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Anotace

Diplomová práce Předvolební strategie malých politických stran: Případová 

studie TOP 09, Věcí veřejných a Strany práv občanů – Zemanovci pro volby do PS PČR 

2010 hodnotí volební kampaň zmíněných politických subjektů, jejich personální, 

komunikační a finanční strategii a strategii mezistranických vztahů. Autorka textu 

vychází z předpokladu, že malé politické strany, jimiž všechny zkoumané subjekty 

v době provádění výzkumu byly, vedou předvolební kampaň podobným stylem –

vyhýbají se negativní kampani, v jejich čele stojí výrazná a společensky známá 

osobnost, která má potenciál přilákat pozornost a zájem nejen voličů, ale i médií, ke své 

propagaci využívají velké množství podporovatelů, kteří se stranou sympatizují. 

Teoretická koncepce odborného textu je založena na podobnosti politického a 

ekonomického pojetí marketingu, proto autorka řadí malé strany mezi mikrosegmentáře 

neboli výklenkáře, kteří na politickém trhu okupují pouze jeho malou část (výklenek), 

kterou velké politické subjekty ignorují či nemají kapacity na její dostačené pokrytí. 

Základem kampaně každé malé politické strany je tedy úzké vymezení se na 

neobsazenou část trhu, přičemž je pro subjekt klíčové, aby se orientoval i na několik 

dalších témat (segmentů) pro případ, že by byl na vlastním trhu pohlcen větším 

konkurentem, případně by tento výklenek trhu zcela zanikl.

Klíčová slova

Volby do Poslanecké sněmovny 2010, malá politická strana, TOP 09, Věci veřejné, 

Strana práv občanů – Zemanovci, předvolební strategie, volební kampaň, politický 

marketing, postavení strany na trhu 
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Abstract 

Diploma thesis Election Strategy of Small Political Parties: Case Study on TOP 

09, Public Affairs Party and Party of Civic Rights – Zemanovci before Czech 

Parliamentary Elections 2010 assesses the election campaign of mentioned political 

parties, their personal, communication and financial strategy as well as their strategy of 

inter-parties relations. The author assumes that the small political parties, which all of 

the examined ones were at the time of this research, lead the campaign in a similar way 

– avoiding the negative campaign, they are led by a strong and well-known personality 

who can attract the attention not only of the voters but also of the media, and they have 

a large number of supporters who sympathize with the particular political entity.  

The theoretical concept of the text is based on the similarity of political and 

economic approach of marketing - therefore the author reckons the small political 

parties as the nichers of the political market. They can be characterized by occupying 

only a small niche of the political market which is ignored by the bigger political parties 

for those it is place of peripheral importance. Hence the basis of electoral campaign of 

any small political party is delineation unoccupied part of the market. Nevertheless it is 

crucial to simultaneously focused on few other topics in case the party would be 

absorbed by a larger competitor of the political market or the niche would completely 

faded out. 

Key words

Czech Parliamentary elections 2010, small political party, TOP 09, Public Affairs Party, 

Party of Civic Rights – Zemanovci, election strategy, election campaign, political 

marketing, party positioning  
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Úvod

Od prvních demokratických voleb v tehdejším Československu v roce 1990 se 

vedení předvolebních kampaní velmi viditelně změnilo. Od narychlo připravovaných 

strategií (které vzhledem ke svému charakteru snad ani nemůžeme za strategie 

označovat) bez zajímavých vizualizací a promyšlených komunikačních technik jsme se 

přesunuli do světa, kde volební kampaně vytváří marketingoví a grafičtí specialisté, 

copywriters, a happeningy na náměstích nejsou zdaleka jediným místem, kde se členové 

kandidujících stran mohou setkat se svými voliči.

Za profesionalizací volebních kampaní stojí zejména rozmach masových a tzv. 

nových médií. „Televizní obrazovka, která přinesla politika až do obývacího pokoje 

každého občana – voliče, se stala mimořádně mocným prostředkem ovlivnění 

politických preferencí, a to zvláště u voličů, kteří se silně neidentifikují s některou 

z politických stran“ [Kopeček 2006: 188]. Televize rovněž ovlivnila podobu politického 

sdělení, a přispěla tak ve velké míře k vytváření image politiků a personalizaci politiky 

jako takové. 

Proč je však předvolebním kampaním věnovaná tak velká pozornost? Proč se 

strany předhánění v inovativnosti, proč utrácí stále více peněz za odborníky na 

komunikaci s veřejností a vytváří profily na sociálních sítích? „Zatímco mnohé studie 

již empiricky prokázaly, že volební kampaně mají vliv na rozhodování voličů i na 

volební výsledek, míru tohoto vlivu se daří prokázat obtížněji“ [Bradová, Lebeda 2007: 

113]. V České republice se politologové vlivem volebních kampaní na voliče doposud

příliš nezabývali. Česky psané literatury je na téma politického marketingu a 

předvolebních strategií jako šafránu. Přitom se jedná o důležitou součást volebního 

chování, která hraje roli i při hodnocení výsledků voleb. 

Mezi nejvýznamnější české autory věnující se tématu volebních kampaní a jejich 

podobě patří Eva Lebedová (rozená Bradová), Anna Matušková a Pavel Šaradín 

[Bradová 2005; Bradová 2007; Bradová 2008; Matušková 2006; Matušková 2010; 

Šaradín, Bradová 2007; Šaradín 2008]. Zejména kniha Anny Matuškové z roku 2010 

Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006 představuje 

významný milník v česky psané literatuře věnující se volebnímu marketingu. Znamená 

ukončení teoretického popisu volebních kampaní, které většina česky psaných publikací 

na podobné téma doposud nabízela.
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Předmětem diplomové práce, která se čtenáři právě dostala do rukou, je

předvolební strategie tří českých politických stran, jež v květnu 2010 kandidovaly do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a které je možné na základě jejich 

podobnosti komparovat. Jsou jimi TOP 09, Věci veřejné a Strana práv občanů –

Zemanovci. Na konkrétním představení jednotlivých volebních kampaní se budeme 

snažit vypozorovat shodné i rozdílné prvky, které ve své komunikaci využívají malé 

politické strany. Výběr zkoumaných politických stran byl založen na několika 

společných faktorech, které můžeme vysledovat u všech tří subjektů. 

Prvním z nich je „novost“ na české politické scéně. Strana Věci veřejné sice již 

od roku 2001 působila na komunální úrovni, v celostátním měřítku byla ale stejným 

benjamínkem jako zbylé dvě strany, které vznikly v roce 2009 a kandidovaly do 

Poslanecké sněmovny poprvé.

Druhým společným ukazatelem je velikost strany. Všechny tři subjekty jsme 

označili jako malé politické strany, které ve volbách pravidelně získávají méně než 15 

% hlasů [Mair 1991]. Vzhledem k tomu, že zkoumané strany kandidovaly do 

Poslanecké sněmovny poprvé, nemůžeme prokázat kontinuální zisk menší než 15 % 

hlasů. Avšak u Věcí veřejných a SPOZ zatím podle průzkumů veřejného mínění bude 

tato podmínka splněna i v následujících volbách (Obrázek 1). 

Problematickou pro srovnání by se však mohla jevit strana TOP 09, která 

v květnových volbách do Poslanecké sněmovny získala 16,7 %. Pro účely výzkumu 

byla však určující předvolební realita, nikoli povolební. A podle žádného v České 

republice prováděného předvolebního výzkumu stranických preferencí nebylo 

pravděpodobné, že se TOP 09 dostane přes zmiňovanou 15 % hranici (Obrázek 2). 
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Obrázek 1: Stranické preference1 prosinec 2011

Zdroj: STEM 

Obrázek 2: Stranické preference duben a květen 20102                                                                                                                       

        

                                               

1 Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. 

včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či 

otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Graf je odpovědí na otázku: „Pokud byste (přesto) šel 

(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?" [STEM]

2 Graf je odpovědí na otázku: „Pokud byste (přesto) šel (šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?" [STEM]
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  Zdroj: STEM 

Třetím společným znakem všech zkoumaných stran bylo celospolečenské 

povědomí o osobě předsedy. TOP 09, Věci veřejné i SPOZ měly předvolební kampaň 

vystavěnou zejména na Karlu Schwarzenbergovi, respektive Radku Johnovi a Miloši 

Zemanovi. Taktika zvolit si do čela významnou či populární osobnost přinesla ovoce 

všem stranám. Karel Schwarzenberg byl pro voliče synonymem tradice a navíc je velmi 

populární v zahraničí, kde se těší vysokému společenskému kreditu. Radek John jako 

bývalý publicista a novinář oslovil veřejnost svými reportážemi, ve kterých odhaloval 

korupci a jiné prohřešky českých politiků. Jeho popularitu potvrdily i průzkumy 

veřejného mínění, podle nichž se stal v dubnu 2010 nejoblíbenějším politikem. Návrat 

Miloše Zemana na českou politickou scénu přivítali zejména fanoušci jeho řečnického 

stylu a ti voliči sociální demokracie, kteří nesympatizovali s předsedou ČSSD Jiřím 

Paroubkem. Tři známé tváře přivedly neznámé politické strany na výsluní tuzemské 

politiky. 

Struktura práce

První kapitola diplomové práce charakterizuje politické strany a odlišuje je od 

nátlakových skupin a intelektuálních klubů. Přináší nejvýznamnější definice politických 

stran od G. Sartoriho, J. La Palombry a M. Weinera a M. Nováka. Zabývá se též vnitřní 

organizací politických stran a jejich velikostí, definuje termín malá strana. 

Druhá kapitola se věnuje českému stranickému systému, který je podrobně 
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rozpracován, neboť autorka se domnívá, že bez detailních znalostí reálií české politické 

scény je velmi těžké vystihnout vliv volebních kampaní na voliče. Pro charakteristiku 

českého stranického systému jsou použity typologie J. Blondela, G. Sartoriho a P. 

Maira. Kromě podrobné charakteristiky jednotlivých volebních období nalezne čtenář 

v diplomové práci stručnou historii tří zkoumaných politických stran. Důvodem 

zařazení této podkapitoly je fakt, že všechny strany jsou na celostátní úrovni novými 

politickými subjekty a neměly doposud (rozumějme do května 2010) žádný vliv na 

utváření českého stranického systému. 

Třetí kapitola se zabývá politickým marketingem, jeho definicí a srovnáním 

s ekonomickým marketingem, ze kterého vychází. V rámci kapitoly se autorka věnuje 

oboru i v České republice, jeho tradicím a vývoji. K vysvětlení termínu politický 

marketing jsou použity zejména definice zahraničních autorů, neboť pro nedostatek 

česky psané literatury není možné primárně vycházet z domácích zdrojů. 

Čtvrtá kapitola popisuje teoretický koncept volebních kampaní, jejich vývojová 

stadia a jednotlivé typologie. Pátá kapitola se zaměřuje na pozici strany na politickém 

trhu. V této části diplomové práce je viditelné největší propojení politického marketingu 

s marketingem ekonomickým, který k charakteristice subjektů na trhu využívá pozice 

tržního lídra, vyzyvatele, následovatele a specialisty. Vzhledem k uzavřenosti a malé 

velikosti českého politického trhu je pro stranu nezbytně důležité, aby si uvědomila 

svou pozici na trhu a podle toho také zvolila vhodnou předvolební strategii. Proto 

v diplomové práci nejprve všechny zkoumané strany zařadím podle Kotlerovy typologie 

umístění na trhu, kterou pro politické účely upravili Patrick Butler a Neil Collins [Kotler 

2007; Kotler, Keller 2007; Collins, Butler 1996].

Šestá kapitola se věnuje samotným předvolebním strategiím, jejím teoretickým 

konceptům a marketingovému mixu, který je postaven na tzv. 4P – product, promotion, 

placement a price (produkt, propagace, umístění, cena). Následující tři kapitoly se 

podrobně věnují konkrétním předvolebním strategiím zkoumaných politických stran. 

Autorka dbala na dodržování podobné struktury při zpracování jednotlivých kampaní 

tak, aby byly lépe porovnatelné a čtenář dokázal zachytit shodné a rozdílné prvky 

zpracování. 

Cílem diplomové práce bylo postihnutí všech aspektů předvolební kampaně 

zmíněných politických stran, avšak autorka si je vědoma, že se nejpodrobněji věnuje 
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straně TOP 09. Důvodem je míra spolupráce jednotlivých stran a jejich ochota reagovat 

na korespondenci a telefonáty. Strana TOP 09 se v tomto směru ukázala jako nejvíce 

sdílná a otevřená, poskytla autorce veškeré potřebné informace z dílny volebního štábu. 

Navíc má strana veškeré tiskové zprávy dostupné na svých webových stránkách, čímž 

se zjednodušuje vyhledávání stanovisek politické strany ke konkrétním tématům. Strana 

také ve svém archivu zpřístupnila veškerá loga, bannery, televizní i rozhlasové spoty a 

další materiály, které v kampani využívala. 

Webové stránky Věcí veřejných a Strany práv občanů – Zemanovi přímé odkazy

na volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 postrádají. Komplikuje se tím 

vyhledávání stanovisek jednotlivých aktérů předvolební kampaně, navíc obě strany byly 

velmi skoupé na poskytování informací týkajících se tématu práce. 

Metodologické zpracování 

Z hlediska metodologického je práce komparační případovou studií, která 

porovnává tři podobné politické subjekty usilující o zisk co nejvyššího počtu voličských 

hlasů. Práce je spojením souběžného výkladu teorie na základě výše zvolených příkladů 

a kontrastem empirických poznatků. 

Teoretická část práce je založena na marketingových teoriích Philipa Kotlera a 

teorii volebních kampaní Daria Skrzypińského, přičemž se výrazně opírá o poznatky, 

které ve svých publikacích shrnula Eva Lebedová. Empirický výzkum byl prováděn 

během podzimu roku 2011, kontaktovány byly všechny zkoumané politické strany, a to 

formou emailů, telefonicky nebo osobně. Veškeré informace, ze kterých autorka 

diplomové práce vychází, jsou volně dostupné na webových stránkách jednotlivých 

politických stran, případné přepisy rozhovorů jsou součástí diplomové práce a jsou 

k nalezení v Přílohách. 
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1. Politické strany 

1.1. Definice politické strany 

Politické strany jsou organizace, bez kterých si dnešní liberálně-demokratické 

systémy nedokážeme představit. I přesto, že mají v současné době zcela jasnou pozici 

v každé společnosti, jejich definice se v průběhu času měnila. Na počátku 19. století 

byla politická strana označována za „sdružení lidí, kteří vyznávají stejné učení“ 

(Benjamin Constant) [Novák 1997: 21]. Toto vymezení by se však dnes hodilo spíše 

k definování intelektuálních klubů či zájmových skupin. 

Hlavním rozdílem mezi politickou stranou a zájmovou skupinou je důraz na 

podíl na moci. Zatímco zájmové skupiny se pouze snaží ovlivnit rozhodnutí politiků ve 

svůj prospěch či prospěch těch, které zastupují, politická strana se snaží o dobytí moci. 

Moc tedy můžeme u politické strany definovat jako cíl, nikoli jako prostředek. Dalším 

rozdílem je fakt, že zájmové skupiny existují v každém politickém režimu, na rozdíl od 

politických stran, jejichž působení může být v některých společnostech potlačeno či 

přímo zakázáno [Novák 1997: 19].  

Od konce 18. století se různí autoři snažili nalézt univerzální definici politické 

strany. Většina z nich však byla pouze vágním označením uskupení lidí, která 

nedokázala odlišit politickou stranu od již zmíněné zájmové skupiny, frakce, či 

intelektuálního klubu. V současnosti jsou proto nejčastěji citovanými definicemi ty, 

které politické strany vystihují nejlépe, a mohou být aplikované v různých zemích i 

režimech. Jsou jimi minimální definice Giovanni Sartoriho a klasická definice Josepha 

La Palombry a Myrona Weinera. V českém prostředí se politickým stranám a jejich 

významu věnuje politolog Miroslav Novák, jehož definici bych také ráda představila na 

následujících řádcích. 

Z minimální definice Giovanni Sartoriho vychází všichni další významní 

politologové. Jeho definice zní: „Strana je jakákoli politická skupina, která se 

představuje ve volbách a je schopna prostřednictvím voleb umístit kandidáty do 

veřejných úřadů“ [Sartori 2005: 74]. Klasická definice La Palombry a Weinera již jde 

více do hloubky podstaty věci a určuje více proměnných, na jejichž základě má být 

strana definována. Jedná se o trvalou organizaci, která pravděpodobně přežije své 

současné vůdce, a má dobře zařízené a zjevně trvalé místní organizace, udržující 
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pravidelné a rozmanité vztahy na celostátním měřítku. Celostátní a místní vůdci 

organizace musí mít zájem na dosažení a výkonu moci, ať už sami nebo s jinými, a 

snaze vyhledávat lidovou podporu ve volbách nebo jiným způsobem [La Palombra, 

Weiner 1966: 29]. Profesor Miroslav Novák, který se v českém prostředí stranami a 

stranickými systémy zabývá, vychází ve své definici z La Palombry a Weinera a 

politickou stranu definuje jako „trvalou organizaci, uspořádanou od celostátní až 

k místní úrovni, která se ve jménu určitého ideologického programu snaží sama nebo 

v rámci koalice dobýt a vykonávat moc, a za tím účelem vyhledávat lidovou podporu“

[Novák 1997: 23]. V tomto smyslu vznikají první strany až v 19. století ve Spojených 

státech amerických.  

1.2. Typy politických stran 

V různých politických systémech existují rozdílné politické strany. Neliší se 

pouze svými názvy, postavením v politickém režimu či ideologickou platformou.  

Strany se rozlišují na základě mnoha kritérií, mezi něž patří například jejich velikost a 

síla, vnitřní organizační struktura, šíře sociální podpory, způsob financování, místo 

vzniku (v parlamentním nebo mimoparlamentním prostředí) apod. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce se na následujících řádcích budu věnovat 

zejména těm vybraným hlediskům, která jsou pro náš text relevantní. Jsou jimi vnitřní 

struktura a velikost politických stran.

1.2.1. Vnitřní organizace politických stran

Během 20. století se studiem politických stran začalo zabývat mnoho politologů. 

Jedním z prvních, který se zaměřil na politické strany z hlediska jejich vnitřní 

organizace, byl francouzský politolog Maurice Duverger. V 50. letech rozlišil kádrové a 

masové politické strany, k nimž v 60. letech připojil německý politolog Otto 

Kirchheimer kategorii stran, které označil za catch-all parties. V 90. letech přidali 

Richard Katz a Peter Mair kontroverzní kategorii strany kartelu. 

Kádrová strana je typická svou institucionální slabostí. Jedná se o politickou 

základnu společensky významných osobností, která nemá propracovanou územní 

organizaci ani stranický aparát, a komunikaci s voliči zahajuje těsně před volbami, 
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kterými její angažovanost ve vztahu k veřejnosti končí [Hloušek, Kopeček: 2010: 11]. 

Masová strana má naproti tomu silnou a početnou členskou základnu a trvalé vazby na 

své voliče, které jsou posilovány rozsáhlou územní organizační strukturou [Klíma 1998: 

39 - 42]. Masové strany jsou dále typické silným stranickým aparátem. Začali vznikat 

na konci 19. století a mezi první strany tohoto typu patřily subjekty sociálně-

demokratické, jejichž vznik v Evropě je spojován s rozšiřováním volebního práva. 

Catch-all parties jsou strany, jejichž vznik se datuje do druhé poloviny 20. 

století. „Tento nový typ reagoval na proměny, které prodělaly po druhé světové válce 

západoevropské společnosti, a to zejména v důsledku eroze tradičních sociálních hranic, 

růstu sociální mobility, životní úrovně a expanze nových komunikačních prostředků, na 

prvním místě televize“ [Hloušek, Kopeček 2010: 11]. Univerzální strany, jak jsou také 

catch-all parties někdy v českém překladu nazývány, se snaží zacílit svůj program na co 

největší skupinu potenciálních voličů. Dochází k otupění ideologické vyhraněnosti a 

zvyšuje se význam úlohy lídrů. 

Mezi catch-all parties lze zařadit většinu relevantních stran v České republice3, 

v jejíchž hranicích se budeme v diplomové práci pohybovat.

Stranu kartelu v devadesátých letech definovali R. Katz a P. Mair. Podle nich má 

tento typ strany kořeny v 70. letech 20. století a její vznik je spojen s prolínáním 

politických stran a státního aparátu. Strana je ve svém působení vysoce profesionální 

[Kubát 2004a: 236] a využívá moc státu k vlastním zájmům. „Proto také, když je u 

moci, tvoří zákony, které jí navyšují státní podporu na financování její činnosti. Platí, že 

stát, jehož pravidla vytvářejí politické strany, se stává prostředkem zdrojů samotných 

stran. (…) Politické strany už nejsou primárně prostředníky mezi státem a občanskou 

společností, ale jsou státem absorbovány“ [Bradová 2005: 44].

1.2.2. Velikost politické strany 

Velikost každé politické strany může být měřena na základě tří základních 

měřítek: počtu členů, počtu voličů a počtu získaných mandátů [Novák 1997: 140]. U 

politických stran je důležitá především jejich síla, tedy postavení ve stranickém systému 

                                               

3 Strany, které se ve volbách do PS PČR dostaly do skrutinia.
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a schopnost tento systém ovlivňovat, což velmi úzce souvisí s počtem získaných 

mandátů ve volbách. Na základě tohoto kritéria můžeme strany rozdělit na „strany 

s většinovým posláním, velké (silné) a malé (drobné)“ [Novák 1997: 141]. 

Podle Sartoriho není důležitá ani tak velikost strany, jako její relevance; 

relevantní je taková strana, která má koaliční nebo vyděračský potenciál [Sartori 2005: 

303]. Tyto vlastnosti mají kromě velkých stran, které na sebe mohou vázat koaliční 

partnery, i strany malé, a proto je důležité na ně ve stranických systémech nezapomínat, 

neboť právě ony mohou být po volbách oním osudným jazýčkem na vahách, který 

rozhodne o vytvoření té které koalice.   

1.2.2.1 Malá politická strana

Malé politické strany byly zpočátku považovány za marginální a přechodný 

fenomén, rostoucí zájem o jejich studium je možné sledovat až od 80. let 20. století. 

Pojem malá strana můžeme určit na základě dvou přístupů: numerického a definičního. 

Numerický přístup definuje stranu na základě její velikosti, nikoli role, kterou 

hraje [Kubát 2004b: 247]. Velikost strany měříme vzhledem k počtu získaných hlasů ve 

volbách. Peter Mair, známý irský politolog, považuje za malou tu politickou stranu, 

která ve třech po sobě jdoucích volbách získá volební podporu ve výši maximálně 15 % 

odevzdaných hlasů4. Je zde patrná kombinace dvou kritérií: určitá míra volební podpory 

a doba výskytu strany na politickém trhu [Mair 1991: 41 - 70]. 

Definiční přístup, jehož hlavním představitelem je Gordon Smith, definuje 

malou stranu v závislosti na konkrétním stranickém systému, ve kterém se nachází. 

Podle umístění strany na ose pravice – levice vymezil Smith tři typy malých politických 

stran: (1) marginální, (2) pantová a (3) odtržená [Kubát 2004b: 248, Nová 2004: 297 -

298].  

Marginální strana se nachází na nejzazších pólech osy pravice – levice a má 

velmi nízký koaliční potenciál. Pantová strana je strana středu, která má velký koaliční 

potenciál a je přijatelným koaličním partnerem pro větší levicovou i pravicovou stranu. 

Čím více se takových subjektů ve stranickém systému nachází, tím menší je jejich 

                                               

4 Ve sborníku Small Parties in Western Europe z roku 1991 hodnotí 157 stran, které v Západní Evropě 

v letech 1947 – 1987 získaly ve volbách 1 – 15 % hlasů. 
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koaliční potenciál. Odtržená strana se nachází mimo hlavní osu a zaměřuje se na 

zvláštní a specifická témata určená pouze konkrétní voličské (cílové) skupině [Kubát 

2004b: 248 – 249; Novák 1997: 150 - 151]. V Českém prostředí můžeme za marginální 

politickou stranu označit Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM), pantovou 

stranou byla po dlouhá léta Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová (KDU-ČSL).

Jiné vymezení malých politických stran představil Dominique Rémy, který 

zavedl označení pivotální strany pro všechny malé strany. Na základě tří kritérií 

(relativní velikost strany, postavení strany v parlamentu a postavení strany v koalici) 

rozlišil Rémy čtyři typy pivotálních stran: (1) komplementární, (2) nárazníková, (3) 

balancující a (4) křídelní strana [Rémy 1975: 295 - 298]. 

„Komplementární strana se nemusí nacházet v centru parlamentu a její odchod 

z koalice neznamená hrozbu zániku koalice. Nárazníková strana se nachází ve středu 

koalice, ale ne nutně ve středu parlamentu a její odchod z koalice způsobí zánik koalice. 

Balancující strana je umístěna v centru parlamentu, ale na okraji koalice. Pro existenci 

koalice je životní nutností a její odchod obvykle způsobuje vznik nové většiny (…). 

Křídelní strana není ani v centru parlamentu, ani ve středu koalice. Její odchod způsobí 

pád koalice a zformování nové programově a ideologicky odlišné většiny“ [Kubát 

2004b: 249].  

Maurice Duverger rozlišuje malé politické strany osobností a permanentních 

menšin. „První jsou v podstatě parlamentní kluby, které nemají skutečnou stranickou 

organizaci po celém území státu a nemají skutečnou sociální bázi“ [Novák 1997: 147]. 

Vnitřní strukturou jde o strany kádrů, které jsme popsali výše.  

Strany permanentních menšin jsou vnitřně uspořádány jako strany masové, mají 

rozvětvenou organizaci fungující minimálně na regionální úrovni, „opírají se o sociální 

nebo politické zázemí, odpovídají části veřejného mínění, která je sice silně menšinová, 

ale poměrně stálá. Mezi nimi je možno uvést strany národních, etnických nebo 

geografických (zeměpisných) menšin, strany náboženských menšin a konečně strany 

politických menšin“ [Novák 1997: 148].    

Pro účely této diplomové práce je vhodnějším rozlišením dělení Gordona 

Smithe. Ten ve sborníku Small Parties in Western Europe diferencuje tři typy malých 

politických stran: (1) okrajové, které jsou umístěny na pólech pravo-levého politického 
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spektra, a mají omezený koaliční potenciál, (2) pivotální, které se nacházejí mezi 

většími etablovanými politickými stranami poblíž středu politického spektra, a mají 

výrazný koaliční potenciál, a (3) oddělené, které stojí mimo pravo-levou osu a mezi něž 

patří regionální a etnické strany podílející se na vládní koalici [Novák 1997: 150- 151].    

2. Český stranický systém

Chceme-li charakterizovat český stranický systém, je nutné na něj nahlížet 

komplexně a vzít v potaz i jeho historické proměny a strany, které se na jeho utváření 

podílely. V úvahu je třeba brát krátkou demokratickou tradici České republiky, utváření 

nových politických subjektů po listopadu 1989, respektive po rozdělení Československa 

v roce 1993, a přítomnost komunistické strany, která je přímým pokračovatelem 

nedemokratické KSČ. Mnoho autorů [Cabada, Šanc 2005; Vodička, Cabada 2007 aj.]

tedy rozlišuje v České republice několik období s rozdílným stranickým uspořádáním. 

Ta jsou oddělena jednotlivými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. 

Český stranický systém lze považovat za konsolidovaný [Cabada, Šanc 2005: 

150]. Počet stran působících v Poslanecké sněmovně se ustálil na pěti, i přesto, že volby

v roce 2010 přinesly zisk mandátů dvěma novým politickým subjektům a naopak KDU-

ČSL, která se kromě období tzv. Opoziční smlouvy5 zúčastnila všech českých vlád

[Vodička, Cabada 2007: 272 - 273], nedokázala překonat 5 % hranici nutnou pro zisk 

poslaneckého mandátu. 

Ideové póly na škále levice – pravice jsou reprezentovány dvěma největšími 

politickými stranami, které je bez větší konkurence okupovaly od prvních 

parlamentních voleb v roce 1996. Jsou jimi liberálně-konzervativní Občanská 

demokratická strana (ODS) a levicová Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Až 
                                               

5 Opoziční smlouva (Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice) byla 

dohodou mezi ČSSD a ODS podepsanou v červenci 1998, která vykazovala podstatné znaky koaliční 

smlouvy, a na jejímž základě si dvě nejsilnější strany v zemi rozdělily nejvyšší státní úřady – ČSSD 

získala vládní funkce a členové ODS zastávali nejdůležitější parlamentní posty [Vodička, Cabada 2007: 

272 – 273, Tabery 2006: 294]. Dle smlouvy měly obě strany konzultovat vnitropolitická i zahraničně-

politická témata ještě před projednáváním v Parlamentu. Uzavření Opoziční smlouvy bylo poměrně 

překvapivé vzhledem k předvolební rétorice obou politických stran [Cabada, Šanc 2005: 136].
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do posledních voleb konaných v roce 2010 byla za významnou středovou stranu 

považována KDU-ČSL, jejíž pozici však nahradily Věci veřejné (VV, o straně viz níže). 

Volby do PS PČR v roce 2010 také znamenaly zásadní proměnu pravicové části 

politického spektra. S nástupem TOP 09 přišla ODS nejen o jeho absolutní hegemonii 

ale je reálně ohrožena i v pozici dominantního pólu.

Problematickou součástí českého stranického systému je přítomnost a relativně 

silná a stabilní podpora KSČM. Ta kontinuálně získává kolem 10 – 12 % hlasů6, není 

tedy možné považovat ji za marginální. Má ale výrazně záporný koaliční potenciál, což 

vede k její izolaci. Navíc odebírá hlasy sociální demokracii, která je jedinou relevantní 

stranou na levém pólu, ale sama není schopna sestavit většinovou vládu. Právě 

přítomnost komunistické strany ztěžuje jakékoli jasné zařazení českého stranického 

systému. 

První parlamentní volby se v České republice konaly v roce 1996. „Potvrdily 

trend konsolidace systému stran, který byl nastoupen volbami roku 1992, a s ním 

související tendenci ke snižování počtu parlamentních stran i celkového počtu stran 

vůbec“ [Vodička, Cabada 2007: 212]. Vítězem se stala ODS v čele s Václavem 

Klausem, která vytvořila středopravou vládní koalici společně s Občanskou 

demokratickou aliancí (ODA) a KDU-ČSL. „Koaliční strany měly sestavit menšinovou 

vládu tolerovanou ČSSD, jež se stane konstruktivní opozicí. Na základě dohody mezi 

koalicí a sociální demokracií měla ČSSD odchodem poslanců ze Sněmovny umožnit 

vyslovení důvěry vládě a recipročně získat významné posty ve vedení Poslanecké 

sněmovny“ [Cabada, Šanc 2005: 131]. 

Volby v roce 1998 a 2002 vyhrála ČSSD. Vláda vzešlá z druhých českých voleb 

byla menšinová, Milošem Zemanem vedený kabinet měl pouhých 74 mandátů. A to i 

přesto, že po volbách přicházelo v úvahu několik většinových koaličních uspořádání 

(ODS, KDU-ČSL, US se 102 mandáty, ČSSD, KDU-ČSL, US se 113 mandáty a ČSSD, 

KSČM a KDU-ČSL se 118 mandáty). Povolební jednání však ztroskotala na neochotě 

Unie Svobody spolupracovat s ČSSD a explicitnímu odmítnutí spolupráce KDU-ČSL 

s komunisty, kteří byli ochotni tolerovat menšinovou vládu ČSSD a KDU-ČSL [Cabada, 

Šanc 2005: 135 - 136]. Patovou situaci nevyřešila ani jednání lidovců a US 

                                               

6 Ve volbách v roce 2002 získala KSČM dokonce 18,51 % hlasů, což bylo způsobenou velmi nízkou 

volební účastí (58 % oprávněných voličů). Data přístupná z http://www.volby.cz. 
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s občanskými demokraty. Z bezvýchodné situace nakonec strany vyvedla tzv. Opoziční 

smlouva uzavřená v červenci 1998 mezi ODS a ČSSD, na jejímž základě poslanci ODS 

opustili v srpnu během hlasování o důvěře nové vládě Poslaneckou sněmovnu a 

dopomohli tím (společně s komunisty, kteří se zdrželi hlasování) k ustavení menšinové 

vlády Miloše Zemana. 

O čtyři roky později sestavila sociální demokracie středolevou koalici s KDU-

ČSL a Unií svobody – Demokratickou unií (US-DEU), které kandidovaly do voleb 

v rámci Koalice [Cabada, Šanc 2005: 142 - 143]. Toto koaliční uskupení vedené 

předsedou sociálních demokratů Vladimírem Špidlou mělo dohromady 101 křesel v 

Poslanecké sněmovně, opíralo se tedy o nejnižší možnou většinu. Vinou nesilné vládní 

koalice a vnitřních sporů uvnitř ČSSD7, které vyvrcholily v roce 2003, kdy se při volbě 

prezidenta ukázalo, že prezidentského kandidáta Miloše Zemana nejen že nepodpořili 

všichni členové vládní koalice, ale že někteří dokonce hlasovali pro Václava Klause 

[Gabal 2007: 68], docházelo k postupnému snižování preferencí sociálních demokratů. 

Další tvrdou ránou, kterou však již Vladimír Špidla neustál, byl naprostý propad 

sociální demokracie ve volbách do Evropského parlamentu, kdy strana získala pouze 

8,8 % hlasů, které jí stačily na pouhé dva mandáty8.

Po mnoha neúspěších Špidlova kabinetu ho na místě předsedy vlády i strany 

vystřídal mladý Stanislav Gross, který se ovšem v premiérském křesle udržel pouhých 8 

měsíců9, než ho vystřídal charismatický rétorik Jiří Paroubek (Paroubek byl do čela 

strany jmenován na sjezdu ČSSD v roce 2006, po Grossovi tuto funkci dočasně 

zastupoval Bohuslav Sobotka). Vstupem Jiřího Paroubka na politickou scénu dostala 

česká politika a zejména volební souboj pro následující volby zvláštní náboj. ČSSD se 

nebránila veřejnému sbližování s KSČM a velmi ostré kritice ODS. „Tyto postoje 

znamenaly předvolební dichotomizaci, respektive polarizaci české politiky, kdy na 

jedné straně stály ČSSD a KSČM, na druhé pak ODS a KDU-ČSL“ [Vodička, Cabada 

                                               

77 V ČSSD došlo k rozštěpení členské základny a odlivu voličských preferencí. Vladimír Špidla se často 

mohl spolehnout více na poslance KDU-ČSL (pouze do roku 2003, než byl předsedou strany zvolen M. 

Kalousek) než na své vlastní poslance [Cabada, Šanc 2005: 144]. Vládu navíc oslabil odchodu některých 

ministrů, zejména pak Pavla Rychetského z postu ministra spravedlnosti. 
8 http://www.volby.cz

9 Stanislava Grosse srazila na kolena aféra ohledně financování jeho bytu a podnikání jeho manželky 

[Cabada, Šanc 2005: 146].
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2007: 216]. 

Ve volbách v roce 2006 se se ziskem 35,38 % hlasů na prvním místě umístila 

ODS, následována ČSSD (32,32 %), KSČM (12,81 %), KDU-ČSL (7,22 %) a Strana 

zelených (SZ, 6,29 %). Vzhledem k vítězství ve volbách, které ve skutečnosti skončily 

volebním patem (levicové strany ČSSD a KSČM získaly stejný počet mandátu 

v Poslanecké sněmovně jako předpokládaná povolební středopravá koalice ODS, KDU-

ČSL a SZ), byl sestavením vlády pověřen lídr ODS Mirek Topolánek. Nejprve sestavil 

menšinovou vládu občanských demokratů doplněnou o šest nestraníků. Tato vláda ale 

nezískala potřebnou podporu v Poslanecké sněmovně, neboť disponovala pouze 81 

mandáty. V lednu roku 2007 se Topolánkovi podařilo získat většinu pro svou v pořadí 

druhou vládu, která byla koalicí ODS, KDU-ČSL a SZ. Tato koalice disponovala sice 

pouze 100 mandáty, byla však tolerována dvěma poslanci z řad ČSSD, konkrétně 

Milošem Melčákem a Michalem Pohankou, kteří při hlasování o důvěře vládě opustili 

Poslaneckou sněmovnu [iDnes.cz 2007], a snížili tak počet hlasů potřebný k vyslovení 

důvěry nové vládě. 

Poslední volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2010 byly v médiích 

s předstihem označovány za zlomové, a to hned z několika důvodů. Výsledek voleb 

mohl naznačit budoucí kandidáty na prezidentskou funkci, která by, při zachování 

způsobu volby prezidenta oběma komorami Parlamentu, měla být nově obsazena na 

základě nepřímé volby v roce 201310. Dále byly volby skloňovány, mluvilo-li se o 

největším počtu expertů na veřejné mínění, jejichž zkušenosti s interpretací výsledků 

výzkumů jsou politickými stranami využívány. Volby také byly pro strany extrémně 

nákladné, a kdo neměl profil na Facebooku nebo jiné sociální síti, jako by neměl na 

konci května 2010 šanci uspět.

Novým fenoménem voleb byl počet malých a prvokandidujících stran

(rozumějme strany, které kandidují poprvé do PS PČR), které měly šanci se 

přerozdělování mandátů zúčastnit. V této souvislosti se mluvilo o TOP 09, Věcech 

Veřejných a Straně Práv Občanů – Zemanovci (SPOZ). Volební průzkumy se nakonec 

potvrdily a TOP 09 se se 16,7 % stala třetí nejsilnější stranou po vítězné ČSSD a druhé 

                                               

10 Během psaní diplomové práce prošla Poslaneckou sněmovnou novela Ústavy o přímé volbě prezidenta, 

která však stále čeká na schválení v Senátu a podpis prezidenta republiky. 
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ODS. Volební úspěch strany, kterou do voleb vedl Karel Schwarzenberg, dokázal po 17 

letech existence samostatné České republiky odsunout komunistickou stranu z jejího 

permanentně obsazovaného třetího místa na čtvrté (srovnání výsledků voleb od roku 

1996 na prvních třech místech viz Tabulka 1).

I přes výhru ČSSD dostala šanci na sestavení vlády druhá ODS, neboť sociální 

demokracie (i podle svého tehdejšího prvního místopředsedy Bohuslava Sobotky) 

nebyla schopná sestavit vládu, která by získala v Poslanecké sněmovně důvěru. 

Důvodem byla avizovaná neochota TOP 09 a VV spolupracovat po volbách se sociální 

demokracií a neochota ČSSD jako vítězné strany ustupovat ze svých programových 

požadavků. Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že volby vedly k oslabení pozice sociální 

demokracie, je tomu přesně naopak. „ČSSD není prakticky vůbec ohrožena ve svém 

systémovém postavení dominantního pólu na levici“ [Hanáček 2010b]. 

Tabulka 1: Výsledky ODS, ČSSD, KSČM a TOP 09 ve volbách do PS PČR 1996 –

2010                      

Strana      1996      1998                   2002 2006 2010

ODS 29,62 % 27,74 % 24,47 % 35,38 % 20,22 %

ČSSD 26,44 % 32,31 % 30,20 % 32,32 % 22,80 %

KSČM 10,33 % 11,03 % 18,51 % 12,81 % 11,27 %

TOP 09        -        -     -    - 16,70 %

Zdroj: www.volby.cz

V roce 2010 došlo poprvé od voleb roku 1996 k zásadnější obměně formátu 

systému, kdy se jeho dva dosavadní aktéři – KDU-ČSL a SZ dostali mimo pásmo 

relevance. „Jakkoliv tedy nedošlo ke znásobení počtu relevantních aktérů a rozšíření 

formátu, o čemž se i v odborných kruzích ještě pár týdnů před volbami nahlas 

spekulovalo, substituce dvou stran (KDU-ČSL a SZ nahradily TOP 09 a VV) znamenala 

poměrně významný systémový předěl“ [Hanáček 2010a]. 

Vzhledem k výsledkům voleb v roce 2010 lze hovořit o třech hlavních klíčových 

faktorech změny: „(1) oslabení obou hlavních pólů systému na úkor nových stran, (2)

dualita české pravice v podobě dvou středně velkých stran z hlediska volebního 

výsledku a (3) téměř úplné vyprázdnění prostoru středu stranicko-politického kontinua, 

posilující dostředivé účinky soutěže“ [Hanáček 2010b]. 

http://www.volby.cz/
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Charakterizovat český stranický systém není vzhledem k výše pospaným jevům 

nijak jednoduché. Na následujících řádcích proto představím hned tři typologie, podle 

kterých bychom mohli český stranický systém klasifikovat. Jsou jimi modely Jeana 

Blondela, Giovanni Sartoriho a Petera Maira.

2.1. Typologie Jeana Blondela

Blondelova typologie není tuzemskými autory k popisu českého stranického 

systému využívána příliš často. Důvodem může to, že Blondel vytvořil svou typologii 

v 60. letech minulého století, tedy dříve než přišel se svou kategorizaci Giovanni Sartori 

(70. léta 20. století), jehož teorii stranických systému používá velká řada politologů. 

Dalším vysvětlením může být fakt, že „Blondelovu teorii je na místě považovat spíše za 

klasifikaci, která sleduje numerické kritérium počtu a síly (ve smyslu volebních zisků) 

jednotlivých aktérů systému“ [Hanáček 2010a]. Jean Blondel na základě této logiky 

definoval čtyři základní typy stranických systémů: bipartismus, systém dvou a půl 

strany, multipartismus s dominující stranou a multipartismus bez dominující strany

[Kubát 2004b: 257].

Po sametové revoluci a nastolení demokracie byla dle Blondela Česká republika 

v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi specifická především absencí

reformních představitelů bývalé vládnoucí moci a marginální úlohou radikálů z řad 

bývalých opozičních činitelů [Hanáček 2010a]. Formát systému po prvních 

konstitutivních volbách11 Blondel označuje jako limitovaný pluralismus (limited 

pluralism) [Blondel, Müller-Rommel, Malová 2007: 28]. Systém nastolený volbami 

v roce 1992 označuje Blondel jako nadměrný pluralismus (oversized pluralism). První 

volby samostatné České republiky v roce 1996 přinášejí snížení počtu relevantních 

politických stran, což je dle Blondela krok do fáze stabilního pluralismu (stable 

pluralism), který následně zůstává neměnný přes troje volby [Blondel, Müller-Rommel, 

Malová 2007: 28]. 

Na základě výsledků voleb v roce 2002 charakterizuje Blondel český stranický 

systém jako systém s dominující stranou [Blondel, Müller-Rommel, Malová 2007: 30]. 

Soudí tak především s ohledem na fakt, že ČSSD vyhrála dvoje volby za sebou se 

                                               

11 Volby v roce 1990. 
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ziskem přesahujícím 30 % hranici12 (1998 a 2002). Již další parlamentní volby roku 

2006 však znamenaly změnu tohoto formátu, neboť došlo k etablování dvou politických

stran, které překročily magickou 30 % hranici – ODS a ČSSD. Tímto se formát českého 

stranického systému posunul směrem k bipartismu (součet procentuálních zisků dvou 

nejsilnějších stran se blíží 70 %13). Roku 2010 však z hlediska Blondelova modelu 

došlo k další změně, neboť hranici 30 % zisku odevzdaných hlasů nepřekročila žádná 

politická strana. Český stranický systém se posunul směrem k multipartismu bez 

dominující strany [Hanáček 2010a]. 

2.2. Typologie Giovanni Sartoriho

Sartoriho typologie stranických systémů je již od svého vzniku v polovině 70. let 

vnímána světovou politologickou obcí jako vůdčí, nejsystematičtější a dodnes v zásadě 

nepřekonaná [Hanáček 2010a]. Sartori zkonstruoval pro soutěživé stranické systémy 

několik základní typů: systém predominantní strany, dvoustranický systém, 

polarizovaný pluralismus a umírněný pluralismus [Sartori 2005: 135 - 218]. 

Podle Petra Fialy a Víta Hlouška nelze český stranický systém jednoznačně 

zařadit do žádného ze Sartoriho modelů fungování stranických systémů [Fiala, Hloušek 

2003: 47 – 49]. Vzhledem k přítomnosti problematicky zařaditelné komunistické strany

a extrémně pravicového Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 

(SPR-RSČ), vykazuje český stranický systém po roce 1989 prvky jak polarizovaného, 

tak umírněného pluralismu [Novák 2004: 284]. Po volbách v roce 1996 došlo 

k vykrystalizování dvou pólů – pravého s ODS a levého s ČSSD jako dominujícími 

stranami (nikoli ve smyslu Blondelovy typologie). Předčasné volby roku 1998 

znamenaly významný posun českého stranického systému blíže směrem k umírněnému

pluralismu [Hanáček 2010]. Důležitým faktorem bylo především snížení počtu 

relevantních aktérů systému na pět14 a skutečnost, že do Poslanecké sněmovny již 

                                               

12 V roce 1998 získala ČSSD 32,31 % a v roce 2002 30,20 % hlasů. Blondel však ve své typologii z roku 

1968 označil za dominantní takovou stranu, která získává standardně kolem 40 % hlasů. Převyšuje tedy 

ostatní strany, ale ne natolik, aby mohla vládnout sama [Kubát 2004b: 257].  

13 ODS získala 35,38 % hlasů a ČSSD 32,32 % [www.volby.cz].

14 Přes 5 % uzavírací klauzuli se dostaly strany: ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL a US [www.volby.cz]. 
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neproniklo krajně pravicové SPR-RSČ. Zároveň došlo k potvrzení dominance obou 

hlavních pólů.

Volby v červnu 2002 přinesly potvrzení tendencí, jež byly pro český stranický 

systém charakteristické již v předchozím období, tedy potvrzení dominance obou 

hlavních pólů a sklon k bipolaritě. „Systémové postavení KSČM však stěžuje bipolární 

alternaci koalic, která je přirozenou dispozicí typu umírněného pluralismu ze Sartoriho 

perspektivy. Z těchto důvodů například Petr Fiala a Maxmilián Strmiska hovoří o 

možném užití modifikace Sartoriho teorie v podání italského politologa P. Farnettiho, 

jenž hovoří o tzv. centripetálním pluralismu. Tento typ je blízkým příbuzným 

sartoriánského typu polarizovaného pluralismu, zejména co se týká nemožnosti úplné 

alternace vládních koalic a přítomnosti relevantních antisystémových stran“ [Hanáček 

2010a]. 

Zmíněnou tendenci českého stranického systému směrem k bipolární 

konfiguraci potvrdily volby roku 2006. Nadále je možné identifikovat dva dominantní 

póly: pravici (ODS) a levici (ČSSD), dále pak dva trvalé vedlejší póly: KSČM nalevo 

od ČSSD a KDU-ČSL v pozici potenciální pivotální strany15. Vedle nich je pak možno 

identifikovat pátou stranu, kterou po volbách 1996 představovala ODA, později US-

DEU a po volbách 2006 pak SZ. Volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 28. - 29. 5.

2010 přinesly výraznou změnu, pokud jde o formát systému ve vztahu ke konkrétním 

aktérům. „Došlo k etablování zcela nového fenoménu české politiky v podobě duality 

pravice, kde je možné identifikovat ODS coby hlavní pól a TOP 09 coby vedlejší pól 

v pravé části stranicko-politického kontinua. Na levici je pak možno identifikovat ČSSD 

coby hlavní pól a KSČM coby vedlejší pól systému. Pátou liberální centristickou 

formaci nově reprezentují Věci veřejné. Nedošlo tak k nárůstu počtu aktérů a formát 

zůstává na úrovni modelu umírněného pluralismu“ [Hanáček 2010a]. Volby 2010 

znamenaly výraznou proměnu z hlediska volební síly jednotlivých aktérů, zejména co se 

týká oslabení obou hlavních pólů na úkor nárůstu podpory nových aktérů: TOP 09 a 

VV. 

I po volbách 2010 však trvá stav izolace KSČM s téměř nulovým či jen velmi 

omezeným koaličním potenciálem. Přítomnost antisystémového aktéra a nejasný postoj 

                                               

15 Středové malé strany, která je potenciálním partnerem pro levici i pravici. Její význam je tak mnohem 

větší než její skutečná velikost [Kubát 2004b: 249].
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ČSSD ve věci spolupráce s komunisty do budoucna tak stále značně problematizuje 

přičlenění českého stranického systému k modelu umírněného pluralismu podle 

Sartoriho [Hanáček 2010a]. Pokud jde o KSČM, lze její pozici vymezit podél dvou 

konfliktních linií přítomných v české společnosti; jde o linii starého a nového 

režimu, kde si KSČM zachovala potenciál strany protestní, reprezentující takové

voličské skupiny, které se identifikují s obrazy sociální reality spojené s dobou před 

listopadem 1989. Zároveň je však elektorát KSČM definován jako subkulturní segment, 

jež je vytvářen voliči, pro něž identifikace s komunistickou stranou a jejím programem 

znamená neměnnou příslušnost, která se dědí generačně a je formována prakticky od 

vzniku KSČ v roce 1921 [Koubek 2007: 97 – 129]. 

2.3. Typologie Petera Maira

Teoretický koncept Petera Maira byl formulován v druhé polovině 90. let, což 

mu umožnilo zařadit do své typologie i postkomunistické systémy střední a východní 

Evropy. Zároveň se na rozdíl od Blondela i Sartoriho více soustředí na systémové vazby 

a strukturu soutěže zkoumaných stranických systémů.

Nové demokracie v zemích bývalého východního bloku se dle Maira vyznačují 

vysokou mírou nestability stranické soutěže, která je způsobena nedostatečnou 

legitimitou stran v očích elektorátu [Mair 1997: 183]. Peter Mair zohledňuje čtyři 

důležité faktory analýzy: (1) alternaci na vládní úrovni, (2) zachování či inovaci 

koaličních formulí, (3) povahu aktérů a (4) strukturu stranické soutěže (otevřená versus 

uzavřená) [Mair 1997: 207 - 214]. Český stranický systém lze v této perspektivě označit 

za nedobudovaný především z důvodů pokračující limitace koaličních formulí [Hanáček 

2010a]. Do roku 2010 tak s výjimkou období opoziční smlouvy a krátkého období 

nestranické vlády Jana Fischera docházelo k neúplné alternaci vládních aktérů. „Pokud 

bychom chtěli KDU-ČSL chápat jako trvalou součást vládní koalice, vedle níž 

docházelo k obměnám jader koalic, čili obou dominantních pólů systému, pak by český 

stranický systém bylo možné označit za systém otevřený. Míra inovace vládně-

koaličních formulí tak zůstává vysoká“ [Hanáček 2010a]. 

Po volbách 2010 sice došlo pouze k částečné obměně relevantních aktérů 

systému, ale pokud by se stávající počet i povaha aktérů stranického systému do 

budoucna stabilizovaly, bylo by možné očekávat etablování vzorců úplné vládně-
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koaliční alternace, což by systém přiblížilo uzavřené struktuře soutěže [Hanáček 2010a]. 

V takovém prostředí by pak šlo snáze předvídat voličské tendence i jednání aktérů. 

2.4. Strana TOP 09 v českém stranickém systému 

Strana TOP 09 je pravicová demokratická konzervativní strana, která vznikla 

v červnu roku 2009, a jejíž základnu tvoří bývalí členové KDU-ČSL a ODS. Jejím 

předsedou je současný ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který působil na počátku 

90. let ve funkci kancléře prezidenta republiky a v roce 2004 byl zvolen senátorem za 

Prahu 6. Karel Schwarzenberg byl předsedou zvolen jednomyslně na ustavujícím sjezdu 

strany v listopadu 2009 v pražském Top Hotelu.

TOP 09 se ve svém programovém prohlášení přihlásila k tradici, odpovědnosti a 

prosperitě – z prvních písmen těchto slov je také vytvořen název strany, který je doplněn 

číslovkou 09 – ta má odkazovat na revoluční rok 1989 a rok vzniku [Mach 2011]. Nový 

politický subjekt založil Miroslav Kalousek, bývalý lidovecký předseda; jeho odchod z 

řad KDU-ČSL napodobili například Vlasta Parkanová či Pavel Severa. Roztržky 

v KDU-ČSL začaly v roce 2006, kdy Kalousek ztratil vedoucí úlohu ve straně, poté co

byl ochotný uzavřít koaliční dohodu s ČSSD, která však měla být tolerována 

komunistickou stranou [Mach 2011]. Podpora úřednické vládě Jana Fischera, kterou 

vyjádřil Kalousek a další rebelové v dubnu roku 20009, vedla k eskalaci vnitřního 

napětí a rozštěpení strany, což vedlo k následnému odchodu části lidovců a založení 

nového poltického subjektu. 

Pravicová strana se staví pozitivně k Evropské unii a hlubší integraci evropských 

zemí16. Na počátku roku 2011byla TOP 09 přijata do Evropské lidové strany 

(EPP/ELS), jež je nejsilnější stranou v Evropském parlamentu. 

V parlamentních volbách v květnu roku 2010 získala poprvé kandidující TOP 09 

16,7 % hlasů a umístila se na třetím místě, které od vzniku samostatné České republiky 

pravidelně obsazovala komunistická strana. Za TOP 09 bylo do Poslanecké sněmovny 

zvoleno 41 poslanců a poslankyň, v současné době má strana ve vládě Petra Nečase 5 

ministerských křesel – obsadila ministerstvo zahraničních věcí (Karel Schwarzenberg), 

                                               

16 http://www.top09.cz/proc-nas-volit/hodnotove-desatero/
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ministerstvo zdravotnictví (Leoš Heger), ministerstvo kultury (Alena Hanáková), 

ministerstvo práce a sociálních věcí (Jaromír Drábek) a ministerstvo financí (Miroslav 

Kalousek). 

2.5. Strana Věci Veřejné v českém stranickém systému 

Věci veřejné jsou stranou přímé demokracie, která vznikla v roce 2001, a která 

je velmi silně napojena na české podnikatelské prostředí. Poprvé kandidovala do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010, ale již od svého vzniku působila na komunální 

úrovni, konkrétně v zastupitelstvu městské části Praha 1, Praha 5, Praha 7, Černošicích 

a Kostelci nad Orlicí. Věci veřejné prosazují prvky přímé demokracie, zejména pak 

referenda. Ta využívají i při prosazování návrhů na úrovni vrcholné politiky – nechají 

své zaregistrované příznivce (tzv. Véčkaře) hlasovat online o různých tématech a podle 

jejich rozhodnutí zastávají na půdě Poslanecké sněmovny konkrétní postoj17. 

V roce 2006 získala strana na Praze 1 22 % hlasů a stala se druhou nejsilnější 

stranou. Tehdejší koalici však vytvořila ODS bez VV. Věci veřejné postavily kandidátku 

i do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009, ve kterých se jim podařilo získat         

2,4 % hlasů, a staly se tak druhou nejúspěšnější mimoparlamentní stranou18. 

Do parlamentních voleb v roce 2010 vedl stranu nový předseda Radek John, 

který byl zvolen v historicky první přímé internetové volbě v České republice. Věci 

veřejné získaly 10,88 % hlasů, které jim vynesly 24 mandátů v Poslanecké sněmovně. 

V současné době však strana disponuje pouze 21 křesly poté, co na jaře roku 2011 

složili mandát Jaroslav Škárka, Kristýna Kočí a Stanislav Huml. 

Věci veřejné je možné označit za klasickou pivotální stranu, která v českém 

stranickém systému zaujala po posledních parlamentních volbách místo KDU-ČSL. 

Středová pozice strany a její liberální postoje umožňují teoretické koaliční uspořádání 

jak se stranami pravice, tak levice. 

                                               

17 Například na otázku „Podporujete šrotovné?“ odpovědělo 25,04 % Véčkačů ano a 74,96 % ne – strana 

proto vystupuje proti zavedení šrotovného. 

18 www.volby.cz
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2.6. Strana práv občanů – Zemanovci v českém stranickém systému 

Strana práv občanů – Zemanovci (do března 2010 pouze Strana práv občanů) je 

středolevou politickou stranu, která vznikla v roce 2009. Klade důraz na principy 

sociální demokracie a přímého podílu lidí na moci. Pro utvoření politického subjektu se 

vyslovila většina přítomných členů občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana na 

sjezdu v říjnu roku 2009. 

Předsedou strany byl Miloš Zeman zvolen v březnu roku 2010, kdy pro něj 

hlasovalo 245 z 269 přítomných delegátů. Miloš Zeman byl jediným kandidátem 

usilující o post předsedy strany. Podle vlastních slov ji chtěl vést proevropsky a na 

domácí půdě usilovat o posílení prvků přímé demokracie, například prosazením 

všeobecného referenda či přímé volby starostů, hejtmanů a prezidenta [Vařeková, 

Rafaelová, Hromádka 2010]. 

V parlamentních volbách 2010 se strana umístila jen velmi těsně pod 5 % hranicí

nutnou pro zisk mandátu v PS PČR. Zisk 4,33 % znamenal však pro stranu výrazný 

úspěch – umístila se na sedmém místě z celkového počtu 27 kandidujících stran a 

dokonce se jí podařilo o téměř 2 % porazit Stranu zelených, která byla po volbách v 

roce 2006 členem vládní koalice. Miloš Zeman však po „prohraných“ volbách 

rezignoval na post předsedy strany a na jeho místo byl v listopadu 2010 zvolen Vratislav 

Mynář, který stranu vede dodnes.

Strana práv občanů – Zemanovci by v případě volebního úspěchu znamenala pro 

český stranický systém vytvoření duality na levé straně politického kontinua. 

V současné době působí jako hlavní pól ČSSD a vedlejším pólem je KSČM. Ta má však 

vzhledem ke své povaze velmi nízký koaliční potenciál, a proto by velmi snadno mohla 

být nahrazena jinou levicovou stranou. 

I přesto, že se SPOZ nedostala v posledních parlamentních volbách do 

Poslanecké sněmovny, dokázala překročit hranici 5 % odevzdaných hlasů ve 4 krajích –

na Vysočině (stranu do voleb vedl Jaromír Schling), v Ústeckém kraji (v čele 

kandidátky stál Miloš Zeman), v Pardubickém kraji (lídrem krajské kandidátky byl 

Tomáš Vagenknecht) a Zlínském kraji (kandidátku vedl Petr Vladovič). 
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Tabulka 2: Volební zisk strany SPOZ ve volbách do PS PČR 2010

Kraj Počet hlasů v %

Ústecký kraj 5,42

Pardubický kraj 5,23

Kraj Vysočina 6,08

Zlínský kraj 5,85

Zdroj: www.volby.cz

3. Politický marketing 

Politický marketing má kořeny v marketingu ekonomickém, jejž poprvé 

definovala Americká marketingová asociace (AMA) v roce 1941. Podle této definice je 

marketing „realizace ekonomické činnosti vztahující se k přemísťování zboží a služeb 

od producenta ke konzumentovi nebo uživateli“ [Wiszniowski 2006: 10]. Další definice 

se objevovaly zejména v 70. letech 20. století a postupně rozšiřovaly původní definici 

AMA. Stále byl však marketing spojován pouze s ekonomickou sférou.

Na konci 60. let upravili autoři Philip Kotler a Sidney Levy19 definici 

marketingu i pro mimoekonomické oblasti veřejného života. Dospěli k závěru, že 

„marketing – chápaný jako sféra aktivit orientovaných na určitý cíl – se stává stále 

obsáhlejší a zahrnuje různé aspekty života, a to nejenom na úrovni distribuce 

materiálních statků“ [Wiszniowski 2006: 11]. Mnohostranné a komplexní vymezení 

marketingu definoval Philip Kotler v roce 1990. Ve své knize Marketing Management: 

Analysis, Planning and Control píše, že „marketing je široce chápaný sociální proces, 

v němž se setkáváme současně se dvěma základními jevy. Na jedné straně sociální 

marketing poskytuje efektivní tvůrčí postupy, na druhé straně nastoluje požadavek 

zlepšení blahobytu společnosti jako celku“ [Kotler 1990: 34]. Podle této koncepce je 

marketing považován za „souhrn ekonomických, sociálních a politických vztahů a 

jedním z jeho cílů je zohlednit veřejné hodnoty. To má za následek, že jednání spolu 

soutěžících subjektů, například politických konkurentů, je možné zkoumat v konceptu 

marketingového přístupu“ [Wiszniowski 2006: 12].

Pojem politický marketing byl poprvé použit v roce 1956 americkým 

                                               

19 Studie Broadening of the Concept of Marketing (1969). 

http://www.volby.cz/


38

politologem Stanleym Kelleym v průlomové studii o profesionálních kampaních v USA 

[Bradová 2005: 58]. Za své počátky vděčí potřebám společensko-politických institucí. 

Základními cíli jsou komunikace a uspokojování potřeb subjektů působících na 

politickém trhu. Politický marketing lze definovat jako „soubor teorií, metod technik a 

sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu 

nebo politický projekt“ [Wiszniowski 2006: 12]. Subjekty působící na politickém trhu 

se snaží dodat potenciálním voličům svou nabídku lépe než konkurence. Pokud je navíc 

politická nabídka založena na důkladném průzkumu potřeb a vzorců chování trhu, je 

velká šance, že za správných podmínek a ve správný čas bude cílová skupina úspěšně 

zasažena. 

Politický marketing dále definovali například D. M. Farell a M. Wortmann, kteří 

se soustředili zejména na význam politického trhu. Ten je „procesem směny, v němž dva 

nebo více aktérů vlastní něco cenného, s čím mohou obchodovat. Prodejci nabízejí 

zastoupení svým zákazníkům výměnou za jejich podporu. (…) Tato směna se odehrává 

v době voleb, kdy se prodejci přímými prostředky propagují, aby si zajistili maximální 

příjem. Propagují způsob zastoupení a specifické vládní záměry jako jejich tržní 

produkt, jenž obsahuje také image strany a lídra, program strany a vybrané návrhy a 

politická témata“ [Farrell, Wortmann 1987: 298]. V tomto smyslu definoval politický 

marketing také Stephan C. M. Henneberg: „Politický marketing usiluje o vytvoření, 

podporování a udržení dlouhodobých politických vztahů ve prospěch společnosti tak, 

aby byly zároveň splněny cíle individuálních politických aktérů a organizací. Tento 

proces se uskutečňuje na základě vzájemné výměny a plnění slibů“ [Henneberg 2002: 

103]. 

Poprvé se nástroje politického marketingu objevily v západoevropských 

volebních kampaních už na přelomu 70. a 80. let [Bradová 2005: 58]. Jejich rozvoj 

souvisel s rozpadem tradičních společenských struktur a proměnou volebního chování. 

Jeho změna, kdy členové určité společenské skupiny volili tu politickou stranu, která 

jejich skupinu zastupovala, vedla ke zvýšení fluktuace a volatility.  Někteří teoretikové 

označují politický marketing za jednu ze tří etap vývoje politické komunikace. 

Například Dominic Wring rozlišuje éru masové propagandy, éru mediálních kampaní a 

éru politického marketingu [Wring 2002: 37]. 

Plnohodnotná adaptace nástrojů politického marketingu do volebních kampaní 

západoevropských demokracií však proběhla až počátkem 90. let. 
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3.1. Srovnání ekonomického a politického marketingu

I přesto, že jsme si řekli, že politický marketing vychází z ekonomického

základu, existují mezi těmito dvěma koncepcemi značné rozdíly (viz Obrázek 3). 

Politické štáby nevyvíjejí na rozdíl od podniků permanentní činnost. Jejich „životnost“ 

je většinou omezena na dobu určitou předcházející volbám. Z tohoto důvodu nemusí být 

jejich struktura tak vysoce organizovaná, jak je tomu ve firmách. Při volební kampani 

se strany kromě svých členů spoléhají i na dobrovolnickou činnost (dobrovolníci 

pomáhají rozdávat letáky, pomáhají s organizací happeningů apod.). Dalším tvrdým 

oříškem je pro politický subjekt zajištění dostatečného množství finančních prostředků 

na velice nákladnou kampaň. Ta musí být ve velmi krátkém časovém úseku velmi 

efektivní a cílem každé strany či kandidáta je přesvědčit v tomto období co nejvíce 

voličů. „Ukazuje se, že na subjekty politické soutěže (individuální nebo organizované) 

jsou kladeny vyšší nároky než na ekonomické organizace. Je to dáno tím, že společnost 

je mnohem citlivější na drastické změny v politickém než v ekonomickém prostředí“ 

[Wiszniowski 2006: 14]. 

Obrázek 3: Prvky ekonomického a politického marketingu

Ekonomický marketing Politický marketing

Produkt Veřejné osoby, skupiny, ideje, politické 
projekty

Cena Společenská podpora

Propagace Propagační a prezentační techniky

Distribuce Schopnost proniknout k občanovi 
prostřednictvím politické kampaně

Zdroj: Wiszniowski 2000: 19

3.2. Politický marketing v České republice 

Okolností, které umožnily rozmach využívání marketingových nástrojů 

v politice i v České republice, je několik. První příčinou je pád komunistického režimu, 

během kterého neexistovala volná politická soutěž. Druhým důvodem je „globální 

přístup k informacím, jež produkují rozhlas, televize a internet, který nutí kandidáty i 

politické strany silně a přímo apelovat na všechny identifikované voličské skupiny“ 
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[Wiszniowski 2006: 9]. Třetím faktorem jsou nové informační technologie, které 

umožňují sledovat politické události téměř online (například volby), a v neposlední řadě 

je patrná racionalizace voliče. Ten už si mezi politickými stranami vybírá na základě 

jejich nabídky a je vůči nim a jejich kandidátům méně důvěřivý.

V posledních několika letech jsme v České republice byli svědky dramaticky se 

rozvíjejícího politického marketingu. Politické strany díky profesionální podpoře 

specializovaných odborníků uplatnili klasické nástroje moderního vedení volebních 

kampaní poprvé v roce 2006. Vzhledem k finanční náročnosti kvalitní politické 

kampaně jsme sledovali zejména souboj mezi dvěma hlavními stranami – ODS a ČSSD. 

Obě tyto strany lze označit za catch-all party, a proto není divu, že jejich kampaně byly 

značně ofenzivní20. Strany komunikovaly pouze skrze své předsedy Mirka Topolánka a 

Jiřího Paroubka, celá kampaň se tak velmi personalizovala a zúžila na vzorec já – on 

(my – oni). 

Od osudných voleb v roce 2006 můžeme v České republice pozorovat 

následující trendy: vyšší míra ofenzivních kampaní, personalizace politiky, respektive 

předvolebního boje, velký důraz na image politického kandidáta. 

4. Volební kampaně

Volební kampaň je jednou ze součástí politické komunikace vedené od strany 

(kandidáta) směrem k voličům. Spadá do oblasti politické kampaně spolu s referendy, 

informačními kampaněmi21 a image kampaněmi22 [Wiszniowski 2006: 14]. Politické 

kampaně využívají strany k ovlivnění procesů a výsledků vládnutí. 

Volební kampaně je „organizované úsilí kandidujících jednotlivců s cílem 

                                               

20 Více o ofenzivní kampani v kapitole 4.2.3. 

21 Informační kampaň je využívaná k propagaci určitého tématu, například kampaň Nemyslíš – zaplatíš, 

která měla řidiče informovat o následcích nedodržování dopravních předpisů. 

22 Image kampaně strana využívá k prosazení různých témat prostřednictvím určité osoby, která dokáže 

v lidech vyvolat emoce. Účelem těchto kampaní je zvýšit popularitu prezentované osoby. V českém 

prostředí můžeme jako příklad uvést billboardy ČSSD, na kterých Stanislav Gross vystupuje s heslem 

Myslím to upřímně (kampaň však měla negativní dopad a stala se předlohou různých parodických 

zpracování).
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přesvědčováním voličů zajistit dostatečnou podporu kandidujícímu“ [Spousta 2001: 58]. 

Hlavním záměrem každé volební kampaně je zviditelnění kandidáta či strany a posílení 

jeho vztahu k voličům. Jde o to informovat voliče o nabízených možnostech, které 

s sebou kandidující přináší, a přesvědčit je, aby se zúčastnili voleb, kde odevzdají svůj 

hlas právě jemu. 

Mluvíme-li o kampaních, které strany či kandidáti využívají před volbami, a 

jejichž účelem je dosažení co největší volební podpory, pak hovoříme o kampaních jako 

nástroji volebního marketingu. Ten je definován jako „soubor činností realizovaných na 

volebním trhu, jenž má za cíl přesně vymezit a propagovat konkrétní volební nabídku, 

která existuje v podmínkách stálé konkurence“ [Wiszniowski 2006: 12].

Pippa Norris definuje 4 čtyři základní prvky vymezující povahu volební 

kampaně. Jsou jimi „(1) kontextuální prostředí, (2) organizace kampaní, (3) 

komunikační kanály a (4) účinky kampaní“ [Norris 2000: 127].

Kontextuálním prostředím je myšlen právní rámec fungování volebních kampaní 

a zákonné předpisy, které je upravují. Jedná se o pravidla financování volebních 

kampaní, vysílání volebních spotů, rovnocenného přístupu do médií apod. V České 

republice se předvolební kampaně řídí § 16 zákona 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Organizacemi kampaní se rozumí zejména samotné politické strany. Výzkum 

komunikačních kanálů pak zkoumá mediální obsahy a způsoby sdělení. Zaměřuje se 

například na to, zda mají všechny politické strany v médiích stejný prostor. Účinky 

kampaní hodnotí, jaký vliv mohou mít volební kampaně na voliče, a „jakým formám 

komunikace jsou voliči vystaveni“ [Bradová 2005: 23].

Podle některých autorů [Gelman, King 1993, Arceneaux 2005] je role volební 

kampaně spíše informativní než manipulační. Podle Evy Lebedové (rozené Bradové) 

neexistují v České republice empirické důkazy o tom, že „voliči, kteří se rozhodují až 

v průběhu kampaně, reagují svým hlasováním na události kampaně a na informace, 

které jim poskytla“ [Bradová, Lebeda 2006: 114].  

4.1. Vývojová stádia volebních kampaní

Vývoj volebních kampaní můžeme u politických stran sledovat prakticky od 
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jejich vzniku. V závislosti na historické epoše, ve které strana o hlasy voličů bojovala, je 

nutné rozlišit několik vývojových etap. Například autoři Jay G. Blumler a Dennis

Kavanagh (1999) rozlišují tři stádia: premodernu, modernu a postmodernu.  

4.1.1. Premoderní volební kampaň

Premoderní volební kampaň datujeme od poloviny 19. století do 50. let století 

20. Někdy bývá označována jako stranicky orientovaná kampaň, neboť byla silně 

regulována stranickým aparátem a strany si kampaně organizovaly zcela samy. Politická 

komunikace probíhala formou mítinků a happeningů a byla založena na osobní interakci 

kandidátů a voličů na lokální úrovni, kteří se se stranou identifikovali a byli k ní 

loajální. Strany komunikují svůj volení program buď osobně, nebo rozdáváním letáků a 

pamfletů, popřípadě je jejich kampaň podpořena vysíláním v rozhlase. Náklady na 

kampaň byly velmi nízké, neboť ji koordinovali sami lídři stran, navíc nebyla 

připravována dopředu a měla krátké trvání.

Premoderní volební kampaně tedy byly charakteristické: využíváním tištěných 

materiálů, využíváním individuální formy přímé propagace stran, organizováním

společenských akcí, průvodů, ohňostrojů apod. a vytvářením integrujícího stranického 

systému [Wiszniowski 2006: 15]. 

4.1.2. Moderní volební kampaň

Od 60. do 80. let minulého století datujeme moderní volební kampaň neboli 

kampaň orientovanou na kandidáta. Je úzce spjata s boomem televizního vysílání a 

prezentací obrazu. Kampaň se začíná profesionalizovat, objevují se volební televizní 

spoty a první televizní debaty23. Na rozdíl od velmi krátké kampaně premoderní, je 

moderní kampaň delší a dopředu připravována. Na její podobě se podílí centrální vedení 

strany a specializovaní poradci. S prodlužující se délkou volební kampaně se logicky 

zvyšují i finanční náklady, které musí strana vynaložit. Náročnost kampaně však roste i 

s postupným uvolňováním sociálních vazeb voličů, a tudíž se strany musí zaměřovat na 

                                               

23 Za první moderní televizní debatu je považována debata mezi Johnem F. Kennedym a Richardem 

Nixonem, která byla součástí prezidentské kampaně v roce 1960 v USA.  
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více cílových skupin. 

4.1.3. Postmoderní volební kampaň

Od devadesátých let minulého století sledujeme období postmoderní volební 

kampaně, která je zcela orientována na voliče. Je založena na pravidelných průzkumech 

veřejného mínění, jejichž výsledky dávají straně informace o tom, na jakou cílovou 

skupinu se orientovat a jaké komunikační nástroje využít. Kampaň je velmi 

profesionální, vedena speciálními stranickými týmy, v nichž působí i velké procento 

profesionálů z mediálních agentur. Finanční náklady se zvyšují s delším trváním 

kampaně a s větším množstvím zapojených profesionálů, kteří mají nezřídka zkušenosti 

s vedením zahraničních volebních kampaní. Postmoderní kampaně využívají placených 

profesionálů i k vytvoření image kandidáta (tzv. image makers). 

Strana komunikuje nejen skrze televizi a rozhlas, ale i skrze nové technologie 

(například internet) - využívá webové stránky, diskusní fóra nebo sociální sítě. Působení 

politické strany na voliče je permanentní a důležitou roli hraje vláda, která je hlavním 

aktérem permanentní kampaně. Tento fenomén se objevuje na konci 70. let minulého 

století ve Spojených státech a poprvé ho definoval Sidney Blumenthal [Šaradín 2007: 

32]. 

Jak již název napovídá, jedná se o kampaň, která je stranou vedena po celé 

funkční období a jejím primárním cílem je dosažení co nejlepšího volebního výsledku

v nadcházejících volbách. Vládní straně jde zejména o udržení podpory a o zviditelnění 

jejich kandidátů i v polovině volebního období, kdy bývá podpora voličů nejnižší 

[Šaradín 2007: 36]. Vládnoucí strana také stálou přízní voličů ospravedlňuje před 

opozicí (i veřejností) své kroky.  

Permanentní kampaň využívá profesionálních služeb komunikačních a PR 

agentur. „Public relations politických stran se soustřeďují jak na vnitřní stranickou 

veřejnost, tak na veřejnost vnější, čili potenciální voliče, a veřejnost jako celek s cílem 

získat porozumění a důvěru. Politické strany ve vyspělém demokratickém politickém 

systému využívají tyto prostředky a formy PR k dosažení úspěchu při tvorbě veřejného 

mínění“ [Svoboda 2006: 111]. 

I v postmoderní kampani stále platí, že většina voličů je sociálně neukotvena, 
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jejich zájem o politiku upadá a vůči klasickým nástrojům politických kampaní jsou 

rezistentní. Úkolem strany je tedy oslovit nezaujatého voliče, což se ukazuje jako velký 

oříšek pro všechny politické strany (zejména pro ty typu catch-all).

Tabulka 3: Typologie vývoje volebních kampaní 

Premoderní
(pol. 19. st. - 1950)

Moderní
(1960 - 1980)

Postmodemí
(1990 - současnost)

Organizace
kampaní

Lokální a 
decentralizovaná, 

straničtí 
dobrovolníci

Národně 
koordinovaná a 

profesionalizovaná

Národně koordinovaná, 
ale částečně 

decentralizovaná

Příprava Krátkodobá,
ad hoc

Dlouhá kampaň Permanentní kampaň

Centrální
koordinace

Lídři stran Centrální vedení 
strany, více 

specializovaných 
poradců

Speciální stranické 
útvary pro volební 

kampaň a více 
profesionálních poradců

Zpětná vazba Lokální agitace a 
mítinky strany

Příležitostné 
průzkumy 

veřejného míněni

Pravidelné průzkumy 
veřejného mínění, 
zájmové skupiny a 
interaktivní webové 

stránky
Komunikační

prostředky
Stranický tisk, 

lokální plakáty a 
pamflety, 

rozhlasové 
vysílání

Televizní vysíláni 
v hlavních 
večerních

zprávách, direct 
mail

Užší televizní vysíláni, 
přímé a zprostředkované
webové stránky, e-mail, 

skupinová diskusní 
online fóra

Události 
kampani

Lokální mítinky 
pro veřejnost, 

předvolební turné 
lídrů

Zpravodajský
management,

každodenní tiskové
konference

Rozšíření 
zpravodajského 
managementu na 

každodenní politiku a 
vládu

Náklady Nízký rozpočet Průměrný Vyšší náklady za 
profesionální 
konzultanty

Elektorát Stabilní sociální a 
stranická 

příslušnost

Uvolnění 
sociálních a 

stranických vazeb 
voličů

Uvolněni sociálních a 
stranických vazeb voličů

Zdroj: Norris 2000: 138, citováno podle Bradová 2005: 57
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4.2. Typologie volebních kampaní

V závislosti na typu politické strany, respektive její organizační struktuře, 

rozlišujeme čtyři druhy volebních kampaní. Elitní strany (strany kádrů) si vystačily 

s kampaní minimální, masové strany vyhrávaly volby s mobilizační kampaní, catch-all 

parties přišly s novým pojetím volebních kampaní – ofenzivní a kartelové strany se 

zaměřují na profesionálně vedenou volební kampaň. Nutno podotknout, že všechny 

zmíněné modely popisují ideální stav a v praxi se vyskytují v čisté podobě jen velmi 

zřídka. Charakteristiky jednotlivých kampaní shrnuje Tabulka 3. 

4.2.1. Minimální volební kampaň

Autoři Richard Katz a Peter Mair ve své práci Changing Models of Party 

Organization and Party Democracy: Emergence of the Cartel Party (1995) odvozují 

vedení volební kampaně od organizační struktury strany. Politické strany v čase měnily 

svou vnitřní strukturu a v závislosti na ní využívaly i jiné metody komunikace. Od 

poloviny 19. století do počátku století 20. existovaly především strany kádrů, které 

zastupovaly zájmy úzké skupiny aristokratů, a jejichž cílem bylo dostat své zástupce do 

parlamentu. „Volební soutěž byla minimální a vedení volební kampaně znamenalo pro 

elitní strany takřka bezvýznamné úsilí. Volební kampaň obstarávala personální síť 

vysoce postavených členů, kteří také zajišťovali stranické finance nebo alespoň důležité 

osobní kontakty pro financování strany“ [Bradová 2005: 40].

4.2.2. Mobilizační kampaň

  S rozšiřováním volebního práva, a s postupným vznikem socialistických a 

sociálně-demokratických stran na konci 19. století, docházelo i ke změně taktiky, 

v jejímž duchu byly volební kampaně vedeny. Na rozdíl od elitních stran, strany masové 

upřednostňovaly kvantitu před kvalitou svých členů. Byly založeny na masové podpoře 

a jejich cílovou skupinou byla středních vrstva obyvatelstva. Z tohoto důvody začaly 

vznikat i místní organizace politických stran a většina členů strany byla „obyčejnými“ 

straníky, nikoli členy vlády, jak tomu bylo u elitních stran. 

Katz a Mair k tomu říkají: „Tam, kde se staré elitní strany opíraly o kvalitu 

svých členů, spoléhají se nové strany na jejich množství. Pomocí mnoha menších 
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příspěvků se snaží vytvořit takové finanční zámezí, které elitní strany zakládaly na 

štědrých sponzorských darech; početnou organizací a kolektivním jednáním 

nahrazovaly to, co jim chybělo v osobním vlivu, a pomocí stranického tisku a ostatních 

stranických komunikačních kanálů to, co nebyly schopny prosadit do komerčního tisku“ 

[Katz, Mair 1995: 10]. 

Mobilizační forma kampaně využívala výborné stranické organizace a celostátní

pokrytí strany, které fungovalo na základě místních sekcí politické strany. Důležitým 

komunikačním nástrojem se stala stranická periodika, která členy spojovala s vedením. 

Masové strany se na rozdíl od elitních nezaměřovaly pouze na jednu cílovou skupinu 

obyvatel. Mezi střední vrstvou byli zemědělci, rolníci, řemeslníci, ale i lidé z města. Na 

všechny tyto skupiny musela strana cílit svou volební kampaň. 

4.2.3. Ofenzivní kampaň

Ofenzivní kampaň je spojena se vznikem catch-all parties, jež byly definovány 

v 60. letech 20. století. Jsou charakterizovány jako strany, které cílí na různé sociální 

skupiny voličů a stírají rozdíly ideologické vyhraněnosti. K jejich vzniku výrazně 

napomohla hroutící se společenská struktura v západoevropských státech a zánik 

sociálního ukotvení voličů. Tím byla oslabena i vazba na určitý politický subjekt a noví

představitelé museli vynaložit větší úsilí při snaze získat voliče na svou stranu. 

Ofenzivní kampaň souvisí zároveň s rozvojem masmédií, zejména televize.

Catch-all parties staví svou volební kampaň na personalizaci a image politické 

strany, respektive kandidáta, který je její tváří. Vzhledem k tomu, že se strany snaží 

oslovit podobné skupiny voličů i přesto, že se nachází na opačném konci osy pravice –

levice (například v ČR ODS a ČSSD), je ofenzivní kampaň z velké míry založena na 

negaci „soupeře“ a kritice jeho programu či (v případě, že jde o vládní stranu) vládní 

politiky. V posledních letech přibývá kritického a ofenzivního tónu ve volebních 

kampaních i v České republice. Nechybí osobní ataky na představitele politických stran, 

zesměšňování volebního programu či očerňování jejich pověsti různými skandály 

z minulosti. 

Oblíbeným prostředkem ofenzivních kampaní jsou televizní debaty, ve kterých 

se lídři kandidujících stran sejdou v osobních duelech. Tyto střety jsou divácky velmi 
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populární, i když velmi často v nich kandidáti neřeknou nic ze svého volebního 

programu, ale neustále očerňují a napadají svého soupeře a jednání jeho strany.

Nutno podotknout, že strany typu catch-all parties se nemohou stát malé, 

extremistické či antisystémové strany. Jejich vymezená orientace na určitý segment 

trhu, respektive vyhraněná politická ideologie, znemožňuje jejich transformaci 

v univerzální stranu [Bradová 2005: 43]. 

4.2.4. Profesionální kampaň

Posledním typem volební kampaně je kampaň profesionální. Je specifická pro 

stranu kartelu, která se soustředí zejména na politickou soutěž a získávání přístupu 

do nezávislých médií. Proto využívá služeb PR agentur a mediálních expertů, kteří jí

pomohou získat pozornost vybraných informačních a komunikačních kanálů. Úměrně 

s profesionalizací volební kampaně ale také roste finanční náročnost. Kartelové strany 

však k pokrytí svých nákladů využívají zejména státní finance. „Tento typ politických 

stran se prosazuje především tam, kde se nejvíce rozvinul systém státních dotací a kde 

dlouhodobě působí vzorce konsenzuální politiky. V nejvýraznější míře se proto 

kartelové strany konstituovaly v Rakousku, Německu a ve skandinávských zemích“ 

[Klíma 1998: 59]. 
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Tabulka 4: Vývoj stranických modelů, volebních kampaní a jejich charakteristika

Zdroj: Katz, Mair 1995: 18, překlad podle Bradová 2005: 47
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4.3. Marketingově orientovaná volební kampaň 

Ke zvolení správné volební kampaně musí strana znát politický trh, na kterém se 

pohybuje, a musí být schopná analyzovat a hodnotit strategie ostatních subjekt, se 

kterými trh sdílí. Před vytvořením samotné volební kampaně proto musí strana nejprve 

učinit tři následující kroky: (1) segmentaci politického trhu, (2) umístění sebe sama na 

politickém trhu24 a (3) vytvoření a následnou aplikaci politické strategie [Wiszniowski 

2006: 21].

4.3.1. Segmentace politického trhu

Prvním krokem každého kandidáta či politické strany by měla být segmentace 

trhu. To znamená rozdělení trhu (elektorátu) na skupiny voličů, které vykazují shodné 

charakteristiky. Na základě různých kritérií, například socio-demografických (vzdělání, 

příjmy, věk, rodinný vztah aj.), strana určí ty cílové skupiny voličů, které chce svou 

nabídkou oslovit. Další komunikace už probíhá pouze směrem k těmto voličům, od 

čehož se také odvíjí komunikační nástroje a témata, jaká strana vůči své cílové skupině 

komunikuje. 

Strana může cílit svou kampaň i na více než jeden segment, všechny však musí 

splňovat následující podmínky: musí být „(1) měřitelné, tj. musí umožňovat získání 

nezbytných informací o jednotlivých charakteristikách voliče, (2) dostupné pro daný 

subjekt politické soutěže, tzn., musí umožňovat efektivní uplatnění marketingových 

nástrojů, (3) dostatečně velké na to, aby byla odůvodněná aplikace individuálního 

marketingového programu“ [Wiszniowski 2006: 21].

Kritéria, na jejichž základě dochází k segmentaci trhu, mohou být obecná nebo 

zvláštní. Zatímco mezi obecná kritéria patří snadno dostupné a definovatelné 

charakteristiky občanů, mezi zvláštní kritéria řadíme ta, která jsou spojena například se 

stranickými preferencemi.   

                                               

24 Umístěním strany na politickém trhu a volební strategií se budou zabývat následující kapitoly.  
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Tabulka 5: Kritéria segmentu trhu

Kritéria Obecná Zvláštní

Objektivní Demografická

Sociálně-ekonomická

Politická

Geografická

Stranická loajalita

Schopnost inovace

Subjektivní Osobnost

Živnostní styl

Vzdělání

Postoje (motivy)

Úmysly

Vnímání

Politické preference

Zdroj: Frank, Massy, Wind 1971: 27, citováno podle Wiszniowski 2006: 22

5. Pozice strany na trhu

Politické subjekty a celý proces politického marketingu se odehrává v přesně 

vymezeném prostředí, v našem případě na politickém trhu. Ten je tvořen odlišnými 

skupinami voličů: stoupenci strany, nevyhraněnými voliči a stoupenci opozice [Bradová 

2005: 62]. Pro správné fungování politického trhu musí být splněny následující 

podmínky: (1) všeobecné volební právo, (2) soutěživý stranický systém a (3) soubor 

pravidel politické soutěže [Wring 2002: 174]. 

Aby politická strana na politickém trhu mohla své zákazníky – v našem případě 

potenciální voliče – dobře obsloužit, je nutné, aby si – vzhledem k jejich velkému 

množství i různorodým potřebám – vybrala pouze určitý typ voličů, na který se bude 

chtít v budoucnu soustředit. Těmto voličům pak strana přizpůsobí své nabízené služby a 

celou předvolební strategii, čímž se ukotví na trhu a pro svou cílovou skupinu bude 

jasně identifikovatelná. Cílová skupina voličů bude tedy stranu vnímat na jasném, 

výrazném a žádoucím místě ve srovnání s konkurenčními politickými stranami [Kotler 

2007: 67].

Umístění strany na trhu představuje nejdůležitější část marketingové volební 

kampaně. Bruce I. Newman definuje umístění jako „marketingový nástroj, který dokáže 

uchopit podstatu vizí strany (kandidáta) a strukturovat strategii“ [Newman 1994: 86].

Fáze umístění má tři hlavní aspekty: (1) zhodnocení vnitřních možností, (2) analýza 

vnějších příležitostí a (3) strategie politického umístění [Bradová 2005: 67]. 
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Zhodnocení vnitřních možností je procesem posouzení silných a slabých stránek 

kandidátů a tradice politické strany v dané zemi. Pro stranu je důležité, aby byla v čase 

kontinuální, a byla tak pro potenciálního voliče čitelná a důvěryhodná. Jen těžko by 

mohla pravicová strana prosazovat znárodnění majetku či jiné fundamentálně levicové 

myšlenky.

Analýza vnějších příležitostí předpokládá důkladný rozbor trhu a na něm 

působících jiných politických subjektů. Strana se zaměří na zvolenou cílovou skupinu a 

využije svých konkurenčních výhod a silných stránek, které ji odlišují od soupeře. 

„Strategie politického umístění představuje výstup dvou předchozích procesů (tj. 

segmentace a zacílení). Výsledná strategie strany by neměla celkově změnit dřívější 

pozici strany. Měla by jen zvýhodnit postavení strany na volebním trhu“ [Bradová 2005: 

68].

K vhodnému vymezení své pozice na politickém trhu si strany nechávají 

zpracovávat průzkumy veřejného mínění (ať už ze své vlastní iniciativy, nebo vychází 

z průzkumů, které před volbami zpracovávají agentury a společnosti zaměřené na 

výzkum veřejného mínění25). Průzkum trhu hraje v moderních volbách velmi 

podstatnou roli. Na jejich základě strana lépe dokáže zacílit svou strategii vůči voličům 

a není schopná bez něj sestavit efektivní marketingový mix [Bradová 2005: 63].

Poté, co si politická strana uvědomí a ukotví svou pozici na trhu, může se pustit 

do příprav strategie, jejímž cílem je přilákat co největší množství voličů na svou stranu.

Koordinátoři volebních kampaní by měli vzít v potaz i atraktivitu a velikost oslovované 

skupiny a její budoucí využití, respektive její potenciál do budoucna (oslovování 

mladých voličů versus oslovování seniorů apod.). 

Strana se může na trhu pohybovat jako (1) tržní lídr, (2) tržní vyzyvatel, (3) tržní 

následovatel a (4) specialista/mikrosegmentář [Kotler 2007: 69]. 

                                               

25 Strany disponující dostatečným množstvím finančních prostředků si většinou nechávají zpracovávat 

průzkumy samy, aby věděly, na jakou skupinu voličů mají svou kampaň zacílit. Zadají průzkum 

dodavateli, který jim v dostatečném časovém horizontu před vypuknutím volební kampaně zpracuje nejen 

stranické preference a nálady ve společnosti, ale i profil potenciálních voličů.
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5.1. Tržní lídr 

V pozici tržního lídra je taková politická strana, která má největší podíl na trhu.

K udržení své pozice využívá jednu z následujících strategií: (1) nalezení způsobu 

rozšíření celkové tržní poptávky, (2) ochrana současného tržního podílu a (3) snaha o 

zvýšení tržního podílu i přesto, že velikost trhu zůstává konstantní [Kotler, Keller 2007: 

388]. Elektorát se při každých volbách rozšiřuje o prvovoliče, případně se může rozšířit 

o skupiny, které neměly hlasovací právo (ženy, černoši apod.). Výrazná expanze 

elektorátu však nastává velmi výjimečně, například v případě vzniku nového státu 

(sjednocení Německa v roce 1991). Strana tak oslovuje před volbami stále stejnou 

skupinu lidí, procento nových voličů zůstává v řádu jednotek procent. 

Tržní lídr musí zvolit strategii, která mu dovolí oslovit velkou část volebního 

trhu, který je však složen z několika odlišných skupin, a je proto velmi diverzifikovaný.

Navíc je lídr předmětem častých útoků jiných politických stran, které se pokoušejí 

oslabit jeho pozici, proto by strana neměla zapomínat ani na „obranu“ svého elektorátu. 

To zahrnuje posilování image strany mezi jejími voliči a připomenutí důvodů jejich 

loajality. V roce 1993 postavili na strategii mobilizace stálých voličů strany svou 

kampaň španělští socialisté (PSOE26) [Collins, Butler 1996: 70]. Tento typ strategie je 

vhodný pro strany, jejichž soupeři jsou v politické soutěži menší politické subjekty, 

které samostatně nejsou schopny vytvořit fungující vládu, a musí tedy utvářet povolební 

koalici s lídrem trhu.             

5.2. Tržní vyzyvatel

Tržní vyzyvatel má menší podíl na trhu než lídr, a proto za použití agresivních a 

útočných strategií usiluje o jeho pozici [Collins, Butler 1996: 71]. Ačkoli by se to dalo 

čekat, tržní vyzyvatel nutně nemusí být druhým největším hráčem na trhu. Jedná se 

spíše o takový subjekt, který se rozhodl sesadit lídra, a má reálnou šanci na úspěch. Na 

rozdíl od tržního lídra, který by do své strategie měl zahrnout i obranu stávající pozice, 

hlavní charakteristickou a taktikou vyzyvatele je útok. Většina vyzyvatelů používá 

podobnou strategii, jakou užil současný tržní lídr při svém vzestupu.  

                                               

26 Partido Socialista Orbero Español
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Podle Collinse a Butlera nemusí nutně existovat politické trhy s přesně 

vymezenou pozicí lídra. Jako příklad uvádí Francii [Collins, Butler 1996: 71], kde se 

několik stejně silných stran přetahuje o voličské hlasy a podle toho, která z nich jich ve 

volbách získá více, určuje společnost lídra politického trhu. To nastává i na trzích, kde 

se utkají o pozici lídra takové politické strany, které cílí na podobnou skupinu voličů (v 

podmínkách ČR bychom mohli mluvit o souboji TOP 09 a ODS). 

Nejlepším příkladem výborně využité strategie politického vyzyvatele je volební 

úspěch italské strany Forza Italia v roce 1994, kdy strana získala 24 % hlasů a stala se 

lídrem italského politického trhu [Collins, Butler 1996: 73].

5.3. Tržní následovatel

Za tržního následovatele označujeme takový subjekt působící na trhu (v našem 

případě politickou stranu), který imituje již úspěšně aplikovanou strategii. „Theodore 

Lewitt napsal článek s názvem Inovativní imitace, v němž tvrdil, že strategie výrobkové 

imitace může být stejně zisková jako strategie výrobkové inovace. Inovátor nese 

náklady na vývoj nového výrobku, jeho prosazení do distribuce a informování a 

výchovu trhu. (…) Může se však objevit jiná firma a nový výrobek okopírovat nebo 

vylepšit. I když tím následovatel pravděpodobně lídra nepředstihne, může dosáhnout 

vysokých zisků, protože nenesl žádné náklady inovace“ [Kotler, Keller 2007: 398]. 

Tržní následovatelé na politickém trhu většinou nominují své kandidáty pouze 

v určitých volebních obvodech, neboť znají své limity. Mají sice celostátní témata, ale 

specializují se pouze na oblast, kde mohou čekat určitý zisk. Následovatelé raději brání 

svou stálou voličskou základnu, než aby se pouštěli do agresivních útoků na tržního 

lídra. 

5.4. Tržní specialista 

Alternativou k roli následovatele může být ovládnutí určitého segmentu na trhu, 

v jehož rámci se subjekt může stát lídrem. Specialista/výklenkář (nicher, z anglického 

niche of the market = výklenek na trhu) je typický svým zaměřením na malý tržní 

výklenek, na jeden konkrétní segment trhu, který velmi dobře zná, a oproti jiným 

subjektům, zejména větším, má tu výhodu, že ho dokáže zcela postihnout, což například 
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velké politické strany vzhledem k záběru témat nemohou dokázat. 

Kromě velmi detailní znalosti svého trhu má specialista i další vlastnosti. Mezi 

ně patří například dostatečná velikost a potenciál pro prosazení vlastní politiky, rostoucí 

tržní potenciál, požadované dovednosti a zdroje pro efektivní využívání tržního 

výklenku, schopnost ubránit se případné útočící konkurenci díky své dobré pověsti a 

důvěře a v neposlední řadě nepovažují velké strany specialistu za konkurenta [Kotler, 

Keller 2007: 425]. 

Hlavní strategií výklenkáře je vytvoření, expanze a obrana svého tržního 

výklenku [Collins, Butler 1996: 74]. Specialista by se však neměl zaměřovat pouze na 

jeden jediný segment trhu. Měl by ovládat několik menších trhů pro případ, že by na 

jednom z nich byl pohlcen větším konkurentem, případně by tento segment trhu zcela 

zanikl. Pozici specialisty obsazují většinou malé politické strany, které ještě nemají své 

místo na trhu pevně ukotvené (TOP 09, VV, SPOZ), nebo strany, které jsou úzce 

specializované na určitý segment trhu (SZ). 

Americká profesorka politologie Bonnie Meguid ve své knize Party Competition 

between Unequals: Strategies and Electoral Fortunes in Western Europe odlišuje 

specialistu od jiných politických stran. Jeho tradičními vlastnostmi, které ho oddělují od 

zbytku trhu, jsou zejména odmítání striktního pravo-levého dělení, což se týká jak 

postavení strany na škále pravice – levice, tak témat, která strana diskutuje a akcentuje. 

Dále specialista většinou jako jediný subjekt na trhu politizuje i ta témata, která byla do

té doby opomíjena, nebo velmi okrajově zmiňována; strana sama limituje počet témat, 

kterými na voliče apeluje a kromě své hlavní specializace se věnuje ještě několika 

dalším tématům, tržním výklenkům, a to proto, aby zcela nevymizela z trhu, pokud by 

některé z jejích témat přebrala velká strana [Meguid 2008: 3-4]. 

Zaměříme-li se na zkoumanou problematiku diplomové práce, splňují všechny 

politické subjekty, které jsou předmětem výzkumu, kritéria nutná pro zařazení mezi 

tržního specialistu. Věci veřejné i TOP 09 přišly s novým tématem, na kterém založily 

svou předvolební prezentaci. Jejich základní myšlenkou byl boj s korupcí a vymezení se 

proti etablovaným politickým stranám, které představovaly „staré struktury“. Strana 

práv občanů – Zemanovci byla stranou vymezující se proti levicové sociální demokracii 

a zaměřila se především na její voliče, kteří sympatizovali s Milošem Zemanem.
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6. Předvolební strategie

Slovo strategie má svůj původ v teorii válečného umění, ale v politologii se 

definuje jako „racionální ovlivňování a předvídání vývoje politických vztahů v kratším 

nebo delším časovém horizontu, na jejímž základě politické elity formulují konkrétní 

směry dalšího obecného postupu a způsobu řešení konkrétních situací“ [Skrzypiński 

2006: 85]. Strana tedy na základě strategie vybírá metody a prostředky, které nejlépe 

poslouží k dosažení cíle, který si strana vytyčila.

Volební strategie je pak v literatuře nejčastěji definována jako „způsob, který 

slouží k přípravě a aplikaci těch politických nabídek, jež umožňují získání určité 

volební klientely, přičemž cílem je obsazení co největšího počtu volených veřejných 

pozic, a to v sociálních, kulturních, politických a ekonomických podmínkách, které jsou 

určeny místem a dobou“ [Skrzypiński 2006: 95]. 

Manažer volební kampaně má na výběr z několika typů možností oslovení 

voličů: (1) koncentrovaný přístup, (2) nediferencovaný přístup a (3) diferencovaný 

přístup [Henneberg, O´Shaughnessy 2002: 134 - 137]. Koncentrovaný přístup

předpokládá rozdělení trhu na dvě velké skupiny voličů (například podle klasických 

Rokkanových štěpných linií), přičemž strana je zaměřena pouze a výhradně na jednu 

z nich. Tento přístup se s modifikací volebního trhu a změnami ve společnosti v průběhu 

60. let mění a strany volí nediferencovanou strategii. Ta vede stranu ke snaze „ignorovat 

rozdíly mezi jednotlivými segmenty a spíše se soustředí na celý trh, nebo alespoň jeho 

velkou část“ [Bradová 2005: 65].  

S postupnou výraznější fragmentací politického trhu není dále možné pro stranu 

zaměřovat se pouze na jednu skupinu voličů. Na řadu přichází diferencovaný přístup, 

který předpokládá zacílení několika strategií na různé typy voličů [Bradová 2005: 65]. 

Dnešní doba však neumožňuje politickým stranám častou „změnu kabátu“, což velmi 

výstižně vyjádřil v roce 1983 Edgar Wangen: „Politické strany musejí žít s tím, že jsou 

voliči vnímány jako jedna organizace, jedna značka a jedna image. Proto musejí 

integrovat nové vývojové strategie svého produktu do existujících strategií“ 

[Henneberg, O´Shaughnessy 2002: 137].

Samotná volební strategie se skládá z několika parciálních částí, které vytváří

jeden celek. Jsou jimi personální strategie, finanční strategie, komunikační strategie, 

strategie mezistranických vztahů a volební program [Skrzypiński 2006: 98 - 100]. 
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Cílem personální strategie je zvolit na kandidátku takové osobnosti, které straně 

zajistí volební úspěch a zisk potřebných hlasů. Kandidáti mohou být vybíráni podle 

několika hledisek, například se může jednat o významné jednotlivce daného volebního 

obvodu nebo může jít o kandidáty z různých profesních skupin, od nichž se očekává, že 

dosáhnou podpory u svých kolegů (např. lékaři, advokáti aj.) 

Finanční strategie by měla vyvažovat náklady na kampaň a volební zisky. Dobře 

provedená finanční strategie tedy dokáže odhadnout finanční náklady ve vztahu k počtu 

hlasů, které strana ve volbách získá. Finanční strategie má několik forem: eskalační 

strategie, strategie úderu a strategie vlnová [Kneblová 2009]. Eskalační strategie začíná 

od nenákladných činností a reaguje na zájem voličů. Pokud je tento zájem stoupající, 

strana vynakládá stále více finančních prostředků na kampaň a zahrnuje do ní čím dál 

dražší techniky vedení kampaně. Strategie úderu spočívá v náhlém zahlcení všech médií 

vlastními informacemi ve velmi krátkém časovém úseku. Vlnová strategie se uplatňuje 

tehdy, je-li strana ve finanční tísni a nemá-li dostatek finančních prostředků na 

permanentní aktivní kampaň. V případě, že má strana dostatek financí, vede kampaň 

velmi aktivně, aby ji po čase utlumila z důvodu vyčerpání svých finančních a jiných 

materiálních prostředků a zdrojů.

Cílem komunikační kampaně je zajištění co nejlepšího hodnocení veřejného 

mínění. Při přípravě této strategie strana plánuje, o čem se bude v kampani mluvit, jak 

bude vypadat její vizuální podoba, jak bude kampaň řízena (zda centrálně nebo 

regionálně), kde bude mít strana svou reklamu, a jak bude udržovat stálý kontakt 

s médii. 

Strategie mezistranických vztahů je založena na snaze strany o navázání 

takových vztahů se svými soupeři či potenciálními spojenci, které jí zajistí co nejlepší 

volební výsledek. Mezi prvky této strategie patří vytvoření pozitivní image svého 

vlastního kandidáta, vytvoření negativní image soupeře, podpora vlastní strany a 

stranickosti na základě poukazování na odlišnost od ostatních stran, snaha o vytvoření 

kontrastu mezi my a oni, vytváření koalic v případě, že jsou strany přesvědčeny o tom, 

že v koalici dosáhnou lepšího volebního výsledku než by dosáhly každá samostatně, aj.
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Obrázek 4: Prvky volební strategie

Zdroj: Skrzypiński 2006: 97

Politická strana nejenže se musí rozhodnout, jak jednotlivé parciální strategie 

pojme, ale kromě nich si ještě musí určit, která skupina obyvatel bude její cílovou 

skupinou, a podle toho svou strategii v jistých směrech upravit. Pro volební kampaň je 

stejně jako vymezení strategie důležité i přijetí tzv. 5M: 

a) Jaké má subjekt politické soutěže cíle? (mission)

b) Kolik peněžních prostředků může vynaložit? (money)

c) Jaká informace má být sdělena? (message)

d) Jaká média mají být použita? (media)

e) Jakým způsobem budou měřeny účinky volební kampaně? (measurement) 

[Janik-Wiszniowska 2006: 138]. 

6.1. Marketingový mix

Pro dobře fungující kampaň si strana potřebuje vytvořit tzv. marketingový mix. 

Ten zahrnuje 4P: product, promotion, placement, price (produkt, propagace, umístění27

a cena). „Marketingový mix slouží především k analýze ekonomického trhu, umožňuje 

identifikaci konkurence, pomáhá k určení vlastních možností a ovlivňuje také strategie 

používané na trhu“ [Wiszniowski 2005: 10]. 

                                               

27 Umístění ve smyslu anglického placement, nikoli positioning, o kterém byla řeč v předcházející 

kapitole.
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V našem případě je produktem politická strana a sdělení, které chce 

potenciálním voličům sdělit; propagací se rozumí volební kampaň a zvolení 

komunikačních nástrojů; umístění vyjadřuje propojení celostátní kanceláře a lokálních 

organizací politické strany a cenou se rozumí stanovení rozpočtu, kde budou jasně 

definované různé položky kampaně a jejich finanční náročnost.   

Autorem marketingového mixu je profesor Jerome McCarthy, který 4P navrhl 

v 60. letech 20. století [Kotler 2000: 112]. Marketingový guru Philip Kotler však ve své 

knize Kotler on Marketing: How to Create, Win and Dominate Market z roku 2000 

doporučuje rozšířit 4P a další dvě, a to politics (politiku)28 a public opinion (veřejné 

mínění)29. 

6.1.1. Produkt

Cílem každé politické strany je snaha o odlišení svého produktu, tedy své 

politické nabídky. Jde o to, aby byla strana schopná odlišit svou nabídku od konkurence 

a přiměla trh preferovat právě ji. Produktem politické strany je její program a image, 

popřípadě image předsedy strany. Vzhledem k tomu, že jsme svědky politické 

personalizace, je image strany, respektive jejího předsedy, velmi důležitá.

V dnešní době je otázka vlivu volebního programu prezentovaného 

v předvolební kampani stále ještě nedostatečně empiricky podložena. Většinou 

nerozhodnutí voliči30 nakonec odevzdají hlas té straně, která je jim nejvíce sympatická, 

tzn. straně, která má nejlepší image a volič ji proto hodnotí kladně. 

6.1.2. Propagace 

Nejviditelnější součástí marketingového mixu je propagace. Ta se skládá 

z placených a neplacených aktivit. Mezi placené aktivity patří televizní a rozhlasová 

                                               

28 Politické aktivity ovlivňují například objem prodeje (zákaz reklamy na alkohol se významně dotkne 

jeho prodeje). 
29 Postoje a nálady společnosti v různých dobách ovlivňují i zájem o určité výrobky či služby. 

30 Rozhodnutí voliči se volební kampaní nenechají ovlivnit, protože jsou o své volbě přesvědčeni dlouho 

před jejím vypuknutí [Bradová, Lebeda 2007: 115 - 121].
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reklama, billboardová reklama, internetové bannery, tištěná inzerce a přímý marketing 

(direct marketing). Mezi neplacené prostředky, které strany vyžívají ke své propagaci, 

jsou zahrnuty zejména public relations (PR). Strana se zviditelňuje v médiích, aniž by si 

za prostor v nich musela platit a snaží se působit pozitivně, aby se o ní „dobře psalo“. 

Jednotlivé prvky propagace shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 6: Přehled propagačních nástrojů

Reklama Public relations Direct marketing

Inzeráty v tisku Tiskové zprávy Adresné zásilky poštou

Reklamy v TV a rozhlase Projevy členů strany Telemarketing

Internetové bannery Semináře a odborné diskuse Elektronická a faxová pošta

Plakáty a letáky Výroční zprávy Hlasová pošta

Billboardy Sponzorské a dobročinné dary

Brožury a příručky Publikace

Reklamní nápisy Newslettery a stranické časopisy

Symboly a loga Publikace

Audiovizuální materiály Veřejné a společenské akce

Zdroj: Kotler 2000: 125, upraveno autorkou 

Politická reklama je velmi specifickou oblastí placených forem propagace. 

Zatímco trend v reklamě je takový, že ji sleduje čím dál méně lidí, a při televizní 

reklamě dokonce většina diváků přepíná program [Kotler 2000: 124], politickou 

reklamu v rámci volební kampaně lidé nevnímají jako rušivý element.   

6.1.3. Umístění

Součástí volební kampaně politické strany je i její prezentace v regionech. Je 

nutné, aby celostátní organizace byla propojena s místními (lokálními) sekcemi vlastní 

strany. Kampaně na lokální úrovni jsou většinou velmi jednoduché a využívají prvků 

nemoderní politické kampaně (roznášení letáků, agitace samotných členů apod.).

Po druhé světové válce se volební kampaně na místní úrovni považovaly za 

přežité kvůli poklesu členů politických stran a oslabení tradičních sociálních vazeb v 60. 

a 70. letech. Tento trend ale v 90. letech vyvrátila studie britských politologů, kteří 

označili lokální kampaně za efektivní a užitečné [Bradová 2005: 76]. 
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6.1.4. Cena

Cenou se v politickém marketingu rozumí vklad, který strana musí vynaložit 

k zisku voličů. Nejlépe lze představu o ceně získat z porovnání finanční náročnosti 

volební kampaně a počtu hlasů (popřípadě počtu křesel v zastupitelském orgánu), které 

strana ve volbách obdržela. Volební manažeři by měli umět odhadnout, jak vysoké mají 

být náklady na volební kampaň, aby se straně investice vyplatily. 

V případě tří politických stran, které jsou předmětem našeho zkoumání, se 

nejvíce vyplatila kampaň straně TOP 09, která v přepočtu investovala do jednoho voliče 

61,40 Kč. Věci veřejné zaplatily za jeden odevzdaný hlas 101,40 Kč31 a SPOZ 

vynaložila na jednoho voliče 128 Kč. 

7. Předvolební strategie TOP 0932

Strana TOP 09 začala svou volební kampaň připravovat v lednu roku 2010, kdy 

se poprvé sešel volební štáb, v jehož čele stál volební manažer strany Jaroslav Poláček. 

V únoru strana vybrala české kreativní studio Lavmi, které zvítězilo ve výběrovém 

řízení, a stalo tak se oficiální agenturou strany pro volební kampaň do PS PČR v roce 

2010. Nápad, kterým agentura zaujala, byl motiv transparentního předsedy, který 

následně v upravené podobě zaplnil billboardy a jiné reklamní nosiče po celé České 

republice (Obrázek 5).

Vzhledem ke zrušeným volbám na podzim roku 2009 přišla strana o možnost 

prezentovat se jako nová politická strana, jako čerstvý vítr ve stojatých vodách české 

politické scény. Na druhou stranu, podle volebního manažera TOP 09 Jaroslava Poláčka, 

se do května 2010 stihly vyprofilovat v řadách strany osobnosti, které odvedly kus 

dobré práce, a jejichž jména nebyla následně pro občany jen nic neříkajícím pojmem. 

                                               

31 V případě Věcí veřejných se liší výše finančních nákladů. Autorka pracuje s částkou 57 715 754 Kč, 

kterou zveřejnila v červnu 2010 společnost Kantar Media, z jejíchž závěrů autorka vychází i v kapitole 

hovořící o financování předvolební kampaně strany SPOZ. 

32 Při analýze předvolební strategie autorka vychází zejména z webových stránek stran TOP 09 

(www.top09.cz) a rozhovoru pořízeného 25. listopadu 2011 s volebním manažerem Jaroslavem Poláčkem.
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Obrázek 5: Předseda má být transparentní

Zdroj: www.top09.cz

Strana podle Poláčka nebyla zaměřena výhradně na jednu cílovou skupinu. 

Podle povolebních šetření však vyšlo najevo, že TOP 09 volilo 29 % prvovoličů 

[lidovky.cz 2010a] a strana je přesvědčena, že našla mnoho voličů i mezi uživateli 

sociálních sítí, zejména Facebooku a Youtube. 

TOP 09 zahájila konečnou fázi své volební kampaně 27. dubna 2010. Hlavními 

komunikovanými tématy byly rozpočtová odpovědnost, vláda práva, státní dluh, 

zdravotnictví a kvalitní školství. Rozpočtovou odpovědnost komunikoval místopředseda

strany Miroslav Kalousek, ostatní témata na celostátní úrovni zaštiťoval předseda strany 

Karel Schwarzenberg. 

7.1. Cílová skupina strany

Podle volebního manažera strany Jaroslava Poláčka strana sledovala cílovou 

skupinu na vývoji stranických preferencí. Od původně plánovaných voleb na podzim 

roku 2009 se profil příznivců TOP 09 radikálně a dynamicky proměnil a bylo potřeba na 

tuto změnu zareagovat i změnou volební kampaně. Strana už se nadále nemohla 

prezentovat jako naprostý nováček na politické scéně, původní téma plánované jako 

stěžejní stavební kámen podzimní kampaně bylo pryč. Navíc poslanci za TOP 09 udělali 

své straně za 6 měsíců určité jméno a nebylo možné nenavázat v kampani na jejich 

práci. 

http://www.top09.cz/
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Vývoj stranických preferencí a volebních modelů strana sledovala na základě 

dostupných informací, které pravidelně poskytovaly agentury specializující se na 

výzkum veřejného mínění. Informace o profilu voliče a další socio-demografické údaje, 

které se v běžné praxi nezveřejňují, měla strana zakoupené od agentury Focus Agency. 

Poláček však zároveň přiznává, že stanovení cílové skupiny nebylo stěžejním bodem 

volebního štábu: „Strana měla jasně daná témata, o kterých chtěla mluvit a 

neuzpůsobovala jejich obsah různým skupinám voličů, nýbrž se snažila o to, aby 

informace byla jasná, srozumitelná a správně pochopená tou skupinou lidí, která říkala, 

že bude volit TOP 09“ [Poláček 2009]. Strana si tedy zjišťovala, jak potenciální voliči 

TOP 09 reagují na její zprávy, ale neměnila jejich obsah ani formu podle toho, zda šlo o 

prvovoliče či druhovoliče apod.

Strana prováděla rozsáhlý průzkum mezi potenciálními voliči až po zveřejnění 

volebního programu na konci dubna 2010. Zajímala se o to, jak byl volební program 

přijat, a jak moc je pevné přesvědčení voličů odevzdat svůj hlas právě TOP 09. 

Vyprofilovala se tak cílová skupina tvořena mladými, vzdělanými a v oblasti IT 

gramotnými lidmi. 

7.2. Personální strategie TOP 09

Kampaň byla velmi výrazně zaměřena na osobu předsedy strany Karla 

Schwarzenberga, který byl jedničkou na kandidátce v Praze, a na místopředsedu 

Miroslava Kalouska, který kandidoval ve Středočeském kraji. Ačkoli celostátně byla 

strana spojena zejména s předsedou Schwarzenbergem, v krajích vévodily reklamám a 

inzertním plochám obličeje krajských kandidátů (přehled lídrů krajských kandidátek 

v Příloze 1). 

Jak jsem již naznačila, TOP 09 hodně vsadila na svého předsedu. Je to 

charismatický, v zahraničí známý, oblíbený a schopný člověk, který zcela jistě nepřišel 

do politiky za účelem výrazného zbohatnutí. Jeho majetek byl v době voleb v roce 2010

největší ze všech předsedů kandidujících stran [Syrovátka, Strnadová 2010]. Důraz na 

Karla Schwarzenberga kladla strana i v billboardové kampani, ve které naznačovala, že 

„Předseda má být transparentní“.  

Strana však odmítá, že by budovala kult osobnosti a věří, že by mohla být 

důvěryhodnou a funkční i v případě, že by její předseda odešel z politiky. Podle 
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volebního manažera nejsou důležité jen tváře, ale i témata, na kterých se strana 

profiluje. Je však nutné si uvědomit trendy současného politického marketingu, které se 

projevily i v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Současný politický trh se 

velmi personalizuje a jednotliví zástupci politických stran stále více pozornosti věnují 

budování svého image a image strany nežli tématům, která prosazují a komunikují vůči 

veřejnosti. Je tedy otázkou, zda by strana získala tak vysokou volební podporu i bez 

osobnosti svého předsedy, který je navíc mezi mladými lidmi, kteří tvořili 29 % voličů 

[lidovky.cz 2010a] TOP 09, velmi respektovanou osobou. 

7.3. Finanční strategie TOP 09

Strana ústy Miroslava Kalouska ve své tiskové zprávě prohlásila, že nebude 

pořádat žádnou finančně nákladnou kampaň, a tím ve své podstatě odmítla kampaň 

negativní, která je finančně velmi nákladná. Důvodem byla ekonomická šetrnost, kterou 

by podle prvního místopředsedy měly projevovat i politické strany [TOP 09 2010a]. 

Podle Parlamentních listů se cena za volební kampaň strany měla pohybovat kolem 

částky 30 000 000 Kč [ol33 2010].

Skutečnou výši finančních nákladů vynaložených na kampaň zveřejnila strana na 

konci roku 2010. Centrálně vydané prostředky se přiblížily hranici 37 000 000 Kč, 

náklady krajů dosáhly částky 16 664 081 Kč34. TOP 09 investovala z centrální úrovně 

zejména v oblastech, jejichž cílem bylo seznámit veřejnost s programem strany a jejími 

představiteli.

Nejvyšší náklady byly investovány do nákupu reklamních prostor.  Za pronájem 

billboardů utratila TOP 09 zhruba 3 miliony korun, tedy necelou desetinu celkového 

rozpočtu. „Oproti schválenému rozpočtu překročila strana náklady především v 

oblasti podporovatelů. Odhad jejich počtu byl vůči roku 2009 podceněn a vyšší četnost

aktivních příznivců strany si vyžádala i vyšší výdaje na materiály pro ně určené [TOP 

09 2010b]. TOP 09 zaznamenala nárůst výloh také v reakci na útok ODS, který chtěl 

upozornit na možné povolební spojení TOP 09 a ČSSD.

Celkově TOP 09 v rámci své kampaně investovala 58 % nákladů do reklamy a 
                                               

33 ol – zkratka autora.

34 Přehled výdajů za kampaň viz Tabulka 7 a Tabulka 8.
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inzerce. Přibližně 10 % z celkových výloh bylo věnováno podporovatelům TOP 09 

(včetně nákladů na produkci aktivit na Facebooku). „Kreativní produkce kampaně se 

pohybovala ve výši 6 % a investice do kampaně v Praze činila zhruba desetinu 

celkového rozpočtu. Podobná částka byla také vynaložena na kontaktní kampaň, 

zajištění všech volebních akcí, konferencí či prezentací“ [TOP 09 2010b].

Tabulka 7: Struktura volebních nákladů TOP 09

Kategorie Fakturace35

Venkovní reklama 9 573

Vlastní produkce 452

Podporovatelé 2 419

Inzerce 5 044

Eventy 2 327

WWW 0

Kreativa 2 108

On line 3 192

Dárkové předměty 1 203

Fotograf 36

Video 2 435

Výzkumy 755

Direct mail 3 241

Praha 4 164

Nezařazeno 15

Celkem 36 964

                                               

35 Částky jsou uvedené v tisících Kč.
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Tabulka 8: Volební náklady krajů (volby do PS PČR 2010)

Kraj Volební náklady36

Hl. město Praha 1 951 314

Středočeský 2 025 803

Jihočeský 314 291

Plzeňský 1 761 290

Karlovarský 937 884

Ústecký 1 234 029

Liberecký 197 297

Královéhradecký 1 591 787

Pardubický 1 494 081

Vysočina 835 804

Jihomoravský 1 676 717

Olomoucký 696 338

Moravskoslezský 1 737 357

Zlínský 210 089

Celkem 16 664 081
Zdroj: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-naklady-volebni-kampane-4795.html

7.4. Komunikační strategie TOP 09

Jak již bylo naznačeno, celá komunikační strategie na celostátní úrovni byla 

velmi silně spjata s předsedou strany, který byl pro mnohé potenciální voliče symbolem 

české tradice a nezkorumpovanosti. Jak TOP 09 ve své billboardové kampani velmi 

dobře vystihla – „Předseda má být transparentní“. Dalším heslem, které prozrazovalo, 

že reklama je z dílny TOP 09, bylo zejména „Víc než si myslíte“37. Toto ústřední 

volební motto užívala strana jako odpovědi na otázky týkající se vzdělání, zdravotnictví, 

zadlužování státu apod. 

TOP 09 ve své komunikační kampani hodně apelovala na mladé a odpovědné 

voliče, kteří se ztotožňují s ideály konzervativní a pravicové politiky. Bylo to patrné na 

reklamních poutačích, které hlásaly, že „Opovědní chtějí žít bez dluhů“, „Odpovědní 

jdou s námi“, „Odpovědní chtějí práci, ne dávky“ [TOP 09 2010a] a jiné. 

                                               

36 Částky jsou uvedené v Kč.

37 Viz Příloha 2.

http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-naklady-volebni-kampane-4795.html
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Podle slov Karla Schwarzenberga i volebního manažera se strana snažila říkat 

pravdu a uvádět věci v takovém stavu, v jakém skutečně byly. Strana se vyhýbala 

populismu a negativní kampani. Vymezila se pouze týden před volbami vůči možné 

povolební spolupráci s ČSSD [TOP 09 2010c].

Strana spolupracuje s hnutím Starostové a nezávislí, což celostátní volební 

kampaň činilo více kontaktní. Takovýto druh kampaně je typický spíše pro komunální 

volby [TOP 09 2010a], ale TOP 09 věřila, že jí strategie přinese úspěch. Do kampaně 

před parlamentními volbami zapojila více než 1 500 starostů z celé České republiky. 

Kampaň TOP 09 vyvrcholila Koncertem pro Karla, který proběhl ve středu 26. 

května 2010 na Kampě. Celou akcí provázela Ester Kočičková, hudební vystoupení 

doplnila i představení pro rodiče s dětmi. „Na Koncert pro Karla dorazily stovky 

diváků. Mezi nimi přišla TOP 09 podpořit i herečka Eva Holubová, výtvarník Jaroslav 

Róna nebo (tehdejší, poznámka autorky) ministr financí Eduard Janota“ [TOP 09 

2010d].

7.4.1. Reklamní aktivity

TOP 09, stejně jako jiné strany, využila možnosti volebních spotů v České 

televizi38 a v Českém rozhlase, které tato veřejnoprávní média nabízí zdarma. 

V televizním spotu se předseda strany Karel Schwarzenberg představil jako admirál 

lodi, která zachraňuje lidi topící se v rozbouřených vodách české politiky. Z paluby jsou 

následně vylévána vědra s modrou a oranžovou tekutinou (značící ODS a ČSSD) a 

vymetány rudé krysy (odkazující na KSČM). Na televizním spotu oceňovali odborníci 

především humor a ironii, se kterou TOP 09 pracuje, a která jim pomáhá získávat přízeň 

mladých voličů. 

TOP 09 se zaměřila také na reklamu na venkovních reklamních nosičích

(billboardy, telefonní budky, rámečky v metru a ve vlacích, reklamní prostory pod 

pouličními hodinami, CLV vitríny, plakáty, letáky, samolepky aj.). Na těch z větší části 

Karel Schwarzenberg prezentuje hlavní hesla strany, kterými byla rozpočtová 

odpovědnost, vláda práva, státní dluh, zdravotnictví, kvalitní školství aj.

                                               

38 Volební spoty všech zkoumaných politických stran jsou součástí diplomové práce a jsou k dispozici na 

přiloženém CD. 
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Straně vyjadřovali podporu tzv. podporovatelé – lidé, kteří chtěli veřejně vyjádřit 

své sympatie s TOP 09. Kromě známých osobností, jejichž seznam je k nalezení na 

webových stránkách strany, byli mezi podporovateli zejména sami voliči. Stranu 

propagovali samolepkami na autech či dokonce dětských kočárcích (slogan „Jedu s TOP 

09“). Kromě nálepek strana nabízela k prodeji klasické propagační předměty. Velký 

úspěch zaznamenaly pivní podtácky a sedací polštáře s nápisem „Spíme s Karlem“39, 

kterými strana cílila na mladší voliče. Poselství TOP 09 je na podtáccích vyjádřeno 

s humorem a nadhledem například skrze hesla „Snižuje alkohol sexuální výkon? Víc 

než si myslíte.“ nebo „Kolik kluků se dnes zamiluje? Víc než si myslíte.“ Strana také 

nechala vyrobit plakáty, které umístila do hudebních klubů.

Dalším reklamním materiálem byl regionální pamflet Pražský kurýr (Obrázek

6), ve kterém strana představovala svoje kandidáty, aktivity a volební program. Každá 

oblast hlavního města nalezla v časopise vlastní přílohu, která řešila problémy dané 

městské části.

Obrázek 6: Pražský kurýr

Zdroj: http://www.top09.cz/regiony/praha/prazsky-kuryr/

                                               

39 Sedací polštáře nechala vyrobit firma Fatboy a inzerovala je v Praze na billboardech. Tvář Karla 

Schwarzenberga vyobrazil David Černý, polštáře se prodávaly v nákladu 50 ks, cena byla 6 000 Kč za 

kus [Černý 2010] (viz Příloha č. 3).  

http://www.top09.cz/regiony/praha/prazsky-kuryr/
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7.4.2. Kontaktní kampaň

Členové TOP 09 své mítinky s voliči pojali velmi netradičně. Veleúspěšná 

roadshow „Piva s Karlem“, zavítala do několika měst po celé České republice. 

Kandidáti do Poslanecké sněmovny si v restauračních zařízeních povídali se svými 

potenciálními voliči a představovali jim svoje návrhy řešení nepříjemné ekonomické 

situace. Podobná metoda kontaktní kampaně cílí nejen na rozhodnuté voliče, ale má 

velký potenciál i u nerozhodnutých voličů, kteří na podobný mítink přijdou z čiré 

zvědavosti. Takoví hosté pak kladou kandidátovi nepříjemné a útočné otázky a politik 

nemá šanci se vyhnout jejich zodpovězení. Pokud se mu povede podat uspokojivou 

odpověď, může své straně zvýšit volební zisky.

Roadshow se nechala inspirovat kampaní Karla Schwarzenberga do Senátu 

v roce 2004, kdy nynější předseda strany pořádal volební mítinky v hospůdkách na 

území Prahy 6, za kterou kandidoval. 

7.4.3. Nová média

Kromě tradičních marketingových tahů využila TOP 09 i novou formu 

komunikace s voliči a vsadila na sociální sítě, zejména videa na Youtube a stránku na 

Facebooku a Twitteru. TOP 09 má na Facebooku přes 47 500 fanoušků40, čímž naprosto 

převyšuje ostatní relevantní politické strany, které jsou na tomto sociálním médiu 

aktivní (viz Tabulka 9). Podle Jaroslava Poláčka však nebyl důraz na sociální sítě a nová 

média kladen pouze pod vlivem okolností, kdy se postupně ukazovalo, že právě 

uživatelé těchto informačních a komunikačních kanálů budou pravděpodobně volit TOP 

09. Prvotním zájmem strany byla kvalitní a rychlá komunikace s podporovateli, kteří 

chtěli stranu vlastními silami propagovat. 

TOP 09 se před volbami snažila nejen o pravidelné příspěvky na svůj 

facebookový profil, ale vymýšlela i interaktivní aplikace pro své fanoušky. Přišla 

s nápadem TOP lokátoru, který ukazoval kolik facebookových podporovatelů se nachází 

v určitém městě, využila aplikaci Oznámkujte se, kdy si fanoušci mohli dát do formátu 

poštovní známky svou fotku a umístit ji jako své profilové foto (Obrázek 7). Aplikace 

                                               

40 https://www.facebook.com/top09cz
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známky (apps.facebook.com/oznamkujse/) měla být součástí předvolební kampaně již 

před nakonec neuskutečněnými podzimními volbami v roce 2009. Nápad se ale straně 

velmi líbil, a tak ho podle volebního manažera „zakonzervovala“ a využila až na jaře 

2010.

Tabulka 9: Počet fanoušků na Facebooku

Strana Počet fanoušků na Facebooku

TOP 09 47 747

ODS 21 261

VV 20 258

Strana Zelených 6 349

SPO - Zemanovci 2 211

KSČM 72

ČSSD nemá oficiální profil na Facebooku

KDU-ČSL nemá oficiální profil na Facebooku

Zdroj: www.facebook.com

Obrázek 7: Aplikace Oznámkujte se

Strana kromě Facebooku vyvinula a začala využívat vlastní komunikační 

sociální síť MY.TOP09. Inspirací pro MY.TOP09 nebyl pouze známý portál Baracka 

Obamy (MYBO), ale i podobné projekty z Velké Británie nebo Německa. „TOP 09 se 

zavázala, že nebude činit rozdíl mezi členem a podporovatelem, protože jde o společnou 

věc. Strana chce být otevřená vůči sobě i veřejnosti“ [TOP 09 2010e]. Celý systém je 

provázán s Facebookem, takže aktivity na obou serverech mohou být propojeny. Lidé se 

mohou na stánkách my.top09.cz registrovat a diskutovat o nastolených tématech. Navíc 

http://apps.facebook.com/oznamkujse/
http://www.my.top09.cz/
http://apps.facebook.com/oznamkujse/
http://www.my.top09.cz/
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strana skrze tento komunikační kanál představuje své členy prostřednictvím 

pravidelných rozhovorů. 

7.4.4. Podporovatelé a dobrovolníci 

Využití dobrovolníků a podporovatelů ve volebních kampaních je velmi 

efektivní a levný nástroj propagace strany. V České republice se potenciál dobrovolníků 

naplno využil až v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, kdy TOP 09 měla 

omezené finanční prostředky, které mohla na kampaň použít, a proto vítala do svých řad 

každého nadšence, který byl ochoten straně pomoci. 

TOP 09 se ve své kampani zaměřovala na aktivní komunikaci se svými

podporovateli. Strana spustila v kampani 3 on-line projekty. Prvním byl 

web www.1000kocaru.cz pro podporovatele vozící reklamu na svých vozech. O pár dnů 

později otevřela virtuální návod jak volit (www.snemovni-volby.cz) a následně 

zpřístupnila komunitní portál (duben 2010). Strana vynaložila na projekty určené 

podporovatelům více prostředků než na billboardy. [TOP 09 2010e].

Na konci ledna roku 2010 se TOP 09 obrátila na své fanoušky a podporovatele 

s žádostí o podněty a připomínky k vlastní volební kampani. Sešlo se 313 podnětů, 

z nichž 14 dní před volbami do PS byl realizován první z nich. Jednalo se o historicky 

pojatou hru, která je založena na známých Karlech v českých dějinách41.

7.5. Strategie mezistranických vztahů

Strana TOP 09 se téměř po celou dobu své předvolební kampaně, kterou spustila 

na konci dubna 2010, distancovala od negativní reklamy. Tato strategie umožňovala 

straně vytvořit následnou koalicí téměř s jakoukoli politickou stranu. Týden před 

volbami se však v novinách objevily inzeráty naznačující povolební koalici s ČSSD. 

Kdo byl autorem inzerátů, není do dnešního dne jasné, ale aféra vyvolala konkrétní 

reakci TOP 09. 25. května 2010 po zasedání výkonného výboru učinila strana 

prohlášení, ve kterém deklaruje „následující usnesení: TOP 09 jednomyslně podporuje 

veřejný závazek svého předsedy Karla Schwarzenberga nevstoupit po volbách do 

                                               

41 Více o hře na http://www.top09.cz/hra/

http://www.1000kocaru.cz/
http://www.1000kocaru.cz/
http://www.snemovni-volby.cz/


71

koalice s ČSSD. Je zřejmé, že volební program sociální demokracie obsahuje 

nesplnitelné sliby a stávající ekonomickou situaci nereflektující závazky. Vize strany 

vedené Jiřím Paroubkem pro následující volební období jsou naprosto neslučitelné s 

programem TOP 09“ [TOP 09 2010f].

Vzájemné osočování pravicových stran ODS a TOP 09 ohledně možné 

povolební spolupráce s ČSSD ochladilo vztahy obou stran. Karel Schwarzenberg na 

tiskové konferenci prohlásil: „Strana bere na vědomí, že ODS v závěru kampaně 

namísto věcné argumentace útočí na TOP 09, aniž by se tak tvrdě vymezovala vůči 

ČSSD či Věcem veřejným. Inzeráty, kterými nás ODS hanobí, chápeme jako její 

politické prohlášení“ [TOP 09 2010f].

  

7.6. Shrnutí

Na české poměry byla předvolební kampaň TOP 09 neotřelá a inovativní. Strana 

příjemně překvapila i svou pevnou pozicí vůči negativní kampani, místo níž vsadila na 

strategii humornou a provokativní. Kromě již zmíněných netradičních technik kontaktní 

kampaně, respektive komunikační kampaně jako celku, vyvolala strana 

celospolečenskou diskusi o vhodnosti složenky, kterou posílala občanům České 

republiky, a skrze kterou je žádala o zaplacení poměrné částky státního dluhu (viz 

Obrázek 8). Podle volebního manažera si strana zakládala na pravdivém informování 

veřejnosti o stavu státních financí a jako jediná strana se nebála přiznat, že do budoucna 

budou potřeba reformy a škrty. To se snažila vyjádřit právě rozeslaným letákem ve 

formě složenky. „Ta částka je šokující, ale pravdivá. Prosím o pochopení zejména ty, 

kterým se udělalo nevolno, je mi to líto, ale situace je velmi vážná - dělá se nám prostě 

špatně z pravdy," řekl 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek [TOP 09 2010g].
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Obrázek 8: Složenka na uhrazení poměrné částky státního dluhu

Zdroj: TOP 09 (2010h)

8. Předvolební strategie strany Věci veřejné42

Finální fázi volební kampaně spustila strana Věci veřejné 20. dubna 2010. Pod 

taktovkou volebního manažera Víta Bárty se politický subjekt působící do té doby 

pouze na komunální úrovni pustil do boje o poslanecká křesla. Cílil zejména na 

středového voliče s liberálními postoji, který si již nechce vybírat mezi zkostnatělými 

politickými stranami, jež v České republice působily od jejího vzniku na počátku 90. let. 

Věci veřejné se ve volební kampani profilovaly jako strana odhodlaná bojovat 

s korupcí a vymezující se proti politickým dinosaurům. Podle mluvčího Jakuba Žižky 

nestavěla strana svou komunikaci vůči voličům pouze na popularitě svého předsedy

Radka Johna. Akcentovala i celospolečenská témata, která jiné strany opomíjely, 

navrhovala zavedení více prvků přímé demokracie do politického systému České 

republiky, zvláště pak přímou volbu starostů a hlavy státu. Právě obsahem sdělení 

volební kampaně se podle Žižky Věci veřejné lišily od konkurenčních politických stran 

kandidujících do Poslanecké sněmovny. 

                                               

42 Při popisu kampaně Věcí veřejných vychází autorka zejména z materiálů dostupných na 

www.veciverejne.cz a z rozhovoru s tiskovým mluvčím strany Jakubem Žižkou.
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Volební kampaň uvedl Radek John ve vojenském stylu. Při zahajovacím mítinku 

nechal vystřelit symbolickou dělovou ránu směrem k Úřadu vlády ČR, aby tak dodal 

razanci svým slovům, že Věci veřejné odstraní z české politické scény dlouhodobě a 

nepříliš efektivně působící politiky. 

8.1. Personální strategie Věcí veřejných

Ačkoli strana primárně nespoléhala na popularitu Radka Johna, je nutno 

podotknout, že se stejně jako u dalších dvou zkoumaných stran, stal John, který byl 

předsedou strany zvolen v červnu 2009, tváří volební kampaně. Bývalý reportér televize 

Nova, spoluautor pořadu Na vlastní oči, měl straně dodat nálepku transparentnosti a 

dokázat tak voličům, že Věci veřejné budou, stejně jako jejich předseda ve svých 

pořadech, odhalovat korupční praktiky veřejné správy, upozorňovat na ně a vymezovat 

se proti podobnému jednání. Není divu, že se Radek John stal měsíc před volbami 

nejpopulárnějším politikem (Obrázek 9). Hlavní Johnovou devízou byl podle politologů 

fakt, že ho většina lidí nevnímala jako politika. Podle komentátora Jindřicha Šídla se 

Radek John vezl na vlně popularity stejně tak, jako se to dříve povedlo Vladimíru 

Železnému nebo Janě Bobošíkové [HydePark ČT24 2010]. 

Kromě tváře předsedy Radka Johna strana komunikovala výrazný ženský 

element na svých kandidátních listinách. Ty vedly ve třech krajích ženy – Kristýna Kočí 

(Moravskoslezský kraj), Kateřina Klasnová (Středočeský kraj) a Lenka Andrýsová 

(Olomoucký kraj). Pozornost k ženskému osazenstvu měl přilákat i billboard, kde 

předseda strany vyzývá „Volte naše holky“43 (Obrázek 10). Plakát, na němž kromě 

zmíněných ženských lídrů kandidátních listin vystupovala i pražská dvojka Karolína 

Peake, byl sice původně určen pro nakonec neuskutečněnou podzimní volební kampaň 

v roce 2009, nicméně vyjadřuje postoj funkcionářů Věcí veřejných k rovnocennému 

zastoupení mužů a žen ve vysoké politice. 

                                               

43
Věci veřejné se nechaly inspirovat původním plakátem ODS, na kterém byli vyfoceni 4 členové ODS 

včetně Mirka Topolánka a Ivana Langera, jenž lemoval v létě roku 2009 hlavní pozemní komunikace na 

cestě do Chorvatska. Billboard vybízel Čechy k tomu, aby si na dovolené užívali a nemysleli na politiku. 
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Obrázek 9: Popularita českých politiků v dubnu 2010

Zdroj: STEM 

Obrázek 10: Volte naše holky

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/

Podzimním billboardem se Věci veřejné nechaly inspirovat i v jarní kampani 

před volbami do Poslanecké sněmovny. Šestice političek VV nafotila sexy kalendář, 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Krasky-z-Veci-Verejnych-pry-miri-mezi-radove-cleny-Ulohu-splnily-181669
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který byl určen k prodeji v e-shopu a dražbě, jejíž výtěžek strana věnovala na 

charitativní účely. V kalendáři se kromě čtyř výše zmíněných žen z billboardu objevily i 

Markéta Reedová a Jana Pařízková. Ženy fotografoval známý fotograf Ondřej Pýcha. 

Podle Kristýny Kočí chtěly dámy Věcí veřejných poukázat na fakt, že strana disponuje

na rozdíl od konkurenčních subjektů nejen vzdělanými politiky, ale i vzdělanými a 

krásnými političkami [Kopecký 2010]. 

8.2. Finanční strategie Věcí veřejných

Strana VV původně plánovala utratit za volební kampaň do Poslanecké 

sněmovny 10 milionů korun [Machová 2011]. Podle výroční zprávy však celkově za 

volby v roce 201044 utratila přes 108 milionů Kč. Jak nákladná byla jarní volební 

kampaň však odmítla strana prozradit. Podle mluvčího Věcí veřejných Jakuba Žižky 

jsou výdaje k nalezení právě ve výroční zprávě z roku 2010. Tam jsou ale k dispozici 

pouze již zmíněné celkové náklady za loňský volební rok45. 

Podle serveru aktuálně.cz strana utratila za parlamentní kampaň 22,9 milionů 

korun [Machová 2011], avšak server týden.cz přináší čísla ještě několikanásobně vyšší. 

Společnost Admosphere, která se zabývá monitoringem inzerce, odhaduje náklady na 

volební kampaň strany až na 87 milionů korun. Tato informace vychází z platných 

ceníků firem, u kterých si Věci veřejné objednaly inzerci a billboardy. Podle 

funkcionářů VV však strana získala výraznou slevu, která vysvětluje markantní rozdíl 

mezi prvotním desetimilionovým odhadem a uvedenou osmkrát vyšší sumou [týden.cz 

2011].

Třetím údajem, který média ve spojitosti s náklady kampaně VV uvádí, je částka 

57 715 754 Kč, kterou v červnu 2010 zveřejnila společnost Kantar Media. Vzhledem 

k tomu, že můžeme obnosy vynaložené na kampaň srovnat i s jinými politickými 

stranami, přiklání se autorka diplomové práce k poslední zmiňované částce a s tímto 

údajem také v textu pracuje. 

                                               

44 V roce 2010 se kromě voleb do Poslanecké sněmovny konaly i volby senátní a komunální. 

45 Výroční zpráva VV z roku 2010 je součástí diplomové práce jako Příloha 4.
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8.3. Komunikační strategie Věcí veřejných

Věci veřejné, stejně jako strana TOP 09, hodně vsázely na popularitu svého 

předsedy a snažily se těžit z jeho minulosti, která nebyla zatížena žádnými politickými 

skandály. Pro mnohé občany byl Radek John příkladným bojovníkem proti korupci, 

který vnese do politiky čerstvý vítr a začne novou éru transparentní státní správy.

V tomto duchu se nesla i celá kampaň, kterou Věci veřejné pojaly jako vymezující se. 

Upozorňovaly na nutnost obměny politické scény a odstranění dinosaurů minulosti, 

kteří stojí za zadlužením české společnosti a neprůhlednými veřejnými zakázkami.  

Kromě svého předsedy strana skrze tradiční marketingové nástroje 

komunikovala přímou demokracii, kterou prosazuje i ve vlastních vnitrostranických 

řadách. Například nominace lídrů kandidátních listin v jednotlivých krajích České 

republiky (jejichž seznam je Přílohou 3 diplomové práce) byly potvrzeny ve veřejné 

online volbě, které se v únoru 2010 zúčastnilo téměř 6000 lidí, tedy více než třetina 

registrovaných příznivců strany [Heřmánková 2010]. 

Fakt, že jsou Věci veřejné novou alternativou pro středového voliče s liberálními 

postoji, na kterého strana podle Jakuba Žižky primárně snažila zacílit svou předvolební 

kampaň, potvrzuje i slogan, který strana využívala na billboardech a internetových 

bannerech. Jedná se o motto „Už nevolte menší zlo. Volte VV!“ (Obrázek 11).

Obrázek 11: Volební motta strany Věci veřejné

Zdroj: www.veciverejne.cz

http://www.veciverejne.cz/
http://www.veciverejne.cz/
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8.3.1. Reklamní aktivity

Relativně kladně byl hodnocen volební televizní klip Věcí veřejných. Odkazuje 

na zmiňovaný konec vlády politických dinosaurů, kteří jsou zodpovědní za korupční 

politické prostředí a vysoký stání dluh. V televizním spotu vystupují kromě předsedy 

Radka Johna i Milan Šťovíček (lídr kandidátky v Ústeckém kraji), Viktor Paggio (lídr 

kandidátky v Jihočeském kraji), Karolína Peake (kandidátka v Praze), Kateřina 

Klasnová (lídr kandidátky ve Středočeském kraji) a Kristýna Kočí (lídr kandidátky 

v Moravskoslezském kraji). 

Podle odborníka na marketingovou komunikaci Daniela Köppla a politologa

Jana Kubáčka je klip klasickým volebním spotem devadesátých let. „Z celého spotu 

vlastně ani není moc jasné, na koho reklama míří. Tento rozpor je vidět i v tom, že 

reklama je rozdělená na dvě části, které k sobě nesedí," komentuje Daniel Köppl, 

šéfredaktor týdeníku Marketing & Média [Verner 2010]. Jan Kubáček byl ke spotu VV 

méně kritický: „Věci veřejné nabídly zajímavý formát volebního klipu. Je sugestivní, 

staví na jednotlivých tvářích kandidátů napříč republikou, věkem, zkušenostmi. Pracuje 

s protestem a kritikou, ale dává jí tematické vyznění. Jen překvapuje přítomnost lídra 

Radka Johna v tmavé místnosti, někde mezi tvůrčí kanceláří a sklárnou, což zbytečně 

ubírá razanci jeho sdělení. Přesto jde o jeden z nejzdařilejších klipů, který má šanci se 

vrýt do paměti diváka, posluchače či návštěvníka internetu tím, že dává stručné 

argumenty pro volební podporu“ [Verner 2010].

Dalším reklamním materiálem, který VV využily ve své volební kampani, byl

časopis Věci veřejné (Obrázek 12), čtrnáctideník vycházející v nákladu 4 miliony kusů 

[Kaiserová 2009]. V něm strana prezentovala nejen své kandidáty do volebního klání, 

ale i své postoje k různým tématům a upozorňovala na nedostatky českého politického 

prostředí.
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Obrázek 12: Časopis Věci veřejné

Zdroj: http://www.grafixon.cz/images/reference/27b9_casopis.jpg

8.3.2. Véčkaři

Malé politické strany vsadily v parlamentních volbách 2010 na dobrovolníky, 

kteří jim zdarma pomáhali s propagací strany, případně organizováním volebních 

mítinků. Kromě rozsáhlé sítě podporovatelů strany TOP 09 jsou toho důkazem i tzv. 

Véčkaři.

Véčkařem neboli registrovaným příznivcem strany se může stát každý, kdo se 

chce podílet na chodu Věcí veřejných, na vytváření volebního programu i na volbě 

předsedy, ale nechce být oficiálním členem politického subjektu. Registrování Véčkaři 

se můžou přihlásit do zabezpečené sekce webu, kde mají svůj profil a přístup k 

http://www.grafixon.cz/images/reference/27b9_casopis.jpg
http://www.grafixon.cz/images/reference/27b9_casopis.jpg
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exkluzivnímu informacím zveřejňovaným pouze členům strany a jejím příznivcům. 

Véčkaři se také mohou zúčastnit diskusí pod články, hlasování ve stranických 

referendech a vnitrostranických primárkách či volby předsedy strany.

8.4. Strategie mezistranických vztahů

  Věci veřejné se již ve své volební kampani vymezovaly vůči politickým 

dinosaurům, mezi které předseda Radek John řadil například tehdejšího předsedu 

sociální demokracie Jiřího Paroubka a lídra TOP 09 Miroslava Kalouska. Do koalice 

odmítl jít také s KSČM [lidovky.cz 2010b]. Vzhledem k povaze strany, jejímu umístění 

na pravo-levém politickém kontinuu a počtu odevzdaných hlasů, který se podle 

posledních předvolebních průzkumů pohyboval kolem 9 %, však bylo pravděpodobné, 

že se strana může stát po volbách koaličním partnerem jedné z velkých politických 

stran. Pokud měly tedy Věci veřejné vládní ambice, musely by se stát součástí vládní 

koalice, která by zcela jistě byla tvořena buď ČSSD, nebo ODS. Podle Radka Johna má 

strana sice programově blíže k pravicové ODS, ale koalici s ČSSD v případě odchodu 

Jiřího Paroubka z postu předsedy nevyloučila.  

Napjaté mezistranické vztahy měla strana před volbami zejména se sociální 

demokracií. Ta se ve svých tiskových zprávách a prohlášeních neustále vyjadřovala 

k osobě Radka Johna a jeho působení ve společnosti Ora Print, vztahu k Všeobecné 

zdravotní pojišťovně a státnímu podniku Lesy ČR. ČSSD šířila informace o Johnovi po 

internetu a antikampaň vyvrcholila vytvořením webového portálu 

www.priznaniradkajohna.cz [Věci veřejné 2010]. Na základě neustávajících ataků vůči 

jeho osobě podal Radek John na sociální demokracii žalobu na ochranu osobnosti.  

8.5. Shrnutí

Strana Věci veřejné vsadila v předvolební kampani zejména na popularitu svého 

předsedy a jeho nezatíženost korupčními a politickými skandály. Kromě Radka Johna 

byly před volbami v médiích výrazně vidět i ženy VV, zejména díky nafocení 

odváženého černobílého kalendáře, kterým se strana snažila dát najevo svůj kladný 

postoj k rovnocennému genderovému zastoupení ve vrcholné politice. 

I přesto, že volební televizní spot Věcí veřejných byl politologem Janem 

http://www.priznaniradkajohna.cz/
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Kubáčkem označen za jeden z nejzdařilejších, nebyla kampaň strany nikterak zajímavá, 

i když využila vtipnou metaforu, když českou politickou scénu přirovnala ke světu, ve 

kterém dlouhá léta vládli dinosauři. Strana používala klasické komunikační nástroje, 

jakými jsou tisková prohlášení, kontaktní kampaň a inzerce a nesnažila se zaměřit více 

cílových skupin například tím, že by vytvořila paralelní kampaň pro mladé voliče na 

sociálních sítích. 

9. Předvolební strategie Strany práv občanů – Zemanovci46

Strana práv občanů – Zemanovci představila svou kampaň nejdříve ze 

zkoumaných stran, a to již na počátku března, kdy zveřejnila nejen svůj volební 

program, ale představila i autobus Zemák, kterým Miloš Zeman již v dobách, kdy stál v 

čele ČSSD, objížděl republiku. Vedením volební kampaně byl pověřen Miroslav Šlouf, 

bývalý vedoucí poradců Miloše Zemana v době, kdy byl premiérem ČR, a jeho 

dlouholetý přítel. Motty SPOZ byla například „Nechceme státní bankrot“, „Nechceme 

další CzechTek“, „Kdo nechce Paroubka, volí Zemanovce“ či „Máte právo změnit 

politiku“. 

Strana v kampani komunikovala zejména směrem ke středovému a levicovému 

voliči, odkazovala se na principy sociální demokracie a navrhovala zavedení přímé 

volby starostů a prezidenta, snížení nezaměstnanosti, boj proti korupci či podporu 

učňovského školství a technických oborů. 

9.1. Personální strategie SPOZ

Kampaň byla velmi výrazně postavena na osobě předsedy strany Miloše 

Zemana, který se objevoval nejen na celostátních volebních plakátech, ale i v krajích, 

kde nekandidoval, například na Vysočině (Obrázek 13). 

                                               

46 Při popisu předvolební kampaně vycházela autorka zejména z informací dostupných na webových 

stránkách strany www.spoz.cz
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Obrázek 13: Volební plakát SPOZ v Kraji Vysočina

Zdroj: http://www.spoz-vysocina.cz/?cat=15

Kromě svého předsedy se však SPOZ snažila čelit útokům, že je stranou 

politických dinosaurů a vysloužilců, jak politiky typu Miroslava Kalouska, Miloše 

Zemana a dalších, kteří působí na české politické scéně již od počátku vzniku republiky, 

nazývaly Věci veřejné. Proto byly zejména v billboardové kampani využívány tváře 

dvou mladých místopředsedů SPOZ. Jednalo se o Vladimíra Höniga (27), lídra pražské 

kandidátky, a lídra SPOZ v Olomouckém kraji Radka Augustina (33). 

9.2. Finanční strategie SPOZ

Strana práv občanů – Zemanovci ve své výroční zprávě, stejně jako Věci 

veřejné, neuvádí přesnou částku, kterou utratila za kampaň před volbami do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. Podle agentury Kantar Media, která krátce po volbách zveřejnila 

náklady stran na volební kampaně, vynaložila SPOZ na svou propagaci 29 032 691 Kč 

http://www.spoz-vysocina.cz/?cat=15
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[politika24.cz 2010]. Strana utratila přibližně 23 300 000 Kč za tištěnou reklamu, tedy 

inzeráty v denním tisku, týdenících a dalších tištěných médiích. Zbylé peníze strana 

investovala do outdoorové reklamy – billboardů, letáků, plakátů v metru apod. 

Na billboardovou reklamu SPOZ vynaložila přibližně 2 miliony korun. Podle 

lídra pražské kandidátky Vladimíra Höniga strana umístila po celé České republice asi 

500 billboardů, přičemž původně se tomuto druhu reklamy chtěla úplně vyhnout. Tlak 

ostatních stran a jejich masivní billboardová kampaň však přinutily i SPOZ k zaplacení

pronájmu několika venkovních reklamních nosičů. Zemanovci podle Höniga přesto 

považovali billboardy pouze za doplněk kampaně. „Hlavní směr našeho postupu je 

kontaktní kampaň,“ sdělil místopředseda strany v dubnu 2010 deníku Právo [Přibil, 

Ovčáček 2010].

Zemanovci byli jednou z mála politických stran, která dokázala dodržet 

předvolební odhady finančních nákladů, jež na kampaň vynaloží. Miloš Zeman 

v rozhovoru pro periodikum Týden již v lednu 2010 odhadl náklady předvolební 

kampaně na 30 milionů korun [Pospíšilová 2010]. 

9.3. Komunikační strategie SPOZ

SPOZ komunikovala ve volbách zejména svého předsedu Miloše Zemana. 

Vsázela na jeho politickou minulost a oblibu (někdy vulgární) rétoriky ve společnosti, 

kdy se nevybíravě vyjadřoval o novinářích a dokázal vnést do svých proslovů humor a 

ironii. Strana se zaměřila především na levicového voliče a s heslem „Neslibujeme, ale 

nabízíme“ prosazovala snížení nezaměstnanosti, boj proti korupci, úspornou lékovou 

politiku, podporu učňovského školství a odborného technického vzdělávání namísto 

zavádění školného a možnost panašování47 při volbách. 

Strana ke své propagaci využila venkovní reklamní nosiče, televizní a 

rozhlasové spoty a v rámci kontaktní kampaně vyrazila do boje se svou hlavní zbraní -  

autobusem Zemákem. Strana před volbami oscilovala kolem 5 % hranice, která je nutná 

                                               

47 Panašování mohou využívat čeští voliči pouze ve volbách do zastupitelstev obcí. Jde 

o možnost preferovat kandidáty na více kandidátních listinách. V České republice tento způsob volby 

existuje již od roku 1990. Voliči mají možnost zakřížkovat tolik kandidátů, kolik má obecní zastupitelstvo 

členů [Balík 2009: 97]. 
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pro zisk mandátu, a proto byla nucena vymyslet takovou volební kampaň, která by jí 

dokázala získat nerozhodnuté voliče. Vyrukovala tedy se známým autobusem Miloše 

Zemana, který mnozí znali z dob jeho působení v sociální demokracii. Právě na voliče 

sociální demokracie SPOZ primárně cílila. 

Televizní klip, ve kterém strana představuje svůj program, se příliš nevydařil. 

Odborník na marketing Daniel Köppl i politolog Jan Kubáček se shodují, že spot 

nepůsobí na televizního diváka důvěryhodně kvůli absenci očního kontaktu. Přímo do 

kamery se pouze na okamžik podívá v závěru klipu Miloš Zeman. „Výsledkem je, že 

diváci s velkou pravděpodobností neudrží u této reklamy pozornost,“ říká Daniel Köppl 

[Verner 2010].  

9.3.1. Kontaktní kampaň

Stejně jako TOP 09, cestovala i Strana práv občanů – Zemanovci v rámci 

roadshow po všech krajích České republiky. V legendárním autobuse Zemáku, který 

Miloši Zemanovi pomohl v roce 1998 vyhrát volby, vyrazil tým předsedy strany na 

dvouměsíční putování po českých a moravských městech, aby v květnu zakotvil 

v Ústeckém kraji, ve kterém stál Miloš Zeman v čele kandidátky a bojoval přímo proti 

Jiřímu Paroubkovi, kvůli němuž v roce 2007 opustil řady sociální demokracie.

Nápad objíždět kraje vlastním autobusem se zrodil v roce 1996 v hlavě 

Miroslava Šloufa, který straně SPOZ vedl v roce 2010 volební kampaň. Inspirovat se 

v devadesátých letech nechal volebních autobusem polského prezidenta 

Kwasniewského [Tabery 2006: 116]. Oproti roku 1996, kdy Zemák vyrazil na svou 

první cestu, se změnila nejen strana, za kterou jezdí, ale i jeho podoba. Starou karosu, 

kterou nyní vlastní JZD Hoštice u Volyně, vystřídal pronajatý moderní dálkový autobus, 

se kterým Miloš Zeman sklízel úspěchy. Přitom se podle autorů kampaně nejednalo o 

velkou finanční zátěž – náklady na pronájem moderně vybaveného autobusu vyšly 

stranu přibližně na půl milionu korun [phe48 2010]. 

Autobus Zemák vyjel podle plánů na počátku března z Prahy a udělal okružní 

jízdu po celé České republice. Z hlavního města se přesunul do Středočeského kraje, 

                                               

48 Phe – zkratka autora 



84

dále do Severních Čech a pokračoval proti směru hodinových ručiček po celé zemi. 

Kromě originálního způsobu dopravy na jednotlivé happeningy a předvolební 

mítinky, dbali Zemanovci na jejich příjemný průběh. Pokud počasí dovolilo, opékaly se 

klobásy, pilo pivo, víno i slivovice a becherovka – to vše strana prodávala za jednotných 

13 Kč, které symbolizovaly číslo 13, pod kterým SPOZ kandidovala do Poslanecké 

sněmovny. 

9.3.2. 30 příběhů Miloše Zemana

Předvolební kampaň strany vedené Milošem Zemanem si zdařile pohrála 

s příjmením svého předsedy a využila ho k parafrázování známého československého 

normalizačního seriálu 30 případů majora Zemana. V novém předvolebním seriálu se 

Miloš Zeman představuje jako novodobý hrdina bojující proti nástrahám české politické 

scény, prostředí politických intrik, korupci a krizím všeho druhu. Strana představila 30 

dílů, které pod různými názvy (například 13 růží na Zemana, Mladé pušky, J. P. 

Mimozemšťan, Kartářka a dobrodruh aj.) zprostředkovala voličům skrze novinové 

inzeráty, plakáty v pražském metru a sociální sítě. Všechny díly odkazují na číslo 13, 

pod kterým SPOZ kandidovala do Poslanecké sněmovny.

„Dnešní politická scéna se občanům vzdaluje. Nenabízí nic jiného, než skandály 

a osobní útoky nejen na politické soupeře, ale i do vlastních řad. Občané jsou tímto 

stavem znechuceni. Chybí humor. Věříme, že našich 30 příběhů Miloše Zemana vrátí 

lidem úsměv na tvář a maličko odlehčí předvolební boj,“ komentoval předvolební tah 

strany Marek Rejman z tiskového oddělení SPOZ [Wirnitzer 2010]. Většina dílů však 

velmi sarkasticky reagovala na tehdejší politické představitele, zejména Jiřího Paroubka 

(díl Kartářka a dobrodruh nebo J. P. Mimozemšťan, který reagoval na prohlášení Jiřího 

Paroubka o případné vládě s marťany). 
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Obrázek 14: Díl 13 Mladé pušky – seriál 30 příběhů Miloše Zemana

Zdroj: http://cms.parlamentnilisty.cz/content/images/0/12958809.jpg

9.4. Strategie mezistranických vztahů

  Strana předsedy Miloše Zemana veřejně odmítla negativní kampaň, avšak při 

podrobném zkoumání jejích plakátů, je možné vysledovat jasné vymezení se vůči Jiřímu 

Paroubkovi, se kterým měl Miloš Zeman osobní rozepře ještě z časů jeho působení v 

ČSSD. Slogany „Nechceme Paroubka“ či „Nechceme další CzechTek“ odkazují přímo 

na osobu předsedy sociální demokracie, respektive na činy, které jsou spojeny s jeho 

vládou. „CzechTek, policejní stát a státní bankrot. To vše jsou podle našeho názoru věci 

http://cms.parlamentnilisty.cz/content/images/0/12958809.jpg
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spojené s Jiřím Paroubkem a jeho programem,“ uvedl místopředseda SPOZ Vladimír 

Hönig s tím, že vymezující se hesla jsou iniciativou mladých členů SPOZ z Prahy 

[Přibil, Ovčáček 2010].

I přesto, že se v kampani SPOZ jasně vymezovala vůči sociální demokracii 

vedené Jiřím Paroubkem, byl si Miloš Zeman vědom, že politika se nedá dělat osobně. 

Podle jeho vlastních slov je potřeba jednat se stranami i v případě, že nesouhlasíte 

s názory lidí, kteří stojí v jejich čele. 

Zemanovci se však před volbami stavěli do pozice, která je v českém politickém 

prostředí velmi ojedinělá. Předseda strany v online diskusi se čtenáři internetového 

zpravodajského portálu iDnes.cz oznámil, že SPOZ by v případě volebního úspěchu 

nešla do koalice s žádnou politickou stranou. „Chceme být nevládní stranou, která bude 

podporovat rozumné návrhy, aniž by za to chtěla ministerská koryta,“ řekl Zeman 

v polovině května 2010 na finančním fóru Zlatá koruna [SPOZ 2010].

9.5. Shrnutí

Strana práv občanů – Zemanovci získala ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2010 4,3 % hlasů. Na půl roku fungující politickou 

stranu se jedná o obrovský úspěch. Ten byl zapříčiněn z velké části díky postavě

předsedy strany Miloše Zemana, ale svou roli hrála i velmi dobrá předvolební kampaň, 

ve které strana vsadila na humor a ironii, které jsou pro Zemana tolik typické.

Výborným strategickým tahem volebního štábu bylo znovuuvedení na scénu 

úspěšného autobusu Zemák, se kterým Miloš Zeman vyhrál volby na konci 90. let, 

tehdy ještě jako předseda ČSSD. Právě vůči ČSSD, respektive jejímu vedení v čele 

s Jiřím Paroubkem, se SPOZ vymezovala v průběhu předvolebního klání. Nemusela 

přitom používat žádnou ostrou formu negativní kampaně, s ironickým podtextem si 

vyhrála v předvolebním seriálu „30 příběhů Miloše Zemana“. V něm se předseda 

levicové strany změnil v akčního hrdinu bojujícího s nešvary české politické scény i 

krizemi všeho druhu. Díly jako J. P. Mimozemšťan či Kartářka a dobrodruh byly potom 

namířeny přímo proti Jiřímu Paroubkovi. 

Ačkoli se Strana práv občanů – Zemanovci nedokázala probojovat do 

Poslanecké sněmovny, zpříjemnila svou vtipnou a originální kampaní vyostřené 
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politické osočování, které bylo typické pro obě největší politické strany (ODS a ČSSD), 

a ve čtyřech krajích49 se dokázala dostat přes 5 % hranici.  

                                               

49 SPOZ nejvýrazněji uspěla na Vysočině (6,08 % hlasů), v Pardubickém (5,23 % hlasů),                      

Zlínském (5,85 % hlasů) a Ústeckém kraji (5,42 % hlasů). Údaje získány z www.volby.cz
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Závěr

Zvyšující se kvalitu českého politického marketingu můžeme vidět od roku 2006 

v každých volbách, ať už jde o volby parlamentní, krajské nebo komunální. Politické 

strany pochopily, že v České republice se každým rokem zvyšuje volatilita elektorátu, a  

je tudíž téměř nemožné spoléhat se na loajální voliče, kteří jsou po celý svůj život věrni 

jedné politické straně. „Význam nerozhodnutých voličů v současné éře marketingových

kampaní a digitálních médií narůstá. (…) Oslabují se pevná voličská jádra stran a počet 

voličů, kteří jsou dlouhodobě rozhodnuti pro svou stranu, klesá. Voliči jsou méně 

předvídatelní ve svých volebních preferencích, současně jsou však závislejší na toku 

informací obsažených v kampani. (…) Skupina nerozhodnutých voličů je důležitá v tom 

ohledu, že může rozhodovat volby, a její oslovení proto představuje hlavní cíl 

marketingových poradců a volebních stratégů politických stran“ [Bradová, Lebeda 

2007: 129]. 

Z výše popsaného důvodu strany oslovují odborníky na komunikaci, grafiky a 

specialisty na nová média. Kampaně se profesionalizují, vyostřují, z náměstí se 

přesouvají na stránky sociálních sítí a samozřejmě se výrazně zvyšují i finanční náklady, 

které strany na předvolební propagaci vynakládají. Kampaně se stávají důležitou 

součástí samotných voleb, jejich interpretace a analýzy volebního chování.

Autorka diplomové práce se rozhodla zanalyzovat kampaně tří českých 

politických stran, které se v květnu 2010 utkaly o poslanecká křesla v dolní komoře 

Parlamentu České republiky. Pomocí deskriptivní a komparativní metody jsme 

zhodnotili personální, komunikační, finanční a mezistranickou strategii, jakou strany 

TOP 09, Věci veřejné a Strana práv občanů – Zemanovi využily. Strany jsme vybraly na 

základě několika shodných proměnných, díky nimž jsou zkoumané subjekty 

porovnatelné. 

I přes společné jmenovatele, pro které jsme si vybrali zkoumané politické 

subjekty, se volební kampaně chopila každá strana jinak. Nejpropracovanější kampaň 

měla strana TOP 09, která vsadila na originalitu, vtip a kvalitní zpracování vizuálních 

prvků kampaně. Jako jediná z hodnocených stran se nezaměřila primárně na jednu 

cílovou skupinu, ale snažila se zacílit kromě středového či pravicového voliče 

s konzervativními postoji i mladou generaci a prvovoliče. Tomu odpovídá v České 

republice zatím nevídaně propracovaná prezentace a aktivita strany na sociálních sítích, 
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zejména na Facebooku. Strana také vytvořila vlastní komunikační portál MY.TOP09, 

skrze nějž komunikuje nejen se svými členy, ale zejména s podporovateli a příznivci. 

TOP 09 předčila všechny ostatní politické strany mírou zapojení potenciálních voličů, 

kterým vymýšlela soutěže, hry a facebookové aplikace. 

Strana Karla Schwarzenberga přišla také s originálním provedením kontaktní 

kampaně, kdy v rámci roadshow „Pivo s Karlem“ navštívili kandidáti TOP 09 všechny 

kraje České republiky a v hospůdkách a restauracích se scházeli se svými voliči a 

odpovídali na jejich dotazy. Plusové body kampani přinesl i humor, který prokázal 

Karel Schwarzenberg – nejen, že byl jeho rentgenový snímek na billboardech, ale 

vyráběly se i polštáře se sloganem „Spíme s Karlem“. 

Věci veřejné kromě popularity Radka Johna a neprůhledného financování 

politické činnosti neobohatily český politický marketing žádnou inovací. Tradiční 

vedení předvolební kampaně postavené na boji proti korupci sice straně vyneslo velmi 

slušný volební výsledek, ale jinak kampaň v konkurenci 27 kandidujících politických 

stran a hnutí zapadla. Kladně byl odborníky hodnocen televizní spot strany, kde se 

kromě boje proti politickým dinosaurům prezentuje i snaha o genderově rovné 

zastoupení mužů a žen v politice. Upozornit na ženy ve svých řadách se Věci veřejné 

pokusily i černobílým sexy kalendářem, ve kterém vystupovaly Kristýna Kočí, Lenka 

Andrýsová, Karolína Peake, Kateřina Klasnová, Markéta Reedová a Jana Pařízková. 

Strana práv občanů – Zemanovci vstoupila do volební bitvy se dvěma silnými 

zbraněmi. Byly jimi volební autobus Zemák, ve kterém členové strany objeli od března 

do května celou Českou republiku, a povedený volební seriál „30 příběhů Miloše 

Zemana“. V něm se Miloš Zeman prezentoval jako akční hrdina moderní doby, který si 

poradí s nástrahami českého politického korupčního prostředí i s jinými krizemi. 

V rámci seriálu si Zeman vzal několikrát na paškál největšího politického rivala Jiřího 

Paroubka, kterého zesměšnil v dílech J. P. Mimozemšťan či Kartářka a dobrodruh. 

SPOZ se také lišila svým cílem, který si před volbami dala. Jako jediný 

kandidující subjekt před volbami prohlašovala, že v případě volebního úspěchu nechce 

být vládní stranou a radši půjde do opozice, odkud bude podporovat případné rozumné 

návrhy a vládní kroky. 

Kromě samotného zpracování kampaně se strany lišily zejména jejím 

financování, respektive finanční transparentností, kterou ukázaly ve výročních 
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zprávách. Zatímco TOP 09 zveřejnila na svých webových stránkách kompletní finanční 

náklady na volební kampaň, Věci veřejné a SPOZ tyto informace nemají na webu 

k dispozici. VV uvádí souhrnné volební náklady za rok 2010, ale v nich jsou započítány 

i výdaje na komunální a senátní volby konané na podzim. Odhady, které se dostaly do 

médií, mluví v případě Věcí veřejných o třech různých částkách. Jedna se pohybuje 

kolem 22 milionů korun, druhá, se kterou pracujeme v textu, činí 57,7 milionů korun a 

třetí částka se dostává nad hranici 87 milionů. Neprůhledné financování provází stranu 

od jejího vstupu na celostátní politickou scénu, přesnou výši finančních nákladů se 

nepodařilo zjistit ani přímo od tiskového mluvčího strany.

SPOZ podle původních odhadů vyčlenila na kampaň 30 milionů korun, které jí 

nakonec stačily k pokrytí veškerých nákladů. Podle společnosti Kantar Media strana 

utratila za květnové volby 29 milionů Kč. 

Společným znakem všech zkoumaných subjektů je absence primární negativní 

reklamy. Všechny strany se sice během předvolebního klání vymezily vůči svým 

politickým soupeřům, nejednalo se ale o klasické negativní billboardy, které by přímo 

útočily na konkrétní politickou osobnost či sliby jiné politické strany. Nejblíže negativní 

reklamě měli Zemanovci – ti se na některých plakátech přímo vyjadřovali proti osobě 

Jiřího Paroubka. Členové strany však odmítají, že by šlo o negativní kampaň. Dle 

názoru autorky lze kampaň považovat nikoli za negativní, ale za vymezující se vůči 

osobě Jiřího Paroubka a jeho činům v minulých letech. SPOZ navíc veškeré své plakáty 

podepsala a jejich jediným sdělením není pouze kritika protivníka, ale i návrh změny či 

jiného řešení. Pojetí billboardu strany SPOZ se tedy zcela odlišuje od klasických 

útočných anonymních projevů, na které jsme v České republice zvyklí, a které si při 

slovním spojení negativní kampaň vybavíme. 

Další společnou charakteristikou malých politických subjektů je počet 

podporovatelů a příznivců, které stranám pomáhají s propagací. Jedná se o velmi levný 

styl, jakým strana rozšiřuje povědomí o své činnosti a svých postojích. Vzhledem 

k tomu, že podporovatelé pracují zdarma a jedná se o sympatizanty z řad voličů, je tento 

typ volební podpory finančně nenáročný, a tudíž velmi vhodný pro malé politické 

subjekty, které mají omezené prostředky na vedení volební kampaně. 

V předvolební kampani v roce 2010 spolupracovala s podporovateli nejvíce 

strana TOP 09. Měla k dispozici samolepky na auta či dokonce kočárky, na kterých stálo 
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„Jedu s TOP 09“. Strana byla také vůči svým fanouškům velmi aktivní a vymýšlela jim 

různé soutěže a hry. Stejně jako Věci veřejné, i TOP 09 sbírala od svých příznivců 

náměty a podněty na zlepšení vedení volební kampaně. 

Na základě provedeného výzkumu TOP 09, Věcí veřejných a Strany práv občanů 

- Zemanovci lze konstatovat, že se všechny malé politické strany vyznačují podobným 

stylem vedení předvolební kampaně. Malé politické subjekty nevyužívají negativní 

reklamu jako primární komunikační nástroj a spoléhají zejména na originalitu a inovaci. 

Snaží se zacílit na širší voličskou veřejnost, neboť jejich vlastní politický trh, na kterém 

jsou dominantní, je příliš malý k zisku potřebného počtu hlasů. Strany se radikálně 

nevymezují vůči svým protivníkům, neboť vzhledem ke své velikosti jsou odsouzeny 

k účasti v koalici (pokud se strana chce stát vládní stranou). Pro malou stranu tedy není 

rozumné vyhraňovat se striktně vůči těm politickým subjektům, se kterými by mohla jít 

do případné koaliční vlády. 

Malé politické strany mají ve svých řadách velmi často minimálně jednu silnou a 

mediálně známou osobnost, na které staví celou předvolební kampaň. Takový člověk, 

zvláště pokud stojí v čele strany, dokáže přilákat pozornost médií, a tím i zájem 

veřejnosti. Voliči si pak celou stranu spojují spíše s mediálně známou osobností, která ji 

reprezentuje, což vede k personalizaci politiky – fenoménu, který se v České republice 

naplno poprvé projevil ve volbách do PS PČR v roce 2006. 
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Přílohy

Příloha 1: Lídři krajských kandidátních listin TOP 09

Kraj        Kandidát

Hl. město Praha Karel Schwarzenberg

Středočeský kraj Miroslav Kalousek

Jihočeský kraj Vlasta Parkanová

Plzeňský kraj Jaroslav Lobkowicz

Karlovarský kraj Josef Malý

Ústecký kraj Jaromír Drábek

Liberecký kraj Václav Horáček

Královéhradecký kraj Leoš Heger

Pardubický kraj Pavel Severa

Vysočina Ladislav Jirků

Jihomoravský kraj Anna Putnová

Zlínský kraj Petr Gazdík

Olomoucký kraj Jitka Chalánková

Moravskoslezský kraj Pavol Lukša

Zdroj: http://www.top09.cz/

http://www.top09.cz/
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Příloha 2: Víc než si myslíte

Zdroj: www.top09.cz

Příloha 3: Fatboy Spíme s Karlem

http://www.top09.cz/
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Příloha 4: Výroční zpráva o stavu financí strany Věci veřejné za rok 2010

Zdroj: http://www.veciverejne.cz/vyrocni-zpravy-vv.html

http://www.veciverejne.cz/vyrocni-zpravy-vv.html
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Příloha 5: Lídři krajských kandidátních listin Věcí veřejných

Kraj        Kandidát

Hl. město Praha Radek John

Středočeský kraj Kateřina Klasnová 

Jihočeský kraj Viktor Paggio 

Plzeňský kraj Jaroslav Škárka

Karlovarský kraj Dalibor Sadovský 

Ústecký kraj Milan Šťovíček 

Liberecký kraj Petr Skokan

Královéhradecký kraj Jan Hrdina

Pardubický kraj Miroslav Petráň

Vysočina Josef Novotný

Jihomoravský kraj Josef Dobeš

Zlínský kraj Martin Vacek

Olomoucký kraj Lenka Andrýsová 

Moravskoslezský kraj Kristýna Kočí 

Zdroj: www.veciverejne.cz

http://www.veciverejne.cz/
http://www.veciverejne.cz/
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Příloha 6: Lídři krajských kandidátních listin Strany práv občanů – Zemanovci

Kraj Kandidát

Hl. město Praha Vladimír Hönig

Středočeský kraj Jan Žižka

Jihočeský kraj František Pohanka

Plzeňský kraj Vladimír Gabriel

Karlovarský kraj Vladislav Kučík

Ústecký kraj Miloš Zeman

Liberecký kraj Věra Dunajčíková

Královéhradecký kraj Jan Patzelt

Pardubický kraj Tomáš Vagenknecht

Vysočina Jaromír Schling

Jihomoravský kraj Marian Keremidský

Zlínský kraj Petr Vladovič

Olomoucký kraj Radek Augustin

Moravskoslezský kraj Matej Zachveja 

Zdroj: http://politika24.cz/volby/volby-do-poslanecke-snemovny/2010/kandidati/#spoz

Příloha 7: Přepis rozhovoru s volebním manažerem TOP 09 Jaroslavem Poláčkem

Jaká byla ústřední témata volební kampaně? 

Témat bylo několik, nejdůležitější však byla rozpočtová politika a státní dluh. Dále jsme 

komunikovali například zdravotnictví, školství a vládu justice.

Komunikovali jste témata pouze skrze svého předsedu? 

Rozpočtová odpovědnost byla komunikována zejména osobou Miroslava Kalouska, 

ostatní témata stála na osobě Karla Schwarzenberga, což ale neznamená, že v krajích 
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nekomunikovali lídři krajských kandidátek. Obličej Karla Schwarzenberga nebyl 

zdaleka jediným, který byl v kampani vidět. 

Jaké komunikační nástroje jste využívali? 

Využívali jsme outdoorovou reklamu (billboardy, telefonní budky, rámečky v metru a ve 

vlacích, CLV, reklamu na městských hodinách aj.). Dále jsme hojně spolupracovali s 

podporovateli, kteří se sami hlásili k tomu, že straně chtějí pomoci s propagací. Tak 

například vznikla obrovská reklamní plocha na továrně poblíž dálnice. Majitel byl 

podporovatelem TOP 09 a zdarma nám nabídl využití budovy k vyvěšení plakátu strany. 

Vyrobili jsme také „kruhy“ v obilí ve znaku TOP 09, měli jsme samolepky na auta (Jedu 

s TOP 09), používali jsme sociální sítě, včetně vlastního komunikačního portálu 

MY.TOP09.

Jaká byla cílová skupina, kterou jste chtěli zasáhnout? 

Cílovou skupinu jsme sledovali pečlivě od vzniku strany na vývoji stranických 

preferencí. Oproti předpokladům se totiž cílová skupina vyvinula velmi dynamicky, 

proto jsme také nepokračovali v kampani, kterou jsme měli připravenou na podzim 

2009. Téma seznamování se s novou politickou stranou bylo již pryč. Od podzimu do 

jara se vyprofilovala diametrálně odlišná cílová skupina, než jaká byla skloňovaná po 

vzniku strany v roce 2009. Původně byly nejpatrnější voličské přesuny od KDU-ČSL, 

což ale není typicky mladý volič, kterých nakonec byla v květnu 2010 většina. 

Proč si myslíte, že vás volili mladí lidé? 

Protože jsme byli aktivní na Facebooku, kde dnešní mladí lidé tráví hodně času, i když 

přilákat uživatelé tohoto sociálního média k volebním urnám s kandidátkou TOP 09 

nebyl náš prvotní cíl. Vliv určitě měly různé akce nevládních organizací i politických 

stran, které apelovaly na mladé lidi, aby se zúčastnili voleb. Navíc Karel Schwarzenberg 

je mezi mladými lidmi velmi respektovanou osobou, což určitě ovlivnilo jejich 

rozhodnutí. 

Čím si vysvětlujete zájem mladých lidí o Karla Schwarzenberga? 

Je to jen spekulace, ale pan předseda to jednou glosoval slovy, že jde o generační 

rozdíly - většinou mají dvě po sobě následující generace špatné vztahy (například rodiče 

a děti), ale ob-generaci jsou vztahy mnohem vřelejší (prarodiče a děti). Navíc Karel 

Schwarzenberg má příjemný smysl pro humor, který se dá velmi dobře využít 
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v marketingu. 

Jak jste sledovali vývoj cílové skupiny? 

Cílovou skupinu jsme sledovali na základě informací, které standardně poskytovaly 

výzkumné agentury, plus jsme si přikoupili socio-demografická data, která se běžně 

nezveřejňují.

Od koho jste měli dokoupená tato data? 

Od Focus Agency. 

Měnili jste s vývojem cílové skupiny i volební strategii? 

Témata ani vizuální podoba kampaně se neměnily. Navíc neuzpůsobovali jsme témata 

primárně cílové skupině, ale našemu přesvědčení, na jehož základě jsme prezentovali to, 

co jsme prezentovat chtěli. Samozřejmě jsme zkoumali, jak cílová skupina naše 

informace přijímá, jak na ně reaguje a zda jim přijdou srozumitelné. 

Velký výzkum cílové skupiny jsme pak dělali až po zveřejnění volebního programu na 

konci dubna 2010, kdy jsme zjišťovali, jak veřejnost programové prohlášení přijala, a 

jak moc je pevné rozhodnutí voličů odevzdat svůj hlas právě TOP 09. 

Jak jste komunikovali na Facebooku? 

Snažili jsme se, aby facebooková stránka nebyla jen okopírováním našich webovek, ale 

aby byla pro voliče i více interaktivní. Cílem bylo zapojit fanoušky do tvorby volební 

kampaně, vytvořili jsme proto aplikaci TOP lokátor či Oznámkuj se, kdy si lidé mohli 

dát místo profilové fotky obrázek ve tvaru poštovní známky, na které byl původně 

vyobrazen předseda TOP 09. Dále jsme prostor Facebooku využívali pro publikaci 

bonmotů Karla Schwarzenberga, na které je velkým odborníkem. 

Kdo vám vytvářel volební kampaň? 

Původně plánovanou kampaň na podzim 2009 měla vytvářet agentura Konektor, 

v únoru 2010 však proběhlo nové výběrové řízené, ve kterém zvítězila agentura Lavmi 

s nápadem transparentního předsedy.  Dělali pro nás vizuální podobu kampaně, 

vymýšleli slogany a texty. Od té doby se také pravidelně scházel volební štáb v čele 

s volebním manažerem. 
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Kdo vymyslel roadshow Piva s Karlem? 

Tento nápad vycházel z kampaně pana Schwarzenberga do Senátu, kdy kandidoval 

v roce 2006 za Prahu 6 a kontaktní kampaň vedl podobným způsobem. 

Kdy jste spustili hlavní fázi volební kampaně? 

Měsíc před volbami. 

Myslíte si, že voliči vnímali TOP 09 jako stranu Karla Schwarzenberga, případně 

Miroslava Kalouska, nebo že si dokázali vybavit i jiné tváře vaší strany? 

Samozřejmě jsou tyto dvě osobnosti stále ještě synonymem strany, ale to může být 

způsobeno i jejich každodenní přítomností v médiích, vzhledem k tomu, že jsou 

ministry důležitých resortů. Od našeho vzniku se však vyprofilovala řada dalších 

osobností, například Tomáš Hudeček, Leoš Heger apod., takže situace se pomalu 

proměňuje, což je jedině dobře. Strana nemůže žít o dvou lidech. 

Jaký byl cíl vaší kampaně? 

Původní kampaň v létě 2009 měla za cíl pouze představit novou značku. Na jaře 2010 

bylo hlavním cílem přesvědčit lidi o nutnosti reforem. 

V čem jste se lišili od konkurence? 

Nebyli jsme populističtí a vyhýbali jsme se negativní kampani. Snažili jsme se vsadit na 

humor a vtip a využívali jsme širokou škálu podporovatelů.

Proč strana využívala podporovatele? 

Protože neměla dostatečně vysoké finanční prostředky na nákladnou kampaň a měla na 

ni také málo času. Navíc podporovatelé jsou ve světě velmi využívanou a efektivní 

pomocí volebních štábů, v tom jsme trochu zaostávali. Troufám si tvrdit, že teprve 

volební kampaň 2010 poprvé naplno využila jejich sílu a potenciál. 

Jak se vymezujete na pravo-levém politickém kontinuu? 

Nejblíže jsme ODS. Otázkou je, kdo z nás je více konzervativní. 
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Příloha 8: Přepis rozhovoru s tiskovým mluvčím strany Věci veřejné Jakubem Žižkou

Na jakou cílovou skupinu jste zaměřili vaši volební kampaň? 

Podoba cílová skupina vzešla zcela přirozeně, a to na základě stranického programu, 

který byl posléze tematizovaný skrze volební kampaň do PS PČR.

Jaké nástroje jste k oslovení dané cílové skupiny použili?

Šlo o standardní nástroje používané i ostatními moderními politickými stranami: 

Kontaktní kampaň, sociální sítě, internet, inzerce, etc.

Čím se vaše volební kampaň odlišovala od konkurence?

V prvé řadě obsahem, tedy svými tématy (prosazování prvků přímé demokracie, 

omezení imunity zákonodárců, prosazovaní protikorupčních opatření etc.)

Označili byste vaši kampaň za ofenzivní?

Kampaň lze označit za vymezující.

Jaký měla kampaň cíl (informovat, přesvědčit, zvýšit povědomí)? 

Od všeho trochu. Cílem tedy bylo informovat, přesvědčit i zvyšovat povědomí. 

Dělali jste si vlastní průzkum veřejného mínění? 

Ano, dělali.

Jaký byl podle vás ideální profil voliče, kterého jste chtěli oslovit? 

Středový volič, kterému v reálné politice schází některá důležitá celospolečenská 

témata.  

Víte, jaký byl profil voliče, který vás reálně volil? Byl reálný profil voliče podobný 

tomu, jakého jste chtěli oslovit? 

Ano, byl mu podobný.

Kdo vytvářel volební kampaň? S kým jste na kampani spolupracovali (agentura, 

profesionálové z oblasti PR a komunikace)? 

Šlo o „mix“ spolupráce internistů i externistů z oblasti PR a komunikace.

Nechali jste se inspirovat v zahraničí? 

Lidé, kteří participovali na volební kampani, vycházeli ze svých zkušeností, které 

načerpali, předpokládám, primárně v tuzemsku.
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Kolik stála vaše volební kampaň? 

Uvádíme čísla všech uskutečněných volebních kampaní za rok 2010 dohromady. 

V souhrnu tedy jde o desítky milionů korun.

Reagovala vaše volební kampaň na zveřejňované volební průzkumy? 

Zveřejňované volební průzkumy jsme v průběhu volební kampaně pozorně vnímali. 

Kdy jste představili volební kampaň a jak dlouho trvala? 

V dubnu roku 2010.

Jaké bylo hlavní sdělení (message) vaší kampaně? 

Navraťme politiku do rukou občanů.

Myslíte si, že byla vaše volební kampaň úspěšná? 

Věci veřejné získali ve volbách do PS PČR téměř jedenáct procent hlasů voličů. Pokud 

tedy budete vycházet z premisy, že míra úspěšnosti volební kampaně se odvíjí od 

výsledku voleb, lze tuto kampaň označit za úspěšnou.

Na jakém sdělení jste stavěli volební kampaň (na předsedovi, na tématech, na 

„novosti“ vaší politické strany)?

Volební kampaň byla stavěna zejména na tématech. Například zavedení více prvků 

přímé demokracie do politického systému ČR (přímá volba starostů, hlavy státu nebo 

referenda na vnitrostranické úrovni) bylo ale nejen tématem kampaně, ale zároveň i 

určitou politickou „novostí“.  

Jak se jako strana profilujete na škále pravice - levice? 

Věci veřejné jsou stranou středovou s liberálními postoji.
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Vymezení tématu a základních cílů diplomové práce

Letošní parlamentní volby byly v médiích s předstihem označovány za zlomové, 

a to hned z několika důvodů. Výsledek sněmovních voleb mohl naznačit budoucí 

kandidáty na prezidentskou funkci, která by měla být nově obsazena na základě volby 

obou komor Parlamentu v roce 2013. Dále byly volby skloňovány, mluvilo-li se o 

největším počtu expertů na veřejné mínění, jejichž zkušenosti s interpretací výsledků 

výzkumů veřejného mínění jsou politickými stranami využívány. Letošní volby byly pro 

strany extrémně nákladné, a kdo neměl profil na Facebooku nebo jiné sociální síti, jako 

by neměl na konci května šanci uspět.

Můj zájem o květnové volby ale vyvolala jiná proměnná, která byla pro letošní 

volby v jistém směru unikátní. Byla jí počet stran, které měly podle předvolebních 

průzkumů reálnou šanci překročit 5% uzavírací klauzuli a dostat se tak do skrutinia, kde 

dochází k přerozdělení získaných hlasů na mandáty. Až do letošních voleb se 

Poslanecká sněmovna totiž skládala maximálně ze šesti stran50 (v roce 1996 se do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR probojovaly následující strany: ODS, ČSSD, 

KSČM, KDU-ČSL, SPR-RSČ a ODA), zatím co pokud jsme byli optimističtí, 

předpokládali jsme, že se jich letos mohlo dostat do Parlamentu dostat až osm (ODS, 

ČSSD, KSČM, TOP 09, VV, KDU-ČSL, SZ a SPO-Zemanovci). Počet možných 

parlamentních stran nebyl ale jedinou raritou, kterou letošní mohly přinést. Zajímavější 

podle mého názoru byl počet malých a prvokandidujících stran (rozumějme strany, které 

kandidují poprvé do parlamentních voleb), které měly šanci se přerozdělování mandátů 

zúčastnit. Z osmi subjektů do této kategorie spadá téměř polovina stran, respektive tři. 

Právě těmito třemi subjekty, které měly ať už reálnou či pouze teoretickou 

šanci na překročení 5% hranice, se bude zabývat má diplomová práce, která se nazývá 

Předvolební strategie malých politických stran: případová studie TOP 09, Věcí 

veřejných a Strany práv občanů-Zemanovci pro volby do PS PČR 2010. 

Zkoumání předvolební strategie by se nemělo v práci vztahovat pouze na 

předvolební politickou komunikaci stran, na toto téma byla napsána již spousta stran. 

Mým cílem je postihnout celkovou strategii strany, která se uchází o hlasy voličů, tedy 

                                               

50 Rozumějme volby konané v samostatné České republice od roku 1996.

Data o ziscích stran přístupná na volebním serveru Českého statistického úřadu http://www.volby.cz
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nejen její volební kampaň, ale i případnou změnu strategie, která může vycházet ze 

zveřejnění volebního průzkumu. Ráda bych empiricky ověřila, že strany na výzkumy 

veřejného mínění v době probíhající volební kampaně reagují a mohou ji na základě 

těchto výzkumů přizpůsobovat náladám ve společnosti. Dále bych ráda porovnala 

ekonomické výdaje, které jsou s vedením volební kampaně spojené a hlavně nasazení 

s jakým strana bojuje o hlasy svých voličů. Právě proto jsem si vybrala výše zmíněné 

strany, neboť mi poskytují dostatečný vzorek pro srovnání předvolebního chování 

strany, která měla překročení volební klauzule téměř jisté (TOP 09), strany, která 

oscilovala v blízkosti této hranice, ale předpokládalo se, že se do skrutinia dostane (VV) 

a strany, která se pohybovala těsně pod 5% hranicí a zisk potřebného počtu hlasů se 

podle volebních průzkumů spíše neočekával (SPO-Zemanovci). 

Teoretická část práce věnovaná politologickému hledisku se bude zabývat 

vymezením pojmu malá strana. Velikost strany se dá měřit podle tří měřítek – počet 

členů, počet voličů a počet získaných parlamentních křesel [Novák 1997: 140]. Pro svou 

analýzu bych primárně ráda uplatnila kategorii předpokládaného zisku parlamentních 

křesel s přihlédnutím k voličské podpoře u těch stran, které se ve volbách nedostaly do 

Poslanecké sněmovny. Sekundárním kritériem bude počtu členů, neboť zkoumané 

strany jsou si z tohoto hlediska podobné a nevylučuje se u nich tedy analýza na základě 

této proměnné. 

I přesto, že květnové volby již proběhly a my jsme seznámeni s jejich výsledky 

a tedy i s vysokými zisky strany TOP 09 a VV, můžeme se výše zmíněnými stranami 

zabývat jako malými, neboť budeme zkoumat jejich předvolební strategii, kterou 

všechny strany formulovaly v době, kdy podle výzkumů veřejného mínění malými 

skutečně byly51. Jejich volební zisky nám mohou napovědět již předem, jak byly jejich 

kampaně úspěšné. 

                                               

51 Viz Tabulka č. 1. Stranické preference květen 2010
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Tabulka č. 1. Stranické preference52 duben a květen 2010                                                                                                          

        

                    

Zdroj: STEM 

Pro svou část diplomové práce, která bude zaměřena na politické strany, budu 

vycházet zejména z děl klasických zahraničních autorů, kteří se věnovali nebo stále 

                                               

52
Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. 

včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či 

otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Graf je odpovědí na otázku: "Pokud byste (přesto) šel 

(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?" [STEM, 

přístupné z WWW: http:// http://www.stem.cz/clanek/1947, staženo 2010-06-06]
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věnují problematice stran a stranických systémů. V seznamu literatury se tedy zcela jistě 

objeví tituly Giovanni Sartoriho, Maurice Duverger, z českých zdrojů pak budu 

vycházet z Miroslava Nováka, Maxmiliána Strmisky a Petra Fialy.

Teoretická koncepce, do které bych empirický výzkum chtěla zasadit, bude 

vycházet z teorií politické komunikace a volebních kampaní, zejména pak 

z marketingové teorie: volič = konzument a teorie kognitivních, programových a 

přesvědčovacích účinků. Budu se snažit o vymezení typu volební kampaně, kterou 

strana směrem k voličům vede, a o potvrzení či vyvrácení teze, zda malé strany 

využívají jeden určitý druh kampaně, či zda přebírají i motivy a prvky kampaní, které 

prosazují catch-all parties, tedy prvky kampaně ofenzivní. 

Vzhledem k uzavřenosti a malé velikosti českého politického trhu je pro stranu 

nezbytně důležité, aby si uvědomila svou pozici na tomto trhu a podle toho také zvolila 

vhodnou předvolební strategii. Proto v diplomové práci nejprve všechny zkoumané 

strany zařadím podle Kotlerovy typologie umístění na trhu, kterou pro politické účely 

upravili Patrick Butler a Neil Collins. Na základě tohoto rozdělení budeme mít 

představu o tom, jakým způsobem se strana může na trhu uplatnit, a můžeme sledovat, 

zda se drží linie vytečené jí jejím postavením, či nikoli. K samotnému výzkumu 

volebních strategií u jednotlivých sledovaných subjektů využiji aplikace Skrzypińského 

modelu volební strategie. Cílem bude zjistit, jaký typ strategie si ta která strana vybrala. 

V závěru se také zaměřím na to, zda se stranám podařilo oslovit ty skupiny voličů, jež 

byly původně jejich cílem. 

Během analýzy volební strategie budu vycházet ze zdrojů zahraničních i českých 

-  v České republice se čistě politickým marketingem zabývají zejména Eva Lebedová, 

Anna Matoušková a Jan Kubáček, ten je ovšem spíše praktikem než teoretikem. Při 

zkoumání finančních stránek kampaně budu vycházet jak z vlastních empiricky 

získaných dat, tak z knih Jana Outlého, který se v českém prostředí specializuje na 

financování politických stran, potažmo na financování volebních kampaní. 

Hlavní cíle diplomové práce: 

1. Deskripce a porovnání předvolební kampaně vedené třemi politicky podobně 

silnými subjekty, které kandidovaly v roce 2010 do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. 
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2. Prokázání teze, že politické strany stejného či podobného typu využívají podobné 

marketingové strategie. Snaha na příkladech vystihnout výjimky, pokud se jeden či 

více z příkladů podle daného předpokladu chovat nebudou a tyto výjimky 

vysvětlit. K prokázání/vyvrácení této teze využiji komparaci jednotlivých částí 

volební kampaně u zkoumaných politických stran a podrobím je diskursivní 

analýze, abych mohla následně shrnout společné a rozdílné prvky v kampani.  

3. Prokázání teze, že politické strany reagují během volební kampaně na výzkumy 

veřejného mínění a odvozují od nich své případné změny ve vedení volební 

kampaně, či zcela přehodnotí svou dosavadní strategii boje o voličské hlasy. V této 

části práce budu vycházet zejména z uveřejněných výzkumů veřejného mínění a 

následné případné proměny kampaně u politických stran. Dále bych chtěla oslovit 

přímo tvůrce volebních kampaní a požádat je o přímé vyjádření, které by danou 

tezi podpořilo, či vyvrátilo.

4. Porovnání výše finančních nákladů a úsilí, které strany investují do své kampaně.

5. Zhodnocení úspěšnosti předvolební strategie jednotlivých zkoumaných stran a vliv 

kampaní na výsledky voleb do PS PČR 2010.

Předpokládaná osnova diplomové práce

Diplomová práce předpokládá rozdělení na část teoretickou a praktickou. Jak již 

bylo nastíněno výše, teoretická část se bude věnovat zejména vymezení pojmu malá 

poltická strana, vymezení pozice strany na politickém trhu a vlivu jejího postavení na 

výběr volební strategie, respektive strategií parciálních, které spolu s volebním 

programem spoluutváří celou předvolební strategii strany a její volební kampaň. 

Praktická část se pak bude věnovat empirickému ověřování těchto teorií za využití tří 

vybraných politických subjektů. 

Osnova bude následující:

Úvod – nastíněný tématu diplomové práce, vysvětlení výběru termínu a                       

            zkoumaných politických subjektů  

Politická strana 

Definice politické strany, typy politických stran

Malá politická strana

Pozice politické strany na politickém trhu
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Nástroje a metody jednotlivých subjektů politického trhu

Vymezení zkoumaných subjektů v rámci politického trhu

Dariusz Skrzypiński: Volební strategie

Personální strategie

Komunikační strategie

Finanční strategie

Strategie mezistranických vztahů

Volební program

Volební strategie politické strany TOP 09

Personální strategie TOP 09

Komunikační strategie TOP 09

Finanční strategie TOP 09

Strategie mezistranických vztahů TOP 09

Volební program TOP 09

Volební strategie politické strany Věci veřejné

Personální strategie VV

Komunikační strategie VV

Finanční strategie VV

Strategie mezistranických vztahů VV

Volební program VV

Volební strategie politické strany Strana práv občanů – Zemanovci

Personální strategie SPOZ

Komunikační strategie SPOZ

Finanční strategie SPOZ

Strategie mezistranických vztahů SPOZ

Volební program SPOZ

Vliv zveřejnění výzkumů veřejného mínění v předvolebním období na průběh 

volebních kampaní stran TOP 09, Věcí veřejných a Strany práv občanů -

Zemanovci

Závěr – porovnání předvolebních strategií zkoumaných politických stran,  

                   potvrzení/vyvrácení teorie, že malé politické strany volí stejnou či podobnou  

                  taktiku v boji o hlasy voličů

Literatura a zdroje
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Přílohy

Metodologie a teoretické koncepce

Z hlediska metodologického bude práce komparační případovou studií, která

bude porovnávat tři podobné politické subjekty usilující o zisk co nejvyššího počtu 

voličských hlasů. Práce bude spojením souběžného výkladu teorie na základě výše 

zvolených příkladů a kontrastem empirických poznatků. Souběžný výklad bude použit 

zejména v popisování reálných kampaní politických stran, u nichž budeme zkoumat, 

zda se řídí teoretickou koncepcí volebních strategií, či zda se od ní vzdalují a volí 

odlišné marketingové cesty.  

Pro marketingovou část práce použiji zejména teorie politické komunikace a 

volebních kampaní, např. teorie: volič = konzument a teorie kognitivních, 

programových a přesvědčovacích účinků, k osvětlení východisek marketingové 

komunikace zkoumaných politických stran využiji teorii volebních kampaní Daria 

Skrzypińského. 

Přílohy

V rámci své diplomové práce jsem přemýšlela o malém výzkumu, který by měl 

ověřit účinky volebních kampaní malých politických stran a jejich dopad na voliče. 

Tohoto výzkumu by se mělo zúčastnit minimálně 100 respondentů a měl by mi pomoci 

při zkoumání účinků volebních strategií, respektive při zkoumání, jako volební reklama 

působí na voliče a zda si ji vůbec dokážou vybavit, pokud s ní nejsou přímo 

konfrontováni. 

Vzhledem k obtížné proveditelnosti kvalitního výzkumu budu primárně 

vycházet ze zdrojů, studií a dat Sociologického Ústavu Akademie Věd České republiky, 

který má k dispozici širokou tazatelskou síť a tedy i odpovídající výstupy. Jediným 

nedostatkem těchto výzkumů pro mou práci je odlišný cíl výzkumů mých a SÚ AVČR. 

Proto bych se, i přes veškeré obtíže, mezi které patří například malý počet respondentů, 

ráda pokusila svůj navrhovaný výzkum uskutečnit, neboť výzkumy a studie SÚ AVČR 

mi neposkytují dostatečně specifická data.
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