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Abstrakt 

Tato práce se zabývá politickou reklamou a prostředky, které pouņívá, v předvolební 

kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) v roce 2010 

se zaměřením na pět politických stran, jeņ získaly ve volbách poslanecké mandáty 

(ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, VV). Teoretickým základem práce je vymezení 

strategií politického marketingu a politické reklamy, vyuņitých při kampani, těņińtě 

pak spočívá v praktické aplikaci získaných poznatků na reklamu jednotlivých 

politických stran.  

 

Práce vychází částečně ze studia teoretických materiálů věnujících se politickému 

marketingu a reklamě, dále pak textů zabývajících se jazykovou i obrazovou stránkou 

reklamy, vyuņívá vńak také prameny z internetu (databáze fotografií billboardů na 

Facebooku, webové stránky jednotlivých politických stran) a tińtěné materiály 

pouņívané stranami během kampaně (inzerce v tisku).  
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Abstract 

My thesis deals with political advertising and the means used in the pre-election 

campaign to The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 

2010. It specially focuses on the five political parties that gained mandates in this 

election (i.e.Social Democratic Party of the Czech Republic, Civic Democratic Party, 

TOP 09, The Communist Party of the Czech Republic,VV). As the theoretical 

background I tried to define the strategies of political marketing and the means of 

political advertising used in the campaign. The thesis further mainly focuses on the 

practical application of the theoretical part on the advertising of individual political 

parties. 

 

The thesis is based on the analysis of the theoretical sources that specialise in political 

marketing and advertising. The linguistic and visual aspects of advertising are also 

taken into tonsideration which issue is dealt with on the basis of several secondary 

texts focused on this area. Internet (photograph databases of billboards on Facebook, 

web pages of individual political parties) and printed material used by the political 

parties during the pre-election campaign (advertising in newspapers), all served as 

useful and important sources for my thesis. 
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1 Úvod 

Předmětem mé diplomové práce je komunikace českých politických stran s voliči 

během předvolební kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v roce 2010, zejména pak analýza prostředků, jichņ vyuņívá politická 

reklama k dosaņení svého cíle – získání voličských hlasů.  V práci jsou popsány 

strategie politické reklamy a marketingu vyuņité v kampaních vybraných politických 

stran
1
 se zvláńtním zaměřením na analýzu jazykové stránky textů pouņívaných v 

tińtěné reklamě, konkrétně v billboardové a plakátové kampani a inzerci v tisku. 

Teoreticky se práce opírá předevńím o texty českých, amerických a polských autorů 

zabývajících se mediální politickou komunikací, jazykem, reklamou a politickým 

marketingem.  

Materiálově čerpám z politické reklamy klasického typu, tedy zveřejněné tińtěnou 

formou. Konkrétně se jedná o billboardovou a plakátovou kampaň a politickou inzerci 

v tisku. Tyto druhy reklamy jsem zvolila na základě předpokladu, ņe mezi nimi 

existuje mnoņství společných rysů a ņe vyuņívají podobné prostředky, ať uņ jazykové 

či nejazykové. Zdroje analyzovaného materiálu jsou zčásti elektronické – konkrétně se 

jedná o databázi fotografií billboardů a plakátů na síti Facebook. Pro analýzu inzerce 

vyuņívám materiálu nashromáņděného z tisku, konkrétně deníků Lidové noviny, 

Mladá fronta Dnes, Aha!, Brněnský deník Rovnost a Haló noviny.  

Téma jsem si zvolila na základě osobního zaujetí pro prostředky přesvědčování v 

reklamě obecně a také ze zájmu o českou politickou scénu. Politická reklama, jeņ je 

spojením reklamy s politikou, prońla zvláńtě za poslední desetiletí v České republice 

dynamickým vývojem a je ve volebním boji stále více viditelná, a to obrazně i 

doslova. Jako potenciální voliči jsme v období před volbami stále více obklopováni 

reklamou v nejrůznějńích médiích, ať uņ se jedná o klasická tińtěná média, televizi či 

stále více se uplatňující internet. A právě reklama pouņitá v kampani před volbami do 

                                                           

1
 Jedná se o strany ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM a VV. Tyto strany jsem zvolila na základě 

toho, ņe ve volbách získaly poslanecké mandáty, a je tedy moņné jejich předvolební kampaň 

označit za úspěńnou. 
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Poslanecké sněmovny v roce 2010 byla natolik výrazná a intenzivní, ņe mi zůstala 

v ņivé paměti jeńtě dlouhou dobu po uzavření volebních místností a dala mi impulz 

zabývat se jí podrobněji.      

Na politickou reklamu je moņné nahlíņet z různých hledisek v rámci různých oborů 

(politologie, psychologie reklamy atd.). Mým záměrem při volbě tématu bylo podívat 

se na reklamu pouņitou v kampani před volbami z hlediska prostředků, jimiņ dosahuje 

svého hlavního cíle, tedy toho, aby volič odevzdal svůj hlas konkrétní politické straně.  

Předpokládala jsem přitom, ņe takové prostředky pocházejí z různých oblastí a účinek 

reklamy vzniká jejich propojením. Ve své práci jsem se proto rozhodla analyzovat 

získaný materiál z různých hledisek, abych reklamu pouņitou v předvolební kampani 

představila co nejkomplexněji, neboť se domnívám, ņe oddělit například text a obraz 

v některých případech není moņné, pokud chceme reklamě správně porozumět. 

Zároveň povaņuji za důleņité vńímat si nejenom formy sdělení, nýbrņ také jeho 

obsahu. 

Z výńe uvedených důvodů budu proto analýzu jednotlivých billboardů, plakátů a 

inzerce provádět na základě analýzy jazykových a nejazykových prostředků, jeņ 

pouņívá tińtěná politická reklama, a dále si ve své práci budu vńímat také témat, jeņ 

byla typická pro kampaň jednotlivých politických stran.     

Cílem mé práce bude podat ucelený pohled na tińtěnou politickou reklamu 

v předvolební kampani, jejímņ prostřednictvím se prezentovaly jednotlivé strany, a to 

z pohledu jazyka a komunikace. 

Co se struktury diplomové práce týče, v teoretické části nejprve představím základní 

pojmy z oblasti politického marketingu. Následně se budu věnovat vymezení 

základních pojmů a souvislostí mezi nimi z oblasti jazyka a komunikace, jeņ budou 

představovat základ pro praktickou část mé diplomové práce. V závěru teoretické 

kapitoly čtenáře seznámím s okolnostmi, za nichņ probíhala kampaň v roce 2010, a 

uvedu také přehled politických stran, jejichņ reklamu budu zkoumat, se stručnou 

charakteristikou a základní informací o jejich vývoji. 

V praktické části práce se nejprve zaměřím na popis svého přístupu k analýze a 

zvolenou metodologii a podám charakteristiku zkoumaného materiálu, zvl. co do jeho 
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původu, rozsahu a sloņení. V analytické části se budu věnovat detailní analýze 

získaného materiálu; postupně se budu zabývat pouņitými jazykovými prostředky na 

základě předem stanovených kritérií, dále tématy uplatňovanými v kampani 

jednotlivých stran a poté vizuální podobou reklam jednotlivých stran.          
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2 Vymezení základních pojmů a souvislostí 

2.1 Základní marketingové a komunikační pojmy 

2.1.1 Politický marketing 

Termín politický marketing je, alespoň v nańich podmínkách, relativně nový. 

Vymezení tohoto pojmu s sebou nese komplikace v podobě stálého vývoje jeho 

obsahu a existence různých pohledů na to, co vńechno by měl zahrnovat, podobně 

jako je tomu u ostatních pojmů v oblasti politické komunikace.  

Pokud nebude uvedeno jinak, v této diplomové práci při pouņívání pojmu politický 

marketing vycházím z definice Roberta Wiszniovského, jenņ politický marketing 

vnímá jako „soubor teorií, metod, technik a sociálních postupů, které mají za cíl 

přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo politický projekt“
2
.  

Toto vymezení vychází z pojetí marketingu jako určitého způsobu nabídky zboņí a 

sluņeb, nicméně obsahuje jiņ poměrně úzké vymezení předmětu nabídky, tedy v tomto 

případě politické strany. Politický marketing vńak nemá za cíl pouze oslovit 

potenciálního voliče, aby zvolil danou stranu ve volbách. Jeho působení je ńirńí, má 

straně zajistit podporu i po jejím zvolení a během jejího působení na politické scéně.  

Praktické naplnění této skutečnosti v podmínkách České republiky se zatím spíńe 

omezuje právě pouze na poměrně krátké období před volbami. Domnívám se, ņe 

v jiných zemích Evropské unie, které slouņí v mnoha případech jako vzor pro 

politický marketing v České republice, je role a vliv občanské společnosti výrazně 

vyńńí a s tím souvisí i výraznějńí vyuņívání nástrojů politického marketingu i 

v průběhu celého volebního cyklu. 

Následující schéma přináńí krátké srovnání politického marketingu a marketingu 

ekonomického, který v některých bodech můņe slouņit jako východisko pro analýzu 

                                                           
2
 WISZNIOWSKI, Robert. Úvod do teorie politického marketingu. In JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. 

Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 12. 
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politických distribučních kanálů a následně s nimi spojené komunikace, neboť trh 

s voličskou podporou je vnímán pouze jako určitý druh, obdoba trhu například se 

spotřebním či jiným zboņím. 

Politický marketing

Distribuce
Schopnost proniknout k občanovi 

prostřednictvím politické kampaně

Propagace
Propagační a prezentační 

techniky

Cena Společenská podpora

Produkt
Veřejné osoby (například politici), 

skupiny, politické projekty, ideje

Ekonomický marketing

 

Obrázek 1: Ekonomický a politický marketing – srovnávací schéma
3
 

Jennifer Lees-Marshment, jeņ pracuje s termínem komplexní politický marketing, 

uplatňuje jednotlivé aspekty marketingu na vńechny politické organizace, přičemņ 

vychází z pěti hlavních principů: 

 aplikuje marketing na veńkeré chování politické organizace 

 uņívá marketingové pojmy a postupy 

 integruje do výzkumu politologickou literaturu 

 upravuje teorii marketingu tak, aby odpovídala odlińné povaze politiky 

 aplikuje marketing na chování vńech politických organizací  

S rostoucím vlivem politického marketingu stoupá potřeba kvalitní a profesionální 

tvorby marketingových strategií, a strany si proto najímají specializované poradce, 

                                                           
3
 WISZNIOWSKI, Robert: Úvod do teorie politického marketingu. In JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. 

Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 13. 
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kteří jim pomáhají spoluvytvářet image stran či jejich přísluńníků. Vedle 

profesionálních poradců vyuņívají strany také své stálé zaměstnance a dobrovolníky. 

Přes rozdíly ve způsobu a míře prezentace konkrétních stran se zdá být poměrně 

zřejmé, ņe se v dneńní době ņádná ze stran, která chce v politickém boji uspět, bez 

politického marketingu a pouņívání jeho prostředků neobejde a ņe tento fakt si strany 

stále více uvědomují a musí ho reflektovat i do budoucna. 

Politická reklama funguje jako dominantní nástroj politické marketingové 

komunikace a jako forma politické propagace – politické strany mohou kontrolovat 

obsah, formát i způsob prezentace sdělení. Její role stoupá zejména před volbami, kdy 

na ni strany vynakládají nejvíce prostředků.  

Sama politická propagace jako součást marketingové strategie umoņňuje komunikaci 

politických stran a jejich přísluńníků se sociálním prostředím. Propagací se zde rozumí 

kaņdá systematická činnost, jejímņ cílem je informovat adresáta o předmětu 

propagace, přesvědčit jej o výhodách tohoto předmětu a ovlivnit jeho rozhodovací 

procesy tak, aby vedly k ņádoucímu jednání
4
.   

Proces komunikace politických subjektů s voliči v rámci politické propagace se 

nazývá propagační mix a skládá se z pěti základních technik
5
: 

 reklama 

 přímý marketing 

 propagace prodeje 

 public relations 

 osobní prodej 

 

 

                                                           
4
 KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. 2006, s. 14. 

5
 JANIK-WISZNIOWSKA, Małgorzota. Politická propagace a politická reklama. In 

JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 124. 
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Jedním z moņných kriterií, jak můņeme politickou reklamu dělit, je typ média, které 

vyuņívá. Politickou reklamu můņeme tímto způsobem rozčlenit do čtyř základních 

skupin
6
: 

 Vizuální politická reklama – patří do ní:  

o tisk, stranické časopisy, broņury a bulletiny 

o letáky, plakáty, billboardy 

o mobilní reklama na dopravních prostředcích 

o vlajky, transparenty 

 Audiovizuální politická reklama – televize, VHS filmy 

 Audio reklama – rozhlas 

 Interaktivní politická reklama – internet, DVD filmy 

Ve své diplomové práci se budu zabývat předevńím první kategorií, tedy tińtěnou 

vizuální reklamou, konkrétně se zaměřením na tři její druhy – billboardy, plakáty a 

inzerci v tisku.  

Plakáty a billboardy (velké plakáty) jsou jedním z nástrojů politické reklamy, které 

jsou v České republice hojně vyuņívány. Masivnost plakátové/billboardové kampaně
7
 

sehrála při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále také 

jako „PSP ČR“) v roce 2010 výraznou roli, ať uņ pro jednotlivé strany s pozitivním 

přínosem, či naopak negativními dopady.  

Mezi obecně udávané výhody billboardů (oproti plakátům) je moņné zařadit – 

vzhledem k rozměrům a umístění v prostoru – malou moņnost jejich pońkození či 

zničení a dále fakt, ņe sdělení v nich obsaņené je poměrně přehledné a dobře viditelné. 

Dalńí výhodou je, a to i v případě plakátů, ņe vzhledem ke své lokaci mají ńanci 

                                                           
6
 JANIK-WISZNIOWSKA, Małgorzota. Politická propagace a politická reklama. In 

JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 125. 

7
 Srov. MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. 2010, s. 97.  
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zaujmout pozornost velkého mnoņství publika, včetně lidí, kteří se cíleně o politiku 

nezajímají. 

Plakáty a billboardy je moņné rozčlenit do dvou základních kategorií dle zaměření 

jejich obsahu
8
. Jedná se o plakáty/billboardy 

 tematické – prezentují určité problémy či body ze stávající volební kampaně 

dané politické strany (například problematika nezaměstnanosti, zdanění, 

korupce, růst veřejného dluhu, sociální politika aj.) 

 personální – seznamuje s kandidátem, jeho heslem a grafickým symbolem 

Politické strany v rámci své kampaně zpravidla vyuņívají obě tyto kategorie plakátů a 

billboardů, jednotícím prvkem pak bývá grafická vizualizace těchto marketingových 

nástrojů. 

Druhou kategorií, které se ve své diplomové práci budu detailně věnovat, je inzerce 

v tisku. Jejím základem je tińtěná plocha, jiņ si lze při správném provedení snadno 

zapamatovat a také se k ní vracet, coņ je pro politické subjekty ņádoucí. Dalńím 

přínosem pro politické strany a jejich propagaci je fakt, ņe bývá často přijímána 

pozitivně, neboť čtení tisku bývá ve větńině případů vědomou volbou čtenáře, jeņ 

v sobě nese akceptaci obsahu
9
.      

Politická kampaň 

Politická reklama je podstatnou součástí (předvolební) politické kampaně, někdy 

mohou tyto pojmy dokonce splývat. Přesto je rozsah toho, co znamená politická 

kampaň, ńirńí. Kenneth Janda ji definuje takto
10

: „Politická kampaň je organizovaná 

snaha přesvědčit voliče, aby dali přednost určité politické straně (či jejímu 

kandidátovi) před ostatními, kteří se ucházejí o stejnou funkci.“ 

Úspěch politické kampaně závisí do značné míry na prostředcích, jeņ do nich politické 

strany mohou vloņit. Dalńím zásadním faktorem vńak je volba vhodných témat, a to 

jak ekonomických, tak „lidsky silných“, s emotivním přesahem. Jak píńe A. 

                                                           
8
 JANIK-WISZNIOWSKA, Małgorzota. Politická propagace a politická reklama. In 

JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 130. 

9
 JANIK-WISZNIOWSKA, Małgorzota. Politická propagace a politická reklama. In 

JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 128. 
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Matuńková, „dobrá volební kampaň by měla plynout jako dobře natočený akční film, 

přináńející patřičnou míru napětí a emocí“
11

.     

V současné době aktivita některých politických stran nekončí s koncem předvolebního 

boje, nýbrņ pokračuje i v mezivolebním období. Ve chvíli, kdy je tato činnost 

soustavná a plánovaná, můņeme hovořit o existenci tzv. permanentní kampaně. U 

takové kampaně v podstatě splývá její provádění s vládnutím
12

 (v případě, ņe se jedná 

o vládní stranu), strany na svou existenci a svůj program upozorňují stále, nejen těsně 

před volbami.  

Rozvoj permanentní kampaně úzce souvisí s rostoucí profesionalizací volebních 

kampaní, stále intenzivnějńím zapojováním profesionálních poradců a konzultantů. 

Strany si uņ nevystačí jen s reklamou, musí vyuņívat vńech prostředků účinné 

komunikace, jeņ nabízí zejména public relations.  

Také v českém prostředí se s rozvojem pouņívání moderních technik vedení kampaně 

začíná postupně vyuņívat prostředků permanentní kampaně. Prvenství v této 

souvislosti můņeme připsat ČSSD, jeņ začala vést trvalou kampaň jiņ po volbách 

v roce 2006, přičemņ se zaměřila na kampaň negativní, vedenou vůči ODS a jejím 

koaličním partnerům
13

. Po volbách 2010 se vńak zdá, ņe ostatní strany srovnaly 

s ČSSD krok a jsou mnohem aktivnějńí. 

                                                                                                                                                                       
10

 JANDA, Kenneth; BERRY, Jeffrey M.; GOLDMAN, Jerry. The Challenge of Democracy. 

Government in America. 1992, s. 302. In JABŁONSKI, Andrzej W. a kol. Politický 

marketing. Úvod do teorie a praxe. 2006, s. 32. 

11
 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 97. 

12
 BRADOVÁ, Eva; ŃARADÍN, Pavel. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře 

konzultantů. In ŃARADÍN, Pavel (ed.). Politické kampaně, volby a politický marketing. 2007, 

s. 48.  

13
 BRADOVÁ, Eva; ŃARADÍN, Pavel. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře 

konzultantů. In ŃARADÍN, Pavel (ed.). Politické kampaně, volby a politický marketing. 2007, 

s. 46-47.  
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2.1.2 Negativní politická kampaň a reklama 

Specifickým typem reklamy obecně, a rovněņ reklamy politické, je tzv. negativní 

reklama. Tento druh politické reklamy jako jeden z nástrojů vedení volební kampaně 

představuje zvláńtní formu vedení předvolebního boje a způsob, jak lze zpochybnit 

program a důvěryhodnost politického odpůrce v očích voličů.
14

 Protoņe volby do 

Poslanecké sněmovny 2010 přinesly v intenzitě vyuņití negativní kampaně v českém 

prostředí výrazný posun, povaņuji za vhodné věnovat se tomuto tématu podrobněji.   

Jak jiņ bylo nastíněno výńe, reklama s negativním obsahem je „komunikační nástroj, 

jehoņ cílem je zdůrazňovat slabiny v soupeřově argumentaci, chování, osobnosti či 

kreditu účastnit se vlády. Je spojen s vytvářením útočných výpadů proti soupeři tak, 

aby to oslabilo kandidáta nebo stranu, přičemņ se předpokládá, ņe útočícího kandidáta 

to posílí.“
15

  

Podobně jako u ostatních pojmů není ani zde snadné jednoznačně definovat, co pojem 

„negativní“ vlastně znamená.  Ve své diplomové práci vycházím z přístupu, jenņ 

chápe negativitu jako „jakoukoli kritiku, kterou během volební kampaně vznese jeden 

kandidát proti druhému“
16

. 

U negativní politické reklamy můņeme rozlińit její dva druhy
17

: 

 negativní politické programové apely – sdělení, jejichņ obsah se soustředí 

na politickou činnost, volební program a postoje konkurenčního kandidáta 

či politické strany k různým tématům apod. 

 negativní apely zaměřené na osobní charakteristiky politického konkurenta 

– sdělení, jeņ se zaměřují na image kandidáta 

Přestoņe historie negativní reklamy sahá do poměrně dávné minulosti – první doklady 

vedení kampaně v negativním duchu sahají jiņ do 19. století (USA, VB) –,  jako 

nástroj systematicky pouņívaný při vedení politického boje se začala rozvíjet od 50. 

                                                           
14

 BRADOVÁ, Eva a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008, s. 9. 

15
 LILLEKER, Darren G. Key Concepts in Political Communication. 2006, s. 127. In 

BRADOVÁ, Eva a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008, s. 29. 

16
 GEER, John G. In Defense of Negativity. Attack Ads in Presidential Campaigns. 2006, s. 

23. In BRADOVÁ, Eva a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008, s. 27.  

17
 BRADOVÁ, Eva a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008, s. 31. 
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let 20. století, přičemņ její vývoj do značné míry souvisí s rozmachem televizního 

vysílání, neboť televize se rychle stala médiem, jeņ má schopnost výrazně působit na 

emoce ńirokého publika.  

V současné době je negativní politická reklama v kampani jiņ neoddiskutovatelnou 

součástí volebního boje. Pokud její uņivatelé dodrņí určité zásady, můņe být velmi 

efektivním nástrojem, jak upoutat pozornost voličů – umoņňuje prezentovat důvody, 

proč by lidé měli volit daného kandidáta, a zároveň důvody, proč by neměli volit jeho 

konkurenci.
18

  

Současně se svým rozvojem rostoucí míra negativity politické reklamy přináńí řadu 

otázek a rozsáhlou debatu o její etičnosti či o tom, zda voliče nemůņe odradit od 

volební účasti. Zdá se vńak, ņe negativní reklama je přes veńkeré pochybnosti velice 

účinná a funguje, protoņe ji voliči vnímají intenzivněji neņ klasickou pozitivní 

reklamu, lépe si ji pamatují, intenzivněji působí na jejich emoce. 

V českém prostředí se negativní politická reklama začala postupně objevovat aņ po 

převratu v roce 1989, coņ je pochopitelné vzhledem k historickému kontextu – 

totalitní vláda KSČM trvající 40 let neumoņňovala existenci skutečného politického 

boje. Zde se nabízí úvaha, zda by nebylo zajímavé se v souvislosti s pouņíváním 

negativních prvků v politické kampani zabývat tím, jakým způsobem byla vedena 

politická kampaň různých stran v období tzv. první republiky (1918–1938), takové 

zkoumání a posun tématu vńak nebyly předmětem mé diplomové práce. 

Negativní prvky pronikaly do kampaní českých politických stran velmi pozvolna, 

patrné byly spíńe aņ od roku 1998. S větńí intenzitou se negativní kampaň objevila ve 

volbách do parlamentu v roce 2006 (a to zvláńtě v kampani ČSSD) a potom velmi 

výrazně v zatím posledních parlamentních volbách roku 2010.  

Tento druh vedení kampaně má v Česku oproti například Spojeným státům některá 

specifika – nejzávaņnějńím z nich se zdá být vyuņívání anonymní negativní reklamy, 

tedy takové reklamy, kdy není oficiálně znám její zadavatel a daná reklama pouze 

                                                           
18

 BRADOVÁ, Eva a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008, s. 35. 
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útočí na některou ze stran, aniņ by vyzdvihovala stranu jinou. Taková reklama se 

objevila jiņ ve výńe zmíněných volbách roku 2006 a také později roku 2010
19

. 

2.2 Jazykový a komunikační rámec 

Přestoņe tato práce výrazně zasahuje do jiných oblastí, neņ je lingvistika, jazyk a 

jazyková komunikace jsou hlavním předmětem mého zkoumání. Na předměty svého 

zájmu, ať uņ se jedná v nejobecnějńím smyslu o politickou komunikaci či v uņńím o 

politickou reklamu v předvolební kampani, budu nahlíņet z pohledu jazyka (v tomto 

případě jazyka českého) jako nástroje komunikace. Takový pohled se samozřejmě 

neobejde bez vymezení základních pojmů a souvislostí, jeņ budou později aplikovány 

na konkrétní komunikáty.      

2.2.1 Komunikace a politická komunikace 

Jedním ze základních pojmů, s nímņ ve své diplomové práci pracuji, je komunikace. 

Také pro tento termín, stejně jako pro vńechny ostatní by bylo moņné najít mnoho 

různých definic v závislosti na historickém vývoji či vědeckém přístupu, v tomto 

případě ji vńak budu definovat jako přenos informací mezi minimálně dvěma 

účastníky, a to prostřednictvím určitého systému znaků (resp. kódu), zvláńtě pak 

systému jazykového. Přenos informace se uskutečňuje vņdy v určitém rámci, daném 

několika sloņkami
20

: 

 

                                                           
19

 V databázi billboardů katedry politologie, umístěné na Facebooku, jeņ byla vyuņita v této 

práci, je celá jedna sloņka vyčleněna čistě negativní kampani. Část ze zdokumentovaných 

billboardů nemá jasného zadavatele. Tato problematika byla rozebírána v tisku jiņ v době 

předvolební kampaně, kdy se objevily billboardy s negativním obsahem, strany se k nim vńak 

odmítly přihlásit. 

