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Úvod
Cieľ práce a hypotézy
V mojej diplomovej práci si kladiem za cieľ ozrejmiť problematiku volebnej
optimalizácie, moderných a tradičných nástrojov politického marketingu. V práci
predostieram typy volebných taktík, ktoré sú vyuţívané v kampaniach po celom
svete. Cieľom práce je tieţ príprava volebných rozpočtov, ktoré vychádzajú
z pouţitých taktík, typov nástrojov a výsledkov analýzy citlivosti.
Novátorstvo mojej práce by ale nemalo byť posudzované z hľadiska
teoretického popisu politického marketingu. Teoretický úvod je pre hodnotu
práce dôleţitý, ale zameranie práce je najmä praktické. Novinkou v práci je
aplikácia širokej palety marketingových nástrojov, ktoré nám pomôţu pri
vytvorení modelových rozpočtov pre senátne, komunálne voľby a pre voľby do
Poslaneckej snemovne PČR.
Zároveň sa práca bude snaţiť rozšíriť menej početnú skupinu diel venujúcich sa
modernému politickému marketingu v českom prostredí. Nové elektronické
marketingové nástroje sú často nezmyselne glorifikované, inokedy bezhlavo
zatracované. Ich aplikácia nedokáţe nahradiť celú kampaň, ale pre samotnú
propagandu sú veľkým a finančne výhodným spestrením.
V práci budú testované dve základné hypotézy. Prvá hypotéza diplomovej práce
je nasledujúca – elektronické nástroje politického marketingu majú pozitívny
dopad na kampaň a sú pre realizáciu kampane rentabilné. Najprv si
predstavíme jednotlivé nástroje a potom zhodnotíme ich uplatnenie, schopnosť
osloviť voliča a rentabilitu pri plánovaní kampane. Druhá hypotéza – úspešnú
kampaň senátora je moţné uskutočniť s rozpočtom 50000 Kč, úspešnú kampaň
komunálneho politika s rozpočtom 20000 Kč a poslanca s rozpočtom 75000 Kč.
Jednotlivé modely kampaní budú starostlivo analyzované a hypotéza bude
posudzovaná vo vzťahu k najvýhodnejšiemu portfóliu nástrojov príslušného
kandidáta.
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Zdôvodnenie výberu metódy
Z hľadiska metodologického prístupu sa v tejto diplomovej práci bude jednať o
tri prípadové štúdie. Jedna z nich bude zameraná na volebnú rozpočtovú
optimalizáciu senátnych volieb, druhá na komunálne voľby a tretia na voľby do
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Ich systematika bude podobná,
sledujúca zmenu portfólia nástrojov politického marketingu v závislosti na
rozpočtovom limite kandidáta. V rámci kaţdej prípadovej štúdie predstavím jej
tri varianty – lacnejšiu, stredne drahú a finančne náročnejšiu.
Bude to disciplinovaná interpretatívna štúdia, v ktorej bude za prípad zvolený
mechanizmus výberu moderných či tradičných nástrojov politického marketingu
za účelom dosiahnutia cieľa toho ktorého kandidáta. Ciele jednotlivých
kandidátov sa líšia. Podľa odlišných cieľov sa líšia aj taktiky kandidátov v
príslušných voľbách. Jednotlivé taktiky a nástroje budú v analytickej časti práce
zhodnotené a vysvetlené. Následne v návrhovej časti budú implementované v
konkrétnych kampaniach.
K skúmaniu jednotlivých typov volieb bude vyuţitý existujúci teoretický rámec,
ktorý bude slúţiť ako vodítko pre identifikáciu hlavných procesov a premenných
v rámci mnou skúmaného prípadu. Teoretickým rámcom a vodítkom pre
skúmanie mechanizmu volebnej optimalizácie v Českej republike, je platná
právna úprava volieb, historické záznamy o volebných kampaniach českých
politických strán a informácie z českej volebnej praxe.
Ďalšou pouţitou metódou bude kvalitatívny výskum. Kvalitatívny výskum sa
snaţí uchopiť predmet v jeho jedinečnosti, v jeho prirodzenom prostredí a
zameriava sa na subjektívne, teda vnútorné popisy situácie. S tým súvisí tieţ to,
ţe kvalitatívnemu výskumu nejde primárne o zovšeobecnenie, ale aj o
porozumenie skúmaného fenoménu v historickom a kultúrnom kontexte (Drulák
– Jak zkoumat politiku). V mojom prípade zacielim kvalitatívny výskum na
skúmanie efektivity vynaloţených finančných prostriedkov, na moderné nástroje
predvolebných kampaní a guerillu, a na citlivosť oslovených potenciálnych
voličov na reklamu a kampaň.
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Špecifiká premenných
Skúmanými závislými premennými bude citlivosť voličov na informácie,
efektivita vynakladania finančných prostriedkov, synergická citlivosť, pouţité
marketingové nástroje, pouţité taktiky a tieţ typ politickej strany.
Nezávislou

