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Abstrakt 
Práce p edvolební kampa  Strany zelených ve volbách do Poslanecké sn movny P R v roce 

2010 se zabývá rozborem volební kampan  SZ, která probíhala v pr hu podzimu roku 2009 

až do kv tna 2010. Popisuje historický vývoj SZ a zejména pak použité nástroje a celkovou 

strategii volební kampan . Vzhledem k politické situaci a ke zrušeným volbám na podzim 

roku 2009 se práce v nuje celému rozsahu kampan  s dv ma vrcholy v íjnu 2009 a kv tnu 

2010. 

 

Abstract 

The thesis Electoral Campaign of the Green Party to the Chamber of Deputies in 2010 deals 

with  the  analysis  of  the  electoral  campaign  of  the  GP which  was  taking  place  from autumn 

2009 till May 2010. It describes the historical evolution of the GP and mainly the instruments 

used and the overall strategy of the electoral campaign. Regarding the political situation and 

cancelled elections from the autumn 2009, the thesis deals with the whole campaign with its 

two peaks in October 2009 and May 2010.    
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Úvod 
 

Od za átku 90. let p estává být marketing zvlášt  v USA chápán jako v dní disciplína 

spojená pouze s ekonomickou sférou a marketingové aktivity jsou asto používány i v jiných 

spole enských disciplínách. Marketing jako takový se za íná využívat v oblasti sociologie, 

politologie nebo psychologie. V souladu s definicí Kotlera je marketing považovaný za 

„souhrn ekonomických, sociálních a politických vztah  a jedním z jeho cíl  je zohledn ní 

ve ejných hodnot.“1 Proto se domnívá, že jednání navzájem sout žících subjekt , nap íklad 

politických konkurent , je možné zkoumat.  

Díky širšímu chápání marketingu si za al tento obor razit v politice vlastní cestu jako 

politický marketing. „Politický marketing je definován jako soubor teorií, metod, technik a 

sociálních postup , které mají za cíl p esv it ob any, aby podpo ili lov ka, skupinu nebo 

politický subjekt.”2 

Tak jako klasický marketing usiluje o to, aby uspokojil zákazníky ve správný as, na 

správném míst  a za p im enou cenu, politický marketing usiluje o vytvo ení takové 

nabídky, která by byla lepší než konkuren ní a zárove  uspokojila potencionální voli e hlavn  

ve  správný  as,  což  bývá  nej ast ji  p ed  volbami.  Strany  usilují  o  r zné  cílové  skupiny  u  

zných typ  voleb (komunální, parlamentní, prezidentské). Ani u klasického marketingu 

dnes nejsou zákazníci svázáni pouze s jednou zna kou. Stejn  tak ani v p ípad  parlamentních 

stran i jednotlivých kandidát  nejsou voli i v rni jedné stran  nebo jednotlivému kandidátovi 

v pr hu celého volebního období. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Uli ka in Jablonski a kol., 2006: 12 
2 Uli ka in Jablonski a kol., 2006: 12 
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Tabulka 1: Srovnání ekonomického marketingu a politického marketingu 

 

Ekonomický marketing Politický marketing    

Produkt Velké skupiny (nap íklad politici), politické 

projekty, ideje 

Cena Spole enská podpora 

Propagace Propaga ní a prezenta ní techniky 

Distribuce Schopnost proniknout k ob anovi 

prost ednictvím politické kampan  

 
Zdroj: R., Wiszniowski. Úvod do teorie politického marketingu. In JABLO SKI, A. W. Politický marketing. 

Úvod do teorie a praxe. Brno : Barrister&Principal, 2002. s. 12. 

 

Jak u klasického, tak u politického marketingu se využívají marketingové techniky a 

nástroje marketingového mixu k dosažení požadovaných výsledk  v politické kampani. 

Politický marketing si však vytvo il vlastní nástroje, kterými chce uspokojit své 

zákazníky (v tomto p ípad  voli e) a dosáhnout svého cíle. V ekonomickém marketingu jde o 

soustavnou innost uspokojování zákazník , zatímco volební štáby vznikají “ad hoc” a za 

konkrétním ú elem - p ipravit a realizovat politickou kampa  s efektem nejv tšího po tu 

hlas  pro svého klienta (politickou stranu, ve ejnou osobu apod.). 

Rozdíl mezi ekonomickým a politickým marketingem je také v tom, že neexistuje 

univerzální objektivní rozhod í, který by posoudil zám r a kvalitu politického programu 

strany. R zné spot ebitelské testy mohou do zna né míry rozhodnout, zda jeden výrobek je 

kvalitn jší než jiný. U programu politických stran by bylo takové srovnání mnohem složit jší 

a hlavn  neobjektivní. 

Literatura k tématu politického marketingu pochází z USA, Velké Británie a dalších 

západoevropských zemí. Avšak vzhledem k rozdílnosti podmínek (politických, 

ekonomických, právních, sociokulturních, mediálních) lze zahrani ní literaturu aplikovat na 

eské podmínky pouze omezen  a s kritickým odstupem.  

Cílem této práce je podrobn  zmapovat komunika ní strategii Strany zelených ve 

volbách do Poslanecké sn movny P R v roce 2010. Po t chto volbách došlo na politické 

 k velkým zm nám. Strany bývalé vládní koalice Strana zelených i K es ansko 
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demokratická unie – eskoslovenská strana lidová se do Poslanecké sn movny v bec 

nedostaly. Naopak nové strany TOP 09 a V ci ve ejné dostaly od voli  velkou podporu.  

Ve své práci jsem se odchýlila od schválené teze, nebo  p i zpracování tématu mé 

bakalá ské práce jsem považovala za nutné zabývat se nejprve celkovou strategií kampan  a 

až poté podrobn  popsat prost edky, kterými byla p edm tná kampa  komunikována. Pro 

jasný a srozumitelný popis použitých prost edk  jsem p vodn  schválenou podkapitolu 

použité prost edky nahradila kapitolou mediální mix a v ní jsem p ehledn  popsala prost edky 

využité v rámci strategie kampan . 
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1. Metodologie 
 

1.1 Charakteristika p ípadové studie 

Tato bakalá ská práce byla napsána podle zásad metodologie zpracování p ípadové 

studie.3 Navzdory množství r zných definic si výzkumné p ípadové studie kladou za cíl 

zachytit komplexnost spole enských jev , namísto jejich redukce zd raz ováním m itelných 

prom nných a sledováním omezené sady parametr .4 

ípadová studie umož uje zachycení složitosti, detail , vztah  a proces  probíhajících v 

daném mikroprost edí. P edpokládá, že podrobný výzkum jednoho p ípadu p isp je k lepšímu 

porozum ní a pochopení jiných, obdobných p ípad . Tyto p ípady je ovšem t eba vnímat a 

chápat v širším kontextu, eventuáln  je srovnat s dalšími p ípady.5 P ípadové studie se 

používají p edevším v léka ství, psychologii, etnografii, sociologii, i v pedagogickém 

výzkumu. 

 

1.2 Vymezení p ípadu 

V souladu s teoretickým vymezením p ípadové studie se tato práce zabývá 

komunika ní strategií Strany zelených ve volební kampani do Poslanecké sn movny v roce 

2010. V rámci této práce se budu zabývat analýzou strategií a prost edk , které byly použity, 

a zárove  nazna ím d vody, které vedly k volebnímu neúsp chu SZ. 

                                                
3 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. s. 104 
4 Štrach. P., Tvorba výukových a výzkumných p ípadových studií, Acta Oeconomica Pragensia, ro . 15, . 3, 
2007 
5 WALTEROVÁ, E., Možnosti využití p ípadové studie ve výzkumu školy [online], [cit. 2011-08-11]. Dostupný 
z WWW: http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/109/109.pdf 
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2. Celkový kontext volební kampan  roku 2010 a historie 
Strany zelených 

 
V souladu s p evažující praxí je nutno vymezit pro jednotlivé volební kampan  

celkový kontext politické situace, ve kterém se volby uskute nily. Pro porozum ní t mto 

fakt m je nutné analyzovat výchozí situaci SZ p ed volbami na základ  její innosti v 

pr hu od volebního úsp chu v roce 2006. D ležitou ástí kontextu je pád koali ní vlády 

Mirka Topolánka, vznik ú ednické vlády a problémy s rozpušt ním PS P R, které zp sobily, 

že volební kampa  probíhala velmi dlouho a vzhledem k rozhodnutí Ústavního soudu o 

zrušení p vodního termínu voleb m la volební kampa  2 fáze. 

 

2.1 Strana zelených 

Strana zelených vznikla již krátce po listopadu 1989, avšak její význam za íná stoupat 

až po roce 2000. V roce 2002 získává strana ve volbách do poslanecké sn movny 2,36 %.6 

Za íná se zvyšovat také její intelektuální potenciál, který je spojen s inností šéfredaktora 

Literárních novin Jakuba Pato ky, a ke stran  se také za ínají hlásit jiné osobnosti politického 

života  -  Ivan  Dejmal,  Petr  Uhl  nebo  Fedor  Gál.7  V roce 2004 prob hl ve stran  výrazný 

názorový st et mezi p edstaviteli tradi ního pojetí SZ v ele s p edsedou strany Janem 

Beránkem a stoupenci nového a otev en jšího pojetí politiky SZ v ele s Martinem Bursíkem. 

Ve volbách do Evropského parlamentu SZ získala 3,16 %, a do EP se SZ nedostala.  V roce 

2005 porazilo k ídlo Martina Bursíka drtivým zp sobem frakci v ele s Janem Beránkem a 

evzalo vedení ve stran . V t chto srážkách se formuje nová tvá  SZ. Strana p vodn  

edstavuje levicové hnutí s jistými znaky antikomunismu. Pak se však SZ m ní ve stranu 

íznivc  umírn ných ekonomických liberál . Tento proces kopíruje v jistém smyslu historii 

stran zelených i v západních vysp lých zemích, kde se prosazují tzv. Blue greens a postupn  

odstra ují tradi ní aktivisty zelených, kte í dostávali nálepku tzv. Red greens. Tento levicový 

proud byl také asto zesm ován jako tzv. Melounová alternativa – navrch zelení, uvnit  

ervení. V eských pom rech m la navíc SZ velký potenciál ve voli stvu, které se tradi  

velmi odmítav  stav lo k Václavu Klausovi jako p edstaviteli liberálních ekonomických 
                                                
6  Jak strana zelených svlékla svou k ži [online] 22 .9 .2003, [cit. 2012-03-15].  Dostupný z WWW:  
http://www.blisty.cz/art/15467.html 
7 Boj o moc, pro zm nu v zeleném [online], [cit. 2012-03-15].  Dostupný z WWW:  
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=042&clanek=020407 
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názor . eské velkom stské voli stvo s dobrým spole enským statutem a vzd lanostní 

strukturou tradi  hledalo umírn nou proevropskou stranu v kombinaci s preferencí 

liberálních postoj  ve spole enských otázkách, jakými byly nap . problém registrovaného 

partnerství, potrat , genderových stereotyp . Tento voli ský potenciál áste  využívaly od 

roku 1990 strany jako ODA nebo Unie svobody. 