20
 ČERMÁK, Frantińek. Jazyk a jazykověda. 2001, s. 13. 
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Obrázek 2: Komunikační situace – schéma
21

 

Chápání pojmu komunikace prońlo za svou historii mnoha proměnami. Od druhé pol. 

20. stol. v souvislosti s rozvojem médií a jejich rostoucí důleņitostí, se zrychlujícím se 

přenosem informací, se zvyńuje zájem o zkoumání komunikace a jejího propojení 

s mnoha oblastmi lidské činnosti – nachází se stále víc styčných bodů např. se 

sociologií, psychologií, politologií, analýzou reklamy a propagandy, teoretickou a 

aplikovanou lingvistikou, sémiotikou, teorií argumentace, rétorikou apod.
22

 Právě tyto 

interdisciplinární souvislosti daly podněty a potřebné teoretické zázemí pro vznik této 

práce. 

Ústředním pojmem sociální komunikace je přirozený jazyk ve své mluvené či psané 

podobě. Souvislá, obvykle věcně uzavřená (a smysluplná) komunikace se nazývá 

text/komunikát
23

. Psaná komunikace, na niņ se zaměřuji, má oproti mluvené 

komunikaci svá specifika. Psaný text se vytváří předevńím zapojením určitého písma 

zpravidla na určitou plochu (v tomto případě se jedná o billboard či inzerci v tisku, viz 

kapitola 3).  

                                                           
21

 Viz ČERMÁK, Frantińek. Jazyk a jazykověda. 2001, s. 18. Tento komunikační model 

pochází původně od Romana Jakobsona, jenņ jej publikoval ve svém díle Lingvistika a 

poetika. Jakobson přitom vychází z třístupňového modelu Karla Bühlera, jejņ rozńiřuje. 

V návaznosti na ńest sloņek komunikace Jakobson dále rozlińuje ńest funkcí jazyka: konativní, 

fatickou/kontaktovou, metajazykovou, referenční/kontextovou a expresivní/emotivní. Viz téņ 

KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. 2006, s. 22. 

22
 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách médií. s. 16. 

23
 ČERMÁK, Frantińek. Jazyk a jazykověda. 2001, s. 33. 
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Studium jazykové komunikace po praktické stránce zahrnuje problematiku utváření 

(stylizace) textů (komunikátů) a také porozumění jejich smyslu, interpretaci.  Funkčně 

zdůvodněná a konkrétní sdělovací situaci přiměřená komunikace nabývá schopnost 

nastolit porozumění, konsenzus, v opačném případě můņe naruńovat předpoklady 

smysluplného dialogu
24

. Smyslem a cílem komunikace je porozumění obsahu sdělení. 

Utváření (stylizaci) komunikátů, konkrétně textů politické reklamy, se budu věnovat 

v dalńích kapitolách. 

Sdělení můņe mít různé mnoņství adresátů. V případě mediální komunikace má 

sdělení obvykle adresátů větńí mnoņství. A s rozńiřováním masových médií a 

rozvojem masové komunikace se počet příjemců sdělení stále rozrůstá. S tím vńak 

souvisí také změna adresátovy role v komunikaci, přesněji řečeno její zmenńování, 

z příjemce se v současnosti stále více stává pasivní divák.  

Tato okolnost pak dává vhodné zázemí pro vnímání adresátů komunikace (v nańem 

případě potenciálních voličů) jako vhodných objektů pro uplatňování marketingových 

strategií. Jak píńe Jiří Kraus, „zboņím se tak stává nejenom předávaná informace, ale i 

samo auditorium. Údaje o auditoriu, o jeho preferencích, sociálním, věkovém nebo 

jiném sloņení i o ekonomické síle jeho jednotlivých skupin představují výhodný 

předmět směny, zhodnocení těchto údajů pak vytváří účinný předpoklad rozvoje 

účinných rétorických strategií – v reklamě, v politice, v marketingu“.
25

 Tato situace se 

můņe jevit jako poměrně kontrastní k tomu, ņe cílem reklamy je naopak navodit u 

adresáta dojem úzkého kontaktu. 

O prostředcích (politické) reklamy bude pojednáno později. Nyní se jeńtě zmíním o 

politické komunikaci, jeņ se s rostoucí profesionalizací stále více realizuje právě 

skrze svět médií, a jiņ také naopak stále se rozvíjející moņnosti vyuņití mediálních 

kanálů nutí k jeńtě větńí profesionalizaci. Politici jsou denně nuceni komunikovat 

prostřednictvím velkého počtu mediálních kanálů a musí stále zdokonalovat způsob, 

                                                           
24

 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 2008, s. 17.  

25
 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. 2004, s. 51. 
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jakým komunikují mezi sebou, se svými politickými oponenty, voliči a médii 

samými
26

. 

Vymezení pojmu politické komunikace s sebou opět nese komplikace v podobě 

proměnlivosti politiky a také změn charakteru komunikace obecně. V této práci 

v souladu s pojímáním komunikace, jeņ bylo naznačeno výńe, budu politickou 

komunikaci definovat jako „veńkerou výměnu symbolů a sdělení, které mají výrazný 

vliv na fungování politického systému“
27

. 

 Politická komunikace je pak přednostně spojena s mezilidskou, verbální a masovou 

komunikací. Podstatné pro ni rovněņ je, ņe výměna informací v rámci této 

komunikace musí mít vliv na fungování politického systému.      

Pokud chtějí politici něco aktivně sdělit veřejnosti, existují pro ně dvě základní 

moņnosti. První z nich je nákup inzertních ploch a sdělení jejich poselství 

prostřednictvím nosičů sdělení, jako jsou například billboardy, inzerce v tisku, letáky 

apod. Druhou moņností pak je nepřímá komunikace s voliči zprostředkovaná médii
28

. 

Mě bude nadále zajímat první moņnost realizování politické komunikace, tj. placená 

politická reklama.  

2.2.2 Diskurz 

Kaņdá komunikace se uskutečňuje za určitých okolností, za určité situace, v určitém 

kontextu. Takové „pole“, v němņ komunikace probíhá, se nazývá diskurz. Tento 

pojem stejně jako ostatní prońel dlouhým vývojem a i v dneńní době je jedním 

z nesnadno jednoznačně uchopitelných, přestoņe zvláńtě ve druhé polovině 20. století 

byl předmětem zkoumání nejvýznamnějńích lingvistů.  

                                                           
26

 Viz PETROVÁ, Barbora. Média a volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. 2010, s. 118. 

27
 JIRÁK, Jan; ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. In Politická komunikace a 

média. 2000, s. 7. 

28
 Viz PETROVÁ, Barbora. Média a volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. 2010, s. 119. 
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Diskurz se definuje jako obsahově, tematicky a jazykově vymezená, sociálně 

institucionalizovaná a situačně zasazená forma textu. Na rozdíl od samotného pojmu 

text se diskurz definuje jako text s určitým atributem, tj. přesně vymezeným vztahem 

k určitému prostředí a funkci
29

. Diskurz, v němņ se pohybuji a jehoņ prvky budu 

zkoumat, je označován jako politický diskurz. 

Kaņdý diskurz se realizuje prostřednictvím různých prostředků, přičemņ kaņdý z nich 

má své specifické, individuální vlastnosti, ale zároveň nese rysy společné s ostatními 

prostředky, jeņ ho začleňují právě do daného diskurzu. Člověk komunikuje 

prostřednictvím symbolů přirozeného jazyka, při komunikaci tedy vybírá z jemu 

dostupných jazykových prostředků a vzájemně je kombinuje. Do jisté míry je tato 

činnost individuální, do jisté míry má ustálenou podobu. Právě tyto společné, ustálené 

rysy umoņňují účastníkům komunikace rozpoznat, v jakém typu diskurzu se pohybují. 

Ustálenost prvků diskurzu na jedné straně usnadňuje komunikaci, na druhé straně vńak 

můņe vést k vytváření stereotypů.     

Schopnost účastníků komunikačního aktu uvědomit si jednotlivé podmínky a 

zvláńtnosti diskurzu je nezbytným předpokladem vhodné interpretace, protoņe 

lexikální jednotky nabývají odlińných významů nebo nových významových odstínů 

podle toho, v jakém typu diskurzu se jich vyuņívá.
30

  

Politický diskurz se realizuje např. prostřednictvím debaty, veřejného projevu či právě 

politické reklamy, jíņ se tato práce zabývá. Kříņí se v ní tak diskurz politický 

s diskurzem reklamy. A právě na tomto poli se budu ve své práci dále pohybovat. 

2.2.3 Reklamní styl 

Kaņdý text, komunikát, má svůj vlastní styl. Jako styl se v jazykovědě označuje určitý 

ráz verbálního komunikátu, který se větńinou projevuje ve volbě a uspořádání 

výstavbových prostředků, zpravidla takovém, aby komunikát obsahem i formou 
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 ČMEJRKOVÁ, Světlana; HOFFMANNOVÁ, Jana (ed). Jazyk, média, politika. 2003, s. 18. 

30
 ČMEJRKOVÁ, Světlana; HOFFMANNOVÁ, Jana (ed). Jazyk, média, politika. 2003, s. 20. 
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vyhovoval komunikačnímu záměru autora
31

. Styl se chápe předevńím jako kompozice 

textu, a to nejen v rovině formální, nýbrņ i tematické, obsahové
32

.  

Styl reklamy je v české stylistice běņně zařazován do kategorie sekundárních stylů 

funkčního stylu publicistického
33

. Reklama představuje osobitý typ manipulativního 

textu, jenņ kombinuje informativní funkci s funkcí persvazivní (přesvědčovací), 

působicí, ovlivňovací a také ludickou (zábavní) a pojí se jak se sférou publicistickou, 

tak do určité míry i administrativní, běņně vńak bývá řazena pod publicistický styl 

jako jeho specifický druh, v současnosti se stále více dynamicky rozvíjející.   

Vedle stylistiky vnímané jako zkoumání kompozice textu existuje i stylistika 

jazykových prostředků, paradigmatika, jeņ se zabývá tím, s jakými stylovými příznaky 

jednotky určitých jazykových rovin do textu vstupují. Tyto stylové prostředky mohou 

být buď bezpříznakové, nebo příznakové
34

. Rys příznakovosti/bezpříznakovosti můņe 

být dán buď systémově, nebo kontextem, do něhoņ jsou pouņité prostředky zapojeny 

(pak se jedná o příznakovost komunikační neboli situačně-kontextovou)
35

. 

Volbu reklamních výrazových prostředků (zvl. jazykových) ovlivňují kromě funkce 

textu jeńtě dalńí faktory. V psané reklamě jsou to tyto
36

: 

 adresnost sdělení – ńiroký okruh adresátů, sociální nebo věková skupina, 

jednotlivec 

 snaha o bezprostřednost a působivost 

 vytvoření verbální stránky s vědomím existence stránky vizuální 

 snaha o úplnost věcných informací 

 snaha o snadnou orientaci adresáta v reklamním textu (přehlednost, grafické 

zvýraznění, jasnost, srozumitelnost) 

 snaha o záměrnou stylizaci přímého kontaktu s adresáty 
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 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 2008, s. 16. 
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 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 2008, s. 86. 

33
 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 2008, s. 100. 
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 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 2008, s. 86. 
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 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 2008, s. 38. 
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 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 2008, s. 275. 
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 ovlivňování myńlení a citů adresátů 

 snaha o snadnou zapamatovatelnost a o kreativitu vyjádření, které účelově 

slouņí ke splnění funkce  

Cílům reklamy se podřizuje styl reklamních textů. Psaná reklama nejčastěji vyuņívá 

následujících prostředků
37

: prosté nebo metaforické vyjádření, otázka, u které 

následuje odpověď na ni, apel (zesiluje se pomocí imperativu), frazémy, básnické a 

řečnické vyjadřovací prostředky, rým, aluze na kulturní či literární předlohy, 

specifikující či hodnotící atributy. O prostředcích reklamy budu podrobněji pojednávat 

dále. 

Jak jiņ bylo řečeno výńe, tato práce se, co se jazykové komunikace týče, soustřeďuje 

na zkoumání jazyka a stylu v oblasti médií, konkrétně v psané reklamě. Vycházím 

přitom z předpokladu, ņe přítomnost určitých stylových vlastností je součástí kaņdého 

textu, byť i krátkého a jednoduchého – stylově příznakový můņe v tomto pojetí být i 

reklamní slogan, motto, krátký text na billboardu apod.
38

 

Komunikáty/texty, s nimiņ budu pracovat, jsou psané, veřejné, oficiální – z toho 

vyplývá určitá volba prostředků při jejich vytváření. Co se jazykových prostředků 

týče, vycházím z předpokladu, ņe jako prostředek neutrální a stylově bezpříznakový se 

při tvorbě reklamních textů pouņívá větńinou spisovný jazyk, a pokud se bude 

vyskytovat výraz z jiného útvaru nebo vrstvy spisovného jazyka (např. výrazy 

hovorové, nespisovné či nářeční, nebo i kniņní), jde o záměr, jenņ má za cíl ozvláńtnit 

a aktualizovat sdělení, a případná aktualizace pak má podpořit persvazivní funkci 

textu.  

Vizuální stránka psané reklamy 

Psané texty vyuņívají pro dosaņení ņádoucího účinku na jedné straně důmyslně volené 

jazykové prostředky, na druhé straně ve velké míře také grafické prostředky. Vizuální 

stránka reklamy je její neodmyslitelnou součástí a často jsou vizuální prostředky 

reklamy pro její fungování důleņitějńí neņ prostředky jazykové. Mezi grafické 
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 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 2008, s. 275–278. 

38
 Viz KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 2008, s. 85. 
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prostředky patří členění textu v rovině horizontální a vertikální, jeņ napomáhá 

přehlednosti textu a čtenáři s orientací v něm
39

.  

K prostředkům horizontálního členění textu patří tvorba odstavců. V případě 

vertikálního členění se jedná o volbu druhu a barvy písma, jeho velikosti, dále o různé 

řádkování, zvýrazňování např. pomocí podtrhávání apod.  

Zvláńtní pozornost z hlediska vertikálního členění si zaslouņí volba interpunkčních 

znamének, jinak prostředky z roviny syntaktické. Jejich hlavní funkcí je členit text, 

avńak mohou mít i jiné funkce. Například pouņití vykřičníku zdůrazní sdělení, otazník 

můņe napomoci k tomu, aby se „čtenář“ nad sdělením zamyslel. Také tečka na konci 

můņe nést určitý význam, ne být pouhým ukončením výpovědi. 

K nesmírně důleņitým nejazykovým prostředkům reklamy se řadí pouņití obrázků, 

fotografií, případně grafů, tabulek apod. Ty doplňují informace, jeņ přináńí text, a 

zvláńť v případě útvarů reklamy, kde textu není mnoho, jsou důleņitou podmínkou 

výsledného efektu reklamy. Vzhledem k tomu, ņe pro reklamu je vizuální stránka 

komunikátu nesmírně důleņitá, bude její popis součástí zkoumání mnou zvolených 

reklamních textů. 

K tvorbě vizuální stránky reklamy neodmyslitelně patří také volba barev a jejich 

celková barevná kompozice. Je známo, ņe barvy mají na lidskou psychiku nemalý 

vliv, a barvy a jejich působení jsou předmětem odborného zkoumání
40

. Barvy přitahují 

pozornost a mohou slouņit i k identifikaci a označení předmětu reklamy, často tvoří 

součást vizuálního stylu a image organizací či institucí
41

. Také politické strany, jeņ 

jsou předmětem této práce, pouņívají barvy jako jeden ze svých rozpoznávacích 

znaků. Aby se mohly před voliči co nejúčinněji prezentovat, potřebují si vytvořit svou 

specifickou identitu a „vizuální osobnost“. Pomocí vizuální identifikace pak strany (či 

jednotliví kandidáti) uplatňují svou politickou nabídku na volebním trhu
42

. U mnou 
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 JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyková dynamika současné publicistiky. 2010, s. 51. 
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 Vědecká disciplína zabývající se působením barev na mysl člověka se nazývá psychologie 

barev. 
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 VYSEKALOVÁ, Jitka; KOMÁKOVÁ, Růņena. Psychologie reklamy. 2001, s. 125. 
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zkoumaných billboardů/plakátů i novinové inzerce měly pouņité barvy nemalou 

úlohu, jak bude ukázáno v kapitole 3. 

Vedle jiņ zmíněné barvy patří mezi nejdůleņitějńí prostředky vizuální identifikace 

stran logo a logotyp a dále pak také reklamní heslo, „slogan“
43

. Symboly v kombinaci 

s barvami a jejich vhodná kompozice pak patří k základním prvkům stranické 

propagace. 

2.2.4 Jazyk a persvaze 

Jak jiņ bylo uvedeno, jednou z nejdůleņitějńích funkcí reklamy, ne-li vůbec 

nejdůleņitějńí, je funkce přesvědčovací, persvazivní. Prostředky, jimiņ reklama (v 

tomto případě politická) dosahuje svých účinků, budu zkoumat na konkrétním 

materiálu v kapitole zabývající se zkoumání tińtěné reklamy v předvolební kampani.  

Historie zkoumání reklamy a persvaze v ČR 

Zkoumání reklamy, jejího jazyka, persvazivní funkce a prostředků, jichņ vyuņívá, 

má nejen ve světě, ale i v Česku dlouhou tradici, přestoņe v českém prostředí se 

reklama stala předmětem systematického zájmu aņ ve 20. století. Bádání o stylu 

reklamy je přitom provázáno s výzkumem v jiných oblastech, mezi něņ patří 

v oborech zabývajících se zkoumáním jazyka zvláńtě stylistika či rétorika.  

Rozvoj zájmu o oblast reklamy obecně lze v české historii sledovat uņ mezi 

světovými válkami, kdy se začala rozvíjet i reklama politická
44

. S nástupem 

komunismu po druhé světové válce a zvláńtě v 50. letech zájem o reklamu do velké 

míry opadl, obnoven byl aņ na konci 50., a zvláńtě v 60. letech. Roku 1965 

reklamní texty přiřadil k publicistickému stylu poprvé Jiří Kraus. Pojem „persuaze“ 

při uvaņování o publicistickém stylu zmiňuje ve své studii z roku 1974 

Problematika publicistického funkčního stylu a jeho konfrontačního studia v rámci 
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slovanských jazyků Alexandr Stich
45

. O „přesvědčovací funkci“ v rámci 

publicistického stylu uvaņují J. Chloupek, M. Krčmová a E. Minářová v textu 

Stylistické minimum (1987). Dále pak o ní hovoří také Josef Hrbáček v rámci 

přesvědčovacího stylu v Úvodu do studia českého jazyka (1986). Karel Hausenblas 

v rámci své klasifikace stylů píńe o funkci působicí, jiņ dále člení na funkci řídicí, 

získávací a propagační
46

. Reklamě jako svébytnému stylu v rámci stylu 

publicistického věnuje samostatnou práci Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba 

Karel Ńebesta (1990). Jako samostatný styl pak reklamu vyčleňuje Milan Jelínek 

v Příruční mluvnici české (1995). Mezi dalńí autory, jiņ se reklamě systematicky 

věnovali či věnují, patří také Světla Čmejrková. Ve své publikaci Čeština 

v reklamě. Reklama v češtině z roku 2000 podává komplexní přehled převáņně 

jazykových prostředků, jichņ reklama vyuņívá  

Prostředky přesvědčování v reklamě 

Aby autor reklamy dosáhl poņadovaného účinku na adresáta, vedle obsahu sdělení 

musí zvolit také vhodnou formu sdělení, prostředky, jimiņ dokáņe adresáta získat a 

ovlivnit jeho mínění či emoce. Efektivní přesvědčování má několik základních 

podmínek
47

: 

 srozumitelnost projevu  

 sugestivnost, intenzita vyjádření  

 navázání a udrņení kontaktu s adresátem 
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 In STICH, Alexandr. Analytické studie I. 1974, s. 46–51. 
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 Srov. ŃEBESTA, Karel. Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba. 1990, s. 42. 
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Persvazivní funkce v textu se realizuje prostřednictvím mnoha různých prostředků. 

Tyto prostředky pak v rámci persvaze nabývají v textu těchto funkcí
48

: 

1. kontaktová – slouņí k navázání společenství mezi autorem a adresáty – základ pro 

to, aby se mohlo uplatnit autorovo vyjádření postoje a zároveň směřování adresátů, 

jejich názorů i akcí určitým směrem  

2. hodnotící – texty jsou zdrojem hodnocení a s ním často spojenou expresivitou 

3. apelová – jejím účelem je apelovat na mínění a činnost adresáta 

Jedním ze základních prostředků persvaze je argumentace. Můņe být věcná i 

manipulativní, racionální i emocionální, zaloņena je na volbě vhodných „pro“ a 

případně „proti“. Argumentaci se vńak věnuje předevńím rétorika, jeņ není 

předmětem této práce.  

Stěņejním způsobem realizace persvaze je volba výrazových prostředků. Diskurz 

reklamy, v jejímņ rámci o persvazi hovořím, a to i reklamy politické, je velmi 

členitý, jejím cílem je hledat stále nové způsoby, jak zaujmout adresáty, v nańem 

případě voliče. Reklama vyuņívá pro dosaņení svých cílů celé ńkály prostředků 

různých rovin jazyka a modelů komunikace. Stručný přehled postupů, jichņ 

reklama vyuņívá a jichņ si budu vńímat v kapitole 3, uvedu v následující 

podkapitole, a to na základě členění, jehoņ pro zkoumání reklamy z pohledu jazyka 

pouņila Světla Čmejrková v knize Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Přestoņe 

politická reklama pravděpodobně nepouņívá vńechny níņe uvedené postupy, velkou 

část z nich v ní nalézt můņeme. O práci S. Čmejrkové se mohu opřít i proto, ņe se 

zaměřuje převáņně na reklamu tińtěnou, stejně jako tato práce. Z těchto důvodů 

povaņuji pouņití práce S. Čmejrkové za relevantní i v případě textů prezentovaných 

v předvolební kampani.    
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1. Prozodie, rytmus 

Reklama sdílí s poezií zaměřenost na výběr a kombinaci prvků ve sdělení
49

. Zvukové 

uspořádání se v textu reklamy projevuje v podobě rytmu a metra, rýmu či aliterace a 

zvukosledu. 

2. Konfigurace hlásek a písmen 

Reklama pracuje s hláskami, písmeny, slabikami, slovy i celými konstrukcemi, aby 

dosáhla efektů zvukových i vizuálních. Vytváří různé jazykové grafické i fonické 

vzorce. Pouņívá při tom prostředky psaného jazyka, jako je velikost a styl písma, 

uspořádání písma atd. Také někdy převádí do písma prvky mluvenosti, coņ se 

projevuje mj. rafinovaným pouņíváním interpunkce či zdůrazňováním částí textu. 

Mezi základní grafické figury v reklamě patří vedle jiņ zmíněných akronym, ikonky 

v platnosti písmen a slov, dekompozice slov, kombinace velikosti písmen, vytváření 

obrazců ze slov, aluze. 

3. Vyuņití cizojazyčných prvků 

Vyuņití prvků cizího jazyka napomáhá v reklamě aktualizaci vyjádření. Realizovat se 

takováto hra s jazykem můņe pomocí záměny českého a cizího slova, rýmem 

vytvořeným pouņitím určitého českého a cizího slova či pouņitím cizích prvků 

(morfologických prvků, lexikálních jednotek či syntaktických konstrukcí) v českých 

textech. 

4. Básnické figury a tropy 

Vedle zvukových prostředků básnického jazyka na úrovni hlásek vyuņívá reklama 

také jeho specifických vztahů mezi celými slovy a konstrukcemi, tj. básnické figury a 

tropy. Mezi nejpouņívanějńí patří paralelismus, epiteton, přirovnání, gradace, 

metafora, metonymie, opakování, kontrast a řečnické otázky.   

5. Jazykový humor 

Hra se slovy je v reklamě velmi vděčným, často uņívaným prostředkem. Dokáņe 

čtenáře zaujmout a pobavit, čímņ ho vůči sobě vstřícně naladí. Komika se v reklamě 
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realizuje například pomocí uņití kontrastu, dvojsmyslu či nezvyklé kombinace slov, 

případně aktualizace vztahů různých slov a aktualizace významů slov uvnitř 

frazeologismů. Reklama si můņe také hrát s adresátem jeho mystifikací 

prostřednictvím jazykové hry či střetu významu přeneseného a základního v tzv. 

realizované metafoře.  