vedľajšou

premennou

bude

objem

pouţitých

finančných

prostriedkov na jednotlivé marketingové nástroje a ich vplyv na volebný úspech
sledovaného kandidáta. Tieto finančné prostriedky budú analyzované tieţ v
medziach rozpočtov, ktoré budú mať kandidáti k dispozícii. Pri operacionalizácii
premenných budeme ich vzťahy skúmať v súlade s mechanizmom volebnej
optimalizácie v ČR a na Slovensku.
Pouţívané zdroje
Pri písaní tejto práce budem pouţívať domácu aj zahraničnú literatúru. Najmä v
častiach o event a guerilla marketingu bude dôleţité sledovať aj zahraničnú
literatúru. Dôleţitým podkladom pre mňa sú aj cenníky mediálnych a
reklamných agentúr, ktoré sú potrebné na zistenie reálnych cien jednotlivých
typov marketingových nástrojov. Tieto podklady mi budú slúţiť ako podklad pri
koncipovaní návrhov kampaní politického marketingu v 9. kapitole tejto práce.
Teoretický rámec tejto práce bude doplnený o myšlienky Evy Bradovej a
Andrzeje Jablonskeho. Podrobný prehľad pouţitej literatúry je uvedený na konci
tejto práce. V texte odkazujem na aktuálne pouţitý zdroj poznámkou v zátvorke.
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1. Politický marketing
1.1 Trh politického marketingu
Skôr neţ sa budeme venovať tomu, čím politický marketing je, je potreba
vyjasniť v akom prostredí sa vyuţíva a aký trh predstavuje. Vedie nás k tomu aj
samotné označenie marketing, ktoré má pôvod v anglickom slove „market“
alebo aj trh a jeho koncovka „ing“, ktorá vyjadruje dej, pohyb alebo akciu. Podľa
Andrzeje Jablonského sa pri skúmaní politického marketingu tento politický trh
zuţuje na význam „volebného trhu“. S týmto sa nedá plne súhlasiť, pretoţe pre
politické strany je dôleţité budovať svoju značku a meno nielen pred voľbami
a veľké straty sa samotnou kampaňou dajú uţ len ťaţko dohnať. Príkladom
toho je nám debakel slovenskej pravice a najmä bývalého lídra slovenskej
pravice SDKÚ-DS v slovenských parlamentných voľbách v roku 2012.
K definícii daného prostredia nám teda najlepšie poslúţi pojem trh - politický trh
podľa Marzena Cichosza, ktorý ho pre demokratické štáty definoval ako priestor
súťaţe medzi politickými subjektmi, kde dochádza k výmene politického
programu za hlasy voličov (Politický marketing – umění vládnout v době
informací, 2012).
Politický trh je moţné tieţ rozumieť ako komunikačný priestor, ktorý uspokojuje
tak stranu ponuky – politických aktérov (teda politické strany a inštitúcie), ako aj
stranu dopytu – teda voličov, prostredníctvom informačných kanálov. V prípade
informačných kanálov sa jedná o masové médiá, internetové médiá, rôzne typy
netradičných kampaní. Táto práca bude venovaná práve týmto informačným
kanálom, ktorými politici a šéfovia ich kampaní predkladajú svoje myšlienky
a oslovujú voličov, nákladom týchto kampaní, ich dopadu na voličov a návrhom
optimalizovaných typov kampaní.
V rámci štúdia politického marketingu je dôleţité sledovať aj právne procedúry,
socio–demografické

ukazovatele

(napríklad

štruktúra

a

rozmiestnenie

obyvateľstva, vek, vzdelanie voličov) a tieţ ekonomické ukazovatele (príjmy,
výdaje obyvateľstva, výška DPH, výška priemernej a minimálnej mzdy). Vďaka
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identifikácii týchto podmienok môţeme ľahšie predvídať, aký budú mať vplyv na
vývoj trhu a môţeme sa pokúsiť ich vyuţívať pri tvorbe volebných stratégií a
taktík, teda pri príprave plánu politického marketingu.

1.2 Marketingový vývoj
Podľa archeológov sa marketing v určitej forme objavoval uţ v staroveku. Avšak
marketing, tak ako ho poznáme a rozumieme dnes, má svoje prvopočiatky aţ v
19. a 20. storočí a súvisí s rozvojom technológií, ekonomík a sociálnych riešení.
Všetko toto priniesla priemyslová revolúcia. Do tejto doby dopyt silne prevyšoval
ponuku a ľudia si kupovali teda len to, čo zohnali. So začínajúcou
industrializáciou sa tento stav nerovnováhy ponuky a dopytu začal zlepšovať. S
pribúdajúcim rozvojom, ekonomickým aj sociálnym sa začal sýtiť trh a
predajcovia museli začať o svojich zákazníkov bojovať s konkurenciou. Práve v
takejto situácii sa začala utvárať podstata novodobého marketingu, teda
uspokojenie zákazníkov a súčasné vytvorenie zisku pre predajcu (Political
Marketing and Political Communication: the relationship revisited, 2012).
Uţ v roku 1941 Americká marketingová asociácia predniesla prvú oficiálnu
definíciu marketingu ako realizáciu ekonomickej činnosti vzťahujúcu sa k
premiestňovaniu tovarov a sluţieb od producentov ku konzumentom alebo
uţívateľom. Bohuţiaľ táto úzko zameraná definícia nám

pre účely tejto

diplomovej práce nebude stačiť. Táto definícia sa v oblasti hospodárstva a
obchodu príliš zovšeobecnila a rýchlo prestala vyhovovať a postačovať. To
viedlo k vývoju desiatok nových definícií a koncepcií marketingu. V jadre kaţdej
z nich ide ale o to isté. Podľa týchto definícií marketing slúţi k uspokojovaniu
zákazníkov, ktorých dokáţe nájsť pre určitý produkt alebo sluţbu v správny čas,
na správnom mieste a za cenu, ktorú môţeme pre obe strany označiť ako
správnu (Political Marketing, 2012).
Okolo roku 1969 sme zaznamenali rozšírenie poňatia marketingu aj do
mimoekonomických oblastí verejnej správy. pričinil sa o to najmä Phillip Kotler
so