Nikdo však nevyjad uje zm nu v pozici Strany zelených na politické scén  lépe než 

její p edseda od roku 2005 - Martin Bursík. lov k, který projevuje od za átku své politické 

kariéry zna nou dávku pragmatizmu a který p ichází k zeleným po svém angažování se v OF, 

OH a KDU- SL. Odborník na ekologickou problematiku, který však prokazuje jistou 

ideologickou nejednozna nost, která mu umož uje velmi praktický p ístup k politickým 

otázkám. Vyjad uje tím možnost vzestupu potenciálu SZ, ale také potenciál pro zna né 

vy erpání voli ského zájmu do budoucnosti. 

Strana zelených je na politickém trhu typickým p íkladem tzv. specialisty. Hlavním 

rysem pozice specialisty je to, že se orientuje na malý, úzce profilovaný trh, kde m že získat 

vedoucí postavení, než aby byl v pozici stoupence na velkém trhu. Specialista volí vždy spíše 

strategii malého objemu prodeje, avšak za vyšší ceny a s v tším ziskem.8 

 

2.2 Analýza fungování Strany zelených ve vládní koalici a její 

následný rozkol 

 

SZ se v povolebních vyjednáváních postavila na stranu ODS a KDU- SL, a tím byla 

situace v PS zcela vyrovnaná. Trvalo celé m síce, než byla sestavena nová vláda, a i poté, co 

druhá Topolánkova vláda získala d ru v PS P R, se politická situace neuklidnila. 

Situace ve SZ však také nebyla jednozna ná. Po vstupu do vlády se zformovaly dv  

frakce. P íznivci této spolupráce a její odp rci. První k ídlo kolem Martina Bursíka tvo ili 

poslankyn  K. Jacques a poslanci P. Rabas a O. Liška. Ti byli zastánci ú asti ve vlád  

zejména kv li možnosti prosazovat program SZ a také tvrdili, že jejich vliv na vlád  daleko 

esahuje skute ný volební výsledek SZ ve volbách. Opozi ní k ídlo, s v tší inklinací ke 

spolupráci s SSD, zahrnovalo poslankyn  Danu Kuchtovou, Olgu Zubovou a V ru 

Jakubkovou. K t m se záhy p ipojil len republikové rady SZ, syn diplomata, herce a editele 

Divadla Na Vinohradech Martina Stropnického, Mat j Stropnický. 

                                                
8 Bradová, 2005: 72 
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Na sjezdu SZ v roce 2008 byl znovu zvolen M. Bursík. Do k esel místop edsed  byli 

zvoleni O. Liška, M. Adler a K. Jacques – všichni z tábora stoupenc  Martina Bursíka. Také 

do p edsednictva SZ byli zvoleni „Bursíkovi lidé“. Po sjezdu se zformovala skupina kolem D. 

Kuchtové a M. áslavky a sepsala tzv. Výzvu p edsednictvu SZ, ve které kritizovala vedení 

strany v ele s M. Bursíkem za odklon od politiky a volebního programu SZ. Poté, co byla 

tato kritika vedením strany odmítnuta, vznikla 31. 1. 2008 v Pardubicích vnitrostranická 

frakce SZ Demokratická výzva. V b eznu 2009 se konflikty ve SZ vyhrotily a na návrh 

Republikové rady SZ byly poslankyn  O. Zubová a V. Jakubková vylou eny ze strany. 

Všechny uvedené rozep e m ly vliv na pohled ve ejného mín ní na SZ. V ervnových 

volbách do Evropského parlamentu zelení neusp li a okamžitá rezignace p edsedy strany M. 

Bursíka jen potvrdila krizi strany. ízením strany byl až do íjnových voleb pov en Ond ej 

Liška, který pak po zrušených volbách vedl stranu až do ádných voleb v kv tnu 2010.9 

 

2.3 Pád koali ní vlády Mirka Topolánka a problémy spojené s 

vypsáním voleb do Poslanecké sn movny P R 

 

V b eznu 2009, na návrh sociální demokracie, byla vyslovena ned ra koali ní vlád  

Mirka Topolánka. Pot ebných 101 hlas  bylo dosaženo pomocí ty  bývalých poslanc  vládní 

koalice – Jana Schwippla (ODS), Vlastimila Tlustého (ODS), V ry Jakubkové (p vodn  SZ) 

a Olgy Zubové (p vodn  SZ) – v té dob  již lenkami Demokratické strany zelených. Vzáp tí 

pak politické síly po konzultacích s prezidentem republiky zjiš ují, že není politická v le a že 

ani politická realita nedává možnost vytvo ení politické vlády. Proto po dohod  ODS, SSD a 

SZ vzniká myšlenka vytvo ení ú ednického kabinetu, kam by byli nominováni minist i na 

základ  dohodnutého politického klí e. Tato idea byla završena vznikem vlády v ele s Janem 

Fischerem. Smyslem ustanovení této vlády bylo zabezpe it administrativní ízení státu a 

ípravu voleb na podzim 2009. Volby do PS P R v roce 2009 se m ly konat  9. a 10. 

íjna 2009. M lo se jednat o p ed asné volby, které by zkrátily páté volební období 

Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky. Zkrácení volebního období m lo být 

umožn no p ijetím jednorázového ústavního zákona . 195/2009 Sb. o zkrácení pátého 

volebního období Poslanecké sn movny. Tento ústavní zákon byl však zrušen Ústavním 

soudem 10. zá í 2009. Termín voleb do PSP R byl nakonec p esunut z roku 2009 na 
                                                
9 Havík in Balík a kol., 2010: 27-30 
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rok 2010. Tento fakt výrazným zp sobem ovlivnil vedení volební kampan  jednotlivých stran 

do PS P R. Nejenže strany musely na podzim p erušit již zahájené p edvolební kampan , ale 

musely také p ehodnotit p edvolební strategii, když se ú ednická vláda, která m la vládnout 

pouze n kolik málo m síc , u moci udržela p es rok. Vzhledem k tomu, že dv  nejsiln jší 

politické strany a SZ v této vlád  m ly své zástupce, za al už na za átku roku boj o moc 

v podob  ovliv ování jednotlivých politických témat za pomoci zástupc  ve vlád  (by  

oficiáln  ú ednických ministr ).  

 
 
3. Volební program 

 

Základní funkcí volebního programu je p esv it voli e, aby ve volebním klání dali 

hlas práv  této konkrétní stran . Prost ednictvím volebního programu dává strana p edevším 

najevo své názory na ešení problém  a formuluje svou ekonomickou a spole enskou vizi. 

Také forma volebního programu m že mít vliv na jeho vnímání u ve ejnosti. 

 SZ vchází do volebního klání s dvojicí dokument , které se vzájemn  dopl ovaly. Šlo o 

volební program Strany zelených – volby do Poslanecké sn movny 2010, který byl dopln n 

samostatným hospodá ským a protikorup ním dokumentem “ as pro obrat – zelená 

ekonomika a stát bez korupce“. Obsah obou dokument  byl vzájemn  propojen. 

Vlastní volební program byl len n do p ti obecných tematických blok . SZ dále zvolila 

netradi ní formu programu, když na mnoha místech jsou tená i aktivn  pokládány otázky, 

které ho nutí o otázkách p emýšlet.10 

Strana zelených se v rámci p edvolební kampan  pokusila vytvo it na pozadí grafického 

znaku ty lístku jednotné poselství pro voli e. Zam ila se takto na 4 úst ední body svého 

programu, které nazvala ty lístek témat, které m ní eskou politiku.  

 Konec korupce – slušnost v politice 

 Investice do trvalých hodnot – vzd lání, v da, kultura 

 Zelená ekonomika p ináší istý zisk 

 Zdravé prost edí, protože jde o život 

 

 

 

 
                                                
10 Eibl in Balík a kol., 2010:75 
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Obrázek . 1: ty lístek politických témat pro voli e zelených  

 

zdroj: www.zeleni.cz 

 

Kompletní verze volebního programu byla ve ejnosti p edstavena  22.3.2010.11  

 

4. Strategie kampan  

 

Volební kampa  Strany zelených byla založena na vizi isté politiky, tj. jak 

ekologicky isté, tak nezkorumpované. Volebním manažerem byl Roman Hv zda, který byl 

najat na vedení kampan  a není lenem strany. Strana spolupracovala s reklamním studiem 

Lab-Ad, které p edstavuje komer ní ást um leckého seskupení PodeBal, a voli ská setkání 

pro n  organizovala brn nská firma Last Minute Management. Kampa  byla cílená na velká 

sta, kde žijí v tší voli ské skupiny strany – nejvíce pak na Prahu a Brno.12 

 
 

4.1 Cíle kampan  

 
Cílem kampan  SZ byl jejich op tovný vstup do PS P R, tzn. p ekro ení 5% volební 

klauzule. SZ zahajuje kampa  se zna nými potížemi. V roce 2006 se dostala do PS jako 

                                                
11 Eibl in Balík a kol., 2010:77 
12 Matušková in Balík a kol., 2010:113 
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pom rn  jednotná politická síla, která byla schopná sjednotit tradi ní zelené a ekologicky 

orientované voli stvo a zárove  oslovit zna ný potenciál velkom stského liberálního 

voli stva. V roce 2010 si zelení velice dob e uv domují, že vchází do volební kampan  jako 

strana, která se podílela na moci v rámci vládní koalice, a která pro svou nízkou podporu v PS 

musela nalézat velmi složit  politické kompromisy. SZ dále p isp la k pádu vlády v období 

edsednictví R Evropské unii, nebo  dv  z jejích bývalých poslanky  hlasovaly pro 

vyslovení této ned ry. Proto muselo být cílem kampan  také vyvrácení stereotyp  o Stran  

zelených jako o stran  chaosu a nejednotnosti. Na této úrovni SZ v la, že se bude muset 

st etnout s Demokratickou stranou zelených, kterou založila poslankyn  Olga Zubová s 

podporou mediálního magnáta Soukupa. Tento lov k byl významným faktorem úsp chu SZ 

v roce 2006, avšak SZ v la, že v roce 2010 bude jejím významným protivníkem. Cílem 

kampan  v rámci její strategie tedy bylo p esv it voli e o pravdivosti témat v rámci 

zeleného ty lístku. 