6. Adresát reklamy a pragmatika řečových aktů 

Reklama je v zásadě jednosměrný typ komunikace, ve svých příjemcích se vńak snaņí 

vzbudit dojem dialogu, navázání vztahu. Reklama má vzbudit dojem blízkosti 

s adresátem, dojem dialogu tam, kde se ve skutečnosti jedná pouze o monolog. A platí 

to beze zbytku i pro politickou reklamu. Kontakt s adresátem udrņuje reklama pomocí 

jeho oslovování prostřednictvím zájmen Vy a Váń. Takový apel má funkci gesta 

obráceného k adresátovi, v případě pouņití velkého V jeńtě s nádechem zdvořilosti. 

„Vy“ můņe být buď obecné, nebo specifické, jeņ působí víc intimně. Pokud chce 

reklama navázat „skutečně osobní“ vztah s adresátem, můņe dokonce „přejít“ od 

vykání k tykání (zájmena Ty a Tvůj). Proti „Vy“ se v reklamě staví „my“, a to buď 

explicitní, nebo implicitně evokované slovesnou koncovkou. Takové „my“ můņe být 

exkluzivní (vylučuje adresáta) anebo inkluzivní (zahrnuje autora i adresáta). 

Vedle důmyslného pouņívání zájmen k naplnění kontaktové a apelové funkce vyuņívá 

reklama také prostředků zdvořilosti, a to buď pozitivní, navozující dojem srdečnosti, 

či negativní, odosobněné, jeņ vńak vzbuzuje dojem důvěryhodnosti. 

S apelovou funkcí 2. osoby se dále pojí pouņívání řečových aktů v podobě tvrzení, 

pokynů, výzev či otázek. Reklamní tvůrci se rádi uchylují pokynům, často 

přímočarým. V případě, ņe se chtějí vyhnout odmítnutí uposlechnutí, volí raději formu 

otázek. Samozřejmě se nejedná o „skutečné“ dotazy, autor na ně zná odpověď předem 

a otázkou se je vlastně snaņí říci adresátovi.          

7. Intertextualita 

Odkazy na obecně známé typy textů a ņánrů pomáhají reklamě navodit v příjemci 

pocit porozumění, stejného „naladění“ s reklamou. Ať uņ se jedná o přímé citace či o 

parafrázovaní, takové prvky v reklamě pomáhají navazovat vztah s příjemcem. 

Příkladů intertextuality by se dalo najít velké mnoņství, mezi nejhojněji pouņívané 
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typy patří různá přísloví, úsloví a rčení, dále známé výroky. Z oblasti kultury se 

nejčastěji objevují citace či parafráze z oblasti literatury, filmů či televizních pořadů, 

případně písní. 

Reklama vńak nevyuņívá pouze prostředků z oblasti umění a uměleckého stylu, nýbrņ 

pouņívá také prvky z jiných oblastí. Můņe nabýt formy inzerátu, návodu, směrnice, e-

mailu, dopisu a svědectví, zpovědi nebo i soukromého rozhovoru a mnoha dalńích 

podob.   

Zajímavým případem jsou reklamy, jeņ navazují na reklamy jiné, a to ať uņ se jedná o 

odkaz na vlastní kampaň či kampaň cizí. 

8. Interdiskurzivnost 

Diskurz reklamy zasahuje mnoho jiných diskurzů, a to ze dvou stran. Na jedné straně 

proniká do jiných typů diskurzu, na druhé z nich těņí, půjčuje si jejich rysy. Přestoņe 

vńak reklama napodobuje např. umělecké texty, na rozdíl od nich má mít 

jednoznačnou interpretaci, vņdy má její příjemce správně identifikovat její význam a 

„koupit výrobek“. K tomu vyuņívá reklama takových prostředků, jako je simulace 

dialogu, osobní výpověď, kdy je „mluvčí“ reklamy vyjádřen 1. osobou (singuláru i 

plurálu), nebo zapojení subjektů třetích osob, jeņ staví adresáta vedle role příjemce 

sdělení také do role svědka. Dalńí moņností je vytvoření imaginárního adresáta. 

9. Vztah slova a obrazu 

V tińtěné reklamě je vizuální stránka neodmyslitelnou součástí sdělení. Obraz ilustruje 

verbální sdělení, případně dodává dalńí informace, v některých případech vńak můņe 

vést kombinace textu a obrazu dokonce k nové interpretaci celého sdělení. Na vztah 

obrazu a textu je tedy moņné pohlíņet jako na dialog
50

. Tento „dialog“ můņe probíhat 

různými způsoby v závislosti na tom, jakou funkci vzhledem k textu obraz má. Můņe 

jít o obrázek, jenņ pouze ilustruje text, a nemá proto na smysl sdělení velký vliv. 

V jiných případech vńak role obrazu roste. Obrázek, jenņ ozřejmuje funkci 

polysémního slova, doplňuje interpretaci textu reklamy a obohacuje význam. Pouņitý 

obrázek také můņe konkretizovat základní význam slova a tím tento význam oņivovat. 
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V některých případech obrázek aktualizuje základní význam polysémních slov a tím 

vytváří střet mezi významy a napomáhá k jazykové hře a zvýńení efektu reklamy. 

Dále obrázek můņe realizovat základní význam slov v idiomech, jímņ dochází k tzv. 

realizované metafoře – obraz tak přispívá k dvojí interpretaci a matení pozorovatele. 

V „extrémním“ případě se pak role obrazu a textu vymění a teprve text dodává smysl 

obrazovému sdělení.     

10. Hodnoty 

Aby zvýńila svou působivost a získala důvěru příjemců, vyuņívá reklama celé 

spektrum hodnot, jichņ si lidská společnost cení, ať uņ se jedná o hodnoty morální či 

kulturní nebo literární. Apel na hodnoty, pokud se jej příjemci podaří deńifrovat, 

v něm má probudit zájem o výrobek. A právě také politická reklama výrazně staví na 

takových lidských hodnotách, jako je rodina, smysl pro spravedlnost, sociální cítění 

apod. 

Politická reklama a persvaze 

Pro politickou reklamu je účinná persvaze nejdůleņitějńí funkcí, neboť jejím hlavním 

cílem je přesvědčit adresáta, v tomto případě voliče, aby té či oné politické straně 

odevzdal svůj hlas v nadcházejících volbách.  

Tento záměr není snadné realizovat, protoņe strany „prodávají“ voličům pouze 

představu budoucnosti, tedy něco, co jeńtě v podstatě neexistuje (a v případě velkých, 

lety „prověřených“ stran se jedná jeńtě navíc o boj proti vlastním dřívějńím selháním a 

nenaplněným slibům). Není to tedy „skutečný hotový produkt“, co se politické 

subjekty snaņí voličům nabídnout, jedná se spíńe o úsilí přimět voliče, aby se podívali 

na politiku a budoucnost sebe či národa očima té či oné strany, ztotoņnili se s její vizí. 

A k tomu stranám pomáhá pouņití správně zvolené rétoriky, jiņ můņeme pojmenovat 

jako „umění přesvědčovat“
51

, stylistická dovednost vhodně volit a kombinovat různé 

„přesvědčovací“ prostředky, a to jak jazykové, tak nejazykové, o nichņ bylo 

pojednáno výńe.  
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2.3 Základní historický a politický rámec 

Tato kapitola obsahuje základní informace o charakteristice a historii politických 

stran, jejichņ reklamě pouņité v předvolební kampani do Poslanecké sněmovny se 

budu věnovat ve třetí kapitole. Dále se tato podkapitola bude zabývat popisem 

politické situace před volbami v květnu 2010 a celkovému kontextu volební kampaně.  

Vzhledem k tomu, ņe tato práce vznikala s téměř ročním odstupem od parlamentních 

voleb, v době jejího vzniku jiņ byly známy volební výsledky, tedy i 

úspěńnost/neúspěńnost kampaně jednotlivých stran. Protoņe by nebylo moņné 

soustředit se na vńechny účastníky volebního boje (vysoký počet účastníků voleb, 

nedostupnost či nedostatečný rozsah potřebných materiálů atd.), zvolila jsem pro svůj 

výzkum ty strany, které byly ve volbách úspěńné a získaly poslanecké mandáty, a to 

z obou stran politického spektra – konkrétně Občanskou demokratickou stranu (ODS), 

Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD), Věci veřejné (VV), stranu TOP 09 a 

Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM). 

Kaņdá z těchto politických stran vstupovala do parlamentních voleb z jiné pozice. 

Zatímco ODS, ČSSD a KSČM hájily ve volebním klání své pozice ve sněmovně a 

snaņily se uspět tak, aby mohly co nejvíce rozńířit svůj vliv, TOP 09 a VV usilovaly o 

moņnost dostat se do sněmovny poprvé.  

Přístup jednotlivých politických stran k politické komunikaci a marketingu se podle 

mého názoru vedle velikosti a finančního zázemí odvíjí také od jejich zařazení 

v politickém spektru, jejich profilování jako levicově, středově či pravicově 

orientované strany a také podle jejich dosavadní pozice na politické scéně (strana 

vládní, opoziční, parlamentní, mimoparlamentní), a proto bude vhodné podívat se na 

tomto místě na jednotlivé strany podrobněji.  

2.3.1 Historie a charakteristika jednotlivých stran 

Základní historické souvislosti vstupu, resp. fungování jednotlivých stran na české 

politické scéně uvedu pouze ve stručnosti a dále se budu věnovat také jejich 

deklarovanému profilu a cílovému voličskému segmentu.  
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Informace o historii a orientaci politických stran jsem převzala zejména z oficiálních 

webových stránek jednotlivých subjektů (ODS, ČSSD, KSČM, VV) a dále 

z wikipedie.cz v případě TOP 09 a částečně i KSČM, jejichņ stránky historii vzniku 

strany neobsahují (TOP 09) nebo obsahují pouze nekompletní informace (KSČM). 

Pořadí stran je v celé práci určeno jejich umístěním ve volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 

Občanská demokratická strana  

Občanská demokratická strana svůj vznik datuje k roku 1991, kdy se odńtěpila od 

Občanského fóra. Od počátku se prezentuje jako demokratická pravicová strana 

s konzervativním programem. Má značný koaliční potenciál a stále usiluje o 

hegemonizaci pravicově orientovaných stran
52

.  

ODS byla od devadesátých let nepřetrņitě jednou z největńích stran v České republice 

a největńí pravicově orientovanou stranou. Přímo se účastnila důleņitých 

ekonomických událostí a vņdy měla velký vliv na dění ve státě. Strana během své 

existence prońla několika sloņitými situacemi, zvláńtě v roce 1997, kdy aféra 

s nejasnými politickými dary vedla k pádu vlády, předčasným volbám a odchodu části 

členů strany, kteří pak vytvořili vlastní stranu Unie svobody. Od roku 1998 stála ODS 

v opozici, uzavřela vńak s nově vládnoucí ČSSD tzv. „opoziční smlouvu“, která 

umoņnila vládnout menńinové vládě v čele s předsedou ČSSD Milońem Zemanem. 

Smlouva platila aņ do dalńích voleb roku 2002, kdy ODS skončila druhá a zůstala 

v opozici. Výrazný úspěch pro ni znamenaly aņ volby do Evropského parlamentu 

v roce 2004, kde s převahou zvítězila. Roku 2006 po deseti letech ODS znovu 

zvítězila i ve volbách do parlamentu. Celkově vńak poměr sil ve sněmovně 

představoval poměr 100 křesel pro pravici a 100 pro levici, coņ ztíņilo sestavování 

nové vlády. Nová, menńinová vláda nezískala podporu parlamentu a udrņela se pouze 

do roku 2007, kdy musela podat demisi, nová vláda získala důvěru aņ roku 2008. Rok 

2009 přinesl nový pád vlády a vytvoření vlády nestranické, dočasné aņ do voleb 

v roce 2010. 

Prvním předsedou strany byl na ustavujícím sněmu zvolen Václav Klaus, který 

předtím předsedal jiņ Občanskému fóru. Václav Klaus setrval ve vedení strany aņ do 
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roku 2002, kdy jej na postu předsedy nahradil Mirek Topolánek. Klausova pozice 

lídra byla velmi silná, po svém odchodu zůstal čestným předsedou strany. V roce 2003 

jej strana podpořila při kandidatuře do funkce prezidenta ČR, kterou získal (a byl 

znovu zvolen roku 2008). Mirek Topolánek zastával funkci předsedy strany aņ do 

roku 2010, kdy během předvolební kampaně jeho působení poměrně rychle ukončilo 

několik afér. Do čela strany se dočasně postavil Petr Nečas, nový předseda dosud 

nebyl zvolen. 

Česká strana sociálně demokratická  

Česká strana sociálně demokratická se prohlańuje za stranu s nejdelńí tradicí v České 

republice, protoņe je přímým následníkem původní sociálně demokratické tradice 

dělnického hnutí, jeņ se v Čechách formovalo jiņ od 19. století. ČSSD je strana 

demokratická, levicová.  

Strana se ve 20. letech 20. století dočasně hlásila k marxismu, roku 1930 vńak svůj 

postoj změnila. Během druhé světové války se její členové účastnili protinacistického 

odboje. V letech 1948–1989 byla strana oficiálně zakázána. Roku 1968 proběhl pokus 

o její znovuobnovení, přeruńila ho vńak okupace Československa. 

Po sametové revoluci dońlo roku 1990 k obnovení strany, v jejím čele stanul bývalý 

exulant Jiří Horák. Toho vńak po neúspěchu strany ve volbách vystřídal Miloń Zeman, 

který stranu úspěńně vedl ve volbách 1996 a 1998. Roku 2001 se do jejího čela dostal 

Vladimír Ńpidla. Strana v té době řeńila vnitrostranické rozpory a diskutovala své dalńí 

směřování. Ńpidlu následoval ve vedení v letech 2004 aņ 2005 Stanislav Gross, jenņ 

vńak ve funkci setrval pouze rok a byl po aféře s nevyjasněnými příjmy roku 2006 

nahrazen Jiřím Paroubkem. Ten setrval ve své funkci do roku 2010, kdy rezignoval po 

volbách do Poslanecké sněmovny. 

ČSSD se v průběhu let vypracovala na jednu z nejvlivnějńích a největńích stran, 

obvykle se v čele ņebříčku úspěńnosti střídá s pravicovou ODS. Pravidelně byla od 

roku 1998 vládní stranou se silným vlivem, ve volbách 1998 a 2002 získala největńí 

počet hlasů (viz výńe – kapitola o historii ODS).  
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TOP 09 

Na rozdíl od ostatních stran má TOP 09 krátké dějiny – vznikla v červnu roku 2009. 

Její název je sloņen z prvních písmen slov Tradice, Odpovědnost, Prosperita a 

číslovky 09, jeņ označuje rok jejího vzniku
53

. Strana se vymezuje pojmy 

demokratická, konzervativní a vystupující proti populismu.  

Stranu zaloņil Miroslav Kalousek, bývalý člen KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická 

unie – Československá strana lidová), který se rozhodl ze strany odejít. Spolu s ním 

KDU-ČSL opustili i někteří dalńí její významní členové (např. Vlasta Parkanová). 

Posléze se k nově vznikajícímu politickému uskupení připojili i někteří členové ODS 

a senátor Karel Schwarzenberg, jenņ se stal na ustavujícím sněmu strany ve dnech 

27.–28. listopadu předsedou strany. Miroslav Kalousek byl zvolen prvním 

místopředsedou. 

TOP 09 také jiņ v červenci 2009 vyhlásila, ņe bude při volbách spolupracovat 

s hnutím Starostové a nezávislí.   

Komunistická strana Čech a Moravy  

Komunistická strana Čech a Moravy má za sebou dlouhou historii, podobně jako 

ČSSD. Vznikla roku 1990 jako přímý organizační nástupce Komunistické strany 

Československa (KSČ). Jedná se o výrazně levicově orientovanou stranu, dnes také 

demokratickou, jeņ se hlásí k principům socialismu a vychází z marxistické teorie. 

Strana má poměrně stálou členskou základnu a ve volbách dosud pravidelně 

dosahovala dobrých výsledků. 

Původní KSČ byla zaloņena jiņ roku 1921 po odńtěpení z Československé sociálně 

demokratické strany dělnické. Po svém vzniku získala velké mnoņství příznivců, 

v roce 1929, kdy se do jejího vedení dostal Klement Gottwald, vńak nastal odliv nejen 

větńiny zakládajících členů, ale i příznivců. Ve druhé polovině 30. let stála proti 

nastupujícímu fańismu a za druhé světové války byla významným členem domácího 

odboje. V poválečných volbách 1946 získala 38 % hlasů, coņ komunistům následně 

výrazně usnadnilo převzetí moci nad Československem v únoru 1948. Během 50. aņ 
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60. let dońlo po vlně teroru vůči odpůrcům reņimu (přelom 40. a 50. let) k určitým 

reformám a uvolnění poměrů. Tento proces vńak zvrátila okupace Československa 

roku 1968. KSČ vládla státu aņ do roku 1989, kdy byl totalitní reņim (nejen) v tehdejńí 

ČSSR svrņen.  

Nově vzniklá KSČS původně zahrnovala českou KSČ a slovenskou KSS. Slovenská 

část se postupně oddělila a tak vznikla roku 1992 KSČM. Prvním předsedou byl 

zvolen Jiří Svoboda. Strana v těchto letech (aņ do roku 1995) diskutovala své dalńí 

směřování, ve volbách byla součástí tzv. Levého bloku spolu se stranou Demokratická 

levice, a také prońla obdobím vnitrostranických rozporů, jeņ vedly k odchodu části 

členů a vzniku Strany československých komunistů (později Komunistická strana 

Československa).  Roku 1993 se na třetím sjezdu strany stal jejím předsedou Miroslav 

Grebeníček, jenņ zůstal ve funkci aņ do roku 2005, kdy na svou funkci rezignoval. Na 

jeho místo nastoupil Vojtěch Filip, jenņ vedl stranu do voleb i v roce 2010. 

Věci veřejné 

Strana Věci veřejné (dále jako VV) vznikla z občanské iniciativy zaloņené v Praze v 

roce 2001. Původně se zaměřovala na témata vztahující se k lokální politice. Samy 

sebe prezentují VV jako (pravo)středově orientovanou stranu a charakterizují se jako 

„strana, jeņ staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany. 

Hlas občana je ten nejdůleņitějńí.“  

Jako politická strana se VV registrovaly 22. 7. 2002. V komunálních volbách 

v Praze roku 2002 získaly VV 1 mandát. Během povolebního období se etablovaly 

dalńí lokální organizace strany (Praha 7, Černońice, Kostelec n. Orlicí). V roce 2006 

VV stále jako lokální uskupení uspěly v komunálních volbách v Praze 1 i v 

Černońicích. Následně se strana pokusila uspět ve volbách do Senátu roku 2008, 

nebyla vńak úspěńná. Přesto měly VV rostoucí ambice stát se celostátně významnou 

stranou a kandidovaly v roce 2009 i ve volbách do Evropského parlamentu. Sice 

přímo neuspěly, ale výrazně na sebe upozornily jako třetí nejúspěńnějńí strana bez 

zastoupení ve sněmovně. 

Důleņitou událostí pro vývoj strany se stalo zvolení populárního bývalého novináře 

Radka Johna předsedou strany v červnu 2009. Johnova osoba dokázala VV výrazně 

vylepńit image a John se stal těsně před mimořádnými, avńak posléze zruńenými 
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volbami v roce 2009 (viz kapitola 2.3.2) podle průzkumů veřejného mínění 

nejdůvěryhodnějńím českým politikem. Také Johnova popularita do značné míry 

přispěla k úspěchu VV v parlamentních volbách konaných v roce 2010. 

2.3.2 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 

Volební kampaň v roce 2010 plynule navazovala na kampaň z roku 2009, kdy mělo 

v ČR ve dnech 9. – 10. října dojít k předčasným volbám do sněmovny vyvolaným 

politickou krizí a pádem vlády v březnu 2009. Předčasné volby mělo umoņnit 

schválení jednorázového ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období 

Poslanecké sněmovny. Kvůli napadení tohoto zákona poslancem Milońem Melčákem 

(bývalý člen ČSSD) a jeho následnému zruńení Ústavním soudem 9. září 2009 vńak 

bylo nutné volby posunout na konec května roku 2010
54

.  

Tyto události a posunutí termínu voleb měly značný vliv na vedení volební kampaně 

stran a také na vnitrostranické události (viz např. odchod dlouholetého ńéfa ODS 

Mirka Topolánka z vedení strany a jeho nahrazení novým volebním lídrem Petrem 

Nečasem). 

Období před předčasnými volbami přineslo několik událostí, pro následující období 

velmi důleņitých, jak se později ukázalo. Nejprve to byl vznik TOP 09 (11. 6. 2009) a 

pak také kampaň, jeņ výrazně upozornila na do té doby nepříliń známé Věci veřejné.  

Prodlouņení kampaně s sebou přineslo mj. také výrazné navýńení nákladů na 

kampaň
55

. Největńí sumu vloņila do kampaně ČSSD, následovaná ODS. Na třetím 

místě ņebříčku vńech stran účastnících se voleb se umístily VV, za nimi TOP 09 a aņ 

na sedmé příčce KSČM
56

. Rozdíly ve výdajích byly markantní. Zatímco ČSSD a ODS 

vloņily do kampaně několik set milionů korun, jiņ za nimi následující Věci veřejné 
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utratily méně neņ sto milionů korun. Komunisté pak investovali do kampaně méně neņ 

deset milionů
57

. 

Tón volební kampaně výrazně ovlivnily negativní ekonomické důsledky celosvětové 

krize v roce 2008, jako např. obava ze ztráty zaměstnání, dále např. krize veřejných 

financí v Řecku z roku 2009, která jeńtě více rozvířila debatu o rostoucím státním 

dluhu, a v neposlední řadě samozřejmě vnitrostátní problémy, mezi které patří 

korupce či dlouhodobě diskutované a nedořeńené reformy (např. ve zdravotnictví). 

V podstatě vńechny strany se ve svých sebeprezentacích zaměřily na tato témata a 

usilovaly o to, zapůsobit na voliče prostřednictvím obav o jejich vlastní ņivoty (otázka 

zaměstnanosti, dostupnosti zdravotní péče, finance na důchody apod.). Kaņdá ze stran 

samozřejmě označila sebe za jediného kandidáta, jenņ je schopen nabídnout vhodné 

řeńení.  

Přípravě volební kampaně věnovaly strany značnou pozornost. Větńina stran si 

vyhradila ve svém rozpočtu poloņku na realizaci volebních průzkumů a kampaně se 

celkově vyznačovaly větńí mírou profesionality a byly mnohem lépe zorganizovány 

neņ dříve
58

.  

Jistou zvláńtností v nańem prostředí bylo oproti minulosti ńirńí vyuņití zahraničních 

(konkrétně amerických) poradců při tvorbě kampaně
59

. ČSSD si najala jiņ tradičně 

společnost Penn, Schoen & Berland (zkráceně PSB, pracovala např. pro Billa a 

Hillary Clintonovy)
60

.  

ODS zaměstnala poradce poprvé, a to uņ pro zruńenou kampaň v roce 2009, konkrétně 

Arthura J. Finkelsteina (poradce bývalých prezidentů USA R. Nixona a R. Reagana) a 

George Birnbauma (radil mj. izraelskému premiérovi Benjaminu Netanhjahuovi). 

                                                           
57

 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 111. 

58
 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 104. 

59
 KOLÁŘ, Petr. Američtí poradci budou zachraňovat ČSSD i ODS. Lidovkz.cz [online]. 

2009, [cit. 2009-07-13]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/americti-poradci-budou-

zachranovat-cssd-i-ods-fat>. 

60
 Oproti roku 2006 vńak vliv PSB na kampaň ČSSD poněkud klesl, její role byla spíńe 

poradní a analytická, jádro kampaně si strana připravovala sama (viz Matuńková, 2010, s. 

106). 
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Ostatní strany (TOP 09, KSČM a VV) vytvořily kampaň bez pomoci velkých 

zahraničních společností, coņ vńak nakonec neznamenalo ņádný handicap, jak ukázaly 

výsledky voleb. 
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3 Politická reklama ve volbách 2010  

Pouņití tińtěných materiálů je jedním z nejklasičtějńích způsobů politické reklamy 

pouņívané v předvolebním boji, ať uņ se jedná o ty s malým formátem (broņury, 

letáky, stranické noviny a časopisy apod.), či velkoplońné, jako jsou billboardy, 

plakáty nebo i reklama na dopravních prostředcích. Vzhledem k celkové délce a 

intenzitě kampaně v roce 2010 voliče obklopovaly několik týdnů před volbami 

propagační materiály skoro na kaņdém kroku. Dobrovolníci rozdávali letáky na ulici, 

strany měly na různých místech své stánky, kde se rozdávaly jejich propagační 

materiály (a někdy také drobné dárky). Jindy vyuņívaly strany k propagaci a ńíření 

reklamních materiálů setkání s voliči spojené např. s koncerty populárních umělců. 

Větńí či menńí plakáty byly k vidění v dopravních prostředcích či byly umístěné vně 

těchto prostředků, billboardy se vyskytovaly uvnitř obcí i na jejich okrajích a také 

kolem hlavních dopravních tahů. Reklama se také objevovala v nejrůznějńích 

periodikách.  

3.1 Můj přístup a zvolená metodologie   

V následujících kapitolách budu analyzovat zvláńtě způsob, jakým politické strany při 

své propagaci v rámci tińtěné reklamy (billboardy/plakáty, inzerce v tisku) pracují 

s „jazykem reklamy“, jaké prostředky vyuņívají k zaujetí voliče a jeho přesvědčení o 

tom, aby odevzdal svůj hlas právě jim. Hodnotit budu jednak prostředky jazykové, ale 

také prostředky nejazykové, vizuální, protoņe jsou v tomto případě často velmi 

podstatnou součástí sdělení. Prozkoumám rovněņ témata, jimņ se strany ve své 

předvolební kampani věnovaly. V souhrnu se dá říct, ņe budu u zkoumaných reklam 

usilovat o popis formy sdělení (jazykové a vizuální prostředky), kterými strany 

usilovaly o přesvědčení voličů, a také obsahu předvolební kampaně.   

Texty, jeņ jsou předmětem mého zájmu, mají několik základních atributů. V prvé řadě 

se jedná o reklamní texty. Tyto texty patří do oblasti politické reklamy. A konečně 

z hlediska druhů politické reklamy náleņejí mnou zkoumané texty k reklamě tińtěné (v 

rámci reklamy vizuální).  
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Svůj rozbor opírám zčásti o koncepci S. Čmejrkové, nesleduji vńak vńechny 

prostředky reklamy, které S. Čmejrková ve své práci uvádí; zaměřím se pouze na 

některé, předevńím ty, které jsou pro politickou reklamu charakteristické. 

Co se týče popisu témat předvolební kampaně objevených ve zkoumaném materiálu, 

budu vycházet z vlastního pozorování na základě shromáņděných reklam. Při studiu 

teoretického materiálu jsem pracovala s textem Volby do poslanecké sněmovny 2010, 

jeņ se v kapitolách Otty Eibla Volební programy a Anny Matuńkové Volební kampaně 

tématům volební kampaně také věnuje, a proto jejich poznatky budu částečně 

reflektovat.  

V kapitole věnované vizuální stránce tińtěné reklamy se zaměřím nejprve na obecný 

popis obrazové podoby sebraného materiálu a nalezení společných prvků mezi 

jednotlivými billboardy/plakáty a inzercí v tisku. Následně se podrobněji zaměřím na 

případy, kdy vizuální stránka není pouhou ilustrací, ale tvoří podstatnou součást 

sdělení reklamy. Vzhledem k mnoņství a různorodosti materiálu vńak nebylo účelné 

zaznamenat kaņdý billboard či inzerát, na nějņ jsem při práci narazila. Detailní 

zhodnocení vizuální podoby předvolební kampaně také není hlavní náplní této práce, 

ale má pouze doplňující funkci. Proto jsem pro kapitolu o vizuální podobě reklamy 

pouņila pouze ten materiál, u něhoņ jsem se zabývala i textovou stránkou.  

V přípravné fázi své práce jsem předpokládala, ņe poznatky o získaném materiálu 

budu popisovat odděleně podle druhu tińtěné reklamy, tedy zvláńť slogany na 

billboardech/plakátech a zvláńť inzerci v tisku. Během zkoumání materiálu se vńak 

ukázalo, ņe by to znamenalo se u některých stran často opakovat, neboť jejich 

billboardová reklama a reklama v tisku se od sebe téměř nelińily. Rozhodla jsem se 

proto sloučit při popisu prostředků reklamy tyto kategorie dohromady a věnovat se jim 

odděleně v rámci jednotlivých politických stran pouze v případě, ņe se od sebe 

navzájem výrazněji lińily. 

Během svého zkoumání jsem také dospěla k závěru, ņe negativní reklama v kampani 

byla natolik výrazná a specifická, ņe bude vhodné jí věnovat pozornost ve zvláńtním 

oddílu, přestoņe vzhledem k propojenosti zkoumaných oblastí ji nelze nezmínit jiņ 

v oddílech zabývajících se reklamou celkově.   
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3.2 Výchozí materiál a jeho základní analýza 

3.2.1 Původ a rozsah zkoumaného materiálu 

Pro praktickou část diplomové práce jsem vyuņívala materiály, jeņ shromáņdila 

Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno pro svůj 

výzkum týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 a jeņ mi byly 

poskytnuty s laskavým svolením těch, kteří se na výzkumu podíleli. Jedná se o 

billboardovou a plakátovou kampaň a politickou inzerci v tisku.  

Inzerce v tisku 

Co se týče inzerce, materiál byl nashromáņděn na Moravě, a proto byl jeho zdroj 

zčásti celorepublikový a zčásti regionální. Větńina pouņitého tisku vycházela (a stále 

vychází) na celém území ČR, konkrétně se jednalo o deníky Lidové noviny (LN), 

Mladá fronta Dnes (MfD), Aha!, Haló noviny. Regionálním zdrojem byl Brněnský 

deník Rovnost (BDR). Pro výzkum vńak bylo vyuņito textů, jeņ se obsahově přímo 

nepojily s daným regionem. 

Tiskoviny pocházely z období 12. 4. aņ 29. 5. 2010, zahrnovaly tedy období sedmi 

týdnů před volbami do sněmovny (konaly se ve dnech 28. – 29. 5. 2010). Vńechny 

strany kromě KSČM inzerovaly ve vńech uvedených listech s výjimkou Haló novin, 

které slouņily k inzerci pouze KSČM, jejíņ reklama se ovńem neobjevovala v jiném 

z uvedených listů. 

Celkový počet zaznamenaných reklam činil 410. Část materiálů z tohoto mnoņství 

ovńem představovala inzerce, jejíņ obsah se zaměřoval na jihomoravský region nebo 

prezentaci konkrétních kandidátů za tento region, konkrétně se jednalo o 37 inzerátů. 

Tyto reklamy nebyly zahrnuty do výzkumu a počet zkoumaných inzerátů tak činil 

373.  
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Inzerce jednotlivých stran 

ČSSD  

Sociální demokracie vedla ve volbách nejmasivnějńí kampaň. V tisku bylo moņné 

nalézt velké mnoņství reklam vńech velikostí od pásků přes půlstránky aņ 

k celostránkové či vícestránkové reklamě. Tematicky se strana soustředila na několik 

okruhů, které se na jednotlivých billboardech/plakátech kombinovaly. Sociální 

demokraté také pouņívali formu „novinových článků“ pro prezentaci svého programu. 

Určitou zvláńtností v kampani ČSSD se stala situace, kdy 6. 5. předseda strany Jiří 

Paroubek vydal prohláńení, ņe zcela přestává komunikovat s některými médii 

(konkrétně deníky MfD, LN, Hospodářské noviny a dále týdeníky Respekt a Reflex), 

a to z důvodu jejich ńtvavé kampaně vůči jeho straně
61

. Svůj bojkot médií ukončil po 

deseti dnech
62

. 

Pracovala jsem s mnoņstvím 166 inzerátů, z nichņ ovńem 10 bylo zaměřených 

vyloņeně na region jiņní Moravy, a proto jsem je do výzkumu nezahrnovala. Inzeráty 

se nacházely ve vńech zkoumaných novinách kromě Haló novin. Inzerce vycházela ve 

vńech zkoumaných týdnech od 12. 4. do 29. 5.  

ODS 

Občanńtí demokraté vyuņívali stejně jako sociální demokraté hojně propagace v tisku, 

a to v celém spektru od maličkých inzerátů negativní kampaně aņ po celostránkovou 

inzerci. Celkem jsem zaznamenala 91 inzerátů, z toho 8 zaměřených na jihomoravský 

region či kandidáta za tento region. Tuto inzerci jsem do výzkumu nezahrnovala. 

Inzeráty byly vydávány ve vńech novinách kromě Haló novin, vycházely v celém 

období 12. 4. – 29. 5.  

                                                           
61

 Dom. Paroubek nemluví s pravicovými médii. A končí s mítinky na náměstích. Volby. 

iHNed. cz [online]. 2010, [cit. 2010-05-06]. Dostupné z: <http://volby.ihned.cz/c1-43182550-
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TOP 09 

Novinová inzerce TOP 09 nebyla rozměrově příliń rozsáhlá – větńinou se jednalo 

jenom o pásky cca na třetinu stránky – svislé i vodorovné. Zpracováno bylo celkem 20 

inzerátů, přičemņ 5 z nich se týkalo prezentace kandidáta za Jihomoravský kraj, a 

nebyly proto do výzkumu zahruty. Počet je výrazně menńí neņ u ostatních stran – TOP 

09 se ve zkoumaném tisku prezentovala aņ v týdnu 17. – 23. 5. a ve volebním 24. – 

29. 5. Výjimku tvořil pouze jeden inzerát, jenņ se objevil 24. 4. v Brněnském deníku 

Rovnost.  

KSČM 

Zvláńtností novinové kampaně komunistů je fakt, ņe se na rozdíl od ostatních stran 

prezentovali pouze ve „svých“ novinách, levicově orientovaných Haló novinách. Tato 

situace měla své výhody i negativa. Jednoznačným kladem byla moņnost vyuņít 

rozsáhlý prostor pro svou reklamu, a to bez konkurence. Na druhou stranu vńak takto 

nebylo moņné oslovit ńirńí spektrum voličů.  

Zaznamenala jsem celkem 71 inzerátů, přičemņ 19 z celkového počtu se zaměřovalo 

na akce představující kandidáty v Jihomoravském kraji, a proto nebyly do výzkumu 

zahrnuty. Vńechny materiály pocházely pouze z Haló novin. Inzeráty v tisku 

vycházely v celém období od 12. 4. do 29. 5.  

VV 

V případě VV jsem pracovala celkem se 62 inzeráty, z nichņ 5 bylo zaměřeno na 

prezentaci kandidáta v Jihomoravském kraji, a proto jsem je do výzkumu 

nezahrnovala. Obsah se ovńem podobně jako u ostatních opakoval. 

Tematicky se inzeráty v jednotlivých týdnech lińily. VV se prezentovaly ve vńech 

zkoumaných novinách (LN, MfD, BDR, Aha!) kromě Haló novin. Inzerce VV 

vycházela v celém období 12. 4. – 29. 5., ovńem na rozdíl od ČSSD, ODS, KSČM, 

jejichņ reklama se v tisku objevovala téměř denně, a na rozdíl od TOP 09, jeņ svou 

reklamu do tisku umístila aņ dva týdny před volbami, se mnoņství inzerce VV 

v jednotlivých týdnech výrazně lińilo. V období 12. – 18. 4., 26. 4. – 2. 5. a 3. – 9. 5. 
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jsem pro kaņdý týden v tisku nalezla pouze 1 reklamu. Mnoņství inzerátů se zvýńilo 

dva týdny před volbami a hlavně přímo ve volebním týdnu.    

Co do velikosti jsem v získaném materiálu objevila pouze 1 celostránkovou reklamu. 

Vńechny ostatní měly větńinou velikost čtvrtiny stránky či pouze velikost pásku. 

Billboardy 

V případě billboardů a plakátů se jednalo o celorepublikovou kampaň. Materiál jsem 

převzala z databáze shromáņděné brněnskou katedrou politologie, jeņ je k dispozici na 

sociální síti Facebook. Celkem jsem zaznamenala vzorek 468 billboardů a plakátů, 

z nichņ jsem ovńem vyčlenila fotografie reklamy na dopravních prostředcích a 

kandidátních listin, takņe se počet zkoumaných billboardů sníņil na 439, přičemņ 

tematicky se billboardy a plakáty opakovaly. Také v tomto případě, stejně jako u 

inzerce, jsem při rozboru pracovala s reklamními texty, jeņ se obsahově nevázaly 

přímo k určitému regionu.   

Rozdíly mezi počtem billboardů a plakátů u jednotlivých stran byly značné. Zatímco u 

ČSSD činil počet zkoumaných reklam 170 a ODS 127, u TOP 09 to bylo pouze 66 

fotografií, u KSČM 31 a u VV 25 fotografií billboardů a plakátů.   

Fotografie billboardů nebylo moņné získat v tak dobré kvalitě jako inzerci nalezenou 

přímo v novinách. V některých případech negativní reklamy proto bylo obtíņné zjistit, 

kdo je zadavatelem dané reklamy. Ve větńině případů se to podařilo porovnáním 

s inzercí v tisku a nalezením shodných rysů, jeņ umoņnily danou reklamu přičíst na 

vrub určité straně. S materiálem, u něhoņ nebylo moņné zjistit zadavatele, jsem ve 

třetí kapitole nepracovala, přestoņe zvláńtě anonymní negativní kampaň byla také 

poměrně bohatá a zajímavá. 

Pro lepńí představu jsem vzorek billboardové kampaně umístila do Přílohy č. 2. 

Členění získaného jazykového materiálu 

V rámci snahy o přiblíņení verbálních komunikátů, s nimiņ jsem pracovala, čtenářům, 

jsem povaņovala za dobré vytvořit jejich přehled. Vzhledem k mnoņství a pestrosti 

komunikátů jsem se rozhodla je pro větńí přehlednost alespoň v minimální míře 

rozčlenit do menńích celků a umístit do tabulek, a to podle následujících kritérií: 
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1. Texty jsou rozděleny podle jednotlivých politických stran (ČSSD, ODS, TOP 09, 

KSČM, VV). 

2. V rámci jednotlivých stran jsem texty rozčlenila na billboardy/plakáty a inzerci 

v tisku. 

3. Následně jsem texty členila dle jejich vzájemné spřízněnosti, co se jejich 

struktury či (v případě negativní reklamy) obsahu týče. V případě, ņe mezi texty 

existovala nějaká podobnost, pojmenovala jsem ji jako „koncept“. 

Výsledné tabulky s přehledem sebraných sloganů, obsaņené v příloze 1, umoņňují 

čtenáři snazńí orientaci, ale představují jiņ také základ mé vlastní práce se 

zpracovávanými komunikáty.     

Pokud existovalo víc podobných variant určitého textu, lińících se pouze v detailech, 

nevypisovala jsem je nadbytečně, ale odlińila jsem je za pomoci pouņití lomítka 

a/nebo závorek. 

3.2.2 Billboardy a plakáty – charakteristika materiálu 

Jak jsem jiņ uvedla, vzhledem ke své povaze mohou zvláńtě billboardy poskytnout 

pouze stručná sdělení. Jejich podoba je tedy do určité míry standardizovaná, musí být 

důkladně promyńlená a zaměřená na kaņdý detail, protoņe vńechno hraje roli. Pro 

plakáty platí v tomto ohledu totéņ. Podle zaměření (tematické/personální) se na 

billboardech/plakátech objevuje obrázek kandidáta, nástin určitého problému kampaně 

ve formě sloganu, dále pak jméno a logo strany, motto kampaně či odkaz na webové 

stránky.  

Billboardy a plakáty mohou velmi rychle upozornit např. na určitého kandidáta a 

učinit ho známým či mohou dát tón kampani a připravit voliče na obsáhlejńí sdělení, 

jeņ se posléze objeví v jiných médiích
63

. Protoņe text musí být krátký, je třeba 

vymyslet originální a trefný slogan, který si volič snadno zapamatuje. V tomto ohledu 

můņe pomoci i pouņití rýmu. Někdy stačí naopak pouņití pouze jediného slova, jeņ 

                                                           
63

 BOUČKOVÁ, Jana. Politický marketing. In Marketingové aplikace. 2004, s. 23. 
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můņe být mottem kampaně či její části. Ńpatně zvolený slogan (banální, hloupý, 

směńný…) si potenciální volič také snadno zapamatuje, výsledný efekt vńak nejspíń 

nebude pro stranu pozitivní. 

V případě zaměření billboardu/plakátu na prezentaci kandidáta hraje stěņejní roli 

volba jeho fotografie. Výraz jeho obličeje, drņení těla, gesto, volba oblečení, případně 

jeho okolí, vńechno je důleņité pro vzbuzení sympatií vůči němu (nebo naopak 

antipatií v případě negativní kampaně). Kaņdý kandidát vhodnou volbou svého 

portrétu umoņňuje vzbudit ten správný dojem, ať uņ chce působit laskavě, 

důvěryhodně, dynamicky apod. Podobně jako u volby správných slov je i volba 

obrazové prezentace nanejvýń důleņitá.  

Velice podstatnou roli hraje na billboardu/plakátu (a samozřejmě v reklamě obecně) 

také barevná kompozice a vůbec výběr barev, neboť volba určité barvy patří 

k základním rozlińovacím prvkům kaņdé politické strany a umoņňuje voliči snadno 

rozpoznat, „s kým má tu čest“. Zvolená barevnost vńak můņe oko pozorovatele také 

záměrně mást, pokud strana vyuņije barev svého konkurenta pro negativní či 

srovnávací kampaň, jako se to stalo právě v předvolební kampani 2010, jak ukáņu 

v dalńích kapitolách. 

3.2.3 Inzerce v tisku – charakteristika materiálu 

Podobně jako billboardy a plakáty má reklama v tisku schopnost zaujmout pozornost 

poměrně rozsáhlého publika. Strany se prezentují prostřednictvím letáků, broņur, 

časopisů zaměřených na volby a pak také pomocí placené inzerce v tisku, jenņ 

primárně slouņí k jiným účelům. Tisk, v němņ se strany prezentují, buď vychází po 

celém území ČR, nebo můņe být regionální – pak je inzerce často zaměřena na 

propagaci jednotlivých kandidátů za určitý volební obvod, nebo se strany v prezentaci 

svého programu zaměřují na problémy daného regionu.   

Tisk, v němņ se strany prezentují, bývá různě zaměřen („seriózní“ či bulvární deník), 

coņ nepochybně ovlivňuje cílovou skupinu čtenářů/voličů, a to jak co do velikosti 

publika, tak jeho charakteru. Za úvahu například stojí, jak účinná byla třeba reklama 

KSČM, kdyņ se z námi zkoumaných listů prezentovala pouze v Haló novinách, které 
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jsou vyhraněně levicově orientovanými novinami, přímo spojenými s KSČM, a 

potenciální čtenář je tedy musí záměrně vyhledat, na rozdíl třeba od MfD nebo LN. 

Také tyto deníky jsou samozřejmě orientované určitým směrem v politickém spektru, 

přestoņe oficiálně se prezentují jako „nestranné“, ale zdaleka ne tak vyhraněně jako 

právě Haló noviny. 

V porovnání s billboardy můņe být inzerce v tisku informačně pestřejńí a bohatńí, hodí 

se i k argumentaci, detailnějńímu rozebrání nějakého problému, kritice či rozsáhlejńí 

prezentaci strany. Často vńak můņe inzerce představovat jen „zmenńený model“ 

billboardové reklamy a jsou pro ni pouņity stejné jazykové a grafické prostředky 

(slogan, barva, logo atd.).  

Co se velikosti vyuņité reklamní plochy týče, velikost jednotlivých inzerátů v mnou 

zkoumaných novinách se pohybovala od formátu pásku zabírajícího nanejvýń třetinu 

stránky (ať uņ na ńířku, nebo na výńku) přes reklamu zabírající polovinu strany aņ k 

celostránkové reklamě, někdy dokonce na dvou novinových stránkách za sebou. 

Rozsah a velikost inzerce souvisely alespoň do určité míry s prostředky, jeņ kaņdá 

strana do kampaně investovala. 

Také četnost inzerátů se lińila jak u jednotlivých stran, tak ovńem také v závislosti na 

časové vzdálenosti od voleb. Některé strany neinzerovaly ani v kaņdém ze 

zkoumaných týdnů či pouze minimálně (např. TOP 09, VV), jiné naopak téměř kaņdý 

den (např. ČSSD). Mnoņství reklamy pochopitelně vzrostlo u vńech stran ve volebním 

týdnu. 

3.3 Reklama jednotlivých stran 

V úvodu této kapitoly bych nejprve ve velké stručnosti ráda představila základní údaje 

o kampani jednotlivých politických stran. 

ČSSD 

ČSSD velmi usilovala o to, aby se stala jednoznačně vítěznou stranou (naposledy 

v parlamentních volbách zvítězila v roce 2002). Vsadila na masivní kampaň a vloņila 
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do ní a do reklamy nejvíce finančních prostředků ze vńech
64

. Kampaň byla zahájena 

v březnu 2010, volební slogan zněl Změna a naděje
65

. 

ODS  

Strana se po mnoha aférách a také po rezignaci svého původního volebního lídra 

Mirka Topolánka 1. dubna 2010 a jeho nahrazení Petrem Nečasem snaņila oprostit od 

ńpatné pověsti a s nástupem nového lídra upozornit na „nový vítr“ ve straně a její 

schopnost změny k lepńímu (Nové tváře. Nová ODS. Nová tvář ODS).  

Kampaň ODS byla druhou nejdraņńí
66

, zahájena byla v březnu 2010
67

. 

TOP 09  

Strana TOP 09 vstupovala do předvolebního boje jako nový politický subjekt, byť 

v čele se známými politiky (Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek). Důleņitou 

úlohu v kampani měl její předseda Karel Schwarzenberg, jenņ se stal „tváří“ celé 

kampaně. Kampaň TOP 09 byla čtvrtou nejdraņńí kampaní
68

. Zahájena byla v dubnu 

2010 a několik zvláńtních prvků – např. velkou míru vyuņití internetu pro kampaň 

(TOP 09 vyuņila mj. sociální sítě Facebook a jejích aplikací), dále také velké mnoņství 

dobrovolníků. Hlavní slogan kampaně zněl „Víc, neņ si myslíte“
69

.  
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 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 
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KSČM 

Kampaň KSČM oproti ostatním stranám působila méně nápadně
70

. Jedno z moņných 

vysvětlení by se dalo hledat v niņńích nákladech, jeņ komunisté na kampaň vynaloņili 

– náleņí jim aņ 6. místo v pořadí výdajů za kampaň, ovńem s velkým odstupem od 

předních míst
71

. Leitmotivem, na nějņ se komunistická strana zaměřila, bylo hájení 

sociálních zájmů běņných občanů. Zvláńtností v této kampani bylo, ņe komunisté také 

ve větńí míře neņ dříve vyuņívali i internet, aby se mohli lépe prezentovat před 

potenciálními mladými voliči
72

.  

VV 

Věci veřejné podobně jako TOP 09 vsadily ve své kampani na osobnost svého lídra 

Radka Johna a také větńí zastoupení ņen na kandidátních listinách. Originálním 

motivem kampaně VV se stali dinosauři, resp. jejich „konec“, tj. odchod z politiky, 

hlavní slogan zněl „Konec politických dinosaurů“
73

. Strana se v kampani prezentovala 

jako nový, minulostí (skandály) nezatíņený politický subjekt. Důleņitým prvkem 

v programu VV byla také její sebeprezentace jako „strany přímé demokracie“
74

.  

Co do výdajů za kampaň náleņí VV třetí místo
75

.  

 

                                                           
70

 Srovnání viz MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. 2010, s. 112. 

71
 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 111. 

72
 Srov. MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. 2010, s. 112. 

73
 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 110. 

74
 VV zavedly pro své registrované příznivce moņnost on-line referend v důleņitých bodech – 

lidé by měli mít moņnost se vyjádřením v referendu podílet na tom, jak bude strana hlasovat, 

či volit předsedu strany.  

75
 MATUŃKOVÁ, Anna. Volební kampaně. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 111. 



 

52 
 

3.3.1 Slogany a jazykové přesvědčovací prostředky 

V této části práce se zaměřím na popis jazykových prostředků a jejich vyuņití 

v reklamě v konkrétních sloganech jednotlivých stran. 

V průběhu mého výzkumu se potvrdil můj předpoklad, ņe politická reklama nebude 

vyuņívat prostředků cizojazyčných. Také jsem zjistila, ņe mnou zkoumaná politická 

reklama aņ na jedinou výjimku v případě ODS nevyuņívala prostředků z oblasti 

prozodie, zvláńtě rýmů, jak je běņné v reklamě nepolitické. V případě politické 

reklamy se dá hovořit o existenci určitého rytmu textu, ovńem vzhledem ke stručnosti 

větńiny sloganů se v nich těņko daly uplatnit prozodické prostředky (srov. pro 

komerční reklamu S. Čmejrková).  

Konfigurace hlásek a písmen 

V oblasti vyuņití zvýrazňujících a ozvláńtňujících prostředků z oblasti grafiky se v 

reklamách jednotlivých stran několikrát vyskytly určité zvláńtnosti, avńak větńinou si 

strany vystačily pouze s několika málo typy.  

Prvním z nich byla „rovnice“ – slogan, jehoņ součástí bylo znaménko „=“. Na jedné 

straně stál název strany, na druhé nějaký „výsledek“. Tento prvek se objevil jak 

v klasické, tak negativní reklamě, a to opakovaně u ČSSD a ODS a pak také u KSČM. 

Dalńím prostředkem, s nímņ strany pracovaly, byla odlińná velikost písmen. 

Konkrétně se velká písmena pro zdůraznění objevila v konceptech „ANO/NE“ u ODS, 

KSČM a VV a v konceptu „PRO/PROTI“ u ČSSD.  

Výrazně se v reklamách napříč stranami projevovalo pouņívání interpunkce pro 

zdůraznění či zesílení obsahu sloganů. Nejvíce se uplatňoval vykřičník, pak také 

otazník, někdy i tečka. Pro vyjádření odstupu či ironie reklamy vyuņívaly uvozovky. 

Mezi dalńí pouņité prostředky se zařadila dekompozice slov, akronyma, ikonka 

v platnosti háčku nad písmenem. Tyto prvky vńak byly v rámci jednotlivých kampaní 

ojedinělé. 
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Básnické figury a tropy 

Vyuņití prostředků básnického jazyka nepatřilo u mnou analyzovaných sloganů mezi 

časté prostředky. Mezi opakovaně se objevující tropy patřily metafory a metonymie 

(konkrétně synekdochy). 

Ve sloganech se často objevovaly hodnotící přívlastky, přičemņ v některých případech 

se jednalo o epiteta. 

Z básnických figur jsem v textu nalezla doklad vyuņití epizeuxe a asyndetická spojení. 

Jazykový humor  

Humor v podobě hry s jazykem také patřil k prostředkům, jimiņ se strany snaņily 

voliče zaujmout, i kdyņ sloganů takto zaměřených nebylo mnoho. Větńinou se tyto 

prostředky pojily také s obrazem.  

Adresát reklamy, pragmatika řečových aktů  

Prostředky z tohoto okruhu se ve sloganech objevovaly jednoznačně nejčastěji. Strany 

ve svých reklamách vyuņívaly celou ńkálu prostředků, jeņ jim tato oblast poskytovala. 

Zkoumané slogany často pracovaly se zájmeny Vy a Váń a s tím, co v reklamě 

představují – vytvářejí dojem, ņe se reklama obrací ke konkrétnímu adresátovi tam, 

kde ho ve skutečnosti vůbec nezná, aby navodila dojem vztahu a udrņela kontakt s 

adresátem
76

. Politické strany samozřejmě chtějí získat co nejvíc voličů, a protoņe 

potřebují kaņdý jednotlivý hlas, zdánlivě se obracejí právě k tomu jedinci, jehoņ 

oslovují.  

Vedle „Vy“ se v reklamách objevilo také „My“ – pomocí něho strany prezentovaly 

samy sebe.   

Politickou reklamu můņeme na rozdíl od mnoha případů reklamy klasické označit za 

velice zdvořilou. V ņádném z případů si nedovolila překročit hranice mezi vykáním a 
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tykáním, naopak, pro zvýńení vyjádření úcty k voličům pouņívala při jejich oslovování 

ve formě „Vy“, „Váń“ či „Vám“ ve větńině případů velké písmeno. 

Ke zdvořilému tónu, jímņ politici v reklamě oslovovali své voliče, patřilo také 

pouņívání spisovného jazyka. O to více ve sloganech vynikaly expresivní výrazy, 

ozvláńtňující text – větńinou se jednalo o výrazy nespisovné, výjimečně se vńak 

objevily i prostředky kniņní. 

Apely, jimiņ se strany snaņily zaujmout a přesvědčit adresáty, aby hlasovali v jejich 

prospěch, nabývaly v reklamních sloganech různých podob. První z nich byly výzvy 

ve formě 2. osoby plurálu imperativu (za vńechny uveďme klasické „volte“). Dalńím 

typem bylo pouņití 1. osoby plurálu imperativu, jeņ vyjadřovalo spojení stran s voliči 

(„My a Vy“). 

Některé apely byly více skryté, a to ve formě otázek adresovaných voličům. Za 

otázkou obvykle (ne vņdy) hned následovala odpověď vyjadřující, jak strana nastíněný 

problém vyřeńí. 

Častou formou pouņitou ve sloganech bylo sdělení, ať uņ v 1. osobě plurálu 

indikativu, jeņ zastupovala politické strany („My“), či ve 2. osobě plurálu 

zastupujícím voliče („Vy“). Tato sdělení měla větńinou navenek za cíl voliče 

„informovat“, v případě „My“ o pozitivech, jeņ strana voličům a celému státu přináńí, 

a v případě „Vy“ naopak o tom, jaké nepříjemné věci je čekají v případě, ņe nebudou 

volit danou stranu a podpoří konkurenci.  

Intertextualita 

Odkazy na oblast kultury či pouņití frazémů, idiomů apod. se v mnou zkoumaných 

reklamních textech neobjevovaly často, přesto bylo moņné je najít, a to v podobě 

aluze, přísloví a jiņ zmíněných frazémů. 
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Prostředky v reklamě jednotlivých stran  

ČSSD 

Reklamy strany byly na mnoņství textu poměrně bohaté, často kombinovaly několik 

hesel najednou. 

Mezi pouņitými grafickými prostředky se opakovaně objevovaly „rovnice“, tedy 

koncept „ČSSD = …“. Tento koncept neuņívala pouze ČSSD, ale i dalńí strany, a to 

jak v klasické, tak negativní kampani (např. ODS). Mezi takové „rovnice“ sociálních 

demokratů patřil třeba slogan ČSSD = likvidace korupce. 

Z prostředků z oblasti interpunkce strana vyuņívala vykřičníky a otazníky, ovńem ve 

větńině případů pouze v negativní reklamě. Výjimkou byla výzva voličům, aby přińli 

k volbám (Bohuslav Sobotka: Prosím, nezapomeňte jít k volbám! Jde o budoucnost 

naší země, máme šanci prosadit změnu k lepšímu!). 

ČSSD na rozdíl od svých soupeřů příliń nevyuņívala zvýraznění prostřednictvím 

rozdílu mezi malými a velkými písmeny (u ostatních stran se objevovaly často zvláńtě 

při pouņití ANO/NE), její slogany byly velmi často celé psané velkými písmeny. 

Výjimku tvořily slogany ANO pro spravedlivý stát a NE školnému. BUDOUCNOST 

pro naše děti. 

V otázce spisovnosti/nespisovnosti se ČSSD větńinou drņela neutrální spisovné 

čeńtiny, výjimkami vńak byly její „férové daně“ či v negativní reklamě výraz „kecy“ a 

„svatouńek Petr Nečas“. Za expresivní by se dále dalo povaņovat spojení „likvidace 

korupce“ a také slogan „Snížíme tempo zadlužování státu“.  

Hodnotící atributy se u ČSSD vyuņívaly v celkem očekávaných spojeních, jakými je 

zajińtěná rodina, důstojné stáří, spravedlivé daně či expresivní férové daně. Přesto je 

zřejmé, ņe byly voleny tak, aby odpovídaly na problémy, které trápí voliče, a to 

zvláńtě ekonomické. 

Opakovaným přívlastkem byl v kampani sociálních demokratů výraz „obyčejný“. Ke 

svému statusu strany sociálně orientované se ČSSD přihlásila mimo jiné 

prostřednictvím sloganů zaměřených na „obyčejné lidi“, pro něņ pracuje, a to i 
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v negativní reklamě („Lepší život pro obyčejné lidi“; „Obyčejným lidem: placení ve 

zdravotnictví a vyhazov bez udání důvodu“).   

Apely sociálních demokratů byly relativně mírné, nedoprovázené vykřičníky (těch 

vyuņili spíńe pro zesílení účinku v negativní kampani, viz níņe). Výjimku tvořilo 

bojovné Bojujeme za vás!. Apely vyzývaly občany k zamyńlení a často následně k 

aktivitě ve volbách: Myslete na svou rodinu, sebe i ostatní. Rozhodněte či např. slogan 

srovnávací reklamy s pouņitím metafory Stojíme na křižovatce. Zvolte si svou cestu, 

v němņ se strana „sblíņila“ s voličem v přísudku „stojíme“ a hned na to jej vyzvala 

k rozhodnutí, kam se dát, imperativním „zvolte“. Zvláńtním apelem byla z hlediska 

formy hovorová výzva Je to na vás! 

ČSSD pro mhohé ze svých sloganů pouņila formu sdělení. Volbou přísudků v 1. osobě 

plurálu indikativu dávala strana na srozuměnou, jaká pozitiva můņe přinést voličům 

(Snížíme tempo zadlužování státu; Obnovíme 3 dny nemocenské; Podpoříme rodiny 

s dětmi a seniory ze zisků společnosti ČEZ).     

Opakující se typ představoval slogan „Jedině ČSSD“, informující za pouņití 3. osoby 

plurálu indikativu voliče o tom, ņe pouze ČSSD je schopná vyřeńit palčivé problémy, 

např. ve zdravotnictví („Jedině ČSSD prosadí bezplatné zdravotnictví“; „Jedině ČSSD 

zruší poplatky ve zdravotnictví“).  Stejně utvořeno bylo i ujińtění, ņe ČSSD své sliby 

plní. 

ODS 

Hlavní motto ODS v této kampani znělo „Řeńení“. Strana své řeńení nabízela i jen tak, 

bez souvislosti s nějakým tématem, ale hlavně ve spojení s oņehavými problémy a 

také ve spojení s konceptem PRO/PROTI (Řešení pro naše děti; Řešení pro kvalitní 

život; Řešení proti dluhům a bankrotu). Tato řeńení ODS zaujímala v kampani strany 

největńí prostor. 
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Z interpunkčních znamének strana pro zdůraznění svých sloganů pouņívala klasicky 

vykřičníky (Konec dluhům!; Bez Vašeho hlasu to nepůjde!) či otazníky v negativní 

reklamě (Řecko: zítřejší Česko?
77

; Paroubek se bojí Krakatice?). 

 „Rovnici“, jiņ pouņila ke své propagaci ČSSD, vypočítali občanńtí demokraté s jiným 

výsledkem. V podání jejich negativní reklamy „ČSSD = státní bankrot“, „ČSSD = 

ztráta práce“. 

Jednou ze zajímavostí objevených v reklamních sloganech politických stran byla i 

dekompozice slov ve sloganu ODStřihni levici od moci, kdy začátek slova „odstřihni“ 

tvořila zkratka ODS. Tento slogan byl zároveň metaforickým vyjádřením výzvy vůči 

voličům, aby hlasovali pro pravici, konkrétně samozřejmě v podobě ODS. 

Dalńím ozvláńtněním se stalo pouņití ikonky ve funkci háčku nad písmenem Č, a to 

konkrétně červené hvězdičky spojené s totalitním komunistickým reņimem, 

v negativní reklamě proti ČSSD (ČSSD proti vám). 

Básnické prostředky se v reklamě ODS objevily vícekrát, a to zvláńtě v podobě 

„tváře“. V prvním z případů se jednalo o metaforu Nová tvář ODS ve smyslu nové 

podoby strany, ve druhém případě o synekdochu Nové tváře ODS pro označení 

nových osobností na kandidátce strany. 

Zároveň se v právě uvedených příkladech dobře uplatnil epiteton „nový“. Stejně jako 

u jiných druhů reklamy i zde má význam lepńí, kvalitnějńí
78

. Dalńí přídavná jména se 

v reklamě ODS vyskytla také kvalitativní, hodnotící atributy: kdyņ daně, tak nízké při 

vítězství ODS a vysoké při vítězství ČSSD, kdyņ politika ODS, tak odpovědná, kdyņ 

volit pravici, tak silnou (tedy ODS). „Řeńení“ ODS by dále také mělo voličům zajistit 

například kvalitní ņivot či moderní a vstřícné zdravotnictví 

Celou skupinu tvořily přívlastky spojené se skupinami obyvatel tak, aby co nejlépe 

vystihovaly jejich potřeby a zároveň pro ně přiléhavé hodnoty – odtud slogany 

Moudrá řešení pro seniory, Chytrá řešení pro mladé, Odpovědná řešení pro rodiny a 

Jasná řešení pro živnostníky. 

                                                           
77

 Tento slogan byl zároveň výjimečným příkladem pouņití rýmu v kampani stejně jako dalńí 

slogan ODS Socialisti v Řecku – stejní jako v Česku. 

78
 Srov. ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině. Čeština v reklamě. 2000, s. 93. 
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ODS v reklamách také vyuņívala apelů v podobě vyzývání voličů. Strana na ně 

apelovala pouņitím zájmena „Váń“ ve smyslu jedinečnosti právě toho kterého 

osloveného voliče, aby přińli k volbám a odevzdali svůj hlas, neboť právě oni jsou 

důleņití, viz Bez Vašeho hlasu to nepůjde! či Váš hlas rozhodne!.  

Dalńím apelem na voliče byla přímá výzva v imperativu Volte rozumem. 

Uņńí kontakt s voličem se ODS snaņila navázat také pomocí spolupráce „Vy“ a „My“ 

ve sloganu srovnávací reklamy Jiřímu Paroubkovi je jedno, že vás vyšší daně 

přivedou na mizinu. Zabráníme zvýšení daní, ale bez vašeho hlasu to nepůjde.  

Ani občanńtí demokraté zcela nerezignovali na expresivní výrazy, přesto ani v jejich 

případě se jich nenańlo mnoho. V reklamě zaměřené proti ČSSD pouņili modří 

hanlivého označení „flákači“ či spojení „přivést na mizinu“ (Řešení proti flákačům a 

Jiřímu Paroubkovi je jedno, že vás vyšší daně přivedou na mizinu) a na opačném pólu 

pak kniņního „nezarmoutíń“ (Slibem nezarmoutíš – Volte rozumem).  

TOP 09 

Humorným prvkem jinak střízlivé kampaně TOP 09 bylo pouņití hesla „Doporučeně“ 

u „pońtovní známky“ s podobiznou dýmku kouřícího předsedy Schwarzenberga. Toto 

heslo pracuje s vtipem v podobě „odeslání“ daného kandidáta voličům důvěryhodnou 

postavou předsedy strany, jeņ jim politika „doručuje“ a zároveň „doporučuje“. Dalńím 

humorným prvkem byl slogan „Předseda má být transparentní“ ve spojení 

s obrázkem „rentgenového snímku“ muņe s dýmkou představujícího předsedu strany. 

Oba tyto příklady humoru stavějí na propojení obrazu s textem, jemuņ se budu později 

věnovat podrobněji.  

Ze stylistických figur se v reklamě TOP 09 objevilo asyndetické spojení ve sloganu 

Tradice, odpovědnost, prosperita.  

Pro působení na voliče prostřednictvím „Vy“ TOP 09 hojně vyuņívala koncept 

„Rychleji/dřív/častěji, než si myslíte“. Toto heslo se pojilo s nejrůznějńím obsahem 

v souvislosti s regionem či jednotlivým kandidátem, a to buď ve formě otázky, nebo 

sdělení (např. Kdy se zhroutí důchodový systém? Dřív, než si myslíte; Slušní lidé si 
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zaslouží respekt. Víc, než si myslíte; Znám venkov. Víc, než si myslíte). Obměnu pak 

představoval slogan Můžete změnit víc, než si myslíte.  

Na rozdíl od ostatních TOP 09 neapelovala na voliče přímo imperativem s výjimkou 

výzvy „Přijďte k volbám 28. – 29. května“ těsně před konáním voleb. 

TOP 09 se často ve sloganech uchylovala k prostým sdělením, konstatováním, alespoň 

co se jejich formy týkalo. V těchto sděleních vńak byly často implicitně obsaņeny 

apely, jeņ měly přimět voliče k odevzdání hlasu. Prostřednictvím 2. a 3. osoby plurálu 

indikativu strana mimo jiné „oznamovala“, ņe Každý hlas rozhoduje (tzn., ņe právě 

hlas toho konkrétního čtenáře reklamy rozhoduje také), Můžete změnit svoji 

budoucnost (kdyņ budete volit TOP 09), ņe Odpovědní chtějí žít bez dluhů, Odpovědní 

chtějí vládu práva, ne protekce (a protoņe voliči by měli chtít být odpovědní, měli by 

volit TOP 09, jeņ zajistí nezadluņenou budoucnost či spravedlivou vládu). 

Odpovědnost po voliči vyņadoval také slogan Odpovědní jdou s námi, kde se projevilo 

spojení voličů s „My“ strany. 

Ve svých otázkách strana vyuņívala manipulativní komunikace ve formě otázek, jeņ 

vńak představují pouze faleńné dilema: Vláda práva, nebo protekce?, Bezplatná 

docházka, nebo kvalitní vzdělání?. Nastíněné kontrastní moņnosti nepředstavují 

skutečnou volbu, neboť se předpokládá, ņe volič chce vládu práva a kvalitní vzdělání a 

je ochoten pro to i něco obětovat, jako například peníze za ńkolné ve druhém případě. 

Co se týče pouņívání přívlastků, strana postavila do kontrastu jazykově neutrální, 

ovńem evokující pozitivní hodnoty jako „poctivá práce“, která „je vidět“ či „sluńní 

lidé“, jiņ „zaslouņí respekt“ proti nespisovnému a expresivnímu „laciné tituly“ 

s negativními konotacemi. Dále zvolenými hodnotícími atributy TOP 09 upozorňovala 

na ekonomická témata jako úspory či hrozbu bankrotu (Můžeme mít levnější stát?; 

Potřebujeme rozumné státní výdaje?).  
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KSČM 

Mezi prvky z oblasti konfigurace hlásek a písmen jmenujme na prvním místě 

zdůraznění pomocí uņití velkých písmen. S kampaněmi ostatních stran spojuje 

komunisty vyuņití poloviny konceptu ANO/NE – staví se proti korupci a tunelování 

(NE korupci a dalšímu tunelování) a pro demokracii (ANO svobodě a demokracii).  

Ani v komunistické reklamě nechyběla „rovnice“, spojená v tomto případě jeńtě 

s ironií vyjádřenou uvozovkami a její negativní vyznění vykřičníkem: „Rovná“ daň = 

podvod pravice na občanech ČR!. Uvozovky (i vykřičník) pak komunisté vyuņili jeńtě 

ve sloganu Zdraví je veřejný zájem, ne pouhý „kšeft“!, kde pomocí nich vyjádřili 

odstup k expresivnímu, nespisovnému výrazu. 

Vykřičníků obecně pouņívali komunisté celkem často, ovńem v porovnání s ostatními 

v poněkud zvláńtním kontextu – nevyzývali pomocí nich voliče např. k tomu, aby je 

volili, pouze prostřednictvím nich zdůrazňovali svou hodnotu (Strana na vaší straně!; 

Řešíme vaše problémy!; Co slibujeme, plníme!). 

Co se interpunkčních znamének týče, vedle vykřičníku jsem objevila také otazník 

v negativní reklamě Strpíte, aby si z vás dělali legraci? KSČM jedná fér.  

Zajímavost v reklamě KSČM jsem mezi grafickými prostředky jazykového 

ozvláńtnění nalezla v podobě akronymu ve sloganu Krizi Společně Čelit Můžeme, jímņ 

komunisté zakomponováním svého loga do textu vtipně upozornili na to, ņe následky 

hospodářské krize mohou občané ČR zvládnout s podporou KSČM 

V kampani KSČM se uplatnily i prvky uměleckého stylu, konkrétně metafora 

(Společně na změnu dosáhneme), epizeuxis (Strana na vaší straně) a asyndetické 

spojení (Naslouchat všem, pracovat pro budoucnost). 

Komunisté ve svých reklamách pracovali s „Vy“ i „My“, a to hlavně 

prostřednictvím morfologických kategorií slovesného čísla a způsobu. Jejich „vy“ se 

uplatnilo v podobě apelů (výzev) ve 2. osobě plurálu rozkazovacího způsobu (Volte 

cestu poctivé práce) a také otázkou Strpíte, aby si z vás dělali legraci? 

„My“ se projevilo v podobě sdělení v 1. osobě plurálu oznamovacího způsobu 

(Řešíme vaše problémy!; Co slibujeme, plníme!; Pracujeme pro 10 milionů občanů 
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ČR), ale také 3. os. pl. oznamovacího způsobu (KSČM své sliby plní; KSČM jedná 

fér).  

Spojení „Vy“ a „My“ na základě spolupráce se realizovalo například ve sloganech 

Společně to dokážeme či S KSČM na změnu dosáhneme.  

Dalńí sdělení uņ měla podobu prostého oznámení, např. KSČM své sliby plní či Žádná 

tolerance k omezování sociálních jistot všech generací.  

Strana se nebála okořenit své slogany expresivními výrazy, ovńem jen několika – 

jedná se o slova fér, kšeft a legrace. 

Z prostředků intertextuality se do reklamy KSČM dostal frazém původně britského 

původu Kde je vůle, tam je cesta
79

. 

VV 

Jazykové prostředky, jimiņ se VV prezentovaly, byly v porovnání s ostatními poměrně 

prosté. Strana svá hesla často opakovala, a to jak na billboardech a plakátech, tak v 

inzerci. 

Ve shodě s komunisty vyuņily VV koncept ANO/NE, a to včetně zvýraznění pomocí 

pouņití velkých písmen (Sociální solidarita ANO – korupce a zadlužování NE; Více 

pracovních příležitostí ANO – vyšší nezaměstnanost NE).  

Strana svůj obraz nové, skandály nezatíņené formace podpořila v negativní reklamě 

metaforou Konec politických dinosaurů ve smyslu déle existujících stran a zvláńtě 

jejich představitelů, kteří se pohybují v politice jiņ dlouho. Tímto originálním 

sloganem zároveň do své kampaně dostala prvek humoru v podobě hry s jazykem. 

V reklamě VV se objevilo poměrně velké mnoņství přímých apelů v podobě 

imperativu 2. os. plurálu, které byly často zesílené pouņitím vykřičníků (Volte VV!; 

Volte skutečnou změnu!; Už nevolte menší zlo; Vyžeňte politické dinosaury atd.).  
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 V anglickém originálu „Where there is a will there is a way”.  
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„Vy“ se vńak v reklamě Věcí veřejných projevilo také jako sdělení kandidátů voličům 

Náš program jste Vy nebo v informování, ņe v případě volby VV je voličský hlas 

dobře zúročen: Váš hlas pro dobrou věc. 

Strana se v reklamách prosadila také prostřednictvím „My“, kdy se snaņila předvést 

voličům jako charakterní a pracovitá organizace, a to například ve sděleních 

Slibujeme, že se zásadám nezpronevěříme či srovnávací reklamou Neútočíme na 

konkurenci, řešíme problémy této země!  

Také VV pouņily v reklamě formu otázky, v tomto případě řečnické, jiņ hned 

následovalo řeńení: Výpověď po deseti letech poctivé práce? Podpora devět měsíců. 

Vzhledem k tomu, ņe VV vystupovaly jako nová, neutrální strana, snaņily se získat 

voliče jak z levé, tak z pravé strany politického spektra (Hájíme zájmy všech poctivých 

lidí, zprava i zleva). 

3.3.2 Témata ve volební kampani 2010 

Přestoņe se ve volbě témat předvolební kampaně kaņdé strany nańly originální body a 

programy stran se od sebe lińily ve způsobu navrhovaných řeńení, je moņné 

vysledovat společná témata či celé tematické oblasti, jeņ se objevily v různé míře 

v kampaních vńech stran. Při sestavování výčtu pouņitých témat jsem vycházela ze 

zaznamenaných sloganů a jsem si vědoma toho, ņe takový přehled nemůņe být úplný, 

neboť programy stran byly v tomto ohledu komplexnějńí, neņ vyplývá ze 

zaznamenaného materiálu
80

.  
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 Srov. EIBL, Otto. Volební programy. In Balík Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. 2010, s. 69–96. 
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Nejprve uvedu celkový přehled nalezených témat a dále se budu věnovat doloņení 

výsledků výzkumu na konkrétních textech v rámci jednotlivých stran. Při svém 

pozorování jsem nalezla následující témata a tematické oblasti: 

 Ekonomika, hospodářská politika, následky finanční krize – jedno 

z nejsilnějńích témat – zvládnutí následků krize bylo prioritou pro větńinu 

stran – strany reflektovaly problémy spojené se stavem státních financí a 

z toho plynoucí potřebu úspor prostřednictvím různých metod:  

o hrozba státního bankrotu 

o narůstání státního dluhu 

o daně  

o ńkrty v rozpočtu 

o podpora podnikání  

o podpora zaměstnanců 

 Sociální systém a zdravotnictví – dalńí ze zásadních tematických celků – 

úspory a změny by se měly promítnout i v těchto oblastech: 

o omezení zneuņívání sociálních dávek 

o důchodový systém a jeho reforma 

o podpora rodiny 

o reforma zdravotnictví 

o regulační poplatky ve zdravotnictví 

 Politický systém a jeho efektivita – třetí nejdůleņitějńí tematický celek 

o boj s korupcí 

o prvky přímé demokracie 

o svoboda a demokracie 

 Dalńí témata – budoucnost, ochrana přírody, bezpečnost státu, doprava, 

ochrana práv, získávání peněz z EU atd. 
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Témata v kampani jednotlivých stran 

ČSSD 

Přes rozsáhlost své předvolební kampaně a mnoņství reklamy ČSSD nepřinesla 

v porovnání se svými soupeři mnoņství originálních prvků. Co do výběru témat se 

podobala svým konkurentům, lińila se pouze ve zvýńené pozornosti k sociálním 

tématům a kritice výsledků dosavadní vlády, coņ je ovńem pochopitelné vzhledem k 

levicové orientaci strany a jejímu postavení opoziční strany. Mnoņství materiálu mi 

poskytlo dostatečnou oporu pro ilustrování zaznamenaných témat, na druhou stranu 

jsem vńak v pouņitém popisu nevyuņívala vńech dostupných příkladů
81

.  

Sociální demokracie se v kampani zaměřila zvláńtě na dvě „potřebné“ sociální 

skupiny. Na billboardech i v inzerci se objevovaly hlavně reklamy oslovující rodiny 

(ČSSD pro podporu rodin s dětmi; ČSSD pro zajištěnou rodinu; ČSSD proti snížení 

mateřské) a důchodce (ČSSD pro třinácté důchody; ČSSD pro důstojné stáří; ČSSD 

proti ponižování důchodců).  

Jako dlouhodobý kritik změn ve zdravotnictví a vědoma si jeho neuspokojivého stavu, 

dala strana značný prostor právě tomuto tématu (Nedopustíme privatizaci nemocnic a 

zdravotních pojišťoven; Obnovíme výplatu nemocenské v prvních 3 dnech nemoci). 

Zvláńť se pak zaměřila na kritiku existence regulačních poplatků (ČSSD proti placení 

u lékaře; Zrušíme Julínkovy poplatky ve zdravotnictví; Jedině ČSSD zruší poplatky ve 

zdravotnictví). 

Ani ekonomická témata vńak nebyla v kampani ČSSD opomíjena. Následky krize a 

s nimi spojenou potřebu úspor reflektovala strana několika způsoby. Jednak 

zaměřením na zastavení růst státního dluhu (Bohuslav Sobotka: Snížíme tempo 

zadlužování státu; ČSSD = snižování dluhu), dále prostřednictvím daní (Prosadíme 

zdanění nejbohatších; Omezíme daňové úniky a prosadíme majetková přiznání; ČSSD 

= spravedlivé daně) a také podporou zaměstnanosti (ČSSD = nová pracovní místa; 

Práce a prosperita).  
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 Kompletní přehled vńech sloganů kampaně ČSSD, s nimiņ jsem pracovala, je uveden v 

Příloze 1. 
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Dalńím tématem, jemuņ se sociální demokraté také věnovali, byla korupce (ČSSD 

proti klientelismu, korupci a privilegiím pro nejbohatší; ČSSD = likvidace korupce). 

Mnoņství příkladů reklam orientovaných na korupci pak bylo součástí negativní 

kampaně.  

V reklamě ČSSD se vyskytlo také téma, jeņ bylo společné téměř vńem – budoucnost. 

V případě sociálních demokratů se objevila ve sloganech Lepší budoucnost pro 

obyčejné lidi či NE školnému, BUDOUCNOST pro naše děti. 

ODS 

Občanńtí demokraté si ve své kampani vedle hlavních témat a tematických celků 

vńímali také okrajovějńích témat, jakými byly například ochrana přírody či bezpečnost 

země (Řešení pro naši přírodu; Řešení pro bezpečnost naší vlasti). Jejich hlavní 

pozornost se vńak jako u ostatních stran upírala zvláńtě k velkým ekonomickým, ale 

také sociálním tématům či tématům politickým. Podobně jako u sociálních demokratů 

byl materiál ODS poměrně hojný a tematicky pestrý, i kdyņ po formální stránce 

nabízel pro vńechna témata své „řeńení“, hlavní motto kampaně. 

Mezi ekonomickými tématy se občanńtí demokraté zaměřili na obavy z růstu státního 

dluhu a hrozbu bankrotu (Řešení pro vás a bez dluhů; Řešení proti dluhům a bankrotu; 

Odpovědná politika – nezadlužená budoucnost). Pravicově orientovaná strana proto 

chtěla pomáhat vedle úspor také podporou zaměstnanosti a podnikání (Řešení pro 

nová pracovní místa; Řešení pro podnikání a nízké daně; Jasná řešení pro živnostníky; 

Pracovní místa, nízké daně, proti dluhům). 

V dalńím okruhu témat ani ODS neopomněla ņádnou z důleņitých oblastí, ať uņ se 

jednalo o oblast zdravotnictví (Řešení pro moderní a vstřícné zdravotnictví; Řešení 

proti chaosu v zdravotnictví), zneuņívání sociálních dávek (Řešení proti flákačům a 

zneužívání sociálních dávek) či podporu sociálních skupin od mladých lidí přes rodiny 

s dětmi po důchodce (Chytrá řešení pro mladé; Moudrá řešení pro seniory; 

Odpovědná řešení pro rodiny; Řešení pro naše děti). 

ODS ve své kampani zachytila i dalńí jednotlivá témata, která přímo nepatří do výńe 

uvedených celků, jako byla například ochrana přírody (Řešení pro naši přírodu), 

bezpečnost státu (Řešení pro naši vlast v bezpečí) či dopravu (Řešení pro dopravu).   
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Téma budoucnosti se objevilo i v kampani ODS ve sloganech Zvolme si budoucnost, 

ne minulost, Odpovědná politika – nezadlužená budoucnost. 

Zajímavostí v kampani ODS je fakt, ņe na rozdíl od ostatních stran jsem ve 

zkoumaném vzorku sloganů nenańla ņádný týkající se boje proti korupci.   

Jelikoņ občanńtí demokraté usilovali o obnovení důvěry ve svou stranu, chtěli upoutat 

pozornost právě na svou důvěryhodnost a pevný charakter, a to například pomocí 

sloganů Naděje pro odpovědnou politiku či Odpovědná politika – nezadlužená 

budoucnost. Dalńí pomocí k obnově důvěry voličů se pak měli stát noví kandidáti 

(včetně lídra Petra Nečase) a slogany Nové tváře. Nová ODS či Nová tvář ODS.    

KSČM. Také v těchto volbách se objevilo protikomunistické heslo: ODS – záruka 

nekomunistického vývoje. 

TOP 09  

Oproti ostatním stranám prosazovala TOP 09 poněkud střízlivějńí přístup a méně 

slibovala „samá pozitiva a sociální jistoty“, coņ je pochopitelné vzhledem 

k proklamované konzervativní povaze strany.  

Témata, s nimiņ strana pracovala jak na billboardech, tak v inzerci, patří do dvou 

hlavních kategorií. Zaprvé se TOP 09 zaměřila na témata ekonomická – strana 

reflektovala zvyńování státního dluhu (Zadlužovat stát je nebezpečné. Víc, než si 

myslíte; Odpovědní chtějí žít bez dluhů) a s ní související hrozbu státního bankrotu 

(Kdy státu dojdou peníze? Dřív, než si myslíte; Potřebujeme rozumné státní výdaje? 

Víc, než si myslíte). Pro podporu zaměstnanosti jsem u TOP 09 nalezla pouze jeden 

konkrétní doklad (Poctiví chtějí práci, ne dávky), stejně jako pro podporu podnikatelů 

(Slušné podnikání si zaslouží respekt; Víc, než si myslíte). Dále pak strana vyjadřovala 

svou podporu práci v obecnějńím smyslu (Poctivá práce je vidět. Víc, než si myslíte). 

Druhou oblastí zájmu TOP 09 byla témata ze sociální oblasti. Mezi ně patří 

nevyřeńená reforma důchodového systému (Kdy se zhroutí důchodový systém? Dřív, 

než si myslíte), samozřejmě komplikovaná situace ve zdravotnictví (TOP 

zdravotnictví: „Úspory nestojí na pacientech, ale na pojišťovnách“; Jasná pravidla ve 

zdravotnictví. Jasná pravidla v politice) a regulační poplatky (Nemocní se chtějí 
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uzdravit, ne uspořit) a také zneuņívání státních dávek (Odpovědní chtějí práci. Ne 

dávky). 

Jedním z bodů, jimņ věnovala zvýńenou pozornost, bylo ńkolství a s ním spojené 

zpoplatnění studia (Bezplatná docházka, nebo kvalitní vzdělání?; Mladí chtějí 

vzdělání, ne laciné tituly; Vzdělaná společnost je bohatá. Víc, než si myslíte). 

Ani TOP 09 nevynechala ze svého okruhu zájmu korupci (Vláda práva, nebo 

protekce?) a potřebu celkového zlepńení komunikace politiků ve vztahu k voličům 

(Předseda má být transparentní; Politikům chybí odpovědnost). 

Podobně jako ODS prosazovala TOP 09 opakovaně odpovědnost (viz např. 

Odpovědní chtějí žít bez dluhů; Tradice, odpovědnost, prosperita) a apelovala na 

budoucnost (Můžete ovlivnit svoji budoucnost. Víc, než si myslíte; Nejvyšší čas myslet 

na budoucnost). 

KSČM  

Vzhledem k levicové orientaci strany se v její kampani pochopitelně častěji 

objevovala sociální témata a také hesla o boji za sociální jistoty obecně (Žádná 

tolerance k omezování sociálních jistot všech generací; Práce a sociální jistoty – 

požadavky, které splníme; Dostupná školka, škola i lékařská péče – privatizace 

zdravotnictví NE; Zdraví je veřejný zájem, ne pouhý „kšeft“)  

KSČM často hovoří o práci, ať uņ ve smyslu zaměstnanosti, či ve smyslu úsilí o 

budování lepńí budoucnosti (Práce a sociální jistoty – požadavky, které splníme; 

Pracujeme pro 10 milionů občanů ČR; Volte cestu poctivé práce; Naslouchat všem, 

pracovat pro budoucnost). 

Z ekonomických a politických témat jsem zaznamenala pouze jednu reklamu 

zaměřenou proti korupci a narůstání státního dluhu (Ne korupci. Ne zadlužování), 

jeden doklad sloganu zaměřeného na daně („Rovná“ daň = podvod pravice na 

občanech ČR) a jednu věnující se hospodářské krizi (Krizi Společně Čelit Můžeme). 

Vedle větńích tematických celků se u KSČM objevuje také téma svobody a 

demokracie (ANO svobodě a demokracii) a téma budoucnosti (Naslouchat všem. 

Pracovat pro budoucnost; Společně pro budoucnost). 
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VV 

Ani Věci veřejné se výběrem témat ve svém programu neodlińovaly od ostatních – 

zaměřily se na boj proti korupci a zadluņování, podporu podnikání, zaměstnanost, 

sociální solidaritu.  

V okruhu ekonomických témat se VV zaměřily na obavy ze zadluņování státu (Stop 

zadlužování rozpočtu i vašich peněženek; Úspory ANO – Zadlužování NE), na druhou 

stranu se vńak snaņily ukázat voličům, ņe ve snaze ńetřit státní prostředky nebudou 

nadbytečně zatěņováni (Vyrovnaný rozpočet ANO – Na úkor občanů NE).   

Jedním z velkých témat pro Českou republiku je nepochybně korupce. VV, které 

hodlaly přinést čerstvý vítr na českou politickou scénu, nemohly toto téma pominout 

(Korupce a zadlužování NE). 

V oblasti sociálních témat se VV hodlaly zastat poctivě pracujících lidí, ať uņ se 

jednalo o zaměstnance (Výpověď po deseti letech poctivé práce? Podpora 9 měsíců; 

Více pracovních příležitostí ANO – vyšší nezaměstnanost NE), či podnikatele 

(Podpora podnikání ANO). Neopomněly ovńem ani palčivou otázku zdravotnické 

reformy (Konkurence ANO – Divoká privatizace zdravotnictví NE). 

Mezi prezentovanými tématy v kampani se Věci veřejné intezivněji neņ jejich soupeři 

zaměřily na sebeprezentaci jako strany přímé demokracie (viz billboardová kampaň a 

slogan „VV – strana přímé demokracie“). 

Co se hodnot týče, VV se soustředily na proklamaci vlastního morálního kreditu 

(Jsme tu pro všechny slušné lidi). Podobně jako u billboardů pracovaly VV s heslem o 

odstranění „politických dinosaurů“ a samy sebe představovaly jako čerstvý vítr do 

politiky, jako něco nového (Nová krev do politiky; Volte skutečnou změnu; Vyžeňte 

politické dinosaury) a kvalitního (Slibujeme, že se zásadám nezpronevěříme; Už 

nevolte menší zlo).  
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3.3.3 Vizuální podoba tińtěných reklam 

Základní vizuální identifikace stran  

ČSSD 

Tradiční barva sociálních demokratů je oranņová, logotyp zkratka ČSSD. Jako logo 

pouņila strana v těchto volbách oranņově vyvedenou zkratku ČSSD a oranņový 

symbol růņe na bílém podkladu.  

ODS 

K občanským demokratům patří modrá barva, logotypem strany je zkratka ODS, 

logem pak pták v letu, a to modrý na bílém pozadí, případně bílý na modrém pozadí, 

plus zkratka ODS. 

TOP 09 

Barvy TOP 09 jsou v podstatě barvy trikolory, pouze lehce stylizované – je to zleva 

červená s fialovým přechodem do modré napravo. Jako logo slouņí straně bíle 

vyvedená zkratka (logotyp) TOP 09 v obdélníčku na červeno-modrém pozadí 

s fialovým přechodem, pod obdélníčkem je kurzivou psaný černý nápis „S podporou 

Starostů“.  

KSČM 

Barvou KSČM je uņ tradičně červená, logotypem zkratka KSČM, v logu strany 

červeně vyvedená a nad ní umístěný symbol třeńní (dvě červené třeńně na zelené 

stopce).  

VV 

Věci veřejné si podobně jako ODS zvolily za svou barvu modrou, ovńem jiný odstín, 

světlejńí, spíńe tyrkysovou, logotypem strany byla zkratka VV. Jako logo pouņívaly 
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VV verzálkami psaný modrý nápis na bílém podkladu „Věci veřejné, politická strana“ 

plus „checkbox“
82

 – v podstatě „zańkrtnuté políčko“, čtvereček s fajfkou uvnitř.  

Vizuální podoba reklamy jednotlivých stran 

ČSSD 

Standardní podoba billboardů/plakátů ČSSD měla oranņové pozadí a na něm bílé a 

ņluté písmo, případně inverzně bílé (bílońedé) pozadí a na něm oranņové písmo. 

Součástí byla aņ na řídké výjimky fotografie, a to buď kandidáta (personální i 

tematické billboardy), nebo ilustrační (tematické billboardy). 

Fotografie stranických osobností byly větńinou obrázky více či méně usměvavých, 

v pánských oblecích či dámských kostýmech oblečených lidí, zachycených lehce ze 

strany nanejvýń do pasu, spíń vńak pouze po prsa. Muņi i ņeny se dívají voličům do 

očí, jejich myńlenky zachycuje přítomný slogan. 

Poněkud zvláńtním případem reklamy byl „osobní“ billboard zachycující předsedu 

strany Jiřího Paroubka v objetí s manņelkou Petrou, jeņ drņí v náručí jejich 

prvorozenou dceru Margaritu. Na billboardu se skvěl nápis „Naplňme sny našich dětí. 

Jiří a Petra Paroubkovi“, dál vńak uņ nic. Ņádné logo strany, odkaz na web apod.  

Podobu billboardů doplňovalo tradičně logo strany a na některém z okrajů také 

drobným písmem odkaz na webové stránky strany.  

Prvkem pouņitým na velkém mnoņství billboardů byla také vlastenecká „stuha“ 

v barvách trikolory, jeņ se táhla „pod“ logem strany, za fotografií kandidátů či 

oddělovala jednotlivé části billboardů.  

V novinové inzerci sociální demokraté pouņili celý arzenál reklam. Jak jsem jiņ 

uvedla dříve, počet reklam ČSSD značně převyńoval ostatní, i kdyņ v tisku jim zdatně 

sekundovali občanńtí demokraté.  

Co do velikosti se vedle pásků a reklam cca na polovinu stránky objevovalo velké 

mnoņství celostránkových, někdy i dvoustránkových reklam. Zvláńtě velké reklamy na 

                                                           
82

 Jedná se o anglický termín, dnes v Čechách známý a pouņívaný, který vńak v čeńtině nemá 

vhodný ekvivalent, a proto budu dále pracovat právě s anglickým pojmem. 
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sebe braly podobu novinových článků a demokraté jich vyuņívali pro prezentaci svého 

programu.  

Co se barevnosti týče, novinové inzeráty byly poměrně jednoduché. Pozadí velkých 

reklam bylo bílé, doplněné oranņovými pásky a „nadpisy“ psanými oranņovým, 

případně černým písmem, a černě psanými texty, menńí reklamy měly větńinou pozadí 

oranņové. Písmo na oranņovém pozadí bylo obvykle ņluté a bílé pro hlavní sdělení, 

doplňující informace byly psány drobným černým písmem.  

První typ představovaly inzeráty, jeņ měly shodnou podobu s billboardy – na 

oranņovém pozadí byly umístěny ņlutým a bílým písmem jednotlivé slogany. Hesla 

doplňovaly pro ilustraci fotografie, a to buď kandidátů, nebo v tisku častějńí 

tematické, korespondující s textem sloganu (například usměvavý mladý muņ 

objímající bříńko své těhotné manņelky patřil ke sloganu Proti placení u lékaře). 

Reklamu doplňovala i „stuha“ v barvách trikolory, logo ČSSD, volební číslo strany a 

odkaz na webové stránky. 

Vedle těchto reklam se vtisku často objevovaly pásky s malou fotografií usmívajícího 

se Bohuslava Sobotky a bíle vyvedeným sloganem na oranņovém pozadí, logem 

strany a černě vytińtěnými doplňujícími informacemi. 

Jak jsem jiņ zmínila, celostránkové inzeráty měly často podobu novinových článků. 

Někdy byly doplněny fotografiemi z akcí, jichņ se strana zúčastnila, jeņ podporovaly 

dojem „článku“, často tyto „články“ doplňovaly i reklamy s ilustračními fotografiemi 

popsané výńe.  

Některé celostránkové inzeráty vypadaly odlińně – například velká fotografie čelních 

představitelů strany stojícími na schodech orámovaná shora i zdola oranņovými pásky 

se slogany Lepńí budoucnost pro obyčejné lidi a Práce a prosperita. Pod spodním 

sloganem pak bylo umístěno jeńtě logo, „stuha – trikolora“ a bílým písmem body 

z programu strany.    

V několika případech působila jako novinový článek i reklama menńího formátu, 

například reklama s předsedou strany Jiřím Paroubkem, jeņ měla formu interview.  
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ODS 

Občanńtí demokraté vsadili na svou tradiční barvu – modré billboardy a plakáty a 

doplněné bílou (písmo, orámování) a světle zelenou (tabulky se jmény kandidátů, 

číslem strany ve volbách či sloganem). 

Na modrém pozadí se nacházely fotografie kandidátů v bílém rámečku, stylizované 

přímo do podoby fotografií, rozmístěné podle velikosti a orientace billboardu/plakátu. 

Aņ na výjimky byly osobnosti oblečené kontrastně – světlá końile a tmavé sako (i 

ņeny). Kandidáti vyfotografováni maximálně do pasu, větńinou vńak jen po prsa, a 

nepouņívají gesta, pouze mimiku – úsměv a pohled do očí. 

K fotografiím bylo připojeno modré srdce, bíle orámované, s logem ODS (bílý letící 

pták) uvnitř. 

Inzerce ODS měla stejné barvy jako billboardy a plakáty, lińila se vńak v kompozici. 

Reklamy měly modré pozadí, s nímņ kontrastovalo bílé písmo. Tyto barvy doplňovala 

zelená pro malé tabulky, na nichņ se nacházelo opět bílé „Bez vašeho hlasu to 

nepůjde!“. Vedle těchto hlavních barev se objevila jeńtě růņová (reklama zaměřená na 

mladé), oranņová (rodiny s dětmi), fialová (důchodci) a tmavě modrá (ņivnostníci). 

Tyto barvy strana vyuņila pro malé tabulky s označením, pro koho je určeno její 

„řeńení“, a také na označení jednotlivých bodů jejího programu, vyjmenovaných 

v kaņdém inzerátu. 

Podle zaměření na skupinu obyvatel se lińily pouņité ilustrační fotografie a také 

detaily jednotlivých reklam. Fotografie vņdy doplňovaly téma – tři mladí, usmívající 

se lidé, nejspíń studenti, mladá rodina – otec, těhotná maminka a jejich dva potomci, 

synek a dcerka, postarńí manņelský pár či muņ a ņena středního věku představující 

drobné podnikatele. Vńichni jsou na obrázku zachyceni do pasu, ve fyzickém kontaktu 

(objetí nebo alespoň ruka na rameni…), neformálně oblečení, usmívají se. 

Zajímavým detailem je způsob, jakým byly vyobrazeny přívlastky spojené s 

„řeńeními“ pro jednotlivé skupiny. „Odpovědná“ řeńení pro rodiny vypadají jako 

řádek ze seńitu malého ńkoláka, písmo je psací, lehce roztřesené. „Chytrá“ řeńení pro 

mladé jsou psána „tiskace“, za slovem následuje „smajlík“. „Moudrá“ řeńení pro 
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seniory jsou také „tiskace“, ovńem jako vyplněná tajenka v kříņovce. „Jasná“ řeńení 

pro ņivnostníky jsou pro změnu vyplněna v kolonce formuláře.  

Inzeráty doplňují informace o bodech programu, které hodlá ODS v dané oblasti po 

volbách realizovat. Dále reklama obsahuje logo ODS, slogany „Pracovní místa. Nízké 

daně. Proti dluhům“, odkaz na webové stránky a někde také jeńtě znovu logo ODS 

v modrém, bíle orámovaném srdci, 

Zvláńtním případem reklamy je pozvánka na křest knihy lídra Petra Nečase nazvané 

Naděje pro odpovědnou politiku. Název knihy je zároveň sloganem této reklamy. Na 

fotografii je Petr Nečas, nalevo od něho se pak nachází jeńtě malá fotografie jeho 

knihy. Inzerát doplňují informace o knize a odkaz na e-shop a také webové stránky 

Petra Nečase.  

TOP 09 

Strana TOP 09, která sama sebe charakterizovala jako „konzervativní“, se 

konzervativně projevovala, i co se vizuální stránky její reklamy týče. Podoba 

billboardové kampaně i inzerce v tisku TOP 09 byla unifikovaná a střízlivá stejně jako 

její hesla.  

Barva na pozadí billboardů/plakátů byla výhradně světle ńedá, pouze v případě 

billboardu s rentgenovým snímkem „transparentního předsedy“ se jednalo o černou. 

Barva písma textu byla v zásadě dvojí – buď černé (jak slogan, tak i jméno kandidáta), 

nebo „duhové“ (od červené přes fialový přechod k modré) – stejně jako logo – strany 

pro slogan. V takovém případě pak jméno kandidáta a údaje o něm byly vytińtěny 

modrou barvou. Na billboardech nikdy nechyběl odkaz na webové stránky umístěný 

v některém z rohů. 

Inzeráty TOP 09 v tisku měly podobu v podstatě stejnou jako billboardy a plakáty a 

byly aņ na jednu výjimku barevné. Součástí inzerátů vńak byla také prezentace např. 

některého z témat programu strany či „oslovení“ potenciálních voličů předsedou 

Schwarzenbergem, vytińtěná drobným černým a/nebo červeným písmem, plus 

„podpis“ předsedy strany. Slogany byly vytińtěny verzálkami černě nebo i bíle, na 

rozdíl od billboardů jsem ve zkoumaném vzorku nenańla ņádné „duhové“ písmo.  
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Na billboardech i v inzerci s kandidáty strany či podporovateli TOP 09 se vņdy objevil 

i předseda a „tvář“ TOP 09 Karel Schwarzenberg, a to na červeno-bílé pońtovní 

známce s poznámkou „Doporučeně“. Sami vyobrazení politikové TOP 09 působí na 

snímcích usměvavě, ovńem nijak výrazně, vńichni jsou formálně oblečeni a na 

snímcích zachyceni maximálně do pasu.  

Předseda strany Karel Schwarzenberg byl často přímo hlavní tváří billboardu či 

plakátu, v inzerci dokonce větńinou. Na rozdíl od jeho spolustraníků strana pouņila 

několik druhů jeho fotografií, vhodně doplňujících smysl sloganů, co se týče jeho 

mimiky i oděvu. Na některých fotografiích se předseda téměř neusmívá, má spíń 

zamyńlený, trochu tázavý pohled, upřený do očí voličů, a oblečen je v saku i s 

kravatou (např. reklama se sloganem Vláda práva, nebo protekce?). Na dalńích 

fotografiích má uņ výraz o něco přívětivějńí, usměvavějńí, a s tím koresponduje také 

uvolněnějńí oděv – pouze końile bez saka i kravaty. Dále je moņné vidět předsedu 

strany usměvavého v červeném svetru a s dýmkou, či dokonce velmi civilně a 

obyčejně působícím hnědém svetru na billboardu se sloganem Znám venkov. Víc, než 

si myslíte.        

Zvláńtní pozornost, co se vizuální stránky týče, si zaslouņí originální reklama 

v podobě „rentgenového snímku“ předsedy strany s dýmkou v ústech a sloganem 

Předseda má být transparentní. Toto spojení vytváří originální, vtipnou pointu tím, ņe 

text aktualizuje jeden z významů slova transparentní (politik je transparentní, pokud 

před svými voliči nic neskrývá, jeho činy jsou pochopitelné), zatímco obrázek evokuje 

význam jiný (transparentní ve smyslu průsvitný či průhledný).  

KSČM  

Plakáty a billboardy komunistické strany měly poněkud odlińnou podobu od ostatních 

stran – aņ na drobné odchylky měly jednotné vzezření, hlavní část zaujímala 

fotografie kandidáta na modrém, případně ńedém pozadí. Nad ní (v případě plakátů) či 

vedle ní (billboardy) byl umístěn bílý pásek, z něhoņ vystupoval „růņek“ směrem ke 

jménu kandidáta či jeho fotografii, takņe pásek působil jako velká komiksová 

„bublina“. V kaņdém pásku se nacházel červený slogan Práce a sociální jistoty – 

požadavky, které splníme.  
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Do spodní části plakátů/billboardů komunisté umístili doleva své logo, vedle něho 

seznam několika bodů jejich programu a doprava kulaté „razítko“ s volebním číslem 

strany 6 a nápisem Volte KSČM.  

V porovnání s ostatními stranami a také s vlastní billboardovou a plakátovou kampaní 

byla podoba inzerce KSČM značně nejednotná. Vedle pásků, jeņ se v tisku často 

opakovaly a měly stejnou podobu (lińily se pouze v tom, zda byl tisk barevný či 

černobílý), se objevovaly i maličké inzeráty, nebo naopak inzerce větńího formátu od 

půlstránkových reklam aņ k celostránkovým.   

Zvláńtě celostránkové reklamy, které se zaměřovaly na různá témata z programu 

KSČM a neopakovaly se, měly pokaņdé jiné uspořádání, jinou barevnou kompozici. 

Spojovalo je pouņití stejného písma a to, ņe vņdy obsahovaly logo strany a odkaz na 

její webové stránky. Reklamy, umístěné vņdy na bílém podkladu, vyuņívaly černého a 

červeného písma, pokud se na nich objevil barevný „pásek“, písmo bylo bílé. Na 

reklamách se objevovaly různé barvy – vedle jiņ zmíněné červené také zelená, ņlutá a 

modrá a na pozadí rovněņ ńedá. Modrá se objevila v negativních reklamách 

zaměřených proti pravici obecně a TOP 09, kdy kontrastovala s červenou barvou 

komunistů. Ņlutá barva byla dominantní v reklamě zaměřené na zadluņení českých 

domácností (Exekuce – hrozba českých domácností) a zelená v reklamě zaměřené na 

výčet úspěchů KSČM (slogan Pracujeme pro 10 milionu občanů ČR). Protoņe 

reklamy zabíraly velkou plochu, mohli na nich komunisté podrobně rozebrat 

jednotlivé problémy. 

Menńí inzeráty se sobě navzájem na první pohled podobaly více. Na základním bílém 

pozadí s černým a modrým písmem vynikala červená barva pásků s písmem bílým. 

Červená vņdy patřila komunistům. V reklamě se pokaņdé objevilo logo strany či 

aspoň logotyp. Slogany se obměňovaly, mezi nejčastějńí se řadilo KSČM své sliby plní 

S nám neriskujete a z billboardové kampaně známé Práce a sociální jistoty – 

požadavky, které splníme.   

Zajímavým případem byla negativní reklama zaměřená proti ODS i ČSSD se 

sloganem Zabraňme velké koalici. Na obrázku, jenņ slogan doplňuje, je fotografie 

svazků tisícikorunových bankovek. Na nich sedí nakreslení panáčci, otočení zády 

k sobě, mávají čtenáři a jednou rukou ukazují „véčko“, symbol vítězství. V druhé vńak 



 

76 
 

drņí transparenty, jejichņ součástí jsou ruce, jeņ se nad hlavami panáčků navzájem 

tisknou.     

VV  

Pokud jde o vizuální podobu reklamy, aņ na výjimky měly billboardy a plakáty VV 

modré pozadí doplněné bílou či zelenou barvou. Ve spodní části byl větńinou umístěn 

bílý pásek a na něm modře logo strany a často také jména kandidátů. Kompozicí barev 

se strana hodně podobala ODS.  

Podobně jako TOP 09 vsadily Věci veřejné na vliv charismatického lídra – Radka 

Johna. Jeho usměvavou tvář pohlíņející občanům do očí bylo moņné spatřit na mnoha 

reklamních plochách, ať uņ zde byl sám či s kandidátem daného regionu (např. Josef 

Dobeń či Kateřina Klasnová). Z kandidátů byla vņdy vidět pouze hlava a ramena, 

takņe veńkerá pozornost pozorovatele se mohla soustředit na výraz tváře kandidáta, 

jeho mimiku, ne na gesta či postoj.   

Originálním prvkem se stalo pouņití „dopravní značky zákaz vstupu dinosaurů“ – 

v červeném kruhu je červeně přeńkrtnutý černý tyranosaurus, doplněný sloganem 

Konec politických dinosaurů
83

. Této reklamě se budu věnovat podrobněji jeńtě 

v kapitole o negativní reklamě.  

Slova do úst kandidátům byla vkládána pomocí komiksových „bublin“ – vedle 

fotografií kandidátů byla umístěna taková „bublina“ a v ní text (např. „Sociální 

solidarita ANO“ v bublině Radka Johna a „Korupce a zadlužování NE“ v bublině 

Josefa Dobeńe). NE bylo vyvedeno červeně, barvou symbolizující zápor, a ANO 

zelenou barvou, symbolizující klad
84

. Pouņití „bublin“ působilo moderně a mohlo 

oslovit spíńe mladńí potenciální voliče. 

                                                           

83
 Jeden z obřích billboardů s tímto motivem v Praze na Klárově zakrýval celý dům, a 

vyprovokoval dokonce aféru, která vyústila v jeho přesunutí jinam. 

84
 Adresát ze zkuńenosti pozná význam pouņitých barev, neboť v běņném ņivotě se např. na 

přístrojích zelené kontrolky pojí s významem „zapnuto“ a červené signalizují „vypnuto“. 

Podobně je tomu u semaforu, kde zelená znamená „jdi“ a červená „stůj“.   
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Barva písma byla větńinou bílá na modrém pozadí či inverzně modrá na bílém. 

„ANO/NE“ v bublinách bylo zvýrazněno velikostí písma a barvou – zelenou pro ano, 

červenou pro ne. 

Věci veřejné zvolily pro svou reklamu zvláńtní font písma, jenņ působil jako „psací“, 

spíńe neņ tiskací písmo. Pouņit byl v „bublinách“ a někdy i u sloganů. 

Kompozice textu a obrázků/fotografií se lińila podle velikosti billboardů/plakátů a také 

podle toho, zda byly „na výńku“ či „na ńířku“.    

Inzerce VV se podobala billboardům a plakátům, ale s určitými změnami 

spočívajícími hlavně v pouņití větńího mnoņství textu a také v kombinování motivů 

pouņitých na billboardech a plakátech – např. na vńech se objevila značka 

s tyranosaurem vedle loga strany a hlavních, opakujících se sloganů (Konec 

politických dinosaurů; Nová krev do politiky; Volte VV).    

Typem odlińným od billboardů byl inzerát, který v podstatě klamal čtenáře tím, ņe měl 

podobu článku. Jeho titulek a obsah vńak v sobě skrýval prezentaci některého z bodů 

programu VV. Doplněn byl vņdy fotografií billboardu se dvěma kandidáty a 

„bublinami“.  

Dalńí reklamou, tentokrát více podobnou billboardům a plakátům, byly inzerát 

s modrým pozadím a fotografií Radka Johna zabírající větńí či menńí plochu reklamy. 

Fotografii doplňovala značka s tyranosaurem, logo a slogany. Podobě vypadaly i 

inzeráty s fotografií Josefa Dobeńe, kterého obklopovaly menńí fotografie známých 

osobností podporujících VV. 

Výjimku v grafickém ztvárnění tvořila jedna celostránková negativní reklama 

uveřejněná v Brněnském deníku Rovnost se sloganem Věci veřejné: uvádíme na 

pravou míru lži ČSSD a v textu zaměřená na obranu strany proti negativním výpadům 

sociálních demokratů. Tato reklama neobsahovala ņádnou fotografii, pouze text a nad 

ním slogan umístěný na modrém pásku.   
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3.3.4 Negativní reklama 

Negativní a srovnávací reklama se v předvolební kampani roku 2010 objevila 

v takovém rozsahu, ņe si dle mého názoru zaslouņila samostatný oddíl. V případě 

ČSSD a ODS by se dalo hovořit o existenci celé negativní kampaně, ne pouze 

jednotlivých reklam. Obě strany měly velký počet billboardů s negativní a srovnávací 

reklamou a jeńtě více takové inzerce v tisku, tematicky a vizuálně bohatńí. Podle 

dokladů zvláńtě ODS vsadila na silnou negativní kampaň zaměřenou hlavně proti 

ČSSD a jejímu předsedovi Jiřímu Paroubkovi, i kdyņ strana neopomněla kritizovat 

také jiņ tradičně KSČM a dále své nové přímé konkurenty v podobě TOP 09, jeņ jí 

mohla odvést hlasy. Sociální demokracie jí útoky oplácela, přičemņ často ke kritice 

ODS připojovala i TOP 09 a Věci veřejné. 

Ostatní strany také pracovaly s negativní reklamou, ne vńak v takovém rozsahu, coņ 

bylo do určité míry dáno i velikostí jejich kampaně, i kdyņ to nelze povaņovat za 

jediný důvod. Dalńím by v případě TOP 09 a VV mohl být fakt, ņe se jednalo o nové 

politické subjekty, jejichņ hlavní snahou bylo prezentovat sebe sama, a ne kritizovat 

ostatní. Na druhou stranu zvláńtě Konec politických dinosaurů Věcí veřejných, 

zaměřený neadresně proti vńem soupeřům, vzbudil značnou pozornost. TOP 09 ve své 

reklamě kritizovala zvláńtě ČSSD a ODS, KSČM pak vńechny své soupeře s větńím 

zaměřením také na ODS a ČSSD.     

ČSSD 

V negativní kampani se sociální demokraté zaměřili tradičně na ODS, dále vńak také 

na dalńí strany, jeņ jim mohly odvést hlasy, TOP 09 a VV. Po skandálech ODS 

navrhovali „skoncovat“ s touto stranou, „zastavit“ předpokládanou koalici ODS, TOP 

09 a VV a apelovali přitom na to, ņe v případě povolebního spojenectví těchto stran by 

se zvýńila spoluúčast občanů na fungování některých oblastí, jako je například 

zdravotnictví či ńkolství. Vyuņili přitom poplańných zpráv o tom, kolik by lidé mohli 

zaplatit za jednotlivé úkony u lékaře či ńkolné (Nevolíš, zaplatíš: 3657 Kč za chřipku, 

430 Kč za obyčejnou plombu, 30 000 Kč za školné). 
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Koncept „Nevolíń, zaplatíń“ je upraveným sloganem „Nemyslíń, zaplatíń“, jejņ ČSSD 

převzala z kampaně BESIP. Tato kampaň prostřednictvím drsných, naturalisticky 

natočených klipů dopravních nehod usiluje o prevenci jejich vzniku. 

Billboardy negativní kampaně byly co do barevnosti výrazné aņ agresivní. 

Kombinovaly tmavě modré pozadí s červenooranņovým, přičemņ na modré plońe stála 

vyjmenovaná negativa, jeņ by přinesla vláda ODS s VV a TOP 09, a na 

červenooranņové slogan Nevolíš, zaplatíš a výzva k zastavení případné koalice.   

„Srovnání“ programu ODS a ČSSD nabízel plakát Jsme na křižovatce. Zvolte si svou 

cestu. Dva sloupečky, vlevo oranņový a vpravo tmavě modrý, ukazovaly, jaké rozdíly 

jsou v přístupu těchto stran ke společensky aktuálním tématům (poplatky ve 

zdravotnictví, vyplácení nemocenské, církevní restituce apod.) 

Negativní reklama poskytla dostatek prostoru pro zvýńení expresivního náboje 

jednotlivých sloganů, co se pouņití lexikálních prostředků týče. Vedle ostrých apelů 

vůči politikům či vůči voličům zesílených často vykřičníkem (Nevolte korupci! 

Nevolte mafii!; Kalousku, zaplať si své dluhy sám!) se v negativní reklamě objevilo 

několik nespisovných výrazů: ODS kašle na obyčejné lidi, řecký krach, vyhazov bez 

udání důvodu, bankrot jsou kecy.    

V novinách rozvinula ČSSD intenzivní a pestrou negativní kampaň proti ODS i TOP 

09 a VV. Vedle konceptu „Nevolíń, zaplatíń“, shodného s billboardovou kampaní, se 

sociální demokraté zaměřili i na ostrou kritiku jednotlivých představitelů 

konkurenčních stran – Petra Nečase či Miroslava Kalouska (Petr „Svatoušek“ Nečas; 

Kalousku, zaplať si své dluhy sám!). Pokud se v takové inzerci objevil obrázek 

kritizovaných konkurenčních politiků, vņdy byli zachyceni s nějakým nesympatickým 

výrazem ve tváři. 

Také v novinách se vyskytovala srovnávací reklama v podobě dvou barevných 

sloupečků vedle sebe – oranņového a modrého se sloganem Stojíme na křižovatce. 

Některé negativní reklamy měly podobu článků, stejně jako „obyčejná“ inzerce 

ČSSD. Některé byly vedené v klasických barvách ČSSD, pouze s negativním 

obsahem („článek“ uvedený sloganem „titulkem“ Jedině ČSSD prosadí bezplatné 

zdravotnictví), jiné byly v barvách typických pro negativní reklamu ČSSD – modro-
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červeno-bílé. Takto barevné části reklam byly na bílém pozadí a doplňovaly text 

„článků“.    

ODS 

Prvním typem negativní reklamy byl billboard se sloganem Je čas skončit, pane 

Paroubku. Na bílém pozadí, oranņově a hnědě orámovaném, se nacházela fotka 

zachmuřeného předsedy ČSSD, slogan a odkaz na webové stránky 

www.čssdprotivám.cz.  

Součástí negativní billboardové a plakátové kampaně ODS byla výrazná srovnávací 

reklama – modrá plocha ODS zkombinovaná s oranņovou ČSSD cca v poměru 2:1 ve 

prospěch ODS. Mezi poli stran bílé „lomítko“, vzájemně propojené modrou tabulkou 

s apelem Váš hlas rozhodne!. V poli ODS bílý nápis s pozitivním obsahem a logo 

strany, v poli ČSSD černé heslo s negativním obsahem, název strany, přičemņ ODS 

místo háčku nad C nechala umístit „komunistickou“ rudou hvězdičku, aby zdůraznila 

hrozbu moņnosti povolebního spojení sociálních demokratů s komunisty.     

Dalńí doklad srovnávací reklamy byl plakát opět s nelichotivou fotografií předsedy 

ČSSD, nad nímņ stál v oranņovém poli slogan Slibem nezarmoutíš. Pod fotografií pak 

v modrém poli stálo Volte rozumem a symbol ODS – bílý pták, umístěný v modrém, 

bíle orámovaném srdci. Spojení symbolu srdce a výzvy k racionálnímu rozhodování 

ve sloganu vytváří zajímavý kontrast.   

V negativní reklamě ODS byl vńak materiál pro zkoumání o poznání bohatńí v inzerci 

v tisku, podobně jako tomu bylo u ČSSD. Reklama se nejvíce zaměřovala proti ČSSD 

a lze rozdělit do čtyř typů. Dalńí negativní a srovnávací reklama se soustředila také na 

TOP 09. 

První reklamou proti ČSSD byla inzerce malého formátu, umístěná uvnitř článku 

v novinách a sama působící jako článek, pouze v růņku bylo drobným písmem 

vytińtěno „inzerce ODS“. Na oranņovém pozadí byly černě vytińtěny „články“ týkající 

se problematických kauz spojených s ČSSD či průzkumu veřejného mínění, jenņ 

vyzníval v neprospěch Jiřího Paroubka (např. ČSSD: 13 milionů od obchodníka se 

zbraněmi; Je čas skončit, pane Paroubku, říká 70 % lidí). Pod textem se nacházel 
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odkaz na webové stránky nazvané „ČSSD proti vám“ (www.cssdprotivam.cz), kde 

háček nad Č nahrazovala komunistická rudá hvězdička. 

Dalńí typ představovala reklama, jeņ se objevila i na billboardech, se sloganem Je čas 

skončit, pane Paroubku. Na bílém pozadí, oranņově a hnědě orámovaném, se 

nacházela fotka zachmuřeného předsedy ČSSD, slogan a odkaz na webové stránky 

www.čssdprotivám.cz. V tisku byla navíc pod tímto obrázkem umístěna hnědá tabulka 

s bílým a oranņovým nápisem Podle průzkumů váš odchod chce 70 % všech voličů. 30 

% voličů ČSSD. Tuto informaci doplňoval drobným písmem odkaz na zdroj výzkumu 

a informace o tom, ņe se jedná o inzerci ODS. 

Třetí typ negativní reklamy měl do určité míry srovnávací charakter. Pouņité 

fotografie byly pouze ilustrační, odkazovaly na určitý problém. První na příliń 

velkorysé sociální dávky od sociálních demokratů pro ty, jiņ si je nezaslouņí, 

„flákače“. Na obrázku seděli tři nesympaticky vyhlíņející kouřící muņi s pivem v ruce 

v restauračním zařízení s hracími automaty. V druhé reklamě sedí u stolu rodiče a 

malým dítětem, vńichni zamračení, zjevně v nelehké rodinné situaci. Třetí fotografie 

pocházela přímo z řeckých násilných protestů poté, co se země dostala do těņké 

ekonomické krize. Ve spodní části fotografií byly oranņové tabulky s „antirovnicí“ 

ČSSD = podpora povalečů a ČSSD = státní bankrot a informacemi o tom, co ČSSD 

dělá ńpatně. Pod celým tímto obrázkem byl vńak jeńtě umístěn modrý pásek s heslem 

Nechcete to? Bez vašeho hlasu to nepůjde a logo ODS. 

Poslední druh inzerce zaměřený na sociální demokraty patřil také ke srovnávací 

reklamě. Stály proti sobě tváře lídrů Petra Nečase a Jiřího Paroubka na pozadí v barvě 

dané strany, velikostí ve prospěch 2:1 pro Nečase. Mezi nimi byla umístěna modrá 

tabulka a slogan Váš hlas rozhodne, kdo bude premiér!. Obrázek Jiřího Paroubka 

zvolili tvůrci patřičně nesympatický, Petr Nečas se samozřejmě přívětivě usmívá. 

Podle velikosti dané reklamy mohlo být její součástí jeńtě porovnání ODS a ČSSD a 

slogany jako Zvolme si budoucnost (ODS) – Ne minulost (ČSSD) či Zvolme si 

slušnost (ODS) – Ne aroganci (ČSSD). 

Negativní reklama směřovaná k TOP 09 vyuņila jejího konceptu „Víc, neņ si myslíte“, 

pouze upraveného. Nový slogan zněl Může se M. Kalousek dohodnout s J. 

Paroubkem? Rychleji, než si myslíte. Reklama odkazovala k dohodě mezi ČSSD a 
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KDU-ČSL po volbách v roce 2006
85

. Vedle sloganu umístila ODS fotografii politiků 

potřásajících si rukou. Na tvorbu sloganu pouņila ODS stejný font písma, jaký 

vyuņívala i TOP 09, čímņ podobnost jeńtě podpořila.  

Právě popsaná reklama, umístěná na bílém pozadí, vńak byla pouze jednou částí 

celého inzerátu. Druhá část reklamy zahrnovala fotografie občanů na modrém pozadí, 

nyní uņ příznivců ODS, jiņ prý dřív „chtěli volit TOP 09“, pak si vńak uvědomili, ņe 

jedině volba „silné pravice“ v podobě ODS a Petra Nečase zajistí, ņe se Jiří Paroubek 

a jeho ČSSD nedostanou k moci.  

TOP 09 

TOP 09 ve zkoumaných materiálech nepracovala otevřeně s negativní reklamou tak 

jako její konkurenti. Její negativní výpady proti ostatním stranám byly víc skryté.  

V inzerci se objevily prvky negativní reklamy, vyznívající jako upozornění na moņné 

negativní dopady potenciálního spojenectví ODS a ČSSD (ODS a ČSSD se dohodnou 

kdykoli). Za dalńí podobný případ by se dala označit reakce TOP 09 na útoky ODS 

proti ní (Mocenský kartel se brání). Schwarzenberg v inzerátu upozorňuje na moņný 

předem dohodnutý scénář povolebního spojenectví ODS a ČSSD, které se 

v předvolebním boji tváří jako hlavní rivalové 

KSČM  

Pokud jde o prvky negativní reklamy, KSČM se vymezuje proti vńem protivníkům 

v boji včetně levicové ČSSD, stejně jako v ostatních volbách, coņ souvisí s jejím 

postavením solitéra, s nímņ před volbami oficiálně nikdo nechce mít nic společného 

(povolební skutečnost je ovńem něco jiného, jak ze zkuńenosti víme). Ve zkoumaném 

vzorku inzerce jsem vńak nalezla pouze dva doklady negativní reklamy: „NE modro-

oranžové koalici“ a „Zastavme velkou koalici“. 

V negativní reklamě zaměřené naráz jak proti ČSSD, tak ODS nebyla ņádná 

fotografie. Pouze na bílém pozadí oranņovo-modrý nápis (barvy se střídají ob 

písmeno) „Strpíte, aby si z vás dělali legraci?“ a pod ním v červeném poli bíle 
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 Po volbách v roce 2006 se ČSSD dohodla s KDU-ČSL, v níņ tehdy Miroslav Kalousek 

působil, na vytvoření menńinové vlády s podporou KSČM. 
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vyvedené „KSČM jedná fér“, nalevo od sloganu logo KSČM a napravo „razítko“ s 

„Volte KSČM“.  

VV 

Věci veřejné nezaměřovaly negativní reklamu na billboardech ani v tisku aņ na 

jedinou výjimku proti konkrétním soupeřům, negativní reklama strany byla zaměřena 

proti vńem. Poutala pozornost jiņ zmíněným srovnávacím sloganem Konec politických 

dinosaurů. Nová krev do politiky, který byl spojen s „dopravní značkou Zákaz…“ – 

v červeném kruhu byl umístěn červeně přeńkrtnutý černý tyranosaurus cenící zuby a 

částečně vystupující ze značky v marné snaze se osvobodit.  

VV vyuņily výrazné negativní kampaně svých konkurentů (ať uņ vedené proti nim 

samým či té, jiņ vedly např. ČSSD a ODS proti sobě navzájem), aby ji obrátily ve svůj 

prospěch. Neútočily na své oponenty, ale naopak dávaly najevo, ņe se nezabývají 

malicherným očerňováním, nýbrņ skutečnou prací (viz jiņ zmíněné Neútočíme na 

konkurenci, řešíme problémy této země!). Také se ve svém jediném celostránkovém 

inzerátu v tisku ohradily proti „útoku“ negativní kampaně ČSSD (Reakce VV na 

negativní výpady ČSSD – Věci veřejné: Uvádíme na pravou míru lži ČSSD). 
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4 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala tińtěnou politickou reklamou pouņívanou 

během předvolební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2010. 

Materiál pro praktickou část své práce jsem čerpala z databáze fotografií billboardů a 

plakátů dostupné na síti Facebook a také z tisku, konkrétně pěti deníků (Lidové 

noviny, Mladá fronta Dnes, Aha!, Brněnský deník Rovnost, Haló noviny), z nichņ 

jsem získala inzerci.    

Pro zvolený vzorek reklam (billboardy/plakáty a inzerce v tisku) jsem se rozhodla na 

základě předpokladu, ņe mají podobné rysy (lińí se hlavně velikostí a umístěním) a 

vyuņívají podobné reklamní prostředky. Tento předpoklad se aņ na určité odchylky 

potvrdil – reklama v tisku byla často textově bohatńí neņ billboardy a vedle sloganů 

obsahovala jeńtě např. bliņńí představení bodů programu jednotlivých stran či se v ní 

objevilo několik sloganů vedle sebe. Vzhledem k tomu, ņe mým záměrem bylo 

věnovat při jazykové analýze pozornost hlavně krátkým reklamním textům, jeņ 

představovaly reklamní slogany, vńak tento rozdíl mezi billboardy/plakáty a inzercí 

nepředstavoval závaņnou překáņku. 

Politickou reklamu jsem měla za cíl analyzovat z několika hledisek – jazykových 

prostředků pouņívaných v reklamě, témat kampaně a vizuální podoby kampaně.   

Jazykové prostředky pouņité v politické reklamě jsem analyzovala předevńím na 

základě práce Světly Čmejrkové Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Přestoņe se 

kniha nezaměřuje na reklamu politickou, nýbrņ reklamu komerční, vycházela jsem 

z předpokladu, ņe politická reklama jako jeden z druhů reklamy bude vyuņívat její 

prostředky, i kdyņ pravděpodobně některé se v ní uplatní méně, a některé naopak 

budou dominantní. 

Tento předpoklad se potvrdil. Během práce se získaným materiálem jsem zjistila, ņe 

aņ na jedinou výjimku v podobě dokladů dvou reklam ODS nevyuņívala prvků 
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prozodických, a naopak výrazně vyuņívala například prvků z oblasti pragmatiky 

řečových aktů.  

Jednotlivé strany se v pouņití různých druhů prostředků navzájem příliń nelińily. 

Pestrost reklamních sloganů přímo nesouvisela s mnoņstvím zaznamenaných reklam, 

větńí mnoņství vzorků neznamenalo automaticky ńirńí vyuņití dostupných reklamních 

prostředků. 

Z dostupných prostředků jednotlivé strany jednoznačně nejvíce vyuņívaly ty z oblasti 

zabývající se adresátem a pragmatikou řečových aktů a prostředky grafické. Naopak 

nejméně dokladů jsem nańla pro oblast jazykového humoru a intertextuality.      

Mezi prostředky z oblasti „Role adresát, pragmatika řečových aktů“ se výrazně 

uplatňoval koncept „Vy“ slouņící k apelování na voliče, ať uņ přímo v podobě pouņití 

zájmen „vy“ a „váń“, či prostřednictvím pouņití 2. osoby plurálu imperativu a 

indikativu sloves. 

Vedle „Vy“ se často objevovalo také „My“, představující politickou stranu či spojení 

strany a voliče. 

Z hlediska forem apelů k voličům či udrņování kontaktu s nimi, se strany zaměřily na 

výzvy v imperativu, otázky a sdělení formou indikativu. 

V reklamách se objevovalo velké mnoņství hodnotících adjektiv, slouņících ke 

zdůraznění myńlenek sloganů. 

Mezi prostředky z oblasti grafických značek patřilo hojné uņívání interpunkce, a to 

vykřičníků a otazníků. Dále strany často pouņívaly uvozovky. 

Opakovaně se ve sloganech normální i negativní reklamy jednotlivých stran 

vyskytovalo znaménko „=“, a to pro vytvoření „rovnic“ v podobě „strana = …“.   

Jedním z opakujících se prvků bylo také vyuņití odlińné velikosti písmen pro 

zdůraznění, zvláńtě ve sloganech s výrazy ANO/NE. 

Z prostředků básnického jazyka se uplatnily zvláńtě tropy metafora a metonymie 

(synekdocha). Básnické figury nebyly příliń početně zastoupeny, vyskytla se epizeuxis 

a asyndetické spojení.  
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Ani intertextualita se neprojevila v politické reklamě příliń výrazně, nejčastěji pak v 

podobě aluzí či přísloví.   

Při zkoumání vizuální stránky reklamy jsem se zaměřila na analýzu podoby 

jednotlivých reklam a také na zaznamenání výrazných prvků, jeņ mezi ostatními 

reklamami vynikaly, pokud se v kampani objevily. Takovým prvkem byla například 

v kampani VV „dopravní značka Zákaz…“ s tyranosaurem „uvnitř“ spojená se 

sloganem Konec politických dinosaurů či billboard TOP 09 s „rentgenovým 

snímkem“ předsedy strany.    

Ukázalo se, a to zvláńtě v negativní reklamě, ņe vizuální prostředky jako barva či 

fotografie mohou hrát důleņitou roli v porozumění významu sloganu a jsou 

podstatným prostředkem pro strukturování, ale i ozvláńtnění zkoumaných reklam. 

Také jsem při porovnávání billboardů/plakátů a inzerce v tisku zjistila, ņe se stejné 

podoby reklam objevovaly v obou oblastech. Dá se říci, ņe co se objevilo na 

billboardu či plakátu, objevilo se větńinou i v inzerci. Naopak to neplatilo, vizuální 

podoba reklam v tisku byla bohatńí. 

Co se témat volební kampaně týče, jednotlivé strany se od sebe téměř nelińily. Rozdíly 

mezi stranami spočívaly hlavně v intenzitě, s jakou daná témata akcentovaly. 

Jednotlivá témata bylo moņné aņ na výjimky shrnout do několika ucelených 

tematických okruhů. 

Prvním z nich byla témata ekonomická. Vzhledem k následkům celosvětové krize stál 

v centru pozornosti politických stran narůstající státní dluh, hrozba státního bankrotu a 

s nimi spojená potřeba úspor. Strany také propagovaly podporu podnikání a 

zaměstnanosti obecně. 

Jako dalńí tematický celek jsem vyčlenila sociální systém a zdravotnictví. Strany se 

zaměřily na různé skupiny obyvatel a nejpalčivějńí problémy s nimi spojené. V centru 

pozornosti stála podpora rodin s dětmi, senioři a neuskutečněná důchodová reforma a 

mladí (studující) lidé. Vedle těchto témat se strany orientovaly také na zamezení 

zneuņívání sociálních dávek. 
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V oblasti zdravotnictví se strany věnovaly zdravotnické reformě a v případě kritice 

regulačních poplatků. 

Do dalńí skupiny patřila témata, jeņ se pojila s fungováním politického systému. 

Strany svorně kritizovaly korupci, ovńem vņdy pouze u svých konkurentů. V případě 

VV se dále objevilo téma přímé demokracie a ODS, KSČM horovaly pro svobodu a 

demokracii. 

Tématem, které nepatřilo k ņádnému z uvedených celků, ale objevilo se v kampaních 

vńech stran s výjimkou VV, byla „budoucnost“. Strany apelovaly na voliče, aby na ni 

mysleli (a volili právě tu kterou stranu).     

Mezi dalńími tématy, jeņ se objevovala v kampaních spíńe ojediněle, byla bezpečnost 

státu, získávání dotací z EU či například ochrana přírody. 

Během analýzy materiálu také vyńlo najevo, ņe se mezi „normální“ reklamou objevuje 

velké mnoņství reklamy negativní a srovnávací. Jak jsem během zkoumání kampaně 

jednotlivých stran zjistila, vńechny zkoumané strany pouņívaly alespoň v minimální 

míře prvky negativní reklamy, u některých subjektů pak bylo moņné hovořit o celé 

negativní kampani. Strany často vyuņívaly srovnávací reklamu.  

Jak vyplynulo z mnoņství dokladů, nejsilnějńí negativní (srovnávací) kampaň 

probíhala obousměrně mezi ČSSD a ODS. Dále potom od ČSSD směrem k TOP 09 a 

VV. Strany TOP 09, VV a KSČM pouņívaly negativní reklamu v menńí míře. TOP 09 

pouņívaly negativní reklamu zaměřenou proti ODS a ČSSD a skrytou, neadresně 

zaměřenou srovnávací reklamu zaměřenou proti vńem. Komunisté se zaměřili proti 

vńem svým konkurentům. Věci veřejné neútočily na své soupeře jmenovitě (s 

výjimkou jediné reklamy zaměřené proti ČSSD).  

Co se vizuální stránky negativní a srovnávací reklamy týče, mezi hlavní prostředky 

patřilo umístit na danou reklamu fotografii oponenta s nelichotivou grimasou, u 

srovnávací reklamy pak často doplněnou v rámci jedné o fotografii politika strany 

zadávající reklamu s výrazem usměvavým, sympatickým.  

Dalńím z vizuálních prostředků, který měl za cíl mystifikovat adresáty, bylo pouņití 

barvy konkurenční strany v reklamě s negativním obsahem, takņe vznikl rozpor mezi 
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textem a vizuální stránkou a reklama potom na první pohled působila ne jako 

negativní reklama vytvořená konkurencí, nýbrņ jako reklama kritizované strany. 

V závěru této práce mohu říci, ņe politické strany byly, co se reklamy v předvolební 

kampani pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 týče, velmi vynalézavé. 

Oproti volbám v roce 2006 jeńtě více zdokonalily nástroje volebního boje, přiostřily 

zbraně v podobě intenzivní negativní reklamy a jako voliči můņeme jen s napětím 

očekávat, kam se politická reklama posune ve volbách příńtích.    
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Příloha 1 – Tabulky sloganů 

ČSSD 

ČSSD: Billboardy a plakáty 

Koncept: „PRO/PROTI“ 

 PRO ČSSD / „jednotlivý kandidát“ pro: 13. 

důchod z prostředků ČEZ; regulaci cen 

energií; podporu rodin s dětmi; férové daně; 

důstojné stáří; třinácté důchody 

 PROTI ČSSD / „jednotlivý kandidát“ proti: placení 

u lékaře; sníņení mateřské; růstu cen energií; 

poniņování důchodců 

Samostatná hesla 

 Změna a naděje 

 Lepńí budoucnost pro obyčejné lidi 

 Sníņíme zadluņování státu o polovinu do r. 2013 

 Obnovíme 3 dny nemocenské 

 Naplňme sny nańich dětí (pouze Jiří Paroubek s manņelkou a dítětem) 

 ANO, pro spravedlivý stát 

 NE ńkolnému. Budoucnost pro nańe děti 

 Práce a prosperita 

 ČSSD = spravedlivé daně, likvidace korupce, sniņování dluhu 

 Bojujeme za vás! 

 Myslete na svou rodinu, sebe i ostatní. Rozhodněte 

 Podpoříme rodiny s dětmi a seniory ze zisků společnosti ČEZ 

 Bohuslav Sobotka: Sníņíme tempo zadluņování státu 
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ČSSD: Billboardy a plakáty 

Negativní kampaň 

 Koncept: „Nevolíš, zaplatíš“ – 3657 Kč za chřipku, 430 Kč za obyčejnou 

plombu, 30 000 Kč za ńkolné, vyhazovem bez udání důvodu 

 Zastavte koalici ODS, TOP 09 a Věcí veřejných 

 Skoncujte/skoncujme s ODS 

 Budete platit za 160 nemocí!  

 ODS: Kańleme na obyčejné lidi! Platby u lékaře prostě budou! 

Srovnávací kampaň 

 Stojíme na křiņovatce. Zvolte si svou cestu 
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ČSSD: Inzerce v tisku 

Koncept: „PRO/PROTI“ 

 PRO zajińtěnou rodinu, férové daně, důstojné 

stáří, solidaritu a spravedlnost 

 PROTI sníņení mateřské, placení u lékaře, růstu cen 

energií; klientelismu, korupci a privilegiím 

pro nejbohatńí 

Koncept: „Bohuslav Sobotka říká“ 

 Sníņíme tempo zadluņování státu 

 Omezíme daňové úniky a prosadíme majetková přiznání 

 Podpoříme rodiny s dětmi a seniory ze zisků společnosti ČEZ 

 Nedopustíme privatizaci nemocnic a zdravotních pojińťoven 

 Obnovíme výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci 

 Zruńíme Julínkovy poplatky ve zdravotnictví 

 Prosadíme vyńńí zdanění nejbohatńích 

 Budeme dobrými hospodáři 

 Dodrņeli jsme své sliby 

 Prosím, nezapomeňte jít k volbám! Jde o budoucnost nańí země, máme ńanci 

prosadit změnu k lepńímu! 

Koncept: „Jedině ČSSD“ 

 zruńí poplatky ve zdravotnictví, prosazuje vyplacení mimořádného důchodu 

seniorům, má regulaci cen a boj proti monopolům jako prioritu, prosadí 

bezplatné zdravotnictví 

Koncept: „Rovnice“ 

 ČSSD = nová pracovní místa / spravedlivé daně / likvidace korupce / 

sniņování dluhu 
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ČSSD: Inzerce v tisku 

Samostatná hesla 

 Bojujeme za vás 

 Hájíme vańe práva 

 Naplňme sny nańich dětí 

 Práce a prosperita 

 Změna a naděje  

 Solidarita proti sobectví 

 ČSSD své sliby plní 

 Je to na vás 

 (Zvolte) lepńí budoucnost pro obyčejné lidi 

 Na straně lidí 
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ČSSD: Inzerce v tisku 

Negativní kampaň 

  „Petr Nečas“: Petr „Pokrytec“ Nečas: Káņe vodu, pije víno! 

 577 000 Kč odměny vyplatil Petr „Svatouńek“ Nečas své nejbliņńí 

spolupracovnici na ministerstvu 

 ODS: Kańleme na obyčejné lidi. Chcete nás znovu? 

 Koncept: „Nevolíš, zaplatíš“ – 3657 Kč za chřipku / 430 Kč za obyčejnou 

plombu / 30 000 Kč za ńkolné / vyhazovem bez udání důvodu 

 28. května zastavme TOP 09 & ODS; koalici TOP 09, ODS a Věcí 

veřejných 

 Nevolte korupci a klientelismus; Nevolte korupci! Nevolte mafii! 

 Ekonomický expert ODS Miroslav Zámečník: Bankrot jsou kecy a 

propaganda. 

 28. května řekněte NE pravicové koalici TOP 09, ODS a Věcí veřejných 

 Kalousku, zaplať si své dluhy sám! 

 Za řecký krach je odpovědná pravice 

 224 miliard, největńí schodek v historii. Kalousek s Nečasem zvedli v roce 

2008 zadluņení kaņdého z nás o více neņ 21 000 Kč!  

  „Bez zavedení placení za nemoci to dál nepůjde,“ říká otevřeně TOP 09 

voličům 

 Věci veřejné, nebo výdělečné? 

 Obyčejným lidem: placení ve zdravotnictví a vyhazov bez udání důvodu 

(negativní kampaň) 

 „Stojíme na křiņovatce“: Zvolte si svou cestu / Nenechte propadnout svůj 

hlas (srovnávací reklama) 
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ODS 

ODS: Billboardy a plakáty 

Koncept: „Řešení ODS“ 

 Řešení  

 Řešení PRO kvalitní ņivot; nańe děti; moderní a vstřícné 

zdravotnictví; váń ņivot; vás a bez dluhů; 

nańe děti; rodiny s dětmi; vańe město; 

ochranu vańich práv; nańi vlast v bezpečí; 

nová pracovní místa; dopravu; podnikání a 

nízké daně; vańe bezpečí; mladé; seniory; 

ņivnostníky; rodiny; nańi přírodu; kvalitní 

ņivot; poctivé lidi; spravedlnost 

 Řešení PROTI dluhům a bankrotu; flákačům a zneuņívání 

sociálních dávek; chaosu ve zdravotnictví 

 Řešení, která pomáhají  

 Řešení (ekonomická 

témata) 

získávání peněz z EU; české ekonomiky; 

nízké daně; rozvoje venkova, podpora 

podnikání; stejný metr pro vńechny 
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ODS: Billboardy a plakáty 

Samostatná hesla 

 Bez vańeho hlasu to nepůjde! 

 Váń hlas rozhodne! 

 Naděje pro odpovědnou politiku (Petr Nečas) 

 Odpovědná politika – nezadluņená budoucnost 

 Nové tváře. Nová ODS. 

 Nová tvář ODS 

 Výsledky místo slibů 

 Konec dluhům! 

 Je čas volit ODS 

Negativní kampaň 

 ČSSD = státní bankrot 

 ČSSD = ztráta práce 

 Je čas skončit, pane Paroubku 

 ODS je zárukou nekomunistického vývoje 

Srovnávací kampaň 

 Jiřímu Paroubkovi je jedno, ņe vás vyńńí daně přivedou na mizinu. 

Zabráníme zvýńení daní, ale bez vańeho hlasu to nepůjde. 

 Odpovědná řeńení (ODS) – Lņi a dluhy (ČSSD) 

 Ne zvyńování daní (ODS) – Vysoké daně (ČSSD) 

 170 000 nových pracovních míst (ODS) – Nezaměstnanost (ČSSD) 

 Budoucnost bez dluhů (ODS) – Zadluņený stát a hrozba bankrotu (ČSSD) 

 Petr Nečas nebo Jiří Paroubek 

 Slibem nezarmoutíń – Volte rozumem 
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ODS: Inzerce v tisku 

Koncept: „Řešení ODS“ 

 (jasná) pro ņivnostníky / (chytrá) pro mladé / (moudrá) pro seniory / 

(odpovědná) pro rodiny 

 Podpoříme firemní minińkolky, daňově zvýhodníme péči o děti, umoņníme 

vznik částečných pracovních úvazků 

 Volím odpovědná řeńení 

Samostatná hesla 

 Volte silnou pravici! Volte ODS 

 Naděje pro odpovědnou politiku 

 Pracovní místa, nízké daně, proti dluhům 

 Bez vańeho hlasu to nepůjde! 

Negativní kampaň 

 Paroubek se bojí Krakatice? 

 Vlček (ČSSD) přihrál 5 milionů svému asistentovi! 

 Řecko: zítřejńí Česko? 

 Je čas skončit, pane Paroubku, říká 70 % lidí 

 ČSSD: 13 milionů od obchodníka se zbraněmi  

 Je čas skončit, pane Paroubku. Podle průzkumů chce váń odchod 70 % vńech 

voličů, 33 % voličů ČSSD 

 ČSSD proti vám 

 Můņe se M. Kalousek dohodnout s J. Paroubkem? Rychleji, neņ si myslíte 

 Chtěli jsme volit TOP 09, protoņe… To ale zajistí jedině vítězství ODS 

 Socialisti v Řecku – stejní jako v Česku 

 ČSSD = podpora povalečů; státní bankrot 

 ODStřihni levici od moci 
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ODS: Inzerce v tisku 

Srovnávací 

 Petr Nečas, nebo Jiří Paroubek? Váń hlas rozhodne, kdo bude premiér 

 Zvolme si budoucnost, ne minulost 

 Sluńnost, ne aroganci 
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TOP 09 

TOP 09: Billboardy a plakáty 

Koncept: „Rychleji / dřív / častěji, než si myslíte“ 

 Otázky Můņeme mít levnějńí stát? Kdy státu dojdou 

peníze? Kdy se zhroutí důchodový systém? 

Je třeba podporovat sport? Potřebujeme 

rozumné státní výdaje? Musíme myslet dál 

neņ na zítřek?  

 „Oznámení“ Nemocní chtějí uzdravit, ne uspořit; 

Odpovědní chtějí práci, ne dávky; Mladí 

chtějí vzdělání, ne laciné tituly; Sluńní lidé si 

zaslouņí respekt; Politikům chybí 

odpovědnost; Kaņdý hlas rozhoduje; Řeńíme 

vańe starosti; Správné řazení je důleņité; 

Zadluņovat grunt je nezodpovědné; Záleņí 

na vás; Znám venkov; Poctivá práce je 

vidět; Můņete ovlivnit svoji budoucnost; 

Sluńné podnikání si zaslouņí respekt; 

Schopných lidí je dost; Zadluņovat stát je 

nebezpečné; Tradice je předevńím 

povinnost; Levicová vláda nám ublíņí 
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TOP 09: Billboardy a plakáty 

Samostatná hesla 

 Doporučeně (známka se Schwarzenbergem) 

 Předseda má být transparentní 

 Odpovědní (a mladí) jdou s námi 

 Odpovědní chtějí ņít bez dluhů 

 Tradice, odpovědnost, prosperita 

 TOP zdravotnictví: Úspory nestojí na pacientech, ale na pojińťovnách 

 Jasná pravidla ve zdravotnictví. Jasná pravidla v politice  

 Nejvyńńí čas myslet na budoucnost 

 Ne slova, ale činy 

 Uņ tento víkend… Volte 15… Přijďte k volbám 28. – 29. května 

Srovnávací reklama 

 Vláda práva, nebo protekce? 

 Bezplatná docházka, nebo kvalitní vzdělání? 
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TOP 09: Inzerce v tisku 

Samostatná hesla 

 Vzdělaná společnost je bohatá. Víc, neņ si myslíte 

 Můņete změnit víc, neņ si myslíte 

 Vláda práva, nebo protekce? Rozhodněte 28. – 29. května 

 Volím TOP 09. A vy?  (Eva Holubová) 

 Koho budete volit? (Eduard Janota, min. financí) 

 Odpovědní jdou s námi 

Negativní kampaň 

 Mocenský kartel se brání 

 ODS a ČSSD se dohodnou kdykoli 
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KSČM 

KSČM: Billboardy a plakáty 

Samostatná hesla 

 Práce a sociální jistoty – poņadavky, které splníme 

 KSČM své sliby plní. S námi neriskujete 

 S KSČM na změnu dosáhneme 

 Strana na vańí straně! 

 Řeńíme vańe problémy! 

 Strpíte, aby si z vás dělali legraci? KSČM jedná fér 

 NE korupci. NE dalńímu tunelování 

 Naslouchat vńem, pracovat po budoucnost 

 Kde je vůle, tam je cesta 
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KSČM: Inzerce v tisku 

Samostatná hesla 

 KSČM své sliby plní. S námi neriskujete 

 Práce a sociální jistoty – poņadavky, které splníme 

 S lidmi pro lidi 

 Spolu to dokáņeme 

 Společně pro budoucnost 

 Strana na vańí straně! 

 Řeńíme vańe problémy! 

 Co slibujeme, plníme! 

 Zdraví je veřejný zájem, ne pouhý „kńeft“! 

 Pracujeme pro 10 milionů občanů ČR 

 Volte cestu poctivé práce 

 Krizi Společně Čelit Můņeme 

 Ņádná tolerance k omezování sociálních jistot vńech generací  

 Volte stranu, která sliby plní. Volte KSČM 

 Váņení spoluobčané, rozhodněte o své budoucnosti! 

 Nenechte se balamutit 

 Nepromarněte svůj volební hlas  

Negativní reklama 

 ANO svobodě a demokracii – NE modro-oranņové aroganci / NE korupci a 

dalńímu tunelování 

 Zabraňme velké koalici 

 „Rovná“ daň = podvod pravice na občanech ČR! 

 Volejme k zodpovědnosti ty, kteří přivedli Českou republiku do dluhové 

pasti!  

 Co vám vnucuje pravice? Kalouskovy sloņenky a tvrzení, ņe ņijete nad 

poměry. Soudí vás podle sebe. Oni ņijí nad poměry. 

 Exekuce. Hrozba českých domácností 
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KSČM: Inzerce v tisku 

Srovnávací reklama 

 Dostupná ńkolka, ńkola i lékařská péče, privatizace zdravotnictví NE! 
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VV 

VV: Billboardy a plakáty 

Koncept „ANO/NE“ 

 Sociální solidarita ANO – korupce a zadluņování NE 

 Podpora podnikání ANO – korupce a zadluņování NE 

 Více pracovních příleņitostí ANO – vyńńí nezaměstnanost NE 

Samostatná hesla 

 Volte VV! 

 Náń program jste Vy! 

 Uņ nevolte menńí zlo 

 Váń hlas pro dobrou věc  

 VV – strana přímé demokracie 

Negativní reklama 

 Konec politických dinosaurů 
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VV: Inzerce v tisku 

Koncept „ANO/NE“ 

 Sociální solidarita ANO – Korupce a zadluņování NE 

 Podpora podnikání ANO – Zadluņování NE 

 Úspory ANO – Zadluņování NE 

 Vyrovnaný rozpočet ANO – Na úkor občanů/lidí NE  

 Konkurence ANO – Divoká privatizace zdravotnictví NE 

Samostatná hesla 

 Hájíme zájmy vńech poctivých lidí, zprava i zleva 

 Jsme tu pro vńechny sluńné lidi  

 Program proti krizi 

 Výpověď po deseti letech poctivé práce? Podpora devět měsíců 

 Stop zadluņování rozpočtu i vańich peněņenek 

 Stop zadluņování. Nastartujeme hospodářský růst 

 Volte VV! 

 Volte (skutečnou) změnu! 

 Váń hlas nepropadne! 

 Volte číslo 4 

 Slibujeme, ņe se zásadám nezpronevěříme. 

 Radek John: Jsme jediná neparlamentní strana, která je opravdu nová a 

nabízí změnu 

Negativní reklama 

 Konec politických dinosaurů. Nová krev do politiky. 

 Konec politických dinosaurů. Uņ nevolte menńí zlo. 

 Vyņeňte politické dinosaury 

 Reakce VV na negativní výpady ČSSD – Věci veřejné: Uvádíme na pravou 

míru lņi ČSSD  



 

111 
 

Srovnávací reklama 

 Neútočíme na konkurenci, řeńíme problémy této země! 
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Příloha 2 – Fotografie billboardů 

A – Billboardy a plakáty ČSSD 
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B – Billboardy a plakáty ODS 
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C – Billboardy a plakáty TOP09 
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C.5 

 

C.6
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D – Billboardy a plakáty KSČM  
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E – Billboardy a plakáty VV 
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F – Billboardy a plakáty negativní kampaně 

ČSSD 
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