Sidneym

konceptu“,

v

Levym

publikáciou

ktorom

predniesli

článku
a

„Rozširovanie

upozornili

na

marketingového

moţnosť

uplatnenia
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marketingových techník a metód pri činností cirkví, bánk, ministerstiev,
univerzít, múzeí, škôl a rôznych nadácií (Political Marketing, 2012).
Marketing postupne prenikal z ekonomickej sféry do rôznych aspektov ľudského
ţivota, vyvíjal sa a prispôsoboval sa situácii a s tým sa menila aj jeho definícia.
V roku 1990 vytvoril Phillip Kotler definíciu sociálneho marketingu, v rámci ktorej
je marketing široko chápaný ako sociálny proces, ktorý na jednej strane
poskytuje efektívne postupy a na strane druhej pripravuje poţiadavky na
zlepšenie blahobytu celej spoločnosti. Marketing je teda podľa Phillipa Kotlera
povaţovaný za súhrn ekonomických, sociálnych a politických vzťahov a jedným
z jeho cieľov je zohľadniť verejné hodnoty. Vďaka tejto definícii bol poloţený
napríklad základ skúmania politických konkurentov marketingovými postupmi a
mohol tak vzniknúť politický marketing sám o sebe (DELPORTE, 2007, s. 6366).

1.3 Rozdiely medzi politickým marketingom a ekonomickým
marketingom
Základné koncepty politického marketingu vychádzajú z ekonomického
marketingu, odkiaľ boli prevzaté hlavné pojmy, ale ďalej sa politický marketing
vyvíjal vlastnou cestou (How Political Marketing Can Learn from Consumer
Marketing, 2012). Je preto teda nutné si vyjasniť zásadné rozdiely medzi
politickým

či

ekonomickým

marketingom.

K vyjasneniu

nám

pomôţe

identifikovať začiatky pouţívania tohto pojmu (Political Marketing, 2012).
Pojem a koncept politického marketingu bol po prvýkrát pouţitý v roku 1956
americkým politológom Stanleym Kelleym v jeho štúdii o profesionálnych
politických kampaniach v USA v knihe Profesionálne vzťahy k verejnosti
a politická moc (Politický marketing – umění vládnout v době informací, 2012).
Politický marketing sa začal uplatňovať v západnej Európe od 70. rokov.
Hlavnou stratégiou v politických kampaniach začal byť marketingový prístup
povaţovaný aţ v 90. rokoch. V rámci Československa bol po prvýkrát pouţitý
politický marketing po novembri 1989 v rámci kampane Občianskeho fóra.

10

2. Marketingová stratégia a volebná kampaň
2.1 Marketingová stratégia
Kaţdá racionálne riadená politická strana, ktorá sa chce etablovať na politickom
trhu a z dlhodobého pohľadu prosperovať je nútená pristúpiť aktívne ku
strategickému plánovaniu. Vo vedúcich orgánoch jednotlivých strán sa preto
vytvárajú špecializované miesta alebo aj celé kolektívy odborníkov, ktorí určujú
jednotlivé základné ciele podniku a predovšetkým krátkodobé a dlhodobé
vývojové

smery (Political Marketing and

Political Communication: the

relationship revisited, 2012).
Pod pojem marketingová stratégia je moţné zaradiť podľa odbornej literatúry
ciele, ktoré majú byť dosiahnuté, a práve na ich základe potom môţeme
vyjadriť, či táto stratégia bola alebo nebola úspešná. Pod marketingovú
stratégiu spadajú aj zvaţované strategické alternatívy, vymedzenie cieľových
segmentov, na ktoré sa strana (samozrejme aj konkrétny kandidát) hodlá
zamerať, cieľoví zákazníci – teda voliči, stanovenie presných parametrov podľa
zvolených cieľových skupín, identifikácia konkurentov pre kaţdú cieľovú skupinu
zákazníkov (voličov). Je to dôleţité pretoţe aj v prípade politikov a ich názorov
sa jedná o značky a ich výrobcov - politické subjekty, ktorí ponúkajú podobné
produkty. Pri voľbe marketingovej stratégie by sme nemali opomenúť ani výber
ponúkaných produktov (napríklad body politického programu) s priamym
prihliadnutím na cieľových zákazníkov kampane (nimi sú predovšetkým voliči)
a svojich politických konkurentov (How Political Marketing Can Learn from
Consumer Marketing, 2012).
Kľúčové je správne vytvoriť marketingový politický mix (MRKLAS, 2007, s. 98104). Príklady týchto mixov a ich modelové rozpočty budú ukázané v ďalšej
časti tejto práce. Tento marketingový mix by mal v sebe odráţať prezentáciu
podstaty stratégie cieľovým zákazníkom. Pod týmto pojmom rozumieme tri
časti:
1. Výhody
2. Pozíciu produktu
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3. Vyjadrenie hodnoty
je Teda potrebné voličom ukázať v čom je naša ponuka, kandidátka alebo
program lepšia ako ponuka konkurencie. Pozíciou produktu sa rozumie ako je
vnímaný tento politický produkt zákazníkmi (voličmi) a vyjadrením hodnoty sa
myslí prečo by si mal zákazník - volič kúpiť (vybrať) práve náš politický produkt
(kandidátka/program).

2.2 Popis základných marketingových stratégií
Základné marketingové stratégie, tak ako sú popísané v ďalšom texte, nie sú
všetky pouţiteľné pre politické strany. Preto sú prvé dve stratégie len
spomenuté a aţ tretia, ktorá je pouţiteľná pre politické strany je viac priblíţená.
K základným a najznámejším a rovnako najpouţívanejším patria nasledujúce tri
stratégie. Jedná sa o:
a) stratégiu minimálnych nákladov,
b) stratégiu diferenciácie produktu,
c) stratégiu trţnej orientácie.
Pre účely tejto práce a politického marketingu je najvhodnejšia stratégia trţnej
orientácie. Táto klasická a najviac vhodná stratégia pre politické strany dovoľuje
politickým stranám neorientovať sa na všetkých voličov, ale zamerať sa len na
menšiu časť voličov. Ţiadna z politických strán nie je schopná oslovovať buď
svojimi činmi alebo svojím programom všetkých voličov. Často takéto
všeobecné ladenie strany vedie k pádu jej preferencii. Táto snaha by mnohokrát
nebola výhodná a určite by bola veľmi namáhavá tak organizačne ako aj
finančne. Naviac by sa mohlo stať, ţe časť voličov, ktorú strana získala vďaka
svojmu klasickému pôvodnému programu by po zmene programu zase stratila.
A to len preto, aby sa zapáčila novým voličom. Stratila by tak elektirát, ktorý sa
so stranou identifikoval (Politický marketing – umění vládnout v době informací,
2012).
Typickým príkladom je v súčasnej dobe politika opozičnej KSČM. Je veľmi
pravdepodobné, ţe by sa v prípade odklonu od niektorých svojich dlhodobých
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dogiem jej volebné výsledky vytratili. Vďaka tomu, ţe sa politická strana vzdáva
ovládnutia či oslovenia všetkých voličov, stáva sa silnejšou pre oslovenie jednej
časti voličského spektra. Vo chvíli, keď si politická strana rozdelí voličov na
jednotlivé voličské segmenty, snaţí sa čo moţno najlepšie poznať potreby
voličov v konkrétnych segmentoch. Tieto potom uspokojuje svojim programom
či konkrétnym jednaním. Základným nedostatkom tejto stratégie je nemoţnosť
oslovenia všetkých voličov. Príkladom postupného identifikovania a získavania
nových a nových voličských segmentov je politika slovenskej strany SMER-SD
a jej víťazstva v slovenských parlamentných voľbách v roku 2012.

2.3 Volebné kampane
Volebná kampaň je organizované úsilie kandidujúcich jednotlivcov a strán s
cieľom presviedčania voličov zaistiť dostatočnú podporu kandidujúcim. Pri
posudzovaní ich cieľov si môţeme vziať za príklad aj akúkoľvek inú reklamnú
kampaň. V citovanej literatúre uvádzajú viacerí autori ciele volebných kampaní.
Je zaujímavé sledovať vzťah týchto vytýčených cieľov k politickej kampani
(100+ Guerrilla Marketing examples, 2012).
Poznáme osem základných typov volebných kampaní. Jedná sa napríklad o
vytvorenie trhu s novým typom tovaru – novým tovarom môţe byť napríklad aj
iný druh volieb – teda voľby krajské alebo senátne. Zvýšenie povedomia
o ponúkanej značke, pokiaľ je nová či príliš málo známa. V tomto prípade potom
logicky ide o podporu povedomia o politickej strane či konkrétnom kandidátovi.
Usilovanie o zlepšenie hodnotenia alebo imagu výrobku. Tu sa jedná o
zlepšenie imag buď politika alebo jeho volebného programu. Uchádzanie sa o
väčší podiel na trhu – to môţeme pretransformovať ako boj o vyššie
preferencie. Ďalším cieľom takejto kampane môţe byť udrţanie súčasných
priaznivcov – tu sa jedná o lojalitu k strane (Political Marketing, 2012).
Okrem týchto cieľov poznáme ešte tri doplnkové, na ktoré nesmieme zabudnúť.
Ide o ponúkanie konkrétnych výhod produktov – to v tomto kontexte znamená
konkrétnych

bodov

programu.