 

4.2 Cílové skupiny 

 

Cílová skupina není v tomto p ípad  zdaleka tak homogenní jako je tomu u jiných 

stran. Sama SZ je tradi  zam ená na získání hlas  prvovoli . Po ítala však také s tím, že 

se jí poda í získat hlasy t ch, kte í nemají koho volit. Svým volebním programem cílili na 

„ekologicky citlivé studenty a mladé voli e“. Ty cht la SZ oslovit také tématy, jako jsou 

lidská práva a svoboda. Další cílovou skupinou byly ženy – matky s d tmi, kterým jde dle SZ 

o „zdravý vývoj jejich d tí, uvažují o budoucnosti, kvalit  potravin, kvalit  životního 

prost edí“. Dále ji zajímali „profesionálové v oblasti životního prost edí“ (u itelé, v de tí 

pracovníci, konzultanti, ú edníci státní správy, profesionální ochraná i, biozem lci a další), 

ale také senio i trávící aktivn  volný as v p írod  i další skupiny obyvatel, kte í p emýšlí o 

kvalit  života svého a svých blízkých. P i tvorb  svého volebního programu se tak de facto 

zam ila na dva širší segmenty (které se samoz ejm  prolínají): environmentáln  orientované 

voli e a liberáln  smýšlející voli e ve smyslu politického liberalismu. Jako liberální strana, za 

kterou se ozna ovala, se snažila také oslovit bývalé voli e liberálních proevropských stran a 

antiklausovských postoj .13 

Volb  cílových skupin a tím i nastavení témat p edvolební kampan , by  se m že zdát 

na první pohled správná, nebyla v nována dostate ná pozornost. Když se podíváme na cílové 

                                                
13 www.tvojevolba.cz 
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skupiny, na které je program SZ primárn  zacílen, m la SZ ve voli ské skupin  18-21 let 

(skupina tzv. prvovoli ) pouze 4,0 % a ve skupin  22-29  let 5,5 % voli ských hlas .14 

itom ješt  5. 5. na svém webu zelení deklarovali, že podle pr zkumu Centra pro výzkum 

ve ejného mín ní (CVVM) volí SZ tém  11 % lidí ve v ku 18-29 let.15  

edzv st nízkých volebních výsledk  p edznamenávaly již Studentské volby, které 

prob hly 26. – 28. 4. 2010 na gymnáziích, st edních odborných školách a st edních odborných 

ilištích. Studentské volby 2010 byly sou ástí vzd lávacího programu Jeden sv t na školách, 

konkrétn  projektu Kdo jiný?, zam eného na podporu aktivní ú asti mladých lidí v ob anské 

spole nosti. Kampa  SZ, p estože byla zacílena na podobná témata, jakým se v novaly strany 

napravo od politického st edu, nap . korupce, konsolidace ekonomiky nebo investice do v dy 

a vzd lání, nebyla tak p esv ivá, jako kampan  ostatních politických stran, které o svých 

st žejních tématech dokázaly potencionální voli e p esv it.16 

 

 
4.3 Rozpo et 
 

Celkový rozpo et kampan  byl 8 milión  korun, z ehož 3,5 milion  bylo vy len no 

na nákup prostoru v médiích, v n kterých p ípadech i na venkovní reklamu a reklamní plochy 

v autobusech a tramvajích. Výraznou položku v rozpo tu p edstavovaly peníze vydané na 

internet, celkem 2,5 milionu, z toho 1 milion K  na Facebook. V rámci kontaktní kampan  se 

konala voli ská setkání a koncerty, na které byl rozpo et 0,5 milion . Zbývající ást rozpo tu 

SZ utratila za natá ení volebních spot , mediální tréninky, nákup databází a další položky.17 

 

4.4 Tón kampan  

V rámci tónu kampan  je nejefektivn jší rozd lit strategii na tzv. confrontation 

strategy (konfliktní strategie), která vymezuje ty situace, kdy voli  volí stranu nebo kandidáta 

jako nejmenší zlo, nebo proto, že chce vyjád it sv j hlas proti jiné stran . M žeme íct, že 

z pohledu voli e se jedná o protestní volbu. Opakem této strategie je tzv. inducement strategy 

                                                
14 Mezi prvovoli i usp ly pravicové strany [online]. 29.5.2010, [cit. 2011-07-15].  Dostupný z WWW: 
http://www.novinky.cz/domaci/201682-mezi-prvovolici-uspely-pravicove-strany.html 
15 Mladí lidé volí Zelené [online]. 5.5.2010, [cit. 2011-07-15].  Dostupný z WWW:  
http://www.zeleni.cz/media/aktuality/mladi-lide-voli-zelene/ 
16 http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=424 
17 Matušková in Balík a kol., 2010: 113  
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(p esv ovací strategie), p i které se kandidát nebo strana snaží voli e p esv it, že jeho 

zájmy jsou shodné se zájmy strany nebo kandidáta.18  

V rámci výb ru strategie musela SZ vzhledem ke svému potencionálnímu voli stvu 

jednozna  volit tzv. inducement strategy. Navíc se v rámci volební strategie a tónu 

kampan  musela soust edit na ty problémy, které vyplynuly z ú asti ve vládní koalici. Výb r 

tónu kampan  byl však také závislý na tématech, která byla nastolena i politickými 

protivníky. SZ se v této souvislosti musela vyrovnat i s adou nep íjemných skute ností:  

 

 Poslankyn  Jakubková a Zubová se stávají aktivními odp rci politiky SZ a tím na 

ve ejnosti potvrzují zavedený stereotyp její nejednotnosti a chaoti nosti. 

 estože zelení vždy proklamovali slušnost a korektnost v pr hu politických 

jednání, ve ejnost nezapomn la na vulgární e-mail Martina Bursíka p i p íležitosti 

prezidentské volby na adresu poslankyn  Zubové, kdy velmi nevhodným zp sobem 

kritizoval její neú ast. A  m l být p edm tný e-mail adresován Bursíkov  partnerce 

Jacques, nedopat ením jej dostala sama Zubová, která jej následn  zve ejnila 

v médiích. 

 V rámci volební kampan  ztrácí SZ osobnost Karla Swarzenberga, který p estupuje do 

konkuren ní strany TOP 09 a SZ z tohoto d vodu hrozí odliv ásti voli stva. 

 Ve velmi sledovaném programu Jana Krause - Uvoln te se, prosím - prokáže 

poslankyn  a partnerka M. Bursíka - K. Jacques zásadní neznalost ekologické 

problematiky, nebo  není schopna vysv tlit pojem biomasa. Úryvek z tohoto 

programu se na You Tube, stal již tak ka kultovní záležitostí.19 

 Do voleb vede stranu nový, mladý a nezkušený politik Ond ej Liška. 

 

Tyto zna né problémy ve vedení kampan  se pokouší vyvážit Strana zelených snahou o 

získání podpory známých a populárních osobností.20 

 
 
 
 
 
 
                                                
18 BAINES,  Paul  R.,  Voter  Segmentation  and  Candidate  Positioning.  In  NEWMAN,  Bruce  I.  Handbook of 
Political Marketing. 1999, s. 403-422. 
19 http://www.youtube.com/watch?v=KC14wkw6uVA 
20 http://www.zeleni.cz/podporuji-nas/ 
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4.5 Témata kampan  
 

Tématy pro volby do PS byly p edevším zvládnutí dopadu krize a vyvedení z 

nebezpe í dluhové pasti, diskuze o sociálním systému a zdravotnictví a problematika 

efektivnosti státu a korupce.  

Témata kampan  se snaží SZ nastolit z již zmi ovaného zeleného ty lístku a dále pak 

jednotlivými ástmi programu, které vypracovávaly specializované týmy odborník . 

Na ekonomickém programu se podíleli p ední ekonomové - Jan Švejnar, Tomáš 

Sedlá ek a Miroslav Záme ník, a byl ekonomickými odborníky velmi oce ován. Jeho 

prioritami byl boj s korupcí, tvorba nových pracovních míst, zejména v oblastech istých 

technologií, a snižování zadlužování, ovšem ne na úkor investic do školství, v dy nebo 

kultury.21 

 

4.6 Na asování kampan  

Dalším faktorem ovliv ujícím úsp šnost komunika ní strategie je zvolení správného 

na asování. Tento faktor byl ve volbách 2010 navíc výrazn  ovlivn n faktem, že kampa  již v 

podstat  probíhala od léta 2009.  Potom, co byl Ústavním soudem zrušen ústavní zákon 

umož ující zkrácení volebního období a konání p ed asných parlamentních voleb na podzim 

2009, Ji í Paroubek znemožnil konání voleb ješt  v roce 2009 a bylo jasné, že se uskute ní až 

v ádném termínu v kv tnu 2010.  Proto m la kampa  SZ stejn  jako kampan  ostatních stran 

dv  fáze. První prob hla v zá í 2009, druhá v kv tnu 2010. Mezitím dále b žela udržovací 

kampa , ale vzhledem k nedostatku finan ních prost edk  nebyla nijak intenzivní. 

  

4.7 Úrove  kampan  

SZ se v kampani soust edila na centrální úrove , a v tšina p edvolebních mítink , akcí 

i koncert  se odehrávala v Praze a okolí. Hlavní tvá í se stal její p edseda Ond ej Liška. 

Jedinou významn jší postavou vy nívající v rámci jiného regionu byl severo eský lídr Martin 

Bursík, který se zam il p edevším na boj o zachování limit  t žby uhlí. Kampa  v Horním 

Ji etín  zahájil s p lro ní dcerou Noemi a p edstavil spolukandidáty i hlavní motto pro 

                                                
21 Miroslav Záme ník on-line: Která strana má "nej" ekonomický program? IHNed.cz [online]. 25. 3. 2010, [cit. 
2011-05-15]. Dostupný z WWW: <http://byznys.ihned.cz/c1-41813950-miroslav-zamecnik-on-line-ktera-strana-
ma-nej-ekonomicky-program>. 
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Ústecký kraj. Tím byl refrén písn  Až skupiny Katapult: „A co  d ti,  mají  si  kde  hrát?” SZ 

použila rovn ž plakáty a billboardy, na kterých jsou politici SZ obklopeni svými d tmi. Stejný 

motiv zdobil jeho volební auto, které jezdilo na hybridní pohon.22 Hybridní pohon je 

kombinace spalovacího a elektrického motoru. Dosahuje tak nízké hlu nosti a nižšího objemu 

výfukových zplodin. 

 

Obrázek . 2: Volební auto Martina Bursíka 
 
 

 
 
zdroj: www.zeleni.cz 

 
4.8 Tvá e kampan  
 

V p ípad  SZ nelze jasn íci, která z osobností byla nejvýrazn jší tvá í celé kampan , 

esto m žeme tvrdit, že o podporu odborník  a um lc  z oblasti kulturního, politického i 

deckého života nem la strana nouzi. Jednou z nejvýznamn jších tvá í celé politické 

kampan  byl bývalý prezident Václav Havel. Ten vyjád il podporu SZ n kolikrát v pr hu 

kampan .23 Dalším výrazným podporovatelem SZ byla významná eská socioložka Ji ina 

Šiklová, která kandidovala za Stranu zelených v roce 2009 ve volbách do Evropského 

parlamentu.24  

                                                
22 Bursík zahájil volební kampa  s d tmi a refrénem Katapultu [online]. 2.4.2010, [cit. 2011-06-28]. Dostupný z 
WWW:http://zpravy.idnes.cz/bursik-zahajil-volebni-kampan-s-detmi-a-refrenem-katapultu-pa1-
/domaci.aspx?c=A100402_104633_domaci_mad 
23 nap . http://www.youtube.com/watch?v=6BYw7hvdEJs&feature=player_embedded 
24 Pro  Ji ina Šiklová volí Zelené. [online]. 2010 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zeleni.cz/green-tv/osobnosti-pro-sz/proc-jirina-siklova-voli-zelene/>. 
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Významnými p íznivci SZ byla také skupina gay a lesbicky orientovaných lidí, 

reprezentovaných Ji ím Hromadou. SZ dlouhodob  podporuje kroky sm ující k v tšímu 

rozší ení práv této komunity, zejména možnost osvojit si biologické dít  registrovaného 

partnera, individuální možnosti osvojení i za azení tématu sexuálních menšin do výuky na 

školách.25 

SZ také podpo ila významná eská dokumentaristka Olga Sommerová. Ta ve svém 

spotu vyjád ila p ání, aby se do politiky vrátila poctivost a aby se do vrcholné politiky dostalo 

více žen. Podpo ila tedy pozitivní diskriminaci ve form  „zipu” na kandidátkách SZ. To 

znamená, že v každé trojici kandidát  SZ musí být alespo  jedna žena.26 

V  neposlední  ad  podpo il  SZ  známý  eský  psycholog  Slavomil  Hubálek.  U  SZ  

vyzdvihl d raz kladený na p írodu, hodnoty stavící se proti hromad ní zisku a ochranu 

lidských práv.27  

 
Obrázek . 3: Billboard s osobnostmi podporujícími SZ  

 

zdroj: www.zeleni.cz 

 

 
 

                                                
25 Pro  Ji í Hromada volí Zelené [online]. 2010 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zeleni.cz/green-tv/osobnosti-pro-sz/proc-jiri-hromada-voli-zelene/>. 
26 Pro  Olga Sommerová volí Zelené. [online]. 2010 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zeleni.cz/green-tv/osobnosti-pro-sz/proc-olga-sommerova-voli-zelene/>. 
27 Pro  Slavomil Hubálek volí Zelené. [online]. 2010 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zeleni.cz/green-tv/osobnosti-pro-sz/proc-slavomil-hubalek-voli-zelene/>. 



16 
 

4.9 Slogany a logo 
 

Kampa  SZ byla poprvé zahájena již na podzim 2009, konkrétn  p edseda Ond ej 

Liška p edstavil dne 26. 8. 2009 hlavní motiv p edvolební kampan . SZ se v rámci 

edvolebního boje rozhodla zam it na otázky klimatu. Zde se však jednalo nejen o zm nu 

klimatu z pohledu ekologického, ale také zm nu klimatu ve spole nosti, kultu e a v 

neposlední ad  také v eské politice. Slogan „Zm me klima v eské politice“ tak dostal také 

jiný význam, než jaký se SZ obvykle spojujeme. To strana podtrhla požadavkem na zvýšení 

transparentnosti financování politických stran, p emž sama dala k dispozici seznam dárc  a 

pen žitých dar , které obdržela v roce 2009.28 

 

 

 

Obrázek . 4: Hlavní motiv p edvolební kampan , podzim 2009 

 
zdroj: www.zeleni.cz 

 

Hlavní slogan kampan  SZ byl: Volte istou politiku. Volte zelené! Tímto sloganem 

zelení nazna ují, že cht jí vymýtit korupci a znovu obnovit slušnost v eské politice. Druhým 

aspektem tohoto sloganu je ú ast SZ na budování zelené ekonomiky, která p ináší istý zisk. 

Dalším heslem, rovn ž používaným v kampani, bylo heslo: „Cesta z krize vede po 

zelené“. Tímto heslem se zelení obraceli na voli e, které zajímal pohled na ekonomickou krizi 

a její ešení z hlediska formulace základ  „nové-zelené ekonomiky“. Ta zahrnovala oslovení 

edních ekonom  a spolupráci s nimi, vymýcení korupce a vzestup spole enské d ry 

v politiky, masivní investice do vzd lání a v dy nebo inovace v oblasti istých zdroj  

energie.29 

                                                
28 Zm me klima v eské politice, lákají voli e zelení [online]. 26.8.209, [cit. 2011-06-14]. Dostupný z WWW: 
http://zpravy.idnes.cz/zmenime-klima-v-ceske-politice-lakaji-volice-zeleni-fxk-
/domaci.aspx?c=A090826_135438_domaci_mku 
29 P edseda Strany Zelených Ond ej Liška odpovídá na dotazy signály.cz [online]. 17.5.2010 [cit. 2011-06-11].  
Dostupné z WWW:  http://politika-volby.signaly.cz/1005/predseda-strany-zelenych-ondrej 
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Jak již napovídá samotný název strany, který se používá na celém sv  pro 

ekologicky orientované strany, je barvou SZ samoz ejm  zelená. Vyjad uje tím sep tí s 

írodou a ochranou životního prost edí. Znakem strany je zelený ty lístek jako výraz 

životního optimismu. Autorem tohoto ty lístku je p ední eský typograf František Štorm.30 

Barva a znak jsou používány na všech tišt ných materiálech a používá se dále jako logo pro 

komunikaci s vn jším prost edím. Pro zd razn ní “zelených” postoj  jsou ve volební 

kampani používána zelená tri ka a šály. 

                                                
30 František Štorm – design kampan  je veden programem KVALITY ŽIVOTA[online], [cit. 2011-10-31]. 
Dostupný z WWW: http://strana.zeleni.cz/225/clanek/frantisek-storm-design-kampane-je-veden-programem-
kvalita-zivota/ 
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Obrázek . 5: Strana zelených - logo z dob p ed zvolením do Sn movny (vlevo) a poté 
(vpravo)  

 

 

zdroj: www.zeleni.cz 

 

5. Mediální mix 

Voli i, jakož i politici ve starých i nových demokraciích, jsou nuceni vyrovnávat se se 

zm nou zp sobu volební sout že i politické skute nosti p edevším v d sledku vzr stající role 

nového faktoru, kterým jsou média.31  

Pojmem média je v sou asné dob  mín n p edevším tisk, televize, pop . jiná média 

založená na digitálním zpracování a p enosu dat, která m žeme ozna it pojmem „nová“. 

Slovo médium jako takové pochází z latiny a znamená prost edek, prost edníka, 

zprost edkující initel. Obory, které se v nují r zným projev m mezilidské, sociální 

komunikace, ozna ují tímto pojmem to, co zprost edkovává n komu n jaké sd lení, tedy 

médium komunika ní.32 

 

5.1 Média a p edvolební pr zkumy 

Od za átku zve ej ování p edvolebních dotazníkových šet ení jsou jejich výsledky 

edm tem mnoha diskusí. Sice se vyzdvihuje jejich kladná role ve form  zp tné vazby mezi 

politickým systémem a ob any, sou asn  jsou však p edm tem mnohých kritických diskuzí. 
                                                
31 Petrová in Balík a kol., 2010: 117-118 
32 Jirák a kol., 2003:15-16  



19 
 

Mezi nejzávažn jší námitky pat í názor, že ovliv ují ve ejné mín ní, odrazují voli e od volby 

stran, které takzvan  nemají šanci p ekro it p tiprocentní hranici, a tím uzavírají politický 

systém.  

Mezi další závažné potíže pat í nedbalá interpretace výstup  šet ení. Data jsou asto 

vytržena z kontextu a sou asn  jsou p i nadbytku r zných šet ení mezi sebou nesprávn  

srovnávána, což vede k mnoha zkreslením a zmatení voli . 

Data z p edvolebních šet ení se nepochybn  využívají jako sou ást p edvolební 

kampan . Politické strany bývají ostatn asto samy zadavateli p edvolebních pr zkum  a je 

tedy logické, že jejich výstupy užívají pro vlastní pot eby.  

  Jeden z Bursíkových spolupracovník  z té doby, který si nep ál být jmenován, cituje 

jeho výrok: „Je lepší utratit sto padesát tisíc za pr zkumy než za billboardy.“ Není bez 

zajímavosti, že jak za kampaní SZ v roce 2006, tak za kampaní V cí ve ejných v roce 2010 

stál reklamní magnát Soukup. 33 

 

Tabulka . 2: Vývoj stranických preferencí v roce 2006 

 

Vývoj stranických preferencí v roce 2006 (v %) 
 leden únor b ezen 
ODS 28 28,5 25,5 

SSD 27 23 21 
KS M 12 11,5 12,5 
Strana zelených 2,5 6 10 
KDU- SL 6 7,5 6,5 
US-DEU 1 0,5 0,5 
Jiné 1,5 2 3 
Neví 22 21 21 

                              
zdroj: Eibl 2006:93-95; Centrum pro výzkum ve ejného mín ní 

 
  Z hlediska p sobení pr zkumu ve ejného mín ní na volební výsledek strany je SZ 

jedním z nejlepších p íklad  nesmírného vlivu pr zkumných agentur na voli ské preference. 

Ješt  v prosinci 2005 byla SZ pokládána za nep íliš známý spolek lidí, kte í nemají nejmenší 

šanci na volební úsp ch. Podle pr zkumu CVVM, který byl zve ejn n 23. 12. 2005, by SZ 

volila 3% lidí. Již za n kolik týdn  p išel ovšem zásadní zvrat a únorový pr zkum agentury 

                                                
33 Výzkumy p edvolebních preference: informace nebo manipulace?  [online]. 22.5.2010, [cit. 2011-06-14]. 
Dostupný z WWW: http://www.denikreferendum.cz/clanek/3751-vyzkumy-predvolebnich-preferenci-informace-
nebo-manipulace 
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STEM poprvé p isoudil SZ 5%, tedy hranici nutnou pro vstup do PS  R. Faktem je, že 

Bursíkovu stranu v roce 2006 podezírali politi tí konkurenti, že si první pr zkum prost  

objednala a zaplatila. Sám Martin Bursík komentoval s odstupem první p ekro ení 5% hranice 

takto: „Lidem, kte í s vámi stranu budují, ale i všem voli m to ukazuje, že má cenu pracovat, 

že hlasy pro stranu nejsou vyhozenými.“34 

Z hlediska volebního výsledku SZ je d ležité zd raznit fakt, že volební pr zkumy od 

podzimu 2009 do kv tna 2010 pravideln  za azovaly SZ pod p tiprocentní hranici nutnou ke 

vstupu do PS P R a naprostým neúsp chem skon ila SZ i ve studentském hlasování, kde 

dosáhla 5,3% hlas , což byl z hlediska cílové skupiny prvovoli  špatný výsledek. 

 

 

5.2 Tišt ná média 

 

Plakát, politický leták a pozd ji tisk jsou tradi ními a d ležitými prost edky, které jsou 

využívány politiky a stranami v politických kampaních.35 

  

5.2.1 Inzerce v tisku 
 

Vzhledem k zna  omezenému rozpo tu se SZ rozhodla, že inzerci v novinách a 

asopisech použije ve své volební kampani velmi omezen  a vizuální podobu tak nechala 

shodnou s použitou venkovní reklamou.  

 Na p edvolebních mítincích rozdávala leták ty lístek politických témat pro voli e 

(viz obrázek . 1). 

Nejv tší zájem v novala média p ed volbami ODS, p emž za politickou reklamu 

utratila nejvíc SSD. Spole nost Newton Media porovnala spontánní, tedy neplacenou 

publicitu vybraných politických stran a náklady, které vynaložily na inzerci v tisku, na 

internetu a venkovních plochách. 

Obecn  nejv tší pozornosti médií, a to jak tišt ných, tak i internetových, televize a 

rozhlasu se v p edvolebním období t šily velké strany, tj. ODS a SSD, kterým náležel 

dohromady tém  šedesátiprocentní podíl na souhrnné medializaci osmi stran (ODS, SSD, 

                                                
34Honba za magickými procenty [online]. 20.2.2010, [cit. 2011-05-14]. Dostupný z 
WWW:http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A100220_000007_ln_noviny_sko 
35 UNIE Vydavatel . M&M [online]. 5.8.2010 [cit. 2011-05-14]. Media projekt. Dostupné z WWW: 
<http://www.mam.cz/download/economia/DOT/MAM/vyzkumy/MPtisk1Q10a2Q10.pdf>. 
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KS M,  KDU- SL,  TOP  09,  Strana  zelených,  V ci  ve ejné  a  Strana  práv  ob an  –  

Zemanovci). 

Na inzerci v tisku vsadila také SZ, která investovala 89% z celkových asi 1,2 milionu 

korun vynaložených na p edvolební reklamu. K tomuto je však t eba dodat, že na sum , 

kterou osm stran podpo ilo svou propagaci, se SZ nepodílela ani jedním celým 1%. 36 

 
 
5.2.2 Venkovní reklama 
 
 
 
Tabulka . 3 : Srovnání spontánní publicity stran s výdaji na tišt nou, outdoor a 
 internetovou inzerci       
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Petrová (in Balík a kol., 2010: 121) 
 
 
 

Tabulka . 3 ukazuje zajímavé srovnání spontánní publicity s výdaji jednotlivých 

politických stran ve volbách do PS 2010 na tišt nou, outdoor a internetovou inzerci. Jinými 

slovy srovnání, kolik strany investovaly do inzertní kampan  a jaký prostor v novala 

sledovaná média politickým stranám a lídr m. V principu lze konstatovat, že pokud politické 

strany cht jí n co sd lit ve ejnosti, mají dv  základní možnosti. První možností je zakoupení 

inzertní plochy a sd lení zprávy p ímo prost ednictvím nosi  plochy, jakými jsou nap íklad 
                                                
36 Nejv tšímu zájmu médií se p ed volbami t šila ODS, v inzerci nemá SSD konkurenci [online].  [cit. 2011-
05-15]. Dostupný z WWW: http://www.newtonmedia.cz/volby-media-ods-inzerce-cssd 
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plakáty, letáky, inzerce v tisku. Druhou možností je nep ímá komunikace s voli em, kterou 

zprost edkují média. Za tuto službu se médiím neplatí, ale samoz ejm  zde existuje da , že 

informace mohou býti kritické. Z hlediska Strany zelených je patrné, že v kampani zna  

evyšovala spontánní publicita, která inila 8% p ísp vk , v protikladu s výdaji na tišt nou, 

outdoor a internetovou inzerci, kde p edstavovaly výdaje 1% z celkových výdaj  volební 

kampan .37 

V první fázi volebního boje na podzim roku 2009 vsadila SZ v rámci billboardové 

kampan  na svého lídra Ond eje Lišku, který se na zeleném pozadí s deštníkem v ruce chrání 

ed bou kou p edstavovanou oblá kem s blesky. Vedle namalované sluní ko tak symbolizuje 

možný návrat k „proslun ným“ zít m, pokud voli i podpo í ve volbách SZ. Billboard je 

dopln n heslem, které SZ používala v první fázi p edvolební kampan  - Zm me klima 

v eské politice. 

 
Obrázek . 6: Billboard Strany zelených v první fázi volebního boje, zá í 2009  
 
 

 
 
zdroj: www.zeleni.cz 

 

V druhé jarní fázi p edvolebního boje se SZ rozhodla použít „ ist jší“ koncepci 

billboardové kampan . P estože zachovala koncept zobrazení lídra SZ, byla vizuální stránka 

celkov  jednodušší a ist jší, pouze s výzvou k ú asti ve volbách a s heslem - Volte istou 

politiku! Volte zelené.  

 

 

 

                                                
37 Petrová in Balík a kol., 2010: 121 
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Obrázek . 7: Billboard Strany zelených ve druhé fázi volebního boje, kv ten 2010 

 

 
 
zdroj: www.zeleni.cz 

 

Dále se v billboardové kampani strana zam ila na svá tradi ní témata a využila také 

kterých pozitivních ohlas  na „úplatká skou aféru“, resp. na test korupce, který si pro 

politiky politických stran p ipravila MF Dnes. Zelení se stali jasným vít zem testu, když 

hlavní manažer zelených Tomáš Pr ša návrh na dar jednoho miliónu korun vým nou za 

podporu loterijního zákona odmítl. Toho poté zelení využili na billboardu s heslem - V te 

m, kdo se nenechali koupit!  

Obrázek . 8: Billboard Strany zelených ve druhé fázi volebního boje, kv ten 2010, 
te t m, kdo se nenechali koupit  

 

zdroj: www.zeleni.cz 
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5.3 Audiovizuální média 

 5.3.1 Televize 

Televize se vzhledem ke svému masovému dosahu a sugestivnímu používání zvuku a 

obrazu stala dobrým místem pro prezentaci stran a politik . Objevuje se v širším rozsahu v 

polovin  20. století a rychle dosahuje na rozhodující pozici mezi prost edky masové 

komunikace. Ve volební kampani do PS televize používala p edevším formátu diskuzí 

kandidát . eská televize, jako televize ve ejné služby, p ipravila p edvolební po ad Otázky 

Václava Moravce Speciál ve 14 krajích v období od 17. února do 19. kv tna. Pr rná 

sledovanost OVM Speciál na T 1 byla 4,8% (tj. 427 tis. divák ). Nejvíce pozornosti 

novali diváci vydání z regionu Praha, kdy se u televize sešlo tém  750 tis. divák .38 

Zm it a popsat vliv televize se dlouhodob  snaží mnoho teoretik  pomocí r zných 

aplikací, jednozna nou odpov  však neznáme. Pro srovnání lze uvést data Factum Invenio, 

která uvádí, že pouze 7,2% voli  diskuzní po ady v televizi nebo rozhlase v bec 

nesledovalo. Tém  dv  p tiny (38,2%) voli  p iznává, že je p edvolební diskuze ovlivnily 

alespo  z ásti a p tina (19,2%) uvádí, že je ovlivnily významn .39 

Prvním ze t í zástupc  SZ, kte í se na základ  volebních pr zkum  probojovali do 

OVM Speciál, byla dne 3. 3. 2010 Lucie Horváthová, vedoucí terénních program , která se 

zabývá zejména koordinací terénních program  poskytujících vým nu injek ních st íka ek 

narkoman m, poskytování krizové intervence i  zprost edkování kontaktu nebo odkazu na 

další zdravotní a sociální služby. V tomto po adu se zástupkyn  SZ m la možnost vyjád it 

k tématu spalovny nebezpe ných odpad  v Rybitví. 

Dne 24. 3. 2010 se OVM Speciál zú astnil fundraiser40 neziskové organizace Martin 

Marek. Ten se výrazn ji zviditelnil v souvislosti s kauzou plze ské právnické fakulty, když 

jako jeden z prvních upozornil na nesrovnalosti s odevzdáváním a hodnocením kvalifika ních 

prací. Tomuto tématu se rovn ž v novaly OVM, p emž se dotkly dalších problém , jako 

jsou reforma vysokého školství i poslanecká imunita. 

 

                                                
38 Petrová in Balík a kol., 2010 : 131 
39 Petrová in Balík a kol., 2010 : 131 
40 Fundriser je lov k, který se zabývá fundraisingem, tedy inností, jejímž výsledkem je získání finan ních 
prost edk  na obecn  prosp šnou innost. 
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Dne 7. 4. 2010 se uskute nily v po adí další OVM Speciál. V tomto po adu se 

edstavil zástupce SZ, krajinný ekolog, Alois Pavli ko. Kandidát SZ m l výjime nou 

možnost vyjád it se k témat m blízkým SZ, jako jsou dostavba jaderné elektrárny Temelín, 

rovcová kalamita na Šumav i zlepšení celkové pé e o krajinu. Toto byl zárove  poslední 

Speciál OVM, na kterém m la SZ svého zástupce.41 

V rámci p edvolebního zpravodajství za ala televize Prima vysílat každodenn  ve své 

hlavní zpravodajské relaci m sí ní cyklus zpráv založený na odpo ítávání dn  zbývajících do 

voleb. Každý den byli p edstavitelé všech parlamentních stran dotazováni na jedno 

edvolební téma. Celkem se p edvolební líd i vyjád ili ke t iceti pal ivým témat m, jako 

jsou d chodová reforma, reforma justice i zdravotnická reforma. Jednalo se o stru ná 

vyjád ení, která ale ve své podstat  jasn  vyjad ovala základní postoj strany k dotazovanému 

tématu. Další kandidující neparlamentní strany byly z tohoto p edvolebního cyklu vyjmuty. 

Z tohoto hlediska byla SZ ve výhod , nebo  se jako parlamentní strana mohla vyjád it ke 

všem témat m, a jasn  tak potenciálnímu voli i sd lit sv j postoj. Zárove  byl proveden 

kvantitativní rozbor p ehledu výskytu mluv ích zastupujících jednotlivé strany v po adu 

Zpráv televize Prima.42 

Televize Nova se v programové nabídce v novala p edvolební tématice spíše okrajov  

a nekomplexn . V hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny se p edstavitelé jednotlivých 

stran vyjad ovali k p edvolebním témat m výhradn  v souvislosti s aktuálním politickým 

ním. V tšího souvislého prostoru se SZ dostalo v souvislosti s nuceným odchodem 

Michaela Kocába43, i když taková mediální prezentace nijak nep isp la k dobrému jménu 

SZ.44 

V období od 3. 5. 2010 do 24. 5. 2010 probíhaly v po adu T 1 Události, komentá e 

edvolební duely, v nichž proti sob  argumentovali zástupci dvou politických stran. Dvojice 

stran v tomto p ípad  ur il los. Tento zp sob volby dvojic je p inejmenším diskutabilní, nebo  

televize proti sob  postavila strany nesoum itelného postavení a vlivu na politické d ní 

                                                
41 Monitoring vysílání programu eské televize [online].  [cit. 2011-11-22]. Dostupný z WWW: 
http://www.rrtv.cz/cz/files/metodiky/CT.pdf 
42 Analýza vysílání programu Prima k volbám do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky 2010 
[online] [cit. 2011-11-15]. Dostupné z WWW: http://www.rrtv.cz/cz/files/metodiky/Prima.pdf 
43 SZ vyzvala M. Kocába k rezignaci, ten však výzvu k odstoupení neuposlechl a následn  rezignoval až po 
nátlaku premiéra Fischera. 
44Analýza vysílání programu Nova k volbám do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky 2010 
[online]. [cit. 2011-11-15]. Dostupné z WWW: http://www.rrtv.cz/cz/files/metodiky/Nova.pdf 
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(duely SSD vs. Konzervativní strana, ODS vs. Evropský st ed). SZ zastupoval v duelu její 

edseda Ond ej Liška, který stanul proti lídrovi Ob ané.cz Petru Havlíkovi.45 

 

5.3.1.1 Televizní spoty 
 

Od 12. 5. 2010 do 25. 5. 2010 probíhalo v eské televizi vysílání p edvolebních spot  

všech politických stran zú ast ujících se voleb. Ve spotu SZ vystupují její sympatizanti a 

podporovatelé. Casting, tedy výb r vystupujících, probíhal p es Facebook a tzv. Zelenou sí , 

volné sdružení p íznivc  a podporovatel  Strany zelených. Vybraní akté i si pak v rámci 

ipraveného scéná e sami zvolili tu roli, která jim nejvíce odpovídala podle profesního 

za azení, životní zkušenosti a názoru. S jedním z protagonist  p išla na natá ení celá rodina a 

nakonec jsou v záb ru všichni. 

Ond ej Liška ke konceptu klipu sd lil, že klip je ernobílý, aby co nejsiln ji vynikla 

naléhavost jednotlivých sd lení. ernobílá lépe odráží obecnou náladu ve spole nosti a 

znechucení z politiky. Budoucnost bude barevn jší, až p eváží istá politika. „Už te  ji 

žeme zvolit“.46 

Dále SZ nasadila do vysílání eské televize trilogii p edvolebních spot  s názvy 

Nebojte se!47, Kde jsou ženy?48 a Nechci, aby nám vládli.49 Samotné názvy jasn  nazna ují, 

jaké je poselství t chto p edvolebních spot . Klipy originální jak nám tem, tak provedením, 

nato il režisér Jakub Sommer.50 

 

5.3.2  Rozhlas 

Jestliže tisk promlouval k lidem tišt ným slovem a následn  také ilustrací, rádio 

využívalo vždy jen hlas jako hlavní prost edek ke zprost edkování informace. Rádio znovu 

obnovuje význam mluveného slova a umožnuje sd lovat informace. Druhým významným 

aspektem rádia jako prost edku informace je jeho dosah, který je širší než v p ípad  tisku. 

                                                
45 Analýza p edvolebního vysílání eské televize, konkrétn  po ad  UDÁLOSTI, KOMENTÁ E, Reporté i 

T, 168 hodin, Politická inventura a Hyde park  z období p ed parlamentními volbami v R 2010. [online].  [cit. 
2011-11-22]. Dostupný z WWW: http://www.rrtv.cz/cz/files/metodiky/CT1aCT24.pdf  
46 Strana zelených [online]. 2010 [cit. 2011-05-14]. P edvolební televizní spot SZ. Dostupné z WWW: 
<http://www.zeleni.cz/media/aktuality/predvolebni-televizni-spot-sz/>. 
47 http://www.youtube.com/watch?v=gg23n1-aW3E 
48 http://www.youtube.com/watch?v=aJnqoWUVkKw 
49 http://www.youtube.com/watch?v=zmcgQK-N17o 
50 Kompletní trilogie p edvolebních spot  SZ [online]. 23.5.2010, [cit. 2011-10-15]. Dostupný z WWW: 
http://www.zeleni.cz/media/aktuality/kompletni-trilogie-predvolebnich-spotu-sz/ 
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eský ve ejnoprávní rozhlas se poprvé ve své historii zapojil do voleb do PS v roce 2010 

ve ejnými p edvolebními diskuzemi krajských lídr . Šlo o nejrozsáhlejší volební projekt od 

za átku jeho vysílání. Série 14 p edvolebních diskuzí za ala 6. dubna a moderoval je Martin 

Veselovský. Tým Radiožurnálu postupn  zavítal do každého kraje a na jednotlivých 

projektech úzce spolupracoval s regionálními stanicemi Ro. Sou ástí projektu byl exkluzivní 

výzkum, který pro Ro provád ly agentury SC&C a STEM. Ke každému kraji tak m l tým 

Radiožurnálu nejnov jší výzkum preferencí. Diskuse se zú astnili krajští líd i stran. Klí em k 

jejich výb ru byl práv  výzkum SC&C a STEM. Pro ú ast v po adu byla dána sm rodatná 

minimální hranice 5 % preferencí.  Dne 25. 5. 2010 dorazila série p edvolebních diskuzí do 

Prahy, kde se jí zú astnili líd i nejv tších politických stran. Pozvání p ijali: Karel 

Schwarzenberg (TOP 09), Cyril Svoboda (KDU- SL), Ond ej Liška (Strana zelených), 

Vojt ch  Filip  (KS M),  Radek  John (V ci  ve ejné)  a  Miloš  Zeman (SPOZ).   26.  5.  2010 se  

konal duel volebních lídr  - Ji ího Paroubka ( SSD) a Petra Ne ase (ODS).51 

 

5.4 Nová média 

Termín nová média poprvé použil v 60. letech Marsahll MacLuhan a ozna oval jím 

elektronická média a jejich obsah.52 MacLuhan formuloval n které teze, které se díky 

internetu opravdu napl ují. Moderní komunika ní prost edky odbourávají geografické, 

politické a další bariéry a lidé po celém sv  mohou být nyní v kontaktu a sdílet a vym ovat 

si navzájem informace. Pom rn  výstižn  dokázal ve svém lánku shrnout rozdíly nových 

digitálních (internetových) a p vodních “papírových” médií Št pán Kotrba. Nová média 

podle n j stírají asová i lokální omezení a vytvá ejí ze sv ta MacLuhanovu globální vesnici.  

Oproti p vodním médiím jsou charakterizována interaktivitou, multimediální asociativností, 

víceúrov ostí a vícesm rnou komunikací a distribucí informací. Hlavní platformou nových 

médií je v sou asné dob  internet, o kterém m žeme hovo it jako o prvním masovém médiu. 

Navíc se jedná o první médium, které je zárove  trvalé a aktuální.53  

                                                
51 VESELOVSKÝ, Martin. Zpravy.rozhlas.cz [online]. 25.5.2010 [cit. 2011-05-14]. Volební diskuse s lídry 
stran. Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/volby/_zprava/737758>. 
52 Pavlí ek, 2007:9  
53 KOTRBA, Št pán. Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé. Britské listy [online]. 29.1.2004, [cit. 
2011-05-14]. Dostupný z WWW: <http://blisty.cz/art/16745.html>. 
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Základem online komunikace SZ byly její webové stránky www.zeleni.cz. Ty 

obsahovaly veškeré informace ohledn innosti strany, jejích kandidátech, volebním 

programu a p edvolební kampani. 

Vedle klasického webu se nov  objevuje web druhé generace (tzv. Web 2.0), který 

umož uje lidem navzájem více spolupracovat. Web 2.0 vytvá í prost edí pro spolupráci, 

interakci a tvorbu, editaci a sdílení obsahu, nap íklad prost ednictvím sociálních sítí, blog , 

wikisystému, program  na sdílení apod.  Konkrétn  se jedná o Google, Wikipedii, Facebook, 

MySpace, You Tube, Amazon, Flickr.54 

Jednou z nejznám jších aplikací webu 2.0 jsou tzv. sociální sít , které m žeme 

definovat jako každý systém, který „umož uje vytvá et a dodržovat seznam vzájemn  

propojených kontakt .“55 Rychlý rozvoj tzv. nových médií vede ke zm nám v komunika ním 

mixu. Nová komunika ní média nenabízejí jen nové informa ní možnosti, ale také otevírají 

prostor pro dialog a interakci. 

Strana zelených se snaží zahrnout nová média a zvlášt  pak sociální sít  (nap . 

Facebook) do své komunikace opravdu intenzivn . Webové stránky SZ byly z ízeny v roce 

2006 a pé i o jejich fungování p evzala spole nost Internity Group.  

i odborném posuzování úrovn  webových stránek jednotlivých kandidujících stran 

bylo provedeno jejich hodnocení internetovým asopisem Lupa.cz dne 17. 5. 2010, ze kterého 

vyplývá pom rn  p íznivé hodnocení. SZ jako jediná obdržela plný po et bod  za 

použitelnost a po první sérií test  byla velmi slibným kandidátem na vít zství. Vysokou 

technickou úrove  webu nicmén  ovliv ovaly velké problémy v provázání s offline 

komunikací a venkovní reklamou, která se na webu tém  neodrážela. Další nedostatky 

shledali odborníci v p ístupnosti webu. SZ navíc jako jediným nebylo možné doru it email, 

který se po 5 dnech vrátil bez úsp chu zp t.56 

  Z komunikace v rámci sociálních sítí je patrné, že hrají v kampani nenahraditelnou 

roli, a tudíž se jí strany v nují s velkou intenzitou. SZ využívala širokou paletu internetového 

obsahu, kde p edstavuje sv j volební program a srovnává ho s programy ostatních 

kandidujících stran. 

                                                
54 HAZDRA, A. Nová média: ást první – Obsah. Portál Inovace [online]. 6. 11. 2008, , [cit. 2011-05-14]. 
Dostupný z WWW: http://www.inovace.cz/for-business/inovace-v-oborech/clanek/nova-media--cast-prvni----
obsah, 20. 4. 2009). 
55 BEDNÁ , V. Jak dnes fungují sociální sít ?  Server o eském internetu Lupa [online]. 11.8.2005  [cit. 2011-
05-14]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/jak-dnes-funguji-socialni-site/ 
56 P edvolební weby politických stran mají adu  nedostatk  [online]. 17. 5. 2010 [cit. 2011-05-14].  Dostupné z 
WWW: http://www.lupa.cz/clanky/predvolebni-weby-politickych-stran-maji-radu-nedostatku/ 
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Sympatizanti SZ dostali v pr hu kampan  mnoho p íležitostí k podpo e, nap íklad 

prost ednictvím výzvy ke zm  své profilové fotky i vložením propaga ního banneru na 

své stránky s texty podporujícími Stranu zelených. 

 
 
 
 
 
 
Obrázek . 9 : Výzva Strany zelených ke zm  profilové fotky na Facebooku 
 

 
zdroj: www.facebook.com 

 
Dalším výrazn jším projektem byla webová stránka www.neodpustime.cz, která byla 

propojena se sítí Facebook a interaktivní a zábavnou formou p edstavuje n které z priorit 

Strany zelených. 

V internetovém asopise Marketing Journal.cz byla dne 26. 5. 2010 provedena analýza 

oblíbenosti politických témat ve volební kampani 2010. Z tohoto hlediska SZ dosáhla 

pom rn  pozitivních výsledk . Z rozboru sledovanosti Youtube kanál  vyplývá, že byl kanál 

zmenmeklima na 3. míst  s po tem zhlédnutí 95 515 hned za kanálem tvods a topvidea, v 

kategorii politických videí skon il klip SZ pod názvem „Tahle zem  není pro starý?” s 

po tem zhlédnutí 80 947 také na 3. míst . 57 

                                                
57 Jaká politická témata táhla na You Tube? [online]. 26.5.2010 [cit. 2011-07-18]. Strana zelených. Dostupné z 
WWW:http://www.m-journal.cz/cs/internet/socialni-site/jaka-politicka-temata-tahla-na-
youtube__s416x6793.html 
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íznivci SZ z ad spisovatel , filma , výtvarník i hudebník  se rozhodli podpo it 

SZ tím, že budou bavit. Na blogu nazvaném zeleninablog p ispívali v podob  videí, 

hudebních ukázek i zábavných ske .58 

Fenoménem, který zasáhl p edvolební kampa  v roce 2010, byly p edvolební hry. Ty 

se využívaly v rámci negativní kampan  a zam ovaly sv j obsah zejména na politické 

soupe e.59 SZ si pro voli e p ipravila on-line hru - Voli v pr vodce po demokracii a nabízí 

ohlédnutí za nechvaln  známými kauzami. Hra je tak i jakýmsi volebním rádcem svého 

druhu.60  

 
Obrázek . 10: Ukázka ze hry Voli v p vodce po demokracii  

 

 
 
www.provodcepodemokracii.cz 

 

zné webové aplikace m ly za cíl rozší it možnosti voli e co nejlépe srovnat 

politické programy jednotlivých stran. V tšina t chto webových nástroj  fungovala na 

základ  vyhodnocení dotazník  a porovnání dat, která vycházela zejména z obsahových 

analýz volebních program  jednotlivých stran, p ípadn  z analýzy hlasování poslanc  v PS 
                                                
58 http://www.zeleninablog.blogspot.com/ 
59 Sejmi socana i lov e, nevol je. Takové jsou p edvolební hry v esku [online]. 25.5.2010 [cit. 2011-05-15]. 
Dostupné z WWW: http://bonusweb.idnes.cz/sejmi-socana-ci-clovece-nevol-je-takove-jsou-predvolebni-hry-v-
cesku-113-/Magazin.aspx?c=A100522_111229_bw-magazin_das 
60 www.pruvodcepodemokracii.cz 
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R v r zných otázkách. Zlepšení starších aplikací spo ívalo zejména v implementaci velmi 

ležitého faktoru – naléhavosti jednotlivých témat pro každého voli e.  

edseda SZ využil vymoženosti online žurnalistiky a oslovil potenciální voli e 

prost ednictvím online rozhovoru na internetovém zpravodajském portálu idnes. Rozhovor se 

uskute nil dne 11. 5. 2010 a Liška v n m odpovídal na dotazy tená  týkající se nap . 

problematiky školného na vysokých školách, energetiky, zárove  se tená i také ptali na 

otázky osobn jšho rázu, konkrétn  pro  Liška nenosí, jako jiní politici, na jednáních 

kravatu.61 

Obecn  lze íci, že on-line rozhovory nabývají na stále v tší popularit . P edevším 

umož ují rychlou odezvu uživatel  a možnost sdílet názory a stanoviska s ostatními uživateli. 

Nevýhodou takových rozhovor  je ob asné hrubé napadání dotazovaného i otázky za hranicí 

slušnosti skryté pod tazatelovou anonymitou. 

 

5.5 Mítinky a setkání s voli i 
 

 SZ organizovala p edvolební mítinky prost ednictvím svých regionálních a krajských 

organizací.  

V první fázi p edvolebního boje odstartovala SZ svou kampa  6. zá í 2009 na pražské 

Kamp . Svoji podporu stran  tehdy dopisem vyjád il také bývalý prezident Václav Havel. 

Mítinku se zú astnili všichni krajští líd i SZ a rovn ž bývalý p edseda SZ Martin Bursík a 

sou asný lídr Ond ej Liška. 

  „Pou ili jsme se, jsme znovu jednotní a jsme p ipraveni usp t v p ed asných volbách, 

 už budou v jakémkoli termínu,“ ekl p ihlížejícím Liška. Sou ástí jeho krátkého projevu 

byla kritika sou asné politické reprezentace, která podle Lišky ohýbá ústavu podle aktuálních 

pot eb politické situace.62 Je t eba íci, že tato kritika nebyla zcela namíst , nebo  sami zelení 

hlasovali v Poslanecké sn movn  pro vypsání p ed asných voleb, které ale následn  zrušil 

Ústavní soud. 

Stranu zelených p išla podpo it socioložka Ji ina Šiklová, která následn  p etla 

dopis, který Václav Havel adresoval ob an m. Na pódiu se objevil i Daniel Cohn-Bendit, 

                                                
61 http://zpravy.idnes.cz/predseda-strany-zelenych-ondrej-liska-dxy-/odpovedi.asp?t=LISKA8 
62 Strana zelených odstartovala odpoledne na pražské Kamp  ostrou ást p edvolební kampan . [online]. 
2.5.2010 [cit. 2011-06-25]. Dostupné z WWW: http://m.aktualne.centrum.cz/article.phtml?id=646876&ap=3 
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kdejší studentský v dce a šéf zelené frakce v EP, známý svými ostrými polemikami 

s prezidentem Václavem Klausem. eským zeleným pop ál zisk ne p ti, ale aspo  sedmi 

procent hlas .63 

Jakmile bylo jasné, že volby na podzim 2009 nebudou, za ali zelení stejn  jako ostatní 

strany postupn  ukon ovat svou p edvolební kampa . 

Druhou ást p edvolební kampan  zahájili zelení 2.5.2010. Mítinku se zú astnilo 

kolik známých osobností. Strana si na mítinku deklarovala za cíl potírat korupci a zlepšit 

hospoda ení státu. 

 

Obrázek . 11: Zahájení kampan  

 
zdroj: www.zeleni.cz 

 

Krom  toho byly pro lidi p ipraveny stranické propaga ní materiály - letáky, tri ka, 

samolepky i pytlíky „zeleného“ aje. Zkusit si mohli také jízdu na elektrokole.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
63 Strana zelených odstartovala odpoledne na pražské Kamp  ostrou ást p edvolební kampan . [online]. 
2.5.2010 [cit. 2011-06-25]. Dostupné z WWW: http://m.aktualne.centrum.cz/article.phtml?id=646876&ap=3 
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Obrázek . 12: Ond ej Liška na elektrokole  
 
 

 
 
zdroj: www.zeleni.cz 
 

Liška ve svém úvodním slov  shrnul, co všechno se jeho stran  poda ilo za ty i roky 

v PS. Podle n j šlo o n kolik desítek v cí. „Nap íklad program Zelená úsporám, rozší ení 

stování biopotravin a zabrán ní dovážení mnoha tun odpad  ze zahrani í. Také se nám 

poda ilo navýšit investice do školství a prosadili jsme antidiskrimina ní zákon.“64 

Ond ej Liška se krom  tradi ních p edvolebních mítink  ú astnil i mén  formálních 

setkání. Dne 6. 9. 2009 se v rámci první fáze p edvolebního boje uskute nil na pražské 

Kamp  Festival pro zm nu klimatu v eské politice. Celé dopoledne se odehrávalo ve 

znamení diskuzí a worshop  a odpoledne pat ilo zábav  v podob  hudebních ukázek známých 

um lc  a setkání s jednotlivými kandidáty SZ. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Zeleni odstatovali horkou ást sve p edvolební kampan  [online]. 2.5.2010 [cit. 2011-06-25]. Dostupné z 
WWW: http://www.mediafax.cz/politika/3033793-Zeleni-odstartovali-horkou-cast-sve-predvolebni-kampane 
65 http://www.facebook.com 
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Obrázek . 13 : Plakát Festivalu pro zm nu klimatu  
 

 
 
zdroj: www.zeleni.cz 

 

 SZ uspo ádala v Ostrav  na Vysoké škole bá ské – Technické univerzit  p ednáškové 

turné ekonoma Tomáše Sedlá ka a bývalé šéfky Transparency International Adriany 

Krná ové. Diskuze byla voln  p ístupná a debatovalo se zejména o ekonomické krizi, korupci 

ve ve ejné správ  a zavád ní moderních technologií. Debatu moderoval Ond ej Liška. 

Dalšími zastávkami na turné podporujícím SZ a její p edvolební návrhy na ešení ekonomické 

krize bylo 4. 5. 2011 Brno a 13. 5. 2011 Praha, kde se k p ednášejícím p ipojil známý ekonom 

Miroslav Záme ník.  
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Obrázek . 14 : Plakát z p ednáškového turné „ as pro obrat – zelená ekonomika“  
 

 
 

zdroj: www.zeleni.cz 

 

Zelení dále uspo ádali p edvolební akci s názvem 24 hodinová kampa . P edseda 

strany Ond ej Liška spolu s dalšími kandidáty do Poslanecké sn movny odstartoval 24 

hodinovou kampa  v 7:00 ve vestibulu metra Dejvická, b hem dne pak navštívil rozestav ný 

tunel Blanka, ve Stromovce zahájil provoz putovní Zelené ajovny a zavítal také na pražský 

Majáles. Kampa  pak zakon il maratónem po pražských barech, restauracích a klubech. Po 

celý den pak o svém pohybu informoval fanoušky SZ na sociálních sítích Facebook, Twitter a 

prost ednictvím Google Maps. 

K plánované spalovn  odpad  v Jihlav  se uskute nila beseda nazvaná „Spalovna 

odpad  v Jihlav ?!“ Debatovalo se zde o možnosti postavit v Jihlav  novou spalovnu odpad . 

Do diskuze se zapojil Zbyn k Bouda z Energetické agentury Vyso iny, Ivo Kropá ek z Hnutí 

Duha, Jind ich Petrlík ze sdružení Arnika, Ji í Pykal - krajský p edseda Strany zelených na 

Vyso in , a Zden k Ryšavý, radní kraje Vyso ina pro oblast životního prost edí za SSD.66 

 
 

                                                
66 Beseda ke spalovn  odpad  v Jihlav  [online]. 17.5. 2010 [cit. 2011-12-7]. Dostupné z 
WWW:http://www.zeleni.cz/media/fotogalerie/beseda-ke-spalovne-odpadu-v-jihlave/ 
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Obrázek . 15: Beseda ke spalovn  odpad  v Jihlav  

 

zdroj: www.zeleni.cz 

 

Další netradi ní akcí se stala dne 25. 5. 2010 beseda s místop edsedou frakce Zelených 

v Evropském parlamentu Danielem Cohn-Benditem. Hlavními tématy byly práva žen a 

dalších menšin, dekriminalizace m kkých drog i liberalizace imigrace.67 

V noci z 27. na 28. 5. 2010 se uskute nila zelená párty v tramvaji. Nástup byl ur en 

pravideln  na každou celou hodinu u no ního peti ního stánku Strany zelených v k ižovatce 

Lazarská - Spálená. Zelená tramvaj vozila lidi do nejr zn jších bar  a klub . Vstupenkou na 

párty v tramvaji bylo zelené tri ko nebo dopln k. 68 

Obrázek . 16: Pozvánka na Zelenou párty v no ní tramvaji 

 

zdroj: www.zeleni.cz 

5.6 Negativní kampa  

Kampa  SZ byla primárn  vedena pozitivn , p esto byly jejich sou ástí i pokusy o 

negativní reklamu jako nap íklad internetový rozcestník www.neodpustime.cz, který 
                                                
67 T24 [online]. duben 2010 [cit. 2011-05-15]. Kalendá  volebních akcí - 30. 4. 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.ct24.cz/parlamentni-volby/kalendar-volebnich-akci/2010/04/30/>. 
68 Zelená party v tramvaji [online].  [cit. 2011-10-15]. Dostupné z WWW: http://www.zeleni.cz/kalendar-
akci/zelena-party-v-tramvaji/ 



37 
 

vyjmenovával všechny politické kauzy a odkazoval i na internetové stránky, které vytvo ily 

ostatní strany vzájemn  proti sob .69 

 

6. Výsledky Strany zelených ve volbách do Poslanecké 
sn movny Parlamentu R v roce 2010 

 
SZ získala ve volbách do Poslanecké sn movny 127.831 hlas , což inilo 2,44% 

hlas .70 Ekonomická situace donutila všechny relevantní kandidující strany vyjád it se ke 

zp sobu ešení ekonomické krize. Zelení se svými vágními prohlášeními o tom, že budou 

šet it chyt e, nebo že cht jí investovat do v dy a vzd lání, dokázali jenom málo p esv it.   

A ani jejich tradi ní témata jako ochrana ovzduší, zabrán ní privatizace státních les  nebo 

zachování ekologických limit  t žby, nedokázala voli e p itáhnout k volb  SZ. P ed volbami 

isuzovaly Stran  zelených jednotlivé pr zkumy zisky maximáln  na hranici 5% a kone ný 

výsledek 2,44 % byl proto hluboko pod výsledkem voleb do Poslanecké sn movny roce 2006. 

i analýze výsledk  voleb je patrné, že elektorát se nacházel p edevším v Praze ( 4,8%). 

Podle šet ení agentury SC&C  ztratila SZ své voli stvo ve velkých m stech, a to ve prosp ch 

nov  ustavené strany TOP 09.71  

Kone né výsledky do Poslanecké sn movny potvrdily, že komunika ní strategie SZ 

nebyla úsp šná. Nepoda ilo se jí zejména: 

 eliminovat všeobecn  zažitý stereotyp o nejednot  a choti nosti zelených, 

 zbavit se zodpov dnosti za koali ní vládnutí vlády M. Topolánka a s aférami s ním 

spojenými,  

 udržet voli stvo tzv. Blue greens, kte í ve volbách v roce 2010 preferovali jiný zp sob 

ešení problému dluhové pasti státu a velmi citliv  vnímali d sledky ecké rozpo tové 

a finan ní krize. 

 

 

                                                
69 Matušková in Balík a kol., 2010:113 
70 Pink in Balík a kol., 2010: 212 
71 Pink in Balík a kol., 2010: 228 
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Záv r 
Volební kampa  do PS P R inesla všem stranám velké vyst ízliv ní. I p es nasazení 

ohromných finan ních prost edk  a následné zadlužení tém  všech stran, masivní kampa  

nezajistila žádné stran  jasné vít zství.  

Volební výsledky p inesly ztráty ODS (mínus 28 mandát ) a SSD (mínus 21 

mandát ), vít zi voleb se staly nové strany, konkrétn  TOP 09 s 41 mandáty a V ci ve ejné s 

24 mandáty. Tyto strany, jejichž úsp ch spo íval v politickém marketingu, emocích a 

vst ícnosti médií a které získaly t etinu hlas , potvrdily symptom únavy spole nosti.  

Z hlediska profesionalizace volebních kampaní je patrné, že bude nar stat využívání 

sociálních sítí a že se kampan  budou všeobecn  více odehrávat on-line. Bude se objevovat 

ím dál více mikrotargeting, tedy hledání a nalézání lokálních témat a lokálních voli ských 

skupin. Pokra ovat bude trend intenzivní komunikace s voli i, práce s podporovateli a 

fanoušky stran. 

Velmi velkou úlohu proti p edešlým volbám z roku 2006 sehráli r zní podporovatelé, 

tzv. endorsment, a ob anská hnutí, kte í vyzývali ob any k tomu, aby se zú astnili voleb. 

Kampa  do Poslanecké sn movny v roce 2010 m la také první virální spot, který byl nazván 

emluv bábu, a Marthu Issovou s Ji ím Mádlem v n m zhlédlo na www.youtube.com p es 1 

milion divák . 

Tento spot na n kolik týdn  ovládl eský mediální trh, vyvolal diskuzi o 

mezigenera ní solidarit , když poselstvím byla p edevším výzva mladým lidem, aby 

nedovolili volit svým prarodi m levicové strany.72  

Vedle tohoto klipu se objevily také jiné výzvy, nap . Vym te politiky nebo iniciativa 

reklamní agentury Mather Máš hlas. K dalším pat ila také Defenestrace s heslem kroužkujte 

ty dole, která vyzývala, aby byli kroužkováni poslední 4 kandidáti na stranické kandidátce. 

Z hlediska výsledk  voleb se ukázala jako velmi efektivní.  

Nicmén  ráda bych ukon ila mou bakalá skou práci klasickou pou kou o ú incích 

médií, která prohlašuje, že média ne íkají, co si máme myslet, ale o em máme p emýšlet. 

Samoz ejm , že všechny dnešní moderní komunika ní prost edky sm ují ve volbách na 

potenciálního voli e. A ten se pak rozhoduje. P ekvapivý výsledek voleb do Poslanecké 

sn movny pak byl jen dalším d kazem klamné p esnosti všech volebních pr zkum  a 

nutnosti dalšího zdokonalování prost edk  politického marketingu.     

 

                                                
72 http://www.youtube.com/watch?v=MLfFhdcXJhA 
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Resumé 
Práce podtrhuje skute nost, že nova éra v politickém marketingu p ináší profesionalizaci a 

akceleraci v politické komunikaci. eští politici, v etn  politik  Strany zelených, se snažili 

využívat všechny dostupné kanály a snažili se co nejvíce komunikovat s potenciálními voli i. 

Nová média a technologie pak poskytovaly nové nástroje a možnosti, což m lo následn  

dopad na zp sob ovliv ování voli . 

 

Summary 
 

The thesis accent fact that new age in political marketing bring professionalization and 

acceleration in political communication. Czech politicians, includind politicians from Green 

party made efforts aplly all accessible way and made efforts communicate with potential 

voters. New media and new technology provided new instruments and possibilities which had 

subsequently impact on the way of  voters inflence.  
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