

2.4.3.4. MyTOP09.cz 

Kromě těchto tří sociální sítí přišla ale TOP 09 i v Česku s poměrně ojedinělým 

projektem – vlastní sítí pro své příznivce a členy. Tu spustila 22. dubna 2010 a už podle 

názvu je zřejmé, že inspiraci našla v podobném už zmíněném projektu Baracka Obamy. 

Na stránce mohou po registraci uživatelé diskutovat o různých politických tématech  

i se samotnými členy strany a jejími zástupci v zastupitelstvech a parlamentu. Mohou se 
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také sdružovat podle krajů a měst, ve kterých žijí, a také prostřednictvím nich shání 

strana nové členy a pořádá různé akce. Strana se tak pokusila vybudovat síť svých 

příznivců a vytvořit mezi nimi a TOP 09 pevnější pouto a dát jim šanci ovlivňovat 

politiku strany. Podle TOP 09 bylo jedním z cílů také smazat rozdíl mezi členem  

a příznivcem, aby s nimi mohli lépe komunikovat. 

2.4.3.5. Karel Schwarzenberg 

Ačkoliv byla kampaň TOP 09 postavena hlavně na osobě předsedy Karla 

Schwarzenberga, tak jeho Stránka na Facebooku 

(https://www.facebook.com/pages/Karel-Schwarzenberg/42479923924) zela během 

celého sledovaného období prázdnotou. Pořádně využívat ji začal až několik měsíců po 

volbách. Jiné sociální sítě nevyužíval. 

2.4.3.6. Celkové zhodnocení 

TOP 09 využívala ve své předvolební kampani všechny tři sledované sociální 

sítě a nebyly zde ani tak patrné rozdíly v rozsahu jejich používání, jako v obsahu. 

Zatímco na Facebooku by se příznivci o programu nedozvěděli vůbec nic, příspěvky na 

Twitteru se jim částečně věnovaly a nejvíc prostoru dostal program ve videích 

prezentovaných na serveru YouTube. 

I vzhledem k tomu, že strana vznikla v půlce roku 2009 na základech části 

KDU-ČSL, odkud většina členů přišla, potřebovala nové příznivce. A protože od svého 

vzniku komunikovala na internetu a hlavně sociálních sítích a ke stylu vedení kampaně, 

tak je zřejmě že se snažila cílit hlavně na nejmladší skupinu voličů, na prvovoliče nebo 

nerozhodnuté. Celá kampaň také byla výrazně postavena na osobě předsedy strany 

Karla Schwarzenberga a výjimkou nebyly ani právě sociální sítě. TOP 09 se dle mého 

názoru pokoušela vybudovat spíše svou značku, na které by do budoucna stavět, jakýsi 

myšlenkový směr, který její příznivci a členové sdílí a jehož byl Karel Schwarzenberg 

představitelem a svorníkem. To, že se snaží získat hlasy mladých lidí, potvrzovaly 

například reportáže z cest Karla Schwarzenberga po České republice, kde často 

diskutoval s mladými voliči. TOP 09 se snažila být co nejméně konfrontační a dávat  

i zde jako v ostatních kampaních hlavně důraz na sebe a na svůj cíl, což byla rozpočtová 

odpovědnost. 
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TOP 09 byla na sociálních sítích velmi aktivní a působila moderním dojmem,  

ať už tím, že vyráběla profesionální video příspěvky, vytvářela i aplikace na Facebooku, 

ale přitom si zachovala svou tvář konzervativní strany, například vzhledem a způsobem 

vedení kampaně. V případě TOP 09 nešlo jen o informační kanál, ale způsob její 

komunikace zde svědčil i o tom, že se strana snaží vybudovat komunitu voličů,  

k čemuž využila už i svou vlastní „sociální síť“ my.top09.cz. Aktivně příliš ale ani TOP 

09 nekomunikovala, nechtěla zasahovat do plamenných diskusí svých příznivců a chtěla 

jim ponechat prostor pro vlastní debatu
59

. 

2.4.4. Věci veřejné 

Věci veřejné v předvolební kampani rovněž využívaly všechny sledované 

sociální sítě. Nejvíce příspěvků publikovaly na YouTube a naopak téměř vůbec 

nepoužívaly Twitter. 

Tabulka č. 12 Počet příspěvků Věcí veřejných na jednotlivých sociálních sítích 

Sociální síť Počet příspěvků 

Facebook 20 

Twitter 7 

YouTube 91 

2.4.4.1. Facebook 

Svou stránku na Facebooku (https://www.facebook.com/veciverejne) si Věci 

veřejné založily 10. srpna 2009 a 10. června 2010 zde měly už 21 068 příznivců. 

Používaly ho hlavně pro zveřejnění odkazů na další stránky se zprávami o straně. 

Využívaly všechny základní možnosti této sociální sítě a navíc vytvořily aplikaci  

pro své příznivce, takzvané véčkaře, pomocí které se mohli účastnit internetových 

referend, na kterých stranách stavěla svou činnost. 

Komunikace probíhala sporadicky – ve sledovaném období zveřejnily v dubnu 

jen osm příspěvků, zbylé v květnu a v posledním předvolebním týdnu, kdy kampaň 

vrcholila, to bylo jen pět příspěvků. 

                                                 
59

 Údaje z rozhovoru s členem odboru online komunikace TOP 09 Petrem Ducháčkem, jehož přepis je v 
přílohách. 
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Tabulka č. 13 Druhy příspěvků Věcí veřejných na Facebooku 

Druh příspěvku Počet 

Odkaz 15 

Status 2 

Fotogalerie 2 

Video 1 

 

Nejčastějším typem příspěvku byl odkaz – valná většina z nich vedla příznivce 

na oficiální stránky strany. Ostatní pak na stránky zpravodajských serverů a České 

televize, kde byla ke zhlédnutí reportáž o zahájení kampaně Věcí veřejných. Byl zde  

i odkaz na předvolební klip strany na serveru YouTube, ovšem místo odkazu  

na konkrétní video, odkázala jen na svůj kanál na této stránce. Jeden z příspěvků pak 

byl zveřejněn dvakrát kvůli tomu, že poprvé odkazoval na špatnou stránku. 

Dva uveřejněné statusy upozorňovaly příznivce na účast předsedy Radka Johna, 

potažmo místopředsedy strany Josefa Dobeše v televizních debatách. 

Ve fotogaleriích pak byly fotky Radka Johna s prvovoliči a kresba dinosaurů, 

což byl jeden ze symbolů kampaně strany – chtěla z politiky odstranit politické 

dinosaury. 

Na jediném videu pak byl projev předsedy strany Radka Johna na ideové 

konferenci. 
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Graf č. 9: Obsah příspěvků Věcí veřejných na Facebooku 
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Většinou příspěvků se strana snažila propagovat mezi příznivci, ať už to byly 

odkazy na informace o nafocení kalendáře s kandidátkami Věcí veřejných  

do Poslanecké sněmovny. Strana zde také propagovala svůj internetový obchod se 

suvenýry s logem VV, nebo zvala do stranického infocentra a také nabízela kurzy 

v akademii VV. Byla zde i výzva ke společnému setkání na takzvaném pochodu proti 

politickým dinosaurům. 

Příspěvky týkající se programu byly čtyři. Ve třech z nich na Facebooku strana 

odkazovala na svůj web, konkrétně na stránky programu Věci veřejných, volebního 

desatera a závěrů stranické ideové konference. Jeden odkaz pak vedl na zpravodajský 

server ČTK na článek o programových prioritách, s kterými šla strana do voleb. 

Ve dvou příspěvcích útočila na politické konkurenty. Jeden se týkal žaloby, 

kterou podal Radek John na ČSSD. Šlo o případ, kdy sociální demokracie Johna 

obvinila z toho, že věděl o vyvádění peněz z VZP do firmy, ve které John působil  

jako předseda představenstva. 

I na Facebooku Věcí veřejných diskutovali příznivci i odpůrci strany. Ovšem 

samotná strana se do těchto diskusí zapojovala minimálně. Jediný výraznější zásah  

do diskuse byl pod fotkou Radka Johna s prvovoliči, kde lidé diskutovali o aktuálních 
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preferencích. Strana zde voliče prosila, aby se nenechala ukolébat posledním výzkumem 

a podpořili stranu také ve volbách. 

2.4.4.2. Twitter 

Účet na Twitteru (https://twitter.com/#!/veciverejne) má strana Věci veřejné 

zřízen od 3. listopadu 2009 a nyní její zprávy odebírá skoro 400 uživatelů. Během 

sledovaného období strana komunikovala značně sporadicky a zveřejnila zde jen sedm 

příspěvků. Tři z nich byly čistě textové a informovaly o čísle, které si strana vylosovala 

ve volbách, o tom, že Věci veřejné zahájily kampaň a nakonec o nové podobě 

webových stránek. Čtyři zbylé zprávy pak byly odkazy tento web. 

Graf č. 10: Obsah příspěvků Věcí veřejných na Twitteru 
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Z celkově sedmi zpráv čtyři měly sloužit spíše k podpoře strany a tři odkazy  

se zabývaly jejím programem. 

Na Twitter Věcí veřejných během sledovaného období nenapsal žádný 

z odběratelů zpráv a ani Věci veřejné tak na nic nemusely reagovat. 
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2.4.4.3. YouTube 

Na tomto serveru zveřejnila strana nejvíc příspěvků ze všech tří sledovaných 

sociálních sítí – celkem 91. Svůj účet zde mají Věci veřejné od 6. srpna 2009. Videa zde 

zveřejňovala strana průběžně ob den či dva a tyto prodlevy se s blížícími se volbami 

zmenšovaly. Videa však často trpěla tím, že neměla kvalitní obraz ani zvuk s výjimkou 

volebních spotů, které byly natáčeny i s cílem pro vysílání v televizi. 

Tabulka č. 14: Typy videopříspěvků Věcí veřejných na YouTube 

Typ videa Počet 

Oficiální vystoupení 66 

Reportáž 11 

Volební spoty 8 

Převzatá videa 6 

 

Největší podíl měla vystoupení jednotlivých členů strany,  

ve kterých vysvětlovali program strany, aktuální názor na události politické scény. Bylo 

zde také hodně záznamů z projevů na ideové konferenci a záznamy z projevů  

na předvolebních mítincích. 

Dále strana nahrávala reportáže z těchto setkání politiků a občanů, včetně 

různých besed v hospodách a kulturních domech. 

Na YouTube také Věci veřejné nahrály své předvolební spoty s lídry kandidátů 

v jednotlivých krajích, které byly vysílány ve vyhrazeném čase v České televizi.  

Kromě toho také Věci veřejné nahrávaly na svůj kanál záznamy z televizních pořadů,  

ve kterých buďto vystupovali politici strany nebo reportáže, kde byla o straně zmínka. 

Uživatelé je tak nemuseli složitě hledat na jiných webech. 

A jako u všech předešlých stran i zde byly, i když minimálně, záznamy 

z tiskových konferencí. 



58 

 

  

Graf č. 11: Obsah videí Věcí veřejných na YouTube 
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Nejvíc příspěvků na YouTube se zaobíralo programem strany, bylo to do jisté 

míry dáno i tím, že ve sledovaném období se konala ideová konference Věci veřejných 

a záznam většiny vystoupení byl k dispozici uživatelům. A také záznamy z vystoupení 

kandidátů na mítincích pomohly k tomuto poměru programových příspěvků.  

Propagační videa zahrnovala jak předvolební klipy strany, tak reportáže  

ze setkání s lidmi a s tím spojenými různými zábavnými akcemi, například závod 

kandidátů na koloběžkách v Liberci. 

Věci veřejné zveřejnily také několik videí z tiskových konferencí,  

kde se pouštěli do svých protikandidátů, přičemž dvakrát to byla pražská ODS, jednou 

v kauze Opencard a podruhé v souvislosti s děním na radnici Prahy 1. V jednom ze 

záznamů televizního pořadu se pak jedna z místopředsedkyň strany vymezila vůči 

Dělnické straně, v dalším pak Radek John kritizoval ČSSD za obvinění, které proti 

němu vznesla v souvislosti s VZP. A v poslední řadě se předseda strany nebál 

zkritizovat média za to, že se snaží najít cokoliv, co by stranu poškodilo. 

Dvě videa se pak bezprostředně stranického dění netýkala – byla to vystoupení 

ekonoma Jana Švejnara a bývalého eurokomisaře Pavla Teličky. 
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Nejsledovanějšími videi na YouTube byly na prvním místě předvolební spot 

s kandidáty strany do Sněmovny. Do voleb ho vidělo 8000 lidí. Jako druhá 

nejsledovanější byla reportáž o metadonovém centru v Praze v blízkosti školky,  

tu zhlédlo 700 lidí, a na třetím místě bylo vystoupení Radka Johna a Kateřiny Klasnové. 

Celkově působily Věci veřejné na YouTube rozpačitým dojmem, na jedné straně 

byla kvalitní videa s předvolebními spoty a záznamy z tiskových konferencí, na druhé 

straně pak reportáže z předvolebních mítinků a podobných akcí, které nebyly příliš 

kvalitně zpracovány. Uživatelé sice mohli sledovat téměř každý krok strany,  

ale v nepříliš atraktivní podobě. Velkou roli dostal předseda strany Radek John, jehož 

turné po České republice videa pokrývala významnou měrou. 

2.4.4.4. Radek John 

I Radek John měl na Facebooku zřízenou takzvanou stránku 

(https://www.facebook.com/pages/Radek-John/117906667338). Během sledovaného 

období na ní ale byly zveřejněny jen dva příspěvky. V obou případech šlo o odkazy, 

jeden vedl na článek iDnes.cz o tom, že je druhým nejoblíbenějším politikem, a druhý 

na stránky České televize na videozáznam předvolební debaty,  

které  

se předseda Věcí veřejných zúčastnil. 

2.4.4.5. Celkové hodnocení 

Věci veřejné využívaly v podstatě pouze Facebook a YouTube. Ale vzhledem 

k množství příspěvků na Facebooku a k jiným možnostem využití videí na YouTube, 

nebyla strana příliš aktivní na poli sociálních sítí. Vysoký počet videí na YouTube 

napovídá spíše o tom, že strana využívala hlavně svou oficiální webovou stránku 

k propagaci na internetu a videa prezentovala hlavně na ní. Je to pochopitelné vzhledem 

k tomu, že strana si vybudovala svou komunitu véčkařů na svém oficiálním portálu,  

kde probíhala referenda o stranických prioritách nebo volebním programu a její 

fanoušci už stránku navštěvovali automaticky. 

Kampaň na sociálních sítích byla také do jisté míry provázána hlavně s osobou 

předsedy Radka Johna, jiné osobnosti se tu objevovali jen sporadicky. 
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I když se jednalo o novou stranu a měla tedy snahu o to získat nové příznivce  

a voliče, nevyužívala k tomu sociální sítě. Možná to bylo i proto, že pokud se strana 

snažila skutečně přetáhnout především voliče sociální demokracie, občanských 

demokratů, případně Strany zelených, tak jak se spekulovalo před volbami a jak se 

v podstatě potvrdilo po jejich skončení, nepovažovala sociální sítě, na kterých se dá 

předpokládat, že kvůli věkovému složení tito voliči aktivní nebyli, za důležité. Na druhé 

straně měla také vlastní internetové stránky a v jiných formách volební kampaně je 

zdůrazňovala hlavně kvůli takzvaným véčkařským referendům, ve kterých příznivci 

mohli rozhodovat o programu strany, takže i proto byly sociální sítě použity spíše jako 

doplněk a jeden z dalších informačních kanálů. 

2.4.5. Srovnání propagace jednotlivých stran na sociálních sítích 

Všechny strany využívaly alespoň částečně všechny tři sledované sítě a také  

se nechaly částečně inspirovat podobnými kampaněmi v zahraničí. Sociální sítě  

ale převážně používaly jako informační kanál. Nejčastěji to byly služby Facebook  

a YouTube. U YouTube to bylo navíc i proto, že bylo výhodné videa nahrát na tento 

server a poté je mohly strany překlápět i na své webové stránky nebo Facebook  

a Twitter. Twitter v podstatě regulérně využívala TOP 09 – zřejmé to bylo proto,  

že o volební kampaň na sociálních sítích se starali právě mladí nadšenci,  

kteří tuto službu využívali, a přišlo jim přirozené použít ji ve volební kampani. 

Nejlepší pokrytí těchto tří sociálních sítí měla ze všech sledovaných stran  

TOP 09. Své příznivce o svých krocích informovala na všech třech přibližně stejnou 

měrou, i když například kvantitativně měla na Facebooku méně příspěvků. Občanští 

demokraté a Věci veřejné pak příliš nevyužívali Twitter. ČSSD pak v podstatě vůbec 

nepoužívala YouTube a její využití Twitteru bylo také více méně jen formální. 

Tabulka č. 15: Počet příspěvků politických stran na sledovaných sociálních sítích 

Strana Facebook Twitter YouTube 

ČSSD 77 171 1 

ODS 31 7 31 

TOP 09 25 156 111 

Věci veřejné 20 7 91 
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Pouze Věci veřejné a TOP 09 využívaly kromě běžně používaných funkcí 

Facebooku i něco navíc – v obou případech to byly speciálně vyvinuté aplikace. TOP 09 

pak používala takzvané Pozvánky k tomu, aby své příznivce zvala na předvolební 

mítinky. Je to možná do jisté míry dáno i tím, že obě strany jsou poměrně nové a své 

příznivce si před volbami musely hledat, a jednodušší tak bylo pokusit se o to mezi 

mladými lidmi a prvovoliči, a tak se snažily využít možností Facebooku nadstandardně. 

Ostatní sítě používaly strany stejným způsobem. 

Obsahově se strany prezentovaly především propagačními příspěvky, dalo by se 

tedy říct hlavně jako obchodní značka, ale stejnou váhu přikládaly i svým programům,  

i když obzvláště na Facebooku bylo vidět, že strany spíše sází na svou značku než ideje, 

nejpatrnější to bylo u TOP 09. Chyběla ovšem běžná uvolněná komunikace, strany se 

snažily všechny sítě používat k odkazování na své stránky, články na zpravodajských 

serverech, ale nevyužívaly například toho, aby zde jen tak napsaly svůj názor  

na aktuální dění ve světě a nejen třeba v politice, chyběl zde dle mého názoru lidštější 

prvek. ČSSD a ODS se pak daleko více vymezovaly jedna proti druhé straně, na rozdíl 

od ostatních stran, které se snažily více prezentovat samy sebe a útoky na konkurenty 

byly sporadické. Celkový dojem však u obou nejsilnějších stran na sociálních sítích  

ale nebyl takový, že by se jednalo hlavně o jejich vyhrocený souboj, na rozdíl od jiných 

forem předvolební reklamy. Dost možná to bylo dáno i tím, že k velkému množství 

výlepů a reklam, který jednu či druhou stranu zesměšňoval a poškozoval, se ani jeden 

z rivalů nehlásil a to na sociálních sítích není možné. 

Největší rezervy pak vidím v případě komunikace s fanoušky na těchto 

sociálních sítích. Ve sledovaném období strany příliš nevyužívaly možnosti diskutovat 

pod příspěvky s příznivci, a pokud ano, netýkalo se to většinou programů  

ani politických názorů. Strany sociální sítě prostě braly jen jako informační kanál,  

jako další způsob jak je vkládat na internet pro ty, kteří třeba nejsou návštěvníky jejich 

vlastní portálů. Přitom jim dávají skvělou možnost přesvědčovat lidi o svých názorech, 

postojích a zásadách. Bylo to dáno do určité míry i tím, že pro strany to byla první 

kampaň vedena i jejich prostřednictvím, a v dnešní době už se do diskuse zapojují 

daleko více než předtím. 

U všech stran se pak projevovalo to, jakým stylem komunikují s médií, v tom,  

že i na sociálních sítích se často snažily ve svých příspěvcích o personalizaci kampaně  
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a hlavně v případě dvou nejsilnějších stran hledaly vzájemný konflikt. Přitom na 

sociálních sítích mohou publikovat strany, co chtějí, bez toho, aby se jako v případě 

ostatních médií, kterými komunikují, musely právě stylizováním informací do těchto 

rámců do nich probojovávat. Možná je to i tím, že lidé už sami si zvykli na tento způsob 

politické komunikace a chtějí a jsou ochotni ho konzumovat. 

Jednoznačně nejlíp ale z této analýzy vychází TOP 09, která atakovala všechny 

sítě, aktivně komunikovala, i když v podstatě nediskutovala pod jménem hlavní stránky, 

ale pod příspěvky byly komentáře jejich politiků. Nepoužívala sociální sítě jen jako 

informační kanál, ale snažila se své voliče mobilizovat a zapojit do dění před volbami. 

Strana vytvořila i vlastní komunitní portál, protože ji služby Facebooku přišly 

nedostatečné, takže většina diskusí probíhala tam. Navíc TOP 09 použila sociální sítě 

k vybudování vlastní značky a to už od vzniku strany. Získala poměrně velkou přízeň 

mladších voličů a to dost možná i na základě své vybudované image a ne na programu, 

což bylo například patrné při protestech vysokoškoláků proti zavedení školného,  

které má strana v programu, a následných reakcích mladých lidí, kteří stranu volili, aniž 

by o tomto záměru strany tušili. TOP 09 měla největší základnu fanoušků  

na Facebooku, její klip na YouTube vidělo nejvíc uživatelů ze všech sledovaných videí 

v této práci. I z tohoto důvodu měla její kampaň na sociálních sítích velký zásah, otázka 

je, jak se skutečně projevil ve výsledcích voleb. Právě tuto otázku se pokusím 

zodpovědět v poslední kapitole této práce. 
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3. Volební iniciativy na sociálních sítích 

Internet a sociální sítě daly různým ať už formálním nebo neformálním 

občanským uskupením nové a jednodušší možnosti, jak vstoupit do veřejného prostoru. 

Prostřednictvím internetu a služeb jako Facebook, Twitter nebo YouTube dokázaly 

naráz oslovit velké množství jejich uživatelů. S nadsázkou by se dalo říct, že revoluce 

dneska nezačínají na ulicích ale na internetu. Je to dost možná dáno i tím, pokud tedy 

pomineme konspirační teorie, že za většinou významných revolucí posledních dvaceti 

let stáli většinou mladí lidé nebo studenti, kteří mají k sociálním sítím v současné 

společnosti nejblíž. 

Přesto sociální sítě, které vznikly na platformě internetu, daly občanským hnutím 

a jejím zakladatelům do ruky lepší nástroj pro organizování protestů a demonstrací. 

Když se podíváme krátce do historie, v roce 1989 studenti protesty tehdy svolávali 

prostřednictvím vylepovaných letáků, spanilými jízdami do krajů a pokud se jim 

podařilo do nich proniknout, i skrze tradiční média. Internet a mobilní telefony sice 

posléze dokázaly překonat vzdálenost, ale organizátoři v té době potřebovali emailové 

adresy nebo telefonní čísla a museli vědět, komu přesně informaci sdělují. Alternativou 

letáků na internetu se staly až sociální sítě, a to především Facebook, i když ze začátku 

vznikl hlavně jako virtuální ročenka studentů amerických vysokých škol. Uživatelům 

nabídl takové možnosti, že jej dokázali pro občanskou společnost využít. Stačí tak  

už jen umístit nějakou výzvu na takzvanou zeď, nechat ji sdílet přáteli dalším lidem  

a velká skupina lidí se dá zorganizovat během několika hodin. Příkladem může být 

shromáždění na památku Václava Havla pod sochou svatého Václava na Václavském 

náměstí v Praze. Ačkoliv od ohlášení smrti uplynulo sotva šest hodin, přišlo jej uctít  

na deset tisíc lidí, kteří se svolali hlavně přes sociální sítě. I v době bez internetu by 

zřejmě bylo něco takového možné, ale jen s pomocí tradičních médií. Jenomže pokud 

bychom vzali hypotetický příklad demonstrace proti vládě v nedemokratické zemi, je 

těžké si představit, že by o něčem podobném média informovala. Ve výsledku tak má 

občanská společnost technické prostředky k tomu, aby existovala nezávisle  

na politických institucích a masových médiích.
60

 V podstatě jedinou možnost, jak proti 

                                                 
60

 CASTELLS, M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global 
Governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2008-03-01, roč. 

616, č. 1, s. 86. ISSN 0002-7162. DOI: 10.1177/0002716207311877. Dostupné z: 
http://ann.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002716207311877 



64 

 

  

šíření občanské nespokojenosti zasáhnout, je vypnutí internetu v celé zemi, tak jako 

k tomu například přistoupil Mubarakův režim v Egyptě
61

. 

Na druhé straně se však tyto iniciativy musí ujmout právě u těchto uživatelů 

sociálních sítí, protože ne všichni mají přístup k internetu a ne všechny generace jej 

používají. To znamená, že ne každá má šanci uspět a důležité je i v tomto případě 

plánování toho, jak chce iniciativa působit, aby měla co největší úspěch. Těžko si 

představit například to, že se rychle po sociálních sítích v současné době bude šířit hnutí 

za zvýšení důchodů, když senioři internet potažmo sociální sítě používají velmi málo 

v porovnání s jinými věkovými skupinami.  

Prvním případem v Česku, kdy sociální sítě vstoupily do politického dění, 

konkrétně přímo do předvolební kampaně, byla takzvaná akce „Vejce pro Paroubka“ 

v květnu 2009. Ta začala původně jako happening na Facebooku, ve které autor 

vyzýval, aby si odpůrci bývalého premiéra a předsedy ČSSD jako důkaz nesouhlasu  

se svržením vlády v době předsednictví ČR v Evropské radě donesli na předvolební 

mítink sociální demokracie vejce a po Paroubkovi jej hodili. Protože byla  

ale předvolební kampaň ostře sledována i tradičními masovými médii, nemohla zmínka 

o této akci uniknout ani jim. I to ve výsledku výrazně přispělo k povědomí o tomto 

protestu mezi občany a nárůstů lidí, kteří se ji účastnili, hlavně v poslední fázi, kdy na 

posledním předvolebním mítinku ČSSD v Praze na Smíchově zasypaly Jiřího Paroubka 

stovky vajec. 

Tato akce pak dost možná stratégy politických stran přinutila, aby se zamysleli 

nad možnostmi sociálních sítí a toho, jak je využít v jejich prospěch. A také ukázala 

dalším lidem, kteří chtěli ovlivňovat politické dění především zvenčí, jakou cestou se 

mají dát, aby se informace o jejich aktivitách dostaly k co největšímu publiku. 

Před volbami do Poslanecké sněmovny na jaře roku 2010 se tak objevilo hned 

několik akcí, jejichž autoři se snažili, ač nebyli navázaní na žádné politické strany, 

ovlivnit rozhodování voličů, jak a koho mají volit. A poprvé v masové míře k tomu 

využili hlavně sociální sítě. Jejich společným jmenovatelem byla nespokojenost 

s vývojem české politiky v posledním volebním období, kdy zemi vládla koalice ODS, 

                                                 
61

 VOKÁČ, Luděk. Egypt kvůli protestům zablokoval mobilní telefony i internet. IDnes.cz [online]. 2011, 6. 

dubna 2010  16:30 [cit. 2012-02-9]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/egypt-kvuli-protestum-zablokoval-
mobilni-telefony-i-internet-pbw-/mob_tech.aspx?c=A110128_195924_mob_tech_vok 



65 

 

  

KDU-ČSL a Strany zelených a na povrch vyplouvalo množství korupčních skandálů, 

které ve svém důsledku vedly i k pádu vlády a jejím nahrazením úřednickým kabinetem. 

A většina z nich si za cíl kladla to, aby přinutila jít občany volit a pokud možno nové 

osobnosti. Fenoménu těchto kampaní v Česku se ve svém květnovém vydání věnoval 

dokonce britský týdeník The Economist v článku Píseň pro Martu: Češi mají dost 

zkorumpovaných politiků. Co bude dál? (A song by Marta Czechs are fed up with 

corrupt politics. What next?)
62

, a to především díky angažmá Marty Kubišové, zpěvačky 

spjaté s okupací sovětskou armádou v roce 1968 a Sametovou revolucí o 21 let později, 

v jedné z těchto kampaní. 

Všechny iniciativy měly jedno společné, a to konkrétně načasování jejich startu. 

Shodně začínaly v polovině dubna, přibližně šest až čtyři týdny před volbami. I toto 

načasování, kdy se o politice začalo hodně ve společnosti mluvit, přispělo k úspěchu 

některých z nich a tomu, že se dostaly do médií. 

3.1.1.  Přemluv bábu 

Zřejmě největší rozruch na stránkách tisku i v éteru rádií a televizí způsobila 

před volbami akce režiséra Petra Zelenky a herců Marty Issové a Jiřího Mádla. Společně 

natočili krátký videoklip, který umístili na internetovém serveru pro sdílení videa 

YouTube. V něm se snažili přesvědčit mladé voliče, aby navštívili své prarodiče  

a pokusili se je přemluvit, aby ve volbách odevzdali hlas pravicovým stranám. Iniciativa 

Přemluv bábu se tak na rozdíl od ostatních níže zmíněných politicky vyhranila ve 

prospěch jednoho politického proudu. Tvůrci ovšem tvrdili, že nejednali na popud 

konkrétního politického hnutí nebo kandidáta, ale rozhodli se na základě vlastního 

politického přesvědčení a situace, která před volbami v České republice panovala. 

Tvůrci už od počátku chtěli využít pro co největší úspěch kampaně principy 

virálního marketingu, způsobu komunikace, který je typický právě pro internet. Jeho 

hlavní výhodou je to, že autor reklamního sdělení nemusí nutně disponovat velkými 

finančními prostředky na šíření sdělení, podstatnější je obsah a to zda jej příjemci 

přijmou a šíří dále. „Aby však fungovala virálním způsobem, musí splňovat několik 

předpokladů: má mít pokud možno originální myšlenku, zábavný obsah, zajímavé 
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kreativní řešení a vhodnou aplikaci do prostředí rozvinuté komunity uživatelů. […] 

Virální zpráva vyžaduje odvážné, často provokativní řešení, což není jednoduché 

vytvořit.“
 63

 

Klip ovšem nebyl autorským dílem trojice Petr Zelenka, Marta Issová a Jiří 

Mádl, ale vycházel z předvolebního spotu americké komičky Sarah Silvermanové. Ten 

se pod názvem „The Great Shlep“ (Velký tah) objevil šest týdnů před americkými 

prezidentskými volbami, ve kterých se o Bílý dům ucházeli John McCain a Barack 

Obama. Komička ve svém klipu podpořila Baracka Obamu a apelovala na jeho diváky, 

aby odletěli za svými prarodiči na Floridu a přesvědčili je, že mají volit právě Obamu.
64

 

V podobném duchu se nese i česká verze klipu. Oba herci vyzývají mladé lidi,  

ať se vydají za svými prarodiči na venkov a přesvědčí je o tom, že je pro budoucnost 

mladé generace volit pravici. Scénář klipu byl však plný kontroverzních ať už slovních 

nebo grafických prvků, a ty právě zřejmě největší měrou přispěly k jeho rozšíření mezi 

uživatele internetu. Největší podíl na povědomí o jeho existenci měl však zřejmě 

zpravodajský server iDnes.cz, který večer v den nahrání klipu na videoportál 

YouTube.com zveřejnil o tomto Zelenkově projektu celý článek.
65

 I když chtěli podle 

svých slov tvůrci využít sílu sociálních médií a moderních forem marketingu, vyvolal 

tento doslova několikahodinový časový úsek mezi zveřejněním videa a článku otázky, 

jestli nebyla celá akce podpořena i nějakým odborníkem z marketingu.
66

 Klip  

však vzbudil ve společnosti i nesouhlas a kritiku. Například socioložka Jiřina Šiklová 

klipu vyčetla především to, že vyvolává ve společnost mezi mladými a starými 

nevraživost, na druhé straně podle ní za její vznik mohli levicoví politici, kteří svými 

předvolebními hesly označovali seniory jako skupinu, které je potřeba pomoct finančně 

nejvíce. 
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V reakci na klip vznikl i spot Strany Zelených s vypůjčeným názvem románu 

Cormaca McCarthyho Tahle země není pro starý. V něm vystupuje její předseda Ondřej 

Liška a právě socioložka Jiřina Šiklová a tématem klipu je snaha přesvědčit mladé,  

aby volili právě Zelené. Na internetu se pak objevily i další parodie na klip, například 

Přemluv bábu, dědka nech bejt
67

, ve kterém muž seniorského věku vysvětluje svůj 

postoj k oběma předchozím spotům.  V další je pak podle dvojice mladých autorů 

jakékoliv přemlouvání zbytečné a ve skoro doslovné citaci originálu přesvědčuje diváky 

klipu, aby své prarodiče rovnou zabili
68

. 

Samotný původní spot Přemluv bábu na YouTube shlédlo před volbami skoro 

půlmilionů lidí, což znamenalo téměř desetinu potencionálních voličů. Video však bylo 

nahráno na YouTube víckrát a také jej převedly na své webové stránky zpravodajské 

servery, takže nelze přesně spočítat, kolik uživatelů internetu jej shlédlo. Nicméně  

o jeho širokém zásahu české populace svědčí počet zmínek v českých sdělovacích 

prostředcích. Podle služby Newton bylo v období od 22. dubna, kdy bylo video 

umístěno na YouTube, do druhého dne voleb zmíněno v 789 výstupech českých médií. 

3.1.2.  Defenestrace 2010 

Za touto iniciativou stála spisovatelka Lenka Procházková, jaderný fyzik 

František Janouch a scénáristka Cecílie Jílková. Jejich cílem bylo pod heslem 

„Kroužkujte ty dole,“ přesvědčit voliče, aby využili takzvaných preferenčních hlasů. 

Zaštítili se přitom fiktivní osobou českého vědátora a všeuměla Járy Cimrmana.  

Ten údajně přišel s takzvanou myšlenkou vykroužkování politiků na předních místech 

kandidátky s tím, že voliči, kteří hlasovali v pátek, vyberou první čtyři kandidáty  

od konce a lidé, kteří jdou k volbám v sobotu, zakroužkují pátého až osmého od konce. 

Jejich cílem bylo tedy to, aby se do Poslanecké sněmovny už nedostali politici spjatí 

s vývojem země po roce 1989.  

Pro propagaci vcelku jednoduché myšlenky využili iniciátoři akce stránku  

na Facebooku a vytvořili rovněž jednoduché video na serveru YouTube, které během 

pěti dní vidělo přes 60 tisíc uživatelů této služby. Jenomže celou akci významně 

podpořila právě tradiční masová média. Hned v den, kdy celou akci organizátoři  
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na internetu spustili, vyšel v Mladé frontě komentář Františka Janoucha
69

 a hned 

následující den redakční článek o tom, jak by v praxi vykroužkování mohlo dostat 

z vrcholné politiky ministry či šéfy jednotlivých stran
70

. O týden později už se oba 

tvůrci iniciativy dostali do vysílání ranního pořadu Studia 6 na veřejnoprávním kanále 

ČT24. Věnoval se ji také Václav Moravec v do té doby nejsledovanějším 

dílu předvolebního speciálu svého debatního pořadu Otázky
71

, kde byl dokonce 

František Janouch hostem a měl možnost ptát se lídrů pražské kandidátky.  

Podle výzkumu agentury STEM pro tento pořad uvažovalo o podpoře iniciativy 25 % 

voličů. Bez podpory tradičních médii by se tak kampaň zřejmě nedostala do povědomí 

veřejnosti. Podle databáze Newton se v rozhlase, televizi a tisku objevilo od zahájení 

akce do druhého volebního dne o Defenestraci 2010 celkem 29 zmínek, z toho  

16 v samotných posledních dvou týdnech před volbami. A pokud přidáme i zmínky  

a články na internetu, dostaneme se k 82 unikátním zmínkám o této akci během šesti 

týdnů, ve kterých organizátoři kampaň vedli. I podle organizátorů by ale zřejmě 

samotný internet a sociální sítě šíření akce nepostačily: „Na závěr ještě poděkování: 

myšlenka Defenestrace 2010 našla podporu celostátních deníků i televize. Proto se 

dostala k tak širokému spektru voličů.“
72

 

Samotní tvůrci byli ve finále výsledkem své kampaně potěšeni, protože právě 

kroužkování, ke kterému se snažili voliče a adresáty této kampaně přesvědčit, se stalo 

fenoménem Voleb do Poslanecké sněmovny v květnu 2010. Přitom podle samotných 

autorů do ní investovali jen 30 000 Kč a kromě jednoho tištěného inzerátu v deníku 

Právo, jej šířili jen prostřednictvím internetu a dalších médií. 

3.1.3.  4 zezadu 

Podobně jako Defenestrace 2010 si dala tato akce za cíl přesvědčit voliče,  

aby využili své preferenční hlasy a při volbách do Poslanecké sněmovny zakroužkovala 

čtyři poslední kandidáty stránky na volebních lístcích a to v obou dnech voleb, na rozdíl 
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právě od defenestrace, jejíž autoři žádali, ať se voliči rozdělí na dvě skupiny a v pátek 

zakroužkují poslední čtyři a v sobotu čtyři kandidáty před ní. Nedoporučovali přitom 

volbu či nevolbu žádné konkrétní strany, což naznačovalo již jejich heslo: Zprava, 

zleva, ze středu, vždy však 4 zezadu. 

K účelu propagace této akce vytvořili autoři jednoduchou internetovou 

prezentaci na stránce www.4zezadu.cz, skupinu pro své příznivce na Facebooku a tři 

videa, která nahráli na server YouTube. Ta se ale po internetu příliš nešířila na rozdíl 

například od výzvy Vyměňte politiky. Do voleb videa shlédlo pouze několik stovek 

uživatelů. Rozdíl byl zřejmě v tom, že v klipech vystupovaly neznámé tváře a nenesly 

žádnou informační hodnotu. Kromě lidí, kteří dostali čtyřikrát nafackováno na zadnici, 

se tu objevil pouze slogan kampaně s odkazem na webové stránky. 

Přesto je tato iniciativa asi jediným příkladem kampaně vedené čistě  

na internetu. Například v databázi Newtonu je pouze patnáct zmínek o této akci. A sama 

autorka nebo autor této kampaně (podle všeho se jedná o profil smyšleného člověka) 

v rozhovoru do médií tvrdila, že původně vše vymyslela jen pro několik svých přátel. 

Ve finále měla však skupina deset tisíc příznivců, vznikly už zmiňované klipy, motivy 

na trička a nálepky. 

3.1.4.  Vyměňte politiky 

Iniciativa vznikla necelé dva měsíce před parlamentními volbami v roce 2010  

a svůj hlavní cíl prezentovala na svých webových stránkách takto: „Naším cílem je,  

aby zkorumpovaný politický establishment odešel do politického důchodu a neotravoval 

vzduch svou arogancí a uvolnili místo nové generaci politiků. Věříme, že jsme schopni 

zmobilizovat všechny spoluobčany, kteří už mají dost politiků, kteří jsou u moci. Chceme 

vyvolat spontánní občanskou iniciativu, která vyvrcholí při volbách do sněmovny v 

květnu 2010 tím, že většina voličů dá hlas politikům, kterým lze ještě věřit.“ 

Ačkoliv se akce chtěla prosadit hlavně prostřednictvím sociálních sítí, 

odstartovala v podstatě v televizi. Na předávání cen Akademie populární hudby Anděl 

2009 měli při svých vystoupení zpěvačka Aneta Langerová
73

 a písničkář Tomáš Klus
74
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na kytarách nálepky s logem akce a během svých písní vyzvaly diváky k výměně 

politiků. V tu chvíli se na sobotní přímý přenos televize Nova dívalo 880 000 diváků
75

. 

Za celou akcí stáli lidé věnující se profesionálně marketingu, kteří však  

podle svých slov nechtěli podporovat žádnou konkrétní politickou stranu. Jejich snahou 

bylo, aby lidé šli k volbám a volili případně nové strany. Celou kampaň podle svých 

slov realizovali zadarmo ve svém volném čase společně se svými kolegy, kamarády a 

dalšími sympatizanty. K jejímu šíření po televizním startu využívali především sociální 

sítě. 

Kromě internetové stránky s výše uvedeným základním poselstvím, zde umístili 

také odkaz na profil akce Vyměňte politiky na Facebooku. Během jednoho týdne  

od založení tohoto profilu se jim podařilo získat podporu 13 tisíc fanoušků a před 

volbami jich měli až 60 000. Ti tak mohli sdílet informace o aktivitách iniciativy na 

svých vlastních profilech a šířit je dál. Kromě Facebooku byli autoři iniciativy aktivní  

i na serveru YouTube, kam nahrávali videa se vzkazy známých osobností, kteří akci 

Vyměňte politiky podporovali a ve kterých vysvětlovali proč jít podle jejich slov 

k volbám nebo proč by měl být současný politický establishment nahrazen novými 

tvářemi.  

Nejdůležitější byl však pro propagaci této iniciativy videoklip skupiny 

Nightwork, jehož text a název byl stejný se jménem akce Vyměňte politiky. Tvůrci jej 

vypouštěli na YouTube ve třech částech s několika denním odstupem. Právě kompletní 

verze tohoto klipu zaznamenala na stránkách iniciativy na tomto serveru pro sdílení 

videa největší návštěvnost, za dva dny ho shlédlo více než 100 000 uživatelů. 

Autoři kampaně ale využívali i dalších známých osobností, kteří přispěli svými 

videovzkazy na YouTube, ať už to byl herec a zpěvák výše zmíněné skupiny Nightwork 

Vojtěch Dyk, Viktor Preiss nebo zpěvačka Marta Kubišová, jejíž účast v této kampani 

zaujala právě týdeník The Economist. V krátkých klipech sdělovali svůj názor  

na současnou politickou situaci v Česku a podporovali řešení kampaně, které spočívalo 

ve volbě nových neokoukaných tváří. 
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Iniciativa by se ale tak rychle zřejmě bez pomoci tradičních médií nešířila.  

Podle výsledků vyhledávání v mediálním archivu společnosti Newton se první zmínka  

o akci Vyměňte politiky objevila právě v den předávání výročních cen Anděl, tedy v den, 

kdy oficiálně akce začala na internetu a celkem o ni média informovala až do druhého 

dne voleb ve 181 případech. 

S výsledky iniciativy byli její autoři po volbách spokojeni, podle jednoho 

z průzkumů na svých stránkách dokonce prezentovali výsledky výzkumu agentury GfK, 

podle kterých vědělo o stránkách Vyměňte politiky přes dva miliony voličů a polovina 

z nich ji dokonce podporovala. Výzkum je třeba ovšem brát s rezervou i vzhledem 

k tomu, že celou akci připravovali právě lidé spojení s podobnými agenturami. 

V podstatě se nedá závěrem jednoznačně určit, která z kampaní měla největší 

vliv na to, že některé stálice na politické scéně znovu nezasedli v Poslanecké sněmovně, 

ale například u iniciativ Defenestrace 2010 a 4 zezadu můžeme s určitostí říct, že zde 

nějaký vliv byl, a to prostým pohledem na výsledky voleb v jednotlivých krajích, kde je 

patrný zvýšený počet preferenčních hlasů u posledních čtyř kandidátů některých stran. 

3.1.5. Zhodnocení toho, jak kampaně ovlivnily výsledky voleb 

Ovlivnění výsledků voleb dosáhly prokazatelně dvě kampaně a to 4 zezadu  

a Defenestrace 2010. Do Poslanecké sněmovny se totiž dostali dokonce čtyři zástupci, 

které strany umístily na poslední místo kandidátky. 

Tabulka č. 16 Poslanci, kteří se dostali do Poslanecké sněmovny z posledního místa 

kandidátky 

Jméno 

poslance 

Politická 

strana 

Volební kraj Místo 

na kandidátce 

Pořadí 

zvoleného 

kandidáta 

Jan Florian ODS Praha 36. 8. 

Jan Fárský TOP 09 Liberecký 17. 1. 

Jan Pajer ODS Královehradecký 20. 3. 

Jan Chvojka ČSSD Pardubický 19. 2. 

 

A ačkoliv nelze zpětně zjistit, jestli to bylo důsledkem kampaní Defenestrace 

2010 a 4 zezadu, můžeme na základě výsledků voleb a z nich vycházejících grafů říct, 
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že poslední čtyři kandidáti na hlasovacích lístcích byli v mnoha případech opravdu 

preferováni častěji, než kandidáti ze středu.  

U převážně pravicových stran je téměř ve všech krajích patrný rozdíl v počtu 

hlasů mezi kandidáty ze středu hlasovacího lístku a poslední čtyřkou. Tu zakroužkovalo 

většinou více voličů než kandidáty ve středu, ne vždy to však stačilo na posun na místo 

poslance. K masivnímu vykroužkování kandidátů ovšem přispěla i změna zákona, 

protože ještě ve volbách v roce 2006, měl každý volič k dispozici pouze dva preferenční 

hlasy a takto vybraný kandidát musel získat sedm procent hlasů, aby přeskočil lídra 

kandidátky. V listopadu 2006 však došlo ke změně zákona – voliči získali čtyři 

preferenční hlasy a procento nutné k přeskočení jedničky kandidátky se snížilo na pět.
76

 

Pokud jde o kampaň Vyměňte politiky, její důsledky můžeme spatřovat v tom,  

že řada politiků, kteří dlouho zasedali v Poslanecké sněmovně nebo i v exekutivě,  

ve volbách neuspěla. A do sněmovny se nedostalo ani 12 lídrů krajských volebních 

kandidátek. Své mandáty tak neobhájili například bývalý ministr vnitra Ivan Langer 

(ODS), poslanec Pavel Severa (TOP09) nebo bývalý ministr zemědělství Petr Zgarba 

(ČSSD), přičemž první dva byli volebními jedničkami ve svých krajích. 

Všechny tyto kampaně ale paradoxně spíše podporovaly stávající politické 

strany, protože například u Defenestrace 2010 a 4 zezadu byla výzva k vykroužkování 

osobností směřovaná k zavedeným velkým stranám. U malých stran, které nebyly 

zastoupeny v parlamentu, kroužkování nemělo smysl, jelikož jejich zástupci nebyli 

známi. A stejné tak by se dala chápat i výzva Vyměňte politiky, protože jejím cílem 

bylo, aby lidé dali hlas politikům, kterým lze ještě věřit. Video Přemluv bábu pak 

mohlo lidi více motivovat k tomu, aby volili menší zlo, než sociální demokracii  

a komunisty, na které klip útočí, a jediná možnost, jak zajistit váhu hlasu je volit stranu, 

která má šanci na úspěch. 

Iniciativy využívaly sociální sítě různě. Zatímco Přemluv bábu stačilo umístit 

video na YouTube a nechat jej, ať si žije vlastní životem, Defenestrace 2010 a 4 zezadu 

se snažily prorazit na Facebooku a YouTube. Nejlépe připravena však byla akce 

Vyměňte politiky, která zkombinovala také Facebook a YouTube, ale na rozdíl  
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od předchozích rozdělila kampaň do jednotlivých fází, ve kterých zveřejňovala 

průběžně vždy další a další video nebo prohlášení určené podporovatelům akce. 

Všechna videa a internetové stránky působila dojmem profesionálního zpracování. 

Zajímavým faktem je to, že ani jedna z politických stran, jejichž činnost  

na sociálních sítích jsem sledoval v předchozí kapitole, se nijak k těmto výzvám  

na Facebooku, Twitteru ani YouTube nijak nevyjadřovala. 

Všechny iniciativy s výjimkou 4 zezadu sázely také na známé osobnosti, ať už to 

byly zpěváci a herci v případě Vyměňte politiky, nebo herci Martha Issová a Jiří Mádl 

s režisérem Petrem Zelenkou u Přemluv bábu nebo fiktivní postava Járy Cimrmana  

u akce Defenestrace 2010, který je v České republice natolik populární, že by svého 

času vyhrál, kdyby to pravidla umožňovala, i televizní anketu o Největšího Čecha. 

Autoři těchto výzev si tak uvědomovali, že potřebují lidi oslovit nejen svým 

programem. 

U všech kampaní s výjimkou 4 zezadu hrála podstatnou roli i klasická média, 

která si jejich počínání na internetu a sociálních sítích všimla a začala o nich 

informovat. Například kampaň Vyměňte politiky by bez zmínky v přímém přenosu 

předávání hudebních cen asi nezískala tak rychle pozornost občanů ani médií. A stejné 

tak je tomu i u videa Přemluv bábu, které se sice začalo šířit na sociálních sítích, ale  

od počátku bylo doprovázeno mediální pozorností televize, rozhlasu a tisku. Je tedy 

otázkou, jak by zapůsobily tyto kampaně, kdyby si jich tradiční média nevšimla,  

což můžeme v podstatě vidět na kampani 4 zezadu, která do médií příliš nepronikla. 

Vzhledem k tomu, že podobný cíl měla kampaň Defenestrace 2010 nelze dokázat, jestli 

lidé kroužkovali na základě té či oné výzvy. Ale tuto otázku se pokusím zodpovědět 

v závěrečné kapitole, kde na základě vlastního dotazníkového výzkumu a výsledku 

průzkumu Exit Poll zkusím nastínit, jaký vliv měla kampaň stran na sociálních sítích a 

volební iniciativy na výsledek voleb. 

                                                                                                                                               
předpisů. In: Sbírka zákonů 480/2006. 2006, 158. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb158-06.pdf 
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4. Vliv kampaně vedené na sociálních sítích na 

výsledek voleb (analýza výsledku vlastního výzkumu 

a výzkumu SC&C) 

V této závěrečné kapitole se na základě vlastního dotazníkového průzkumu  

a analýzy působení politických stran a různých iniciativ na sociálních sítích věnuji 

tomu, jakou roli hrály tyto webové služby při rozhodování voličů do 29 let, komu 

odevzdají hlas. 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 175 uživatelů sociálních sítí, kterým 

bylo v době sledovaných voleb od 18 do 29 let.  Toto věkové rozmezí jsem vybral 

z toho důvodu, že právě na tyto skupiny cílily politické strany při své předvolební 

kampani a je to jedna ze skupin, kterou sledovala společnost SC&C ve svém průzkumu 

Exit Poll. Data se tak lépe porovnávala. V dotazníkovém průzkumu mi šlo hlavně  

o zachycení a potvrzení některých trendů zmíněných nebo vyplývajících z předchozích 

dvou kapitol této diplomové práce.  

Při získávání odpovědí do dotazníku jsem využíval sociálních sítí Facebook  

a Twitter. Protože hlavně o nich je tato diplomová práce. 

4.1. Kampaň politických stran 

Nejprve se tedy zaměřím na kampaň politických stran na sociálních sítích  

a jestli měly jejich aktivity vliv na rozhodování voličů a konečný výsledek voleb.  

Jak jsem již zmínil v druhé kapitole, na základě analýzy činnosti těchto stran  

na Facebooku, Twitteru a YouTube jsem došel k závěru, že sledované strany je využily 

primárně jako komunikační kanál. Pouze u TOP 09 můžeme mluvit o tom, že se 

prostřednictvím sociálních sítí snažila voliče mobilizovat a získat příznivce. Nicméně 

svědčí to spíše o tom, že si strany nevěděly před volbami s nově nabídnutými 

možnostmi ještě zcela rady. 

V první řadě se podívejme na Facebook. Podle počtu příznivců a odběratelů 

stránky můžeme zjistit, jaký zde strany mohly mít zásah, protože nikdo jiný než 

fanoušci těchto stránek příspěvky vidět bez složitého hledání nemohli. 
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Tabulka č. 17 – Počet fanoušků jednotlivých stran na sociální síti Facebook 

Název strany Počet fanoušků k 18. 6. 2010 

TOP 09 43 070 

Věci veřejné 21 068 

ODS 19 956 

ČSSD 659 

 

Na Facebooku bylo v úvodu roku 2010 podle serveru Živě.cz registrováno 

2 215 940 českých uživatelů. Pokusil jsem se ještě tedy orientačně naznačit, kolik 

procent se z tohoto počtu podařilo jednotlivým stranám získat. 

Tabulka č. 18 – Procentuální podíl fanoušku stran vzhledem k celkovému počtu 

uživatelů Facebooku v České republice 

Název strany Podíl fanoušků a všech uživatel Facebooku 

TOP 09 1,94 % 

Věci veřejné 0,95 % 

ODS 0,9 % 

ČSSD 0,03 % 

 

Pokud jde o vliv kampaně na Facebooku, z vrchní tabulky je patrné, že aktivity 

ČSSD musely mít naprosto mizivý význam a to i za předpokladů, že některé příspěvky 

mohli fanoušci sdílet i na své zdi a posílat je tak dalším uživatelům Facebooku. 

V kombinaci s tím, že zde strana v podstatě pouze informovala příznivce o svých akcích 

a nesnažila se je nijak mobilizovat a navíc stránku založila příliš pozdě, na to aby zde 

získávala příznivce, se nedá přikládat působení této strany na Facebooku velký význam. 

Ani u zbylých stran ale nemohla mít kampaň na sociálních sítích vzhledem 

k počtu fanoušků nějaký zásadní vliv na volební výsledek, i pokud bychom 

předpokládali, že všichni fanoušci stranu opravdu volili. Někteří se stali fanoušky stran 

jenom proto, aby měli přehled o dění v nich nebo mohli kritizovat jejich kroky.  Je sice 

možné, že díky kampani na Facebooku oslovili i nepřímo další voliče, pokud fanoušci 

stránky informaci o programu dané strany šířili dál dalšími kanály. V následující tabulce 

jsem se pak pokusil přiblížit, jaké procento voličů by činili všichni fanoušci stránek  

na Facebooku, kdyby dané straně skutečně odevzdali hlas. 
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Tabulka č. 19 - Počet hlasů, které strany získaly ve volbách 

Tab. 20 - Podíl fanoušků na celkovém počtu hlasů, pokud by stranu skutečně volili. 

Název strany Fanoušci na Facebooku / počet hlasů 

ČSSD 0,05 % 

ODS 1,8 % 

TOP 09 4,9 % 

Věci veřejné 3,7 % 

 

Vidíme, že výrazný podíl by měli voliči a zároveň fanoušci na Facebooku jen  

u TOP 09 a Věci veřejných, co se týče pomoci ve volbě. Republikové mandátové číslo, 

které určovalo, kolik hlasů je třeba k zisku poslaneckého křesla, bylo ve volbách  

do Poslanecké sněmovny 26 154. Jediná TOP 09 měla počet fanoušků na Facebooku 

vyšší než toto číslo, a tak by ji kampaň na této síti přineslo jedno křeslo poslance, ovšem 

za předpokladu, že fanoušky přesvědčila k volbě TOP 09 jenom kampaň na této sociální 

síti. 

Z tohoto plyne závěr, že přímá kampaň na Facebooku neměla v tomto ohledu 

pro strany valný smysl a spíše jde předpokládat, že si vytvořila pozice pro budoucí 

volby.  

Pokud jde o to, zda se podařilo výrazně oslovit alespoň voliče ve věku od 18 do 

29 let, což byl primární cíl stran při snaze používat sociální sítě, je zde problém v tom, 

že nelze zjistit přesné věkové rozložení fanoušků na facebookových stránkách 

jednotlivých stran. Pokud bychom, ale počítali s maximální variantou, že všichni patřili 

do této skupiny, dostali bychom následující čísla. V horní tabulce vidíme počet hlasů  

od voličů v této skupině, jak jej odhadla společnost SC&C při Exit Poll 2010. 

Název strany Počet hlasů 

ČSSD 1 155 267 

ODS 1 057 792 

TOP 09 873 833 

Věci veřejné 569 127 
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Tabulka č. 21 – Počet voličů stran ve věku od 18 do 29 let podle průzkumu SC&C 

Exit Poll 2010 

Název strany Počet hlasů 

TOP 09 270 872 

ODS 232 727 

Věci veřejné 151 615 

ČSSD 119 149 

 

Ve spodní pak kolik procent hlasů by tvořili fanoušci na Facebooku, pokud by 

všichni stranu opravdu volili a byli v této věkové kategorii. 

Tabulka č. 22 – Podíl fanoušků Facebooku na zisku hlasů ve věkové kategorii 18 – 

29 let 

Název strany Procento hlasů v této skupině 

TOP 09 16 % 

ODS 8,6 % 

Věci veřejné 13,9 % 

ČSSD 0,6 % 

 

Vidíme, že významnou část by tvořili pouze u ODS a Věci veřejných a TOP 09. 

Nicméně stále to není natolik velký počet, aby se dalo říct, že politické strany 

v kampani na sociálních sítích zaměřenou na tuto skupinu obyvatel uspěla. 

Chování voličů a to, zda je nějak oslovila kampaň na sociálních sítích, jsem pak 

ještě ověřil doplňkovým dotazníkem. Oslovil jsem uživatele sociálních sítí jejich 

prostřednictvím, a sice konkrétně ty, kterým bylo v době voleb 18 až 29 let. Z tohoto 

výzkumu vyplynula následující data. 

Volby by podle účastníků výzkumu dopadly tak, jak je vidět na grafu číslo 12.  

Je tady vidět trend, které je médii ve společnosti sledováno dlouhodoběji,  

a sice že mladí lidé v Česku preferují pravicové strany a obzvláště uživatelé internetu. 

Což koneckonců ukázaly i Studentské volby
77

, které před těmi opravdovými pořádal 

Člověk v tísni. Tento graf ukazující, jak volili dotazovaní v mém výzkumu, můžeme 

srovnat s výsledky z tabulky číslo 21. Až na výjimky tvořící Stranu svobodných občanů, 

jejichž zisk v průzkumu SC&C nebyl zvlášť uveden a Strana zelených by podle něj 

skončila v této kategorii až za KSČM. 
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Graf č. 12: Jak by dopadly volby podle dotazovaných 
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Necelá čtvrtina pak uvedla, že odebírala příspěvky nějaké z politických stran, 

nejčastěji od TOP 09. Jenom 10 z celkového počtu 34 uvedlo, že je příspěvky ovlivnily 

v tom, jakou stranu budou volit.  

                                                                                                                                               
77

 Výsledky studentských voleb. Jeden svět na školách [online]. 12.5.2010 [cit. 2012-04-07]. Dostupné z: 
http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=462 
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Graf č. 13: Podíl dotazovaných uživatelů Facebooku na odebírání zpráv 

z Facebookových profilů stran 

 

25%

75%

Odebíralo příspěvky politických stran Neodebíralo

 

Z 34 uživatelů nakonec volilo stranu, kterou na Facebooku sledovalo celkem 26.  

I tento výzkum tedy podpořil předchozí závěr, že politické strany neoslovili 

uživatelé Facebooku nijak zásadně a to i mezi mladými lidmi. Její vliv byl tak s největší 

pravděpodobností zanedbatelný. 

Další sledovanou sociální sítí byl Twitter. Vliv zpráv publikovaný politickými 

stranami na výsledek voleb nemohl být rovněž nijak zásadní. Twitter ke konci roku 

používalo v České republice 10 000 uživatelů
78

 a tudíž přímý zásah stran k zisku voličů 

byl velmi malý, i pokud by jedna strana přesvědčila všechny uživatele. 

Poslední sledovanou sítí v této práci bylo YouTube. Sociální demokracie 

zveřejnila jen jedno video, a tak je jasné, že nemohla téměř nijak zapůsobit, zvláště 

vezmeme-li v potaz, že jej vidělo jen sto lidí. 

Videa na kanále ODS pak shlédlo průměrně 5 427 uživatelů a Věci veřejných 

544 uživatelů. Jak již bylo zmíněno, TOP 09 neumožňuje na YouTube zjistit počet 

zhlédnutí v určitém časovém úseku. Z celkového pohledu to tak vypadá, že ani tady 
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strany příliš příznivců nezískaly. Na druhé straně je ale třeba vzít v potaz některá videa, 

která dokázala proniknout za hranici sociálních sítí. 

Prvním z nich byl klip ODS „Váš hlas ODS“, ten shlédlo 125 000 uživatelů  

a strana jej pak nechala vysílat v kinech, což neuniklo ani pozornosti médií. Takže i toto 

mohlo mít vliv na to, že měl klip tak vysokou sledovanost. Počet zhlédnutí tohoto videa 

byl již tak vysoký, že pokud by všichni, kteří jej shlédli, volili ODS, tvořili by skoro  

10 % získaných hlasů pro tuto stranu. Musíme ovšem počítat s tím, že počet zhlédnutí 

nezohledňuje počet zhlédnutí jedním uživatelem. 

Další klip ODS „Oranžové peklo“ shlédlo 70 000 uživatelů, což je také 

významný počet, pokud by všichni volili tuto stranu. 

TOP 09 na YouTube uspěla klipem „Admirál Schwarzenberg: Jdeme do boje“. 

Ten shlédlo do voleb jen na oficiálním kanále 150 000 lidí a další uživatelé pak  

na jiných serverech nabízející sdílení videí. A k šíření videa přispěly i sociální sítě 

Twitter a Facebook. Dvakrát se podle databáze Newton zmínka o tomto videu objevila  

i v médiích. Pokud by opět všichni, kteří video viděli, stranu na jeho základě volili, 

tvořili by téměř pětinu všech získaných hlasů TOP 09. 

I podle mého výzkumu mezi uživateli sociálních sítí měl největší úspěch klip 

TOP 09, zbylé dva klipy ODS byly za ním. 
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 SVOBODA, Jakub. Kolik je českých uživatelů Twitteru?. TyInternety.cz [online]. 18.10.2009[cit. 2012-04-
15]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/kolik-je-ceskych-uzivatelu-twitteru-307 
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Graf č. 14: Počet uživatelů, kteří zaznamenali následující spoty na YouTube 
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To, že zhlédnutí videa neznamená automaticky volbu strany, ukazují i výsledky mého 

výzkumu. TOP 09 ze 129 uživatelů, kteří viděli klip „Admirál Schwarzenberg“ stranu 

volilo 48 lidí, u „Váš hlas pro ODS“ to bylo 17 hlasů pro občanské demokraty a těch, 

kteří viděli „Oranžové peklo“ a volili následně ODS, bylo 11. 

Pokud tedy můžeme usuzovat z předchozích dat, kampaň politických stran, které se 

dostaly nakonec do Poslanecké sněmovny, na sociálních sítích nemohla mít nijak 

zásadní vliv na celkový výsledek voleb. Jediná sociální síť, která mohla výrazněji 

promluvit do výsledku a zasáhnout velkou část voličů, byla při volbách do Poslanecké 

sněmovny v květnu 2010 YouTube. 

4.2. Občanské iniciativy 

Vyjmenované občanské iniciativy, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole,  

se podílely na výsledku voleb zřejmě poměrné velkou měrou, protože došlo na jejich 

základě ke konci politických kariér několika dlouholetých poslanců či ministrů. Hlavně 

díky kampaním Vyměňte politiky, Defenestrace 2010 a 4 zezadu.  

Ve svém výzkumu jsem se proto také snažil zjistit, jaké volební iniciativy a akce 

uživatelé sociálních sítí zaznamenali. Nejvíc si jich všimlo videí Přemluv bábu  
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a Vyměňte politiky. Naopak Defenestraci 2010 a 4 zezadu zaznamenala menšina 

dotazovaných. 

Graf č. 15: Počet dotazovaných uživatelů, kteří zaznamenali následující iniciativy 
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Dále jsem zjišťoval, z jakých zdrojů se o existenci jednotlivých iniciativ 

dozvěděli. Pořadí bylo u všech čtyř víceméně stejné. Dominovalo zpravodajství  

na internetu, následované sociálními sítěmi, televizí, interpersonální komunikací  

se známými a poslední místa zaujímal tisk a rozhlas. Potvrzuje se tak trend, že lidé 

v této věkové skupině čerpají informace hlavně z internetu. Zajímavé však je, že zbylé 

dvě iniciativy, ač byly převážně vidět jen na internetu a nepronikly tak do ostatních 

médií jako Vyměňte politiky a Přemluv bábu, nebyly dotazovanými vnímány. Z toho 

můžeme usuzovat, že ačkoliv většina z nich tvrdila, že o akcích se dozvěděla z internetu 

a sociálních sítí, na šíření po těchto kanálech musely mít vliv i ostatní média jako 

televize, tisk a rozhlas. A právě podle informací, které jsem čerpal z databáze Newton, 

nebyly o 4 zezadu a Defenestraci 2010 tak časté zmínky jako u prvních dvou. Pokud 

bychom tedy vycházely z tohoto závěru, znamená to, že pro to, aby měla nějaká z těchto 

akcí šanci na úspěch, jsou důležitá i tato klasická média. 
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Graf č. 16: Přehled toho, odkud se dotazovaní uživatelé dozvěděli o kampani 

Přemluv bábu 

117

76

33

21

10
5

0

20

40

60

80

100

120

140

internet sociální sítě televize od známých tisk rozhlas

 

 

Graf č. 17: Přehled toho, odkud se dotazovaní uživatelé dozvěděli o kampani 
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Graf č. 18: Přehled toho, odkud se dotazovaní uživatelé dozvěděli o kampani 

Defenestrace 2010 

16

9

3
4

3

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

internet sociální sítě televize od známých tisk rozhlas
 

 

 

Graf č. 19: Přehled toho, odkud se dotazovaní uživatelé dozvěděli o kampani 4 
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Graf č. 20: Odpověď na otázku: Přemlouval jste na základě kampaně Přemluv 

bábu rodiče nebo prarodiče, aby volili pravici?  
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Dále jsem se zaměřil na to, jaký vliv měly tyto iniciativy na jejich rozhodování u 

voleb. Jak můžeme vidět z  grafu číslo 20, ačkoliv bylo video Přemluv bábu 

dotazovanými zmiňováno nejčastěji, nijak se to na jejich chování před volbami téměř 

nepodepsalo.  Tato akce českých filmařů tak v podstatě sice nesplnila v této sledované 

skupině svůj cíl, ale jelikož šlo tvůrcům hlavně o rozproudění diskuse ve společnosti, dá 

se říct, že vzhledem k počtu zmínek a odkazování na ní, se povedla. 
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Graf č. 21: Odpověď na otázku: Kroužkoval jste kandidáty na hlasovacích lístcích, 

aby se do sněmovny nedostali dlouholetí političtí matadoři? 
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Naopak větší vliv měla kampaň Vyměňte politiky, kdy pětina z dotazovaných, 

kteří tuto výzvu zaznamenali, uvedla, že využili při volbách kroužkování a dali 

preferenční hlasy jiným kandidátům. 
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O něco menší vliv pak dotazovaní přisoudili kampani 4 zezadu a Defenestrace 

2010. 

Graf č. 22: Odpověď na otázku: Kroužkoval jste poslední čtyři kandidáty na 

hlasovacím lístku? 
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Z tohoto je tedy vidět, že zásah občanskými iniciativami byl skutečně velký, 

jejich vliv byl však už menší. Přesto pokud vezmeme výsledky voleb do Poslanecké 

sněmovny, vedly i ony jistě ke změnám v obsazení křesel. Pokud jde o iniciativy 

Defenestrace 2010 a 4 zezadu, jednalo se i kvůli menší přízni médií o méně známé akce, 

což potvrdil i průzkum vedený pro tuto práci. A větší vliv měly tyto iniciativy  

ve volebních krajích, kde kandidovali právě politici, proti kterým byly kampaně 

namířeny. 
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Závěr 

O volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 se mluvilo ve spojitosti  

se sociálními sítěmi často a sociálním sítím byl ze strany médií přisuzován velký vliv 

při rozhodování voličů. Velký boj mezi stranami se odehrál také o mladé lidi  

a prvovoliče, kteří různými demonstracemi a protesty před volbami dávali najevo svůj 

nesouhlas se stavem politiky v České republice. 

Sociální sítě se tak staly místem, kde tyto demonstrace vznikaly a šířily se. 

Ovšem přičítat Facebooku, Twitteru a podobně až takovou důležitost se ukazuje jako 

mylné. Daleko větší roli, jak ukázala akce Vejce pro Paroubka už dříve, hrají tradiční 

média, kterou jsou sociálními sítěmi fascinovány a rozšířily zprávy o těchto iniciativách 

dále. Stejně tak to bylo v případě občanských hnutí a iniciativ před parlamentními 

volbami v roce 2010. Na příkladu čtyř z nich v této práci vidíme, že bez propagace 

médií není povědomí o nich příliš vysoké (4 zezadu). A pokud se podíváme za hranici 

této diplomové práce, na sociálních sítích najdeme další skupiny, které se snažily 

ovlivnit myšlení voličů, ovšem bez širší podpory ostatních médií neprorazily. 

Občanské iniciativy sice ovlivnily tyto volby, ale bez podpory ostatních médií  

a snahy jejich tvůrců tuto podporu získat by zřejmě neuspěly. Jistě zajímavé by bylo 

zpracovat také studii na toto téma, tedy proč tradiční média tak často informují o dění na 

sociálních sítích a v mnoha případech vidíme zprávy o nich na předních místech,  

i když o jejich důležitosti můžeme často pochybovat. 

Politické strany pak naopak od občanských iniciativ na sociálních sítích  

při těchto volbách tak úspěšné nebyly. Sociální demokracii se nepodařilo do voleb 

sehnat ani výrazný počet fanoušků na Facebooku, s ostatními sítěmi pak neuměla 

pracovat. Občanští demokraté využívali Facebook a YouTube hlavně jako informační 

kanál a nijak aktivně svou kampaň zde nezaměřovali na zisk voličů. A podobně 

konzervativní byly i Věci veřejné. Naopak nejlepší kampaň na sociálních sítích 

předvedla TOP 09, ovšem ani velký počet fanoušků a kreativní nápady zřejmě nemohly 

přispět k výraznému volebnímu zisku, spíše dává straně do budoucna základ k budování 

členské čí podporovatelské základny, s čímž souvisí i vybudování vlastní sociální sítě 

mytop09.cz. Nejvýznamnějšími počiny stran před volbami pak byly spoty ODS a TOP 

09, které umístily na YouTube, a shlédli je desetitisíce uživatelů. 
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O tom, že sociální sítě výrazně volby neovlivnily, svědčí například kampaň 

Strany zelených, která ač byla mnohými mediálními odborníky hodnocena jako velmi 

kreativní, straně to ve volbách nepomohlo. Na druhé straně podle výzkumu SC&C 

například TOP 09, která byla na sociálních sítích nejaktivnější a nejkreativnější, získala 

nejvíce prvovoličů.  Dalo by se předpokládat, že to bylo i díky sociálním sítím, přímá 

souvislost i vzhledem k závěrům v poslední kapitole zde není, a dá se tak předpokládat, 

že zde šlo o následný efekt této kampaně, kdy tito mladí příznivci šířili podporu TOP 09 

dalšími kanály, nebo se rozhodli stranu volit na základě jiné formy kampaně a informací 

z ostatních médií. 

Jedním z důvodů toho, že strany na sociálních sítích kampaní nezískaly nějak 

zásadní podporu, je možná i to, že sociální sítě uživatelé využívají a chápou  

jako komunikaci mezi lidmi, osobnostmi, která je pro ně možná i atraktivnější než čistě 

stranické PR články. A strany a jejich představitelé, jak dokládá i tato práce, nepoužívali 

sociální sítě pro prezentaci jednotlivých kandidátů příliš aktivně. Zajímavé tak budou 

jistě první přímé volby prezidenta v příštím roce, kdy řada kandidátů usiluje o nominaci 

bez podpory politických stran a budou si muset na kampaň vydělat sami a snažit  

se voliče získat, co možná nejlevněji, také vzhledem k tomu, že je pravděpodobné,  

že Poslanecká sněmovna schválí zákon o omezení vynaložených finančních prostředků 

na propagaci jednotlivých kandidátů. 

Kampaň na sociálních sítích bude rovněž jiná i v tom, že strany se zřejmě už 

poučily jak je používat a větší roli budou hrát i mobilní telefony a další přenosná 

elektronická zařízení, kam postupně všechny důležité sociální sítě migrují. Proto bude 

pro strany důležité komunikovat jejich prostřednictvím nejen v období před volbami, ale 

i dál a vysvětlovat případně i svou politiku v průběhu volebního období. 
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Summary 

Election to the Chamber of Deputies was by traditional media often connected 

with social networks. The media also accredited big influence of the social networks on 

people’s final decision who to vote. In 2010 there was also a big fight between Czech 

political parties for young voters, who were unsatisfied with current situation in 

government and parliament for long time and often demonstrated against politicians. 

Social networks were the place where young people planned their protests and spread 

their ideas to other people.  

This diploma thesis shows that this influence was not as big as it was attributed. 

Some political parties like TOP 09 were successful in their work with social networks 

and they gained thousands of fans there. However, in the end it brought them only one 

deputy chair and the rest of political parties did not gain any chair at all through social 

networks. Nevertheless, this was the first election, which political parties used social 

networks in as a part of their campaigns and sometimes it was obvious that they did not 

know how to use them yet. Maybe this was the main reason why they were not that 

successful. The only bigger success of the political parties were short adverts posted as 

videos on YouTube. 

Civics engagements were more successful. They tried to force people to change 

the political map of the Czech Republic by the votes. People also used their right not to 

vote politicians chosen by parties, but they voted for new ones. It was success of 

campaigns Vyměňte politiky (Change politicians), Defenestrace 2010 (Defenestration 

2010), 4 zezadu (4 from behind). But they would not be so successful if they had used 

only social networks to spread their ideas. Traditional media like TV, radio and press 

were very important in promotion of these campaigns. It is also interesting, why are 

these media so charmed by social networks. Maybe they deserve separate study focused 

on this. 

In the future, campaigns on social networks become more and more important 

and parties and politics have to learn how to work with them. The first big test is going 

to be presidential election held next year, which will be probably similar to the first big 

successful social network campaign by Barack Obama. We will see whether social 

networks can determine the winner of election also in the Czech Republic, or not. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s tiskovým mluvčím ČSSD Martinem Ayrerem o podobě 

předvolební kampaně strany na sociálních sítích 

1) Proč jste se rozhodli vést kampaň i na sociálních sítích? 

ČSSD vnímá sociální sítě a online komunikaci jako takovou jako důležitý 

komunikační kanál, díky kterému oslovujeme naše voliče a veřejnost. Jsme přesvědčeni 

o tom, že v současné době elektronických médií není možné tyto platformy z 

komunikačního mixu jakkoli vynechávat. 

2) Šli jste vlastní cestou, nebo jste hledali inspiraci v zahraničí? 

ČSSD velmi intenzivně spolupracuje s ostatními sociálnědemokratickými 

stranami v Evropě, zejména se stranou SMER-SD či SPD. Každá země má ovšem svá 

specifika, vlastní témata i jistý komunikační styl, který je potřeba promítnout do osobité 

komunikace i na sociálních sítích. 

3) Vnímali jste rozdíly ve výše zmiňovaných sociálních sítích a snažili jste se 

je používat rozličně, případně měla některá z nich přednost a ostatní sloužily jen 

jako doplněk? 

Sociální demokracie se soustředila především na komunikace prostřednictvím 

sociální sítě Facebook. 

4) Byla vaše kampaň na sociálních sítích rozdílnější oproti té v ostatních 

médiích nebo jste se snažili preferovat stejná témata? 

ČSSD využívala specifičnosti komunikace na sociálních sítích (rychlost, 

multimediální potenciál, specifickou cílovou skupinu) a v těchto intencích jsme 

komunikaci upravovali, tedy obsah sdělení byl stejný, jako v ostatních médiích, jeho 

forma však zcela odlišná. 

5) Cílili jste kampaní na sociálních sítích na určité skupiny voličů? 

strana neuvedla 
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6) Když jsem procházel jednotlivé příspěvky, především na Facebooku, 

nenašel jsem zde mezi komentáři příliš vyjádření k diskusím za samotnou stránku. 

Měli jste proto nějaký důvod, nebo jste do diskuse příznivců nechtěli zasahovat? 

Preferujeme diskusi uživatelů, sympatizantů a přátel na FB ČSSD, do diskuse 

ale aktivně vstupujeme a s lidmi komunikujeme, což je podstata sociálních sítí. 

7) Kdo a kolik lidí přibližně spravovalo účty ČSSD na těchto sociálních 

sítích (Facebook, Twitter, YouTube)? 

Správa sociálních sítí byla součástí volebního týmu, šlo o kolektivní práce a 

počet lidí se měnil s intencí komunikačních vln. 

8) Dá se odhadnout, kolik Vás kampaň na těchto sociálních sítích stála. Byl 

jeden z důvodů toho, že jste je použili i nižší náklady než u klasické kampaně? 

Jednalo se o částku v řádu desetitisíců korun. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s členem politické sekce ODS Jakubem Čermákem o 

podobě předvolební kampaně strany na sociálních sítích 

1) Proč jste se rozhodli vést kampaň i na sociálních sítích? 

Sociální sítě považujeme za užitečný komunikační kanál, který však pokládáme 

spíše za doplňkový. 

2) Šli jste vlastní cestou, nebo jste hledali inspiraci v zahraničí? 

Primárně jsme vycházeli z vlastní vize, avšak je pravdou, že jsme se také 

inspirovali u našich zahraničních partnerů. 

3) Vnímali jste rozdíly ve výše zmiňovaných sociálních sítích a snažili jste se 

je používat rozličně, případně měla některá z nich přednost a ostatní sloužily jen 

jako doplněk? 

Vzhledem k funkci a účelu každé ze sociálních sítí (Facebook, Twitter, YouTube 

atd.) jsme je používali různým způsobem. 

4) Byla vaše kampaň na sociálních sítích rozdílnější oproti té v ostatních 

médiích nebo jste se snažili preferovat stejná témata? 

Na tuto otázku Vám nemohu konkrétně odpovědět, jedná se o interní součást 

naší volební strategie. 

5) Cílili jste kampaní na sociálních sítích na určité skupiny voličů a na 

které? 

Ano. Bohužel Vám v této věci nemohu pomoci, jedná se o interní informace naší 

strany. Obecně však lze říci, že sociální sítě využívají zejména mladí lidé, a proto má 

naše činnost na sociálních sítích dopad zejména na ně. 

6) Když jsem procházel jednotlivé příspěvky, především na Facebooku, 

nenašel jsem zde mezi komentáři příliš vyjádření k diskusím za samotnou stránku. 

Měli jste proto nějaký důvod, nebo jste do diskuse příznivců nechtěli zasahovat? 

ODS ponechává svým voličům a podporovatelům prostor pro otevřenou a 

demokratickou diskuzi. 
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7) Kdo a kolik lidí přibližně spravovalo účty ODS na těchto sociálních sítích 

(Facebook, Twitter, YouTube)? 

Na správě našich účtů na sociálních sítích se podíleli pracovníci mediální sekce 

hlavní kanceláře ODS. 

8) Dá se odhadnout, kolik Vás kampaň na těchto sociálních sítích stála.  

Výdaje ODS ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 činily na 

internetovou inzerci 25 miliónů korun. 

9) Byl jeden z důvodů toho, že jste sociální sítě použili i nižší náklady než u 

klasické kampaně? 

Ano. 

10) Podíleli jste se také na správě facebookového profilu předsedy strany 

Petra Nečase? 

Ano. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s členem odboru online komunikace TOP 09 Petrem 

Ducháčkem o podobě předvolební kampaně strany na sociálních sítích 

1) Proč jste se rozhodli vést kampaň i na sociálních sítích? 

Byl to efektivní nástroj komunikace  

2) Šli jste vlastní cestou, nebo jste hledali inspiraci v zahraničí? 

obojí  

3) Vnímali jste rozdíly ve výše zmiňovaných sociálních sítích a snažili jste se 

je používat rozličně, případně měla některá z nich přednost a ostatní sloužily jen 

jako doplněk? 

Přednost měl Facebook. 

4) Byla vaše kampaň na sociálních sítích rozdílnější oproti té v ostatních 

médiích nebo jste se snažili preferovat stejná témata? 

Obsahově byla kampaň stejná, lišila se jen formou. 

5) Cílili jste kampaní na sociálních sítích na určité skupiny voličů? 

Cílení bylo stejné jako u jiných kanálů. 

6) Když jsem procházel jednotlivé příspěvky, především na Facebooku, 

nenašel jsem zde mezi komentáři příliš vyjádření k diskusím za samotnou stránku. 

Měli jste proto nějaký důvod, nebo jste do diskuse příznivců nechtěli zasahovat? 

Necháváme uživatelům prostor pro diskuzi. Do plamenných debat 

přesvědčených "fanoušků" nezasahujeme. 

7) Kdo a kolik lidí přibližně spravovalo účty TOP09 na těchto sociálních 

sítích? 

Celostátní profily v době kampaně asi tři lidé.  

8) Proč jste se rozhodli nad rámec používaných sociálních sítí založit i 

vlastní na stránce my.top09.cz 
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Nejen rychle rostoucí počet našich podporovatelů a fanoušků na Facebooku, ale 

také aktivit TOP 09 nás na konci minulého roku přiměl začít přemýšlet nad novým 

systémem, který by nám pomohl. Systémem, který by navázal na úspěšné komunikační 

projekty (například videoblogy) s využitím dostupných technologií. Komunikace mezi 

zástupci TOP 09 a jednotlivými podporovateli je naprosto klíčová. 

9) Dá se odhadnout, kolik vás kampaň na těchto sociálních sítích stála a byl 

jeden z důvodů toho, že jste je použili i nízké náklady? 

Náklady byly v jednotkách stovek tisíc. Samozřejmě, že cena hraje vždy velkou 

roli, ale v tomto případě nebyla tím hlavním důvodem. 
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Příloha č. 4: Dotazník zkoumající vliv předvolební kampaně politických stran a 

aktivity občanských iniciativ na sociálních sítích 

1) Jakého jste pohlaví? 

 muž 

 žena 

 

2) Kolik je Vám let? 

 

3) Jaké bylo Vaše nejvyšší dosažené vzdělání na konci května roku 2010? 

 Základní vzdělání 

 Vyučen (bez maturity) 

 Maturita 

 VŠ 

 

4) Jaké bylo Vaše hlavní zaměstnání v roce 2010? 

 zaměstnanec 

 podnikatel, OSVČ 

 důchodce 

 žena v domácnosti 

 student, žák, učeň 

 nezaměstnaný 

 ostatní 

 

5) V kterém kraji jste měl(a) trvalé bydliště v roce 2010? 

 Praha 

 Středočeský 

 Plzeňský 

 Karlovarský 

 Ústecký 

 Liberecký 

 Královehradecký 
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 Pardubický 

 Jihočeský 

 Vysočina 

 Jihomoravský 

 Zlínský 

 Olomoucký 

 Moravskoslezský 

 

6) Kterou z těchto politických stran jste v roce 2010 volil(a) ve volbách do 

Poslanecké sněmovny? 

 Občané.cz  

 Liberálové.cz  

 Strana Ježíš je Pán  

 Věci veřejné  

 Konzervativní strana  

 Komunistická stran Čech a Moravy 

 Koruna česká  

 Česká strana národně sociální  

 Česká strana sociálně demokratická 

 Národní prosperita  

 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa  

 Moravané  

 Strana práv občanů - Zemanovci  

 Stop  

 TOP 09  

 Evropský střed  

 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová  

 Volte Pravý blok  

 Česká strana národně socialistická  

 Strana zelených  

 Suverenita - Blok Jany Bobošíkové  

 Humanistická strana  
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 Česká pirátská strana  

 Dělnická strana sociální spravedlnosti 

 Strana svobodných občanů 

 Občanská demokratická strana 

 Strana Klíčové hnutí 

 

7) Kdy jste se pro tuto stranu rozhodl(a)? 

 v den voleb 

 14 dní před volbami 

 dva měsíce před volbami 

 více než dva měsíce před volbami 

 

8) Hrála při Vašem rozhodování osobnost předsedy strany? 

 Ano 

 Ne 

 

9) Co rozhodovalo o vaší volbě? (můžete vybrat více odpovědí) 

 osobnosti dané strany 

 program 

 nejmenší zlo 

 

10) Jakou formu volební kampaně jste zaznamenal(a)? (můžete vybrat více 

odpovědí) 

 billboardy, plakáty v ulicích 

 TV spoty 

 rozhlasové spoty 

 předvolební mítinky 

 reklama na internetu 

 

11) Vyberte, které sociální sítě jste před volbami v květnu 2010 používal(a)? 

(můžete vybrat více odpovědí) 

 Facebook 

 Twitter 
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 YouTube 

 

12) Facebook: Byl(a) jste před volbami v roce 2010 "fanouškem" některé z 

oficiálních stránek těchto stran? (můžete vybrat více odpovědí) 

 ČSSD 

 ODS 

 TOP 09 

 Věci veřejné 

 

13) Twitter: Byl(a) jste před volbami odběratelem zpráv některé těchto stran? 

(můžete vybrat více odpovědí) 

 ČSSD 

 ODS 

 TOP 09 

 Věci veřejné 

 

14) YouTube: Byl(a) jste před volbami odběratelem videí kanálu některé z 

těchto stran? (můžete vybrat více odpovědí) 

 ČSSD 

 ODS 

 TOP 09 

 Věci veřejné 

 

15) Facebook: Byl(a) jste odběratelem zpráv od některého z předsedů stran? 

(můžete vybrat více odpovědí) 

 Jiří Paroubek 

 Petr Nečas 

 Karel Schwarzenberg 

 Radek John 

 

16) Zaznamenal(a) jste před volbami na sociálních sítích některý z těchto 

spotů? (můžete vybrat více odpovědí) 

 Admirál Schwarzenberg 



112 

 

  

 Váš hlas ODS 

 Oranžové peklo 

 

17) Diskutoval(a) jste na těchto sociálních sítích v komentářích vybraných stran 

pod příspěvky? 

 ano 

 ne 

 

18) Ovlivnily příspěvky, které tyto strany na sociálních sítích zveřejňovaly, 

nějak vaše rozhodnutí při tom, komu dát hlas? 

 ano 

 ne 

 

19) Vyberte prosím, které z těchto iniciativ jste zaznamenal(a) před volbami 

v květnu 2010? (můžete vybrat více odpovědí) 

 video Přemluv bábu 

 Defenestrace 2010 

 4 zezadu 

 Vyměňte politiky 

 

20) Odkud jste se o některé z výzev dozvěděl(a) - Přemluv bábu? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

 TV 

 rozhlas 

 tisk 

 internet 

 sociální sítě 

 od známých 

 iniciativu jsem nezaznamenal 

 

21) Odkud jste se o některé z výzev dozvěděl(a) - Defenestrace 2010? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

 TV 



113 

 

  

 rozhlas 

 tisk 

 internet 

 sociální sítě 

 od známých 

 iniciativu jsem nezaznamenal 

 

22) Odkud jste se o některé z výzev dozvěděl(a) – 4 zezadu? (můžete vybrat více 

odpovědí) 

 TV 

 rozhlas 

 tisk 

 internet 

 sociální sítě 

 od známých 

 iniciativu jsem nezaznamenal 

 

23) Odkud jste se o některé z výzev dozvěděl(a) - Vyměňte politiky? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

 TV 

 rozhlas 

 tisk 

 internet 

 sociální sítě 

 od známých 

 iniciativu jsem nezaznamenal 

 

24) Ovlivnily tyto iniciativy nějak vaše chování při volbách? (můžete vybrat 

více odpovědí) 

 kroužkoval jsem poslední čtyři kandidáty 

 přemlouval jsem prarodiče nebo rodiče, aby volili jinou stranu 

 kroužkoval jsem kandidáty tak, aby se do Sněmovny nedostali dlouholetí 

političtí matadoři 
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Metodologie 
 

 

Cíle výzkumu:  Odhad výsledku voleb v době uzavření volebních místností  
29. května 2010 ve 14 hodin. 

  Odhad volební účasti ve 13 hod. 

  Vybrání tří hlavních úkolů pro budoucí vládu 

  Výběr vhodného premiéra  

 

Datum sběru:    28.5. - 29.5. 2010 

 

Počet respondentů:  25 380 respondentů v 370 okrscích 

 

Metoda výzkumu:   dotazník vyplňovaný samotnými voliči po odchodu z volební 
místnosti / budovy, dotazníky předávali vyškolení tazatelé 
společnosti SC&C  
 

Cílová skupina:  voliči, kteří se dostavili k volbám do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR   
(systematický výběr podle předem daného výběrového kroku 
v náhodně vybraných volebních okrscích) 

 

Zpracování dat: dotazníky byly pořizovány pomocí softwaru IBM SPSS Data 
Collection 

 dotazníky byly podrobeny logické kontrole a data byla 
analyzována prostřednictvím statistického softwaru IBM SPSS 
Statistics a IBM SPSS Modeler 

 



   

Zpráva – EXIT POLL  Strana 119 

SC & C spol. s r.o., Americká 21, 120 00 Praha 2 
tel.: 222 511 221, fax: 222 512 800, e-mail: info@scac.cz, http://www.scac.cz  

119 

 

Dotazník 
 

A) Kterou stranu jste právě zvolil/a do Poslanecké sněmovny? 

Název strany 

Zkratka 

Kód 

Občané.cz  OBČ A01 

Liberálové.cz  LIB A02 

Strana Ježíš je Pán   A03 

Věci veřejné  VV A04 

Konzervativní strana  KONS A05 

Komunistická stran Čech a Moravy KSČM A06 

Koruna česká  KČ A07 

Česká strana národně sociální  ČSNS A08 

Česká strana sociálně demokratická ČSSD A09 

Národní prosperita  NP A10 

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa  SPR-RSČ A11 

Moravané  M A12 

Strana práv občanů - Zemanovci  SPO-Z A13 

Stop  STOP A14 

TOP 09  TOP A15 

Evropský střed  ES A16 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová  KDU-ČSL A17 

Volte Pravý blok  PB A18 

Česká strana národně socialistická  ČSNS(2005) A19 

Strana zelených  SZ A20 

Suverenita - Blok Jany Bobošíkové  Suverenita A21 

Humanistická strana  HS A22 

Česká pirátská strana  ČPS A23 

Dělnická strana sociální spravedlnosti DSSS A24 

Strana svobodných občanů Svobodní A25 

Občanská demokratická strana ODS A26 

Strana Klíčové hnutí KH A27 

B) Kdy jste se pro tuto stranu rozhodl/a? 
1) dnes 
2) během posledních 14 dnů 
3) během posledních dvou měsíců 
4) již před více než dvěma měsíci 

 

C) Pokuste si vzpomenout, kterou stranu jste volil/a při volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 2006: 
1) ČSSD 
2) ODS  
3) KSČM 
4) KDU-ČSL 
5) SZ 
6) Jinou stranu 
8) Nevolil/a 
9) Neměl/a volební právo 
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D) Kdo by v roli premiéra nejlépe reprezentoval ČR v zahraničí? 
1) Jiří Paroubek 
2) Petr Nečas 
3) Vojtěch Filip 
4) Karel Schwarzenberg 
5) Radek John 
6) Cyril Svoboda 

E) Kdo by v roli premiéra dokázal Nejlépe vyjednávat s ostatními politickými stranami? 
1) Jiří Paroubek 
2) Petr Nečas 
3) Vojtěch Filip 
4) Karel Schwarzenberg 
5) Radek John 
6) Cyril Svoboda 

F) Kdo by jako premiér dokázal sestavit většinovou vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny? 
1) Jiří Paroubek 
2) Petr Nečas 
3) Vojtěch Filip 
4) Karel Schwarzenberg 
5) Radek John 
6) Cyril Svoboda 

G) Vyberte TŘI HLAVNÍ ÚKOLY pro budoucí vládu: 
1) Zajistěte kvalitní úroveň vzdělání pro naše děti 
2) Podpořte podnikatele, aby mohli vytvářet pracovní místa 
3) Zajistěte bezpečnost na ulicích a ochranu proti zločinu 
4) Zajistěte zvýšení kvality zdravotní péče 
5) Zastavte korupci na všech úrovních státní správy 
6) Zaveďte co nejdříve euro 
7) Začněte snižovat státní i veřejné zadlužení 
8) Zajistěte dostupnost a průchodnost práva a spravedlivé soudní procesy 
9) Zastavte zvyšování nájemného 
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Charakteristiky výběrového souboru 
 

 
 

Pohlaví 
Obyvatelé ČR  
starší 18ti let  
podle ČSÚ 

Exit Poll 2010 Exit Poll 2006 

Muži 48% 48% 51% 

Ženy 52% 52% 49% 

 
 

Věk 
Obyvatelé ČR  
starší 18ti let  
podle ČSÚ 

Exit Poll 2010 Exit Poll 2006 

18-29 let 20% 21% 23% 

30-44 let 29% 29% 30% 

45-59 let 25% 26% 28% 

60 a více let 26% 24% 19% 

 
 

Vzdělání 
Obyvatelé ČR  
starší 18ti let 
podle ČSÚ 

Exit Poll 2010 Exit Poll 2006 

Základní 15% 6% 8% 

Vyučen (bez maturity) 38% 26% 28% 

Maturita 35% 45% 46% 

VŠ 12% 23% 18% 

 

Hlavní zaměstnání 
Obyvatelé ČR  
podle ČSÚ* 

Exit Poll 2010 Exit Poll 2006 

zaměstnanec 50% 47% 49% 

podnikatel, OSVČ 9% 13% 13% 

důchodce 22% 24% 21% 

žena v domácnosti 4% 3% 3% 

student, žák, učeň 9% 8% 7% 

nezaměstnaný 4% 3% 2% 

ostatní 2% 3% 5% 

 
* v případě zaměstnání se statistiky ČSÚ vztahují na obyvatelstvo 15 let a více, takže srovnání s daty EP nemohou být úplně 
přesná  
 
Na základě srovnání údajů s rokem 2006 a také s celkovým rozložením populace je zřejmé, že letošních 
voleb se zúčastnilo o něco více žen než v roce 2006 a téměř naprosto se vyrovnala věková struktura 
podle celkového složení obyvatelstva. 
Největší rozdíly oproti celkové populaci jsou patrné ve vzdělanostní struktuře – u voličů je patrné silné 
zastoupení vyššího vzdělání podobně jako v roce 2006, ale ještě s větším důrazem na vysokoškolskou 

kategorii. 
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Volba politické strany 

 

 

 

 Exit Poll 2010, SC&C a SPSS 
CR pro Českou televizi 

EXIT POLL 
2010 odhad ve 

14hod. ČSÚ 
EXIT POLL 
2010 finální 

ČSSD 20,0% 22,1% 22,5% 

ODS 20,0% 20,2% 20,5% 

TOP09 17,0% 16,7% 16,5% 

KSČM 11,0% 11,3% 11,3% 

VV 11,0% 10,9% 10,7% 

KDU-ČSL 5,0% 4,4% 4,1% 

SPOZ 4,0% 4,3% 4,1% 

Suverenita 3,0% 3,7% 3,4% 

SZ 3,0% 2,4% 2,3% 

jiná 6,0% 4,0% 4,7% 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 
Poznámka: Exit Poll 2010 finální = výsledná data získaná z Exit Pollu  
převážená ve vybraných okrscích na reálné výsledky voleb podle ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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Kdo jsou voliči současných politických stran 
 

Kdo jsou voliči současných politických stran 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR 

pro Českou televizi  

Volba strany v roce 2006 

celkem ČSSD ODS KSČM 
KDU-
ČSL SZ  jiná nevolil/a 

bez 
volebního 

práva 

vo
le

n
á 

p
o

lit
ic

ká
 s

tr
an

a 
20

10
 ČSSD 83% 4% 3% 1% 1% 1% 6% 1% 100% 

KDU-ČSL 8% 8% 1% 70% 4% 4% 4% 2% 100% 

KSČM 16% 3% 70% 1% 1% 1% 7% % 100% 

ODS 3% 81% 1% 1% 2% 2% 6% 3% 100% 

SPOZ 43% 16% 3% 2% 7% 8% 17% 4% 100% 

Suverenita 32% 19% 7% 2% 7% 16% 15% 2% 100% 

SZ 8% 18% 1% 3% 47% 6% 11% 5% 100% 

TOP 09 7% 53% 1% 5% 10% 6% 13% 6% 100% 

VV 22% 32% 2% 2% 8% 10% 19% 5% 100% 

ostatní 14% 23% 4% 2% 8% 19% 21% 8% 100% 

celkem 29% 33% 10% 5% 6% 5% 10% 3% 100% 

 

 

 

- současní voliči ČSSD jsou z více než 80-ti procent tvořeni voliči roku 2006, stabilní voliče (to je 
skutečné pevné jádro původních voličů) má také KSČM a ODS s KDU-ČSL  

- v případě TOP 09 se jedná o stranu, u které převažují bývalí voliči ODS, částečně doplněni voliči 
SZ, prvovoliči a také malým (nicméně existujícím) procentem voličů ČSSD 

- Věci veřejné jsou kombinací voličů obou velkých stran – ze třetiny jsou tvořeni bývalými voliči 
ODS a ze čtvrtiny voliči ČSSD, na svou stranu zlákaly také prvovoliče, bývalé sympatizanty SZ a 
jiných malých stran 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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Stabilita voličů 

Stabilita voličů 

 Exit Poll 2010, SC&C a SPSS 
CR pro Českou televizi 

Volba strany v roce 2006 

celkem ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL SZ  jiná nevolil/a 

bez 
volebního 

práva 

vo
le

n
á 

p
o

lit
ic

ká
 s

tr
an

a 
20

10
 ČSSD 65% 3% 6% 4% 5% 5% 14% 8% 22% 

KDU-ČSL 1% 1% % 60% 3% 3% 1% 2% 4% 

KSČM 6% 1% 82% 2% 3% 2% 8% 1% 11% 

ODS 2% 51% 1% 6% 9% 7% 13% 20% 21% 

SPOZ 6% 2% 1% 2% 5% 7% 7% 5% 4% 

Suverenita 4% 2% 2% 2% 4% 11% 5% 2% 3% 

SZ  1% 1% % 1% 19% 3% 3% 3% 2% 

TOP 09 4% 26% 1% 16% 30% 20% 21% 30% 17% 

VV 8% 10% 2% 5% 15% 23% 19% 17% 11% 

ostatní 2% 3% 2% 2% 6% 18% 10% 12% 5% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

- nejvíce loajálních voličů má stále KSČM – zůstalo jí 82% původních voličů z roku 2006, 
s odstupem téměř dvaceti procent zaostává ČSSD, která dosahuje 65-ti procentní stability 

- v případě KDU-ČSL se rozhodlo 60% jejich voličů dát této straně opět důvěru, ale bohužel to 
nestačilo ke vstupu do Sněmovny, příliš velká část voličů odešla jiným směrem a to především za 
TOP 09, ale také někdy do řad ČSSD, ODS nebo VV 

- ODS dopadla ze všech tradičních stran nejhůře – pouze polovina voličů z roku 2006 se rozhodla 
opakovat stejnou volbu, více než čtvrtina se raději svěřila do rukou TOP 09 a dalších 10% vsadila 
na nové Věci veřejné 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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Sociodemografické rozložení voličů jednotlivých politických stran 
 

 

Pohlaví voličů 
 

 Exit Poll 2010, SC&C 
a SPSS CR pro 
Českou televizi 

volená politická strana 2010 

celkem VV KSČM ČSSD SPOZ TOP09 
KDU-
ČSL SZ Suverenita ODS ostatní 

Pohlaví 

muž 46% 49% 48% 53% 48% 43% 43% 32% 49% 56% 48% 

žena 54% 51% 52% 47% 52% 57% 57% 68% 51% 44% 52% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 Exit Poll 2010, SC&C a SPSS 

CR pro Českou televizi  

Pohlaví 

celkem muž žena 

vo
le

n
á 

p
o

lit
ic

ká
 s

tr
an

a 
20

10
 

VV 10% 11% 11% 

KSČM 11% 11% 11% 

ČSSD 22% 22% 22% 

SPOZ 5% 4% 4% 

TOP09 17% 17% 17% 

KDU-ČSL 4% 5% 4% 

SZ 2% 3% 2% 

SUVER 2% 4% 3% 

ODS 21% 20% 20% 

ostatní 6% 4% 5% 

celkem 100% 100% 100% 

 

 

 

- muži a ženy nemají zásadní rozdíly v preferencích jednotlivých stran s výjimkou Suverenity, která 
ženy přitahuje výrazně častěji. Trochu větší oblibě u žen se těší také Strana zelených a KDU-
ČSL, mužům častěji vyhovovala strana Miloše Zemana SPO-Z 
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Věkové kategorie voličů 
 

 

 

 

- V případě profilu podle věkových skupin jsou si velmi podobné SZ a TOP09, které jsou tvořeny 
téměř ze třetiny mladými voliči do 29 let a absentují zde senioři nad 60 let. Na druhé straně 
spektra jsou téměř totožné profil voliče ČSSD a KSČM. 

 

 

 

- mladí voliči do 29 let se nejčastěji přikláněli k TOP09, na druhém místě pro ně vždy byla volbou 
ODS, vyrovnané zastoupení ODS a TOP 09 se objevuje také v kategorii 30 až 44 let 

- starší věkové kategorie (od 45 let a od 60 let) si nejčastěji vybrali ČSSD, ale jednoznačné 
prvenství ČSSD je patrné opravdu až v seniorské kategorii, kde naopak má TOP09 téměř mizivé 
zastoupení 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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- s vyšším věkem jsou více zastoupeny tradiční strany, jakými jsou právě ODS, ČSSD a také 
KSČM 

 

 

Vzdělání voličů  
 

 

 

- Voliči SZ jsou téměř z poloviny vysokoškolsky vzdělaní, druhou stranou, která má ve svých 
řadách nejvíce vysokoškoláků je TOP 09. ČSSD a KSČM jsou si v případě vzdělanostního profilu 
stejně podobné jako v případě věku. 

 

 

 

- u voličů s nejnižším vzděláním dominuje přesvědčivě ČSSD, výborné zastoupení zde má také 
KSČM, v případě pravicových stran je častěji volena ODS než TOP09 

- voliči s maturitním vysvědčením nejčastěji dali svůj hlas ODS, ale je zde velmi vyrovnané také 
zastoupení ČSSD, snižuje se podíl KSČM a narůstá počet hlasů pro TOP09 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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- vysokoškolsky vzdělaní voliči jednoznačně dali přednost pravicovým stranám, ČSSD a KSČM 
jsou zastoupeny výrazně méně než v předchozích vzdělanostních kategoriích 

-  Věci veřejné mají ve všech vzdělanostních kategoriích stejné zastoupení 
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Zaměstnání voličů 
 

 Exit Poll 2010, SC&C  
a SPSS CR pro Českou 

televizi    

volená politická strana 2010 

celkem VV KSČM ČSSD SPOZ TOP09 
KDU-
ČSL SZ 

Suvere- 
nita ODS ostatní 

za
m

ěs
tn

án
í 

zaměstnanec 54% 40% 42% 58% 50% 46% 51% 51% 44% 51% 47% 

podnikatel, OSVČ 13% 6% 5% 10% 17% 9% 13% 7% 23% 11% 13% 

důchodce 15% 42% 41% 14% 10% 29% 9% 27% 18% 11% 24% 

žena v domácnosti 2% 2% 2% 2% 3% 4% 5% 2% 3% 3% 3% 

student, žák, učeň 9% 2% 3% 9% 15% 6% 16% 5% 8% 15% 8% 

nezaměstnaný 3% 4% 4% 4% 2% 2% 3% 4% 2% 5% 3% 

ostatní 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 5% 3% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

- ekonomický status, který je nejčastěji zastoupen mezi voliči všech stran jsou zaměstnanci (od 
40% v případě KSČM do 58% u SPO-Z) 

- v případě KSČM a ČSSD jsou opět stejně zastoupené jednotlivé kategorie, jako tomu bylo u věku  
a vzdělání 

- voliči TOP09 jsou ze 17% tvořeni podnikateli, v případě ODS je procento podnikatelů ještě vyšší 
(dosahuje 23%). Strana zelených má ve svých řadách 16% studentů, číslo srovnatelné opět 
s TOP 09, jako to bylo patrné u věku a vzdělání. 

  

 Exit Poll 2010, SC&C a SPSS 

CR pro Českou televizi  

Jaké je Vaše hlavní zaměstnání? 

celkem zaměstnanec 
podnikatel, 

OSVČ důchodce 
žena v 

domácnosti 
student, 

žák, učeň 
nezaměst- 

naný ostatní 

vo
le

n
á 

p
o

lit
ic

ká
 s

tr
an

a 
20

10
 

VV 12% 12% 7% 9% 13% 10% 10% 11% 

KSČM 10% 6% 19% 10% 3% 16% 13% 11% 

ČSSD 20% 9% 38% 20% 9% 26% 22% 22% 

SPOZ 5% 3% 2% 3% 5% 6% 4% 4% 

TOP09 18% 23% 7% 19% 31% 11% 14% 17% 

KDU-ČSL 4% 3% 5% 7% 3% 3% 5% 4% 

SZ 3% 2% 1% 4% 5% 3% 2% 2% 

SUVER 4% 2% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 

ODS 19% 37% 15% 20% 21% 11% 18% 20% 

ostatní 5% 4% 2% 5% 9% 8% 7% 5% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

- Zaměstnanci volili rovnoměrně ČSSD, ODS i TOP09, podnikatelé jsou voliči především 
pravicových stran s výrazným důrazem na ODS. Studenti velmi silně preferovali TOP09. 

- Důchodci nejčastěji volili ČSSD a také KSČM, pravicové strany byly v menšině, nejvíce u 
důchodců ztrácejí také VV. Podobně jako důchodci volili také nezaměstnaní tj. s větším důrazem 
na levicové strany. 
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Kdy se voliči rozhodovali 

 

 

 

 

 
- Je patrné, že v roce 2010 se lidé rozhodovali ve třetině případů téměř na poslední chvíli – 

ve finále předvolební kampaně. Ve srovnání s rokem 2006 je to výrazný posun, protože před 
čtyřmi lety bylo téměř 63% voličů rozhodnuto už déle než 2 měsíci (letos „pouze“ 51%), ve dnech 
voleb se tehdy rozhodlo 11% voličů a ve dvou týdnech před volbami 16% voličů.  

- Nejvyšší stabilitu v rozhodnutí vykazují voliči tří tradičních stran – KSČM, ČSSD, ODS.  Na 
základě značného úbytku voličů ČSSD a ODS z roku 2006 je zřejmé, že voliči, kteří zůstali věrni, 
jsou opravdu stabilními a loajálními voliči těchto dvou stran.  

- 40% voličů TOP09 se rozhodlo (nebo utvrdilo v rozhodnutí) až v posledních dvou týdnech, u VV 
se jedná o polovina voličů a u Suverenity až o dvě třetiny voličů 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR 

 pro Českou televizi 
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Kdy se rozhodovaly jednotlivé sociodemografické skupiny 

 

 

 

 

- platí jednoznačná úměra mezi věkem a dobou rozhodnutí o volbě strany – starší voliči jsou více 
konzervativní a rozhodují se nejčastěji v dostatečném předstihu, lépe řečeno pravděpodobně své 
rozhodnutí nemění. Prvovoliči se v polovině případů rozhodují v posledních dvou týdnech, 
pravděpodobně nejen, kterou stranu zvolí, ale zda k volbám vůbec přijdou.  

 

 
 

 

- věk do určité míry souvisí s ekonomickým statusem – studenti se chovají jako nejmladší věková 
skupina, důchodci jsou senioři. Podnikatelé byli častěji rozhodnuti dříve než zaměstnanci, ženy 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 

Exit Poll 2010, 
SC&C a SPSS CR  

pro Českou televizi 
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v domácnosti  
a nezaměstnaní se stejně jako studenti často nechali ovlivnit až v posledních dnech.  
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Výběr premiéra, který by nejlépe reprezentoval ČR v zahraničí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Exit Poll 2010, SC&C a SPSS 
CR pro Českou televizi 

  
  

volená politická strana 2010 

celkem VV KSČM ČSSD SPOZ TOP09 
KDU-
ČSL SZ 

Suvere-
nita ODS ostatní 
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Jiří Paroubek 
(ČSSD) 

2% 14% 70% 11% 1% 3% 3% 7% 1% 7% 19% 

Petr Nečas 
(ODS) 

12% 4% 4% 17% 16% 13% 18% 16% 76% 21% 25% 

Vojtěch Filip 
(KSČM) 

1% 60% 3% 3% 1% 1% 1% 6% % 4% 8% 

Karel 
Schwarzenberg 
(TOP 09) 

23% 8% 11% 40% 76% 27% 58% 30% 19% 35% 29% 

Radek John 
(Věci veřejné) 

60% 9% 8% 19% 4% 3% 10% 34% 3% 24% 14% 

Cyril Svoboda 
(KDU-ČSL) 

4% 5% 4% 10% 2% 52% 9% 8% 1% 8% 6% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

- Karel Schwarzenberg se v tomto případě umístil na první pozici, protože získal podporu 
nejen v řadách svých voličů, ale také u voličů SPO-Z, SZ a částečně Suverenity event. 
Věcí veřejných (i přesto, že voliči VV měli svého lídra ve výběru a ostatní strany ne) 

- Ostatní lídři jsou podporováni především svými voliči, velmi nízkou podporu voličů jiných 
stran má Vojtěch Filip z KSČM a také Cyril Svoboda z KDU-ČSL 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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Výběr premiéra, který by nejlépe vyjednával s ostatními stranami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

Exit Poll 2010, SC&C 
 a SPSS CR pro Českou 

televizi  
  

volená politická strana 2010 

celkem VV KSČM ČSSD SPOZ TOP 09 
KDU-
ČSL SZ 

Suvere-
nita ODS ostatní 

K
d

o
 b

y 
v 

ro
li 

p
re

m
ié

ra
 d

o
ká

za
l n

ej
lé

p
e 

vy
je

d
n

áv
at

 s
 o

st
at

n
ím

i  
p

o
lit

ic
ký

m
i s

tr
an

am
i?

 

Jiří Paroubek 
(ČSSD) 

2% 14% 73% 13% 1% 3% 3% 7% 1% 8% 19% 

Petr Nečas 
(ODS) 

11% 3% 4% 18% 21% 17% 24% 16% 75% 22% 25% 

Vojtěch Filip 
(KSČM) 

1% 59% 3% 4% 1% 1% 1% 6% % 5% 8% 

Karel 
Schwarzenberg 
(TOP 09) 

21% 8% 8% 34% 68% 21% 50% 25% 19% 30% 26% 

Radek John (Věci 
veřejné) 

61% 11% 8% 22% 6% 5% 12% 38% 4% 27% 15% 

Cyril Svoboda 
(KDU-ČSL) 

4% 5% 4% 9% 3% 53% 10% 9% 1% 9% 6% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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- prvenství Karla Schwarzenberga je v tomto případě velmi těsné, Petr Nečas je hodnocen 
jako dobrý vyjednavač také ve čtvrtině případů. Opět se potvrzuje, že předseda TOP 09 
má podporu mezi voliči více stran, i když pozice Petra Nečase se v této otázce mírně 
zlepšila. 
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 Výběr premiéra, který by sestavil většinovou vládu 

 

 

 

 

  
  

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR 

pro Českou televizi  
  

volená politická strana 2010 

celkem VV KSČM ČSSD SPOZ TOP09 
KDU-
ČSL SZ 

Suve-
renita ODS ostatní 
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Jiří Paroubek 
(ČSSD) 

4% 22% 82% 20% 2% 6% 7% 10% 1% 10% 24% 

Petr Nečas (ODS) 17% 5% 4% 20% 27% 23% 33% 19% 83% 27% 30% 

Vojtěch Filip 
(KSČM) 

1% 56% 2% 3% 1% 1% % 4% % 6% 7% 

Karel 
Schwarzenberg 
(TOP 09) 

19% 7% 6% 33% 65% 18% 43% 28% 12% 29% 23% 

Radek John (Věci 
veřejné) 

57% 7% 4% 16% 4% 3% 10% 32% 2% 20% 12% 

Cyril Svoboda 
(KDU-ČSL) 

3% 3% 2% 7% 2% 49% 6% 7% 1% 8% 5% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

- v případě sestavování většinové vládě patří jednoznačně první místo Petru Nečasovi, který má 
v očích voličů evidentně největší koaliční potenciál a není v tomto případě přehlížen ani voliči 
jiných stran  

- nejhůře se umístil v šancích na sestavení většinové vlády Cyril Svoboda, předběhl ho i Vojtěch 
Filip z KSČM 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 
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Hlavní úkoly pro novou vládu 

 

 

 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR  

pro Českou televizi  
  

volená politická strana 2010 

VV KSČM ČSSD SPOZ TOP09 
KDU-
ČSL SZ 

Suve-
renita ODS ostatní 

Zajistěte kvalitní úroveň vzdělání  
pro naše děti 

37% 39% 39% 36% 35% 41% 48% 34% 35% 38% 

Podpořte podnikatele, aby mohli 
vytvářet pracovní místa 

31% 19% 19% 26% 39% 30% 27% 24% 52% 35% 

Zajistěte bezpečnost na ulicích  
a ochranu proti zločinu 

21% 30% 28% 24% 13% 25% 14% 29% 15% 28% 

Zajistěte zvýšení kvality zdravotní 
péče 

28% 44% 46% 29% 23% 30% 23% 32% 24% 28% 

Zastavte korupci na všech úrovních 
státní správy  

52% 41% 44% 50% 52% 44% 53% 46% 44% 42% 

Zaveďte co nejdříve euro 3% 1% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 

Začněte snižovat státní  
i veřejné zadlužení 

58% 38% 39% 56% 68% 56% 61% 50% 65% 52% 

Zajistěte dostupnost a průchodnost 
práva a spravedlivé soudní procesy 

26% 21% 22% 24% 26% 24% 28% 24% 21% 23% 

Zastavte zvyšování nájemného 6% 16% 14% 5% 4% 6% 7% 9% 4% 10% 

 

- zásadním úkolem pro vládu napříč všemi voliči politických stran s výjimkou ČSSD a KSČM je 
snížení státního a veřejného zadlužení  

- pro levicové voliče se do popředí dostává kvalita zdravotní péče, u TOP09 a ještě silněji u ODS 
se voliči snažili prosadit podporu podnikatelů 

- zastavení korupce si přejí velmi vyrovnaně voliči všech uvedených politických stran, vždy se 
dostává mezi první tři úkoly 

Exit Poll 2010, SC&C a SPSS CR pro Českou televizi 