Presviedčanie

váhajúcich

potenciálnych

zákazníkov = voličov aby prišli k voľbám. A v neposlednom rade aj snaha o
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zhoršenie postavenia konkurencie – tu poznáme takzvanú negatívnu kampaň,
teda kampaň poškodzujúcu protivníkov (BRADOVÁ, 2008, s. 29-33).
Pri príprave politických strán na volebné kampane si jednotlivé politické strany
môţu rozdeliť voličov do niekoľkých skupín. V prvej skupine sú jednoznačne
rozhodnutí voliči strany. Títo, moţno povedať, kmeňoví či verní voliči, sú
dlhodobo priklonení k určitým základným názorovým cieľom či programu
konkrétnej strany a preto ju pravidelne volia. V druhej skupine sú potom
jednoznační voliči iných politických strán. V tretej skupine sú nerozhodnutí
voliči, teda tí voliči, ktorí sa rozhodujú medzi niekoľkými subjektmi. Veľmi
špecifickou skupinou môţu byť nevoliči. Nevoliči sú občania, ktorí sa volieb
nezúčastňujú. Politické strany sa tak musia snaţiť osloviť nerozhodných voličov,
ako aj samozrejme utvrdiť svojich verných voličov o ich presvedčení. Príkladom,
keď strane zostanú len verní kmeňoví voliči je výsledok parlamentných volieb
strany SDKÚ-DS v roku 2012.
Aj keď existuje veľa spoločných prvkov, je nutné povedať, ţe sa komerčné a
volebné kampane do značnej miery líšia. Predovšetkým sa pohybujeme na trhu,
na ktorom neponúkame klasickú sluţbu či tovar, ktorý je moţné beţne
predávať. Jedná sa o sluţby úplne iné, naviac sluţby, za ktoré voliči neplatia
finančnými prostriedkami, ale sú obmedzení jedným jediným hlasom. Zaujímavé
na volebných kampaniach býva aj to, ţe sa ihneď po svojom spustení stávajú
súčasťou celoštátnych, ale aj miestnych diskusií. Vzhľadom na ich mohutnosť
a mnohokrát aj zaujímavosť pre média sú tak tieto volebné kampane široko
diskutované v médiách ich politickými komentátormi.

Na tieto jednotlivé

kampane a predvolebné aktivity potom reagujú i ostatné - konkurenčné strany a
ďalšie subjekty (BENČO, 2006, s. 10-12).
Zaujímavú pozíciu majú v tomto prípade tzv. lokálni názoroví vodcovia. Tí
bývajú roztrúsení po celej populácii a môţu svojimi názormi veľmi voličov
ovplyvniť a to či uţ pozitívne alebo aj negatívne. Jedná sa o ľudí, ktorí si
dlhodobo a veľmi aktívne vyhľadávajú všetky dostupné informácie a v mnohých
prípadoch ich ďalej sprostredkovávajú ďalším občanom. Títo občania bývajú
napríklad starostami obcí, ktorí nie sú napojení na ţiadnu politickú stranu, či o
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majiteľov internetových stránok alebo blogov. Pokiaľ sa niektoré politické strany
zamerajú na týchto názorových vodcov, môţe sa stať, ţe s ďaleko niţšími
finančnými prostriedkami dokáţu tieto strany osloviť podstatne väčší počet
obyvateľov ako v minulosti.

2.4 Politická marketingová komunikácia
Jedná sa o jeden z najdôleţitejších prvkov marketingového mixu. Cieľom tejto
komunikácie je prenos informácie voličom. Okrem prenosu informácií prebieha
aj snaha o stimulovanie subjektov. A to tak o priame ako aj nepriame
stimulovanie. Ide napríklad o zvýraznenie kandidáta medzi voličmi, upevňovanie
vzťahu medzi stranami a ich voličmi a mnoho ďalších aktivít (How Political
Marketing Can Learn from Consumer Marketing, 2012).
Marketingová komunikácia sa realizuje pomocou dvoch článkov. Toho kto
informácie

vydáva,

čiţe

komunikátora,

a

príjemcu

týchto

informácií.

Prostredníkom medzi komunikátorom a príjemcom sú média. Do ich sféry
komunikátor postupne vkladá informácie, ktoré potrebuje preniesť. Príjemca má
potom dve úlohy. Predovšetkým informáciu určenú pre neho rozpoznať od
informácií ostatných. Na druhej strane by mal správne pochopiť poznanú
informáciu. Komunikátor by mal zisťovať, či sa ním zadaná informácia dostala
k príjemcovi a či bola riadne rozpoznaná. K tomu mu slúţi akákoľvek spätná
väzba či reakcia od príjemcov. Napriek tomuto postupu by mal uţ dopredu
kaţdý komunikátor počítať s tým, ţe jeho informácie môţu byť skreslené
(DELPORTE, 2007, s. 29-32).
Dôleţité pre rozhodovanie o správnom prenose informácií je aj spôsob prenosu
týchto informácií. Je moţné spomenúť dve moţnosti prenosu informácií.
Predovšetkým sa jedná o osobnú komunikáciu a komunikáciu neosobnú teda
masovú. Obe tieto komunikácie majú svoje výhody a nevýhody a preto bývajú
často rôznym spôsobom kombinované. Masová komunikácia dokáţe v jednej
chvíli osloviť široké spektrum voličov. Oproti tomu osobná komunikácia má tú
výhodu, ţe poskytuje moţnosť viac zapojiť neverbálnu komunikáciu. Pri
osobnom jednaní sa zvyšuje dôveryhodnosť kandidáta a predovšetkým sa
príjemca cíti byť naozaj oslovený. Nevýhodou osobnej komunikácie je potom to,
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ţe jej pôsobením oslovíme výrazne menej voličov. Nevýhodou masovej
komunikácie môţe byť otázka vyšších celkových vynaloţených finančných
prostriedkov.

2.5 Politická komunikácia – vymedzenie pojmu a masová
komunikácia
Vymedzenie pojmu politická komunikácia
Komunikácia je integrálnou súčasťou kaţdej kolektívnej akcie, národnej identity,
pocitu príslušnosti ku skupine. Bez komunikácie nie je moţné vládnuť ani byť
ovládaný. Ţiadna spoločnosť nemôţe fungovať bez politického funkčného
systému (PLEYERS, 2006, s. 10-13). Oba tieto prvky, spoločnosť aj politický
systém, sa však k správnej funkcii potrebujú dobre prepájať. To je moţné
zabezpečiť pomocou komunikácie. Je ale nutné si uvedomiť, ţe nie kaţdá
komunikácia je politická. Rozdiel medzi politickou komunikáciou a nepolitickou
je veľmi náročné určiť. Nepolitickou komunikáciou je napríklad komunikácia
v rodine či v škole. Pokiaľ má pouţitá forma komunikácie vzťah k politickému
systému potom je moţné hovoriť, ţe sa jedná o politickú komunikáciu (How
Political Marketing Can Learn from Consumer Marketing, 2012).
Výskum politickej komunikácie
Výskum politickej komunikácie je skúmaný dlhodobo. Ale nie vţdy sa k tomuto
skúmaniu pristupovalo tak ako sme zvyknutí z najnovších výskumov. Napríklad
v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa veľa odborníkov domnievalo, ţe
informácie sprostredkované medzi politikmi a voličmi majú len jednosmerný tok.
A zároveň boli presvedčení, ţe sa jedná čisto len o tok spojený s komunikáciou
masovou alebo priamo s presviedčaním. V priebehu ďalších výskumov,
predovšetkým v sedemdesiatych rokoch sa však pristúpilo na zásadné štúdie
jednak volebného správania a následne potom aj na poznanie odovzdávania
informácií medzi politikmi, médiami a voličmi, ktoré poznáme ako termín
agenda-setting teda nastoľovanie agendy. Takto pouţili tento termín po prvýkrát
páni McCombs a Shaw v ich práci v roku 1972. Táto práca sa týkala americkej
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prezidentskej kampane v roku 1968 (Politický marketing – umění vládnout v
době informací, 2012).
Ak má politický systém plniť svoju úlohu, je potrebné, aby sa členovia
spoločnosti podriadili vláde. Pre túto štruktúru riadenia je teda komunikácia a
všetky jej zloţky tým najdôleţitejším. Pri tvorbe volebnej kampane je nutné brať
na vedomie schopnosť spoločnosti:
a) prijímať informácie, a to buď zo svojho okolia, teda od iných politických
systémov, alebo aj z vnútra - z vlastnej spoločnosti,
b) získané informácie rýchlo spracovať,
c) zodpovedajúcim spôsobom na ne zareagovať,
d) zhodnotiť vlastné odpovede, teda byť schopný sebareflexie.
Problémom, na ktorý sa najviac upozorňuje, boli a sú vlastnosti konkrétneho
systému. Môţe sa totiţ stať, ţe konkrétny politický systém môţe byť značne
ideologizovaný, alebo naopak môţe systém ideológiu úplne vynechávať.
Obidve tieto moţnosti majú rovnakú vlastnosť, ţe sa tu veľmi zle vytvára a
pripravuje volebná kampaň a politická komunikácia je tu veľmi zloţitá.
V preideologizovanom systéme voliči odmietajú čokoľvek im cudzie alebo
neznáme. Tieto veci povaţujú hneď od začiatku za nebezpečné. A tak v prípade
niečoho opačného bez ideologického systému potom narazíme na problém, ţe
voličom chýbajú základné kategórie hodnôt a tým pádom im informácie od
politikov nič neprinášajú.
Masová a mediálna komunikácia
Práca s masovými médiami je pre politické reprezentácie veľmi zloţitá. Je pri
nej predovšetkým nutné a potrebné, aby politická strana sama sebe stanovila
jasné ciele a priority v partikulárnych politických cieľoch. Zároveň sa v priebehu
príprav na masovú komunikáciu musí uistiť o tom, aké cieľové skupiny bude
oslovovať. Kaţdý uvedomelý politický subjekt si teda môţe zvoliť, či cieľom jeho
kampane bude získanie dominantnej väčšiny medzi voličmi, alebo sa uspokojí
len s dostatočným výsledkom, čo platí najmä pri menších politických stranách.
Zaujímavou komunikáciou potom môţe byť aj prosté šírenie ideí politickej
strany. Tento variant je dôleţitý najmä pre mimoparlamentné strany. Pokiaľ si

17
strana volí tento cieľ, potom si musí zvoliť cieľové skupiny. Tieto cieľové skupiny
sa rozlišujú s ohľadom na rôzne demografické či sociálne charakteristiky
(Political Marketing, 2012).
Voliči sú typovo veľmi rozdielni a je moţné ich teda bezproblémovo rozdeľovať
do rôzne veľkých skupín a tie následne kvalifikovať. Kaţdá takáto skupina môţe
byť oslovovaná určitou komunikačnou stratégiou. Pouţívajú sa rôzne kritériá
pre rozdelenie spoločnosti. Môţu to byť kritériá náboţenské, geografické,
sociálne, profesijné, demografické a mnoho ďalších. Pre efektivitu práce
s vybraným voličským segmentom je nutné, aby takýto segment spĺňal
nasledujúce kritériá:
a) bol presne definovateľný,
b) bol dostatočne veľký,
c) bol merateľný,
d) predstavoval homogénny zhluk voličov, ktorý je heterogénny naproti
ostatným zhlukom voličov,
e) bol dostupný.
Zásadným faktorom pre tvorbu komunikačnej stratégie je tieţ výber miesta a
terénu kampaní a tónu a naladenia kampaní. Zatiaľ čo voľba terénu súvisí do
značnej miery s geografickým vymedzením volieb, a preto nebýva predmetom
diskusie vo volebných štáboch politických strán, diskusie sa vedú o voľbe tónu
kampane. Kaţdá strana či kandidát sa môţu rozhodnúť, či bude ich kampaň a
teda aj tón kampane útočný, alebo skôr pozitívny. S voľbou ladenia a tónu
kampane bezprostredne súvisí aj voľba hlavnej témy. Táto téma môţe o
politickej strane veľa napovedať. Hlavná téma môţe byť akákoľvek od
prezentácie politika či politikov aţ po jasne ideologické a zamerané témy.
Teoreticky môţeme teda politickú komunikáciu v priebehu volebnej kampane
rozdeliť na:
1. Tón

udrţiavania

-

cieľom

je

udrţať

si

existujúcich

voličov

a podporovateľov (príkladom je udrţovanie si voličov tradičnými stranami
ako ČSSD alebo ODS).
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2. Identifikačný tón – tento tón kampaní je pouţívaný vo veľkej miere najmä
novými stranami, ktoré sa potrebujú predstaviť a nezaobídu sa bez
značnej pozornosti rôznych médií a občanov (Veci verejné v roku 2010).
3. Tón presviedčania - cieľom je presvedčiť váhajúcich voličov, aby išli voliť
a tieţ aby volili ich stranu.
4. Mobilizačný tón - pouţíva sa v záverečnej fáze kampane k mobilizácii
stúpencov

a

váhajúcich

voličov.

Najznámejšie

pouţitie

tohto

mobilizačného tónu kampane v Českej republike sa datuje do roku 1998,
keď ho pouţila ODS, pretoţe sa očakával veľký nárast hlasov ľavicových
strán.
Na stanovenie cieľov a pri výbere cieľových skupín sa politické strany
zameriavajú na správny výber prostriedkov a médií, ktorými budú komunikovať
s voličmi. Mediálne moţnosti sú podrobne popísané v ďalšej časti tejto
diplomovej práce. Stručne môţeme povedať, ţe najmasovejšími médiami sú
televízia a rozhlas, ktorých vyuţiteľnosť ale je v Českej republike, vďaka zákonu
obmedzujúcemu túto formu reklamy malá. Medzi najpouţívanejšie masové
médiá preto v Českej republike môţeme zaradiť tlač, plagáty, bilboardy a letáky.
Volebné tímy politických strán, ktoré sa starajú o reklamu, pracujú dlhodobo a
niekedy aj nepretrţite. Ich hlavným cieľom je vţdy vytvorenie alebo udrţanie čo
najlepšieho vzťahu voličov ku svojej politickej strane. To je práca veľmi
systematická a sústavná. Okrem klasických a masových médií strany k tomu
vyuţívajú aj veľké verejné zhromaţdenia.
Účinnosť marketingovej a mediálnej komunikácie
Účinnosť marketingovej komunikácie je pre politické strany samozrejme
zásadná (Political Search Engine Optimization, 2012). Pri jej meraní sa
zaoberajú výskumom najrôznejších schopností a dopadu jednotlivých médií.
Pôvodne sme plánovali v tejto práci počítať počty oslovených a náklady na
jedného osloveného a voliča. Ale pri podrobnom skúmaní problematiky sme
zistili, ţe táto výskumná úloha je nerealizovateľná, pretoţe strany nepravdivo
zverejňujú svoje reálne náklady pri organizovaní kampaní. Tieţ štatistiky
sledovanosti webových reklám a bilboardov v uliciach nám ponúkajú čísla, ktoré
ale nerovnako interferujú s formátmi a typmi strán. Príkladom je rozdielna
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reakcia voliča Vecí verejných a KSČM na internetovú reklamu, ktorá má
rovnaké štatistiky a rovnakú cenu, ale dopad je napriek tomu rozdielny.
K meraniu účinnosti volebných kampaní sa pouţíva viacero parametrov. Je to
napríklad klasický koncept sledovanosti – teda percento alebo počet členov
populácie, ktoré sleduje alebo získava informácie z určitého druhu médií.
Zásadnejšie je však percento tých, ktorí nielen sledujú určité médium napríklad televíziu, ale súčasne majú aj určité sociodemografické rozptýlenie.
Teda či volebné relácie sledujú muţi alebo ţeny, starší ľudia alebo mladší a
podobne. Dôleţitá je tieţ frekvencia pozorovania a sledovania volebných relácií
a tieţ ako často respondenti toto sledovanie realizujú.
Pri správnej príprave volebnej kampane je nevyhnutné sledovať celú spleť
médií. Napríklad počet výtlačkov jednotlivých periodík, kde sa politické strany
a kandidáti rozhodnú prezentovať. Tento dohľadaný počet nie je rovnaký a mení
sa podľa konkrétnych udalostí. Zároveň sa tieto zmeny realizujú vďaka
sezónnosti alebo iným obmedzeniam. Samozrejmosťou je veľká kontrola
jednotlivých periodík, pokiaľ ide o ich obsahy. Politické strany sa vo svojich
výskumoch obracajú na denníky a skúmajú charakteristiky čitateľov. Ich zvyky,
typológiu a vzorce správania, pokiaľ sú známe.
Pomerne veľkou novinkou je potom pouţívanie audiometrov respektíve
rádiometrov, ktoré sú vlastne obdobou peoplemetrov. Všetkými týmito vyššie
spomenutými
tematických

spôsobmi
a

merania

programových

sa

dá

schémach

rozpoznať
je

najlepšie

v akých
nasadiť

časových,
reklamu

propagujúcu tú ktorú politickú stranu. Podobné štatistické a sociologické štúdie
ale nie sú predmetom tejto diplomovej práce, ktorá sa primárne zameriava na
taktiku, formy a modely volebných kampaní (Politický marketing – umění
vládnout v době informací, 2012).

2.6 Stratégia a štýl vo volebných kampaniach
Základnou stratégiou kaţdého kandidáta či politickej strany vo volebnej
kampani je urobiť všetko preto, aby to kandidátovi prinieslo čo najväčšie
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percento hlasov (PLEYERS, 2006, s. 82-86). Tento image predovšetkým
hlavných politických lídrov je budovaný dlhodobo pomocou reklám vo všetkých
médiách a vďaka osobným stretnutiam s týmito lídrami v rámci predvolebných
mítingov. Štýl potom zahrňuje celkové neverbálne správanie týchto lídrov.
Okrem rétoriky napríklad aj vystupovanie, výzor lídra, ale tieţ stratégiu toho, čo
lídri hovoria v kampaniach v rámci rozhovorov, reklám alebo tlačových
konferencií.
Štýl politiky sa najlepšie prezentuje na prípade volieb amerických prezidentov,
v ktorých oproti sebe stoja obvykle dvaja podobne silní konkurenti - prezidentskí
kandidáti, v niektorých prípadoch tieţ doplnení aj o ďalších kandidátov bez
väčšej šance na úspech. Podobný typ volieb je potom kaţdý väčšinový typ
volieb. V Českej republike by tomuto popisu najlepšie mohli zodpovedať
senátne voľby. Autori Trent s Friendenbergom vo svojich prácach definujú dva
základné štýly kampane:
1. Štýl kandidáta na znovuzvolenie
2. Štýl oponenta - challengera

2.7 Štýl kandidáta kandidujúceho na znovuzvolenie
Kandidáti, kandidujúci na znovuzvolenie, majú viacero výhod v porovnaní s
ostatnými kandidátmi. Predovšetkým veľmi často vyhrávajú a sú často na
očiach. V amerických voľbách v roku 1998 zo 401 kongresmanov obhajujúcich
svoje kreslá ich celých 395 bolo zvolených znovu. Podobná štatistika je tieţ pri
amerických prezidentských voľbách. Pri nich v priebehu 20. storočia len päť
prezidentov prehralo svoje voľby, keď kandidovali v druhom volebnom období.
V Českej republike pri senátnych voľbách podobné výsledky nemôţeme nájsť.
Pri porovnaní volieb do českého Senátu v rokoch 1998 aţ 2004 nájdeme len
päť rovnakých znovuzvolených senátorov. V rokoch 2000 aţ 2006 je týchto
senátorov uţ osem.
Kandidáti kandidujúci znovu ale majú aj iné výhody. Predovšetkým ich moţnosť
získať priestor v médiách je výrazne väčšia ako u ostatných kandidátov. Svoju
politickú moc a kontakty môţu v kampaniach vyuţívať a môţu tak na poslednú
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chvíľu veci opravovať či meniť. Iste tieţ funguje psychológia o kandidátovi, ktorý
sa osvedčil vo funkcii a nie je teda nováčik a o ktorom nie je isté, ţe dotyčnú
funkciu zvládne. Kandidát môţe pouţívať napríklad tieto stratégie:
Vytváranie udalostí v rámci priebehu volebnej kampane
Jedná sa o udalosti, ktoré vznikajú umelo alebo na objednávku. Sú
pripravované formou, aby prilákali veľkú pozornosť médií a boli pre kandidáta
alebo politickú stranu priaznivé. Okrem predkladania rôznych populistických
zákonov sa potom jedná napríklad aj o pracovné cesty predstaviteľov alebo
kandidátov do jednotlivých regiónov a oblastí celej krajiny. Ako príklad nám
môţe slúţiť situácia pred voľbami v roku 2006, keď bol napríklad na poslednú
chvíľu schválený zákon o pastelkovom príspevku rodinám so školopovinnými
deťmi. Tieto akcie, sú významne prezentované v médiách a aj na tlačových
konferenciách.
Prideľovanie finančných prostriedkov z rôznych fondov
Kaţdý

obhajujúci

kandidát

alebo

politická

strana

obhajujúca

svoje

znovuzvolenie môţu okrem svojich sľubov uţ v priebehu kampane splniť
čiastočne svoj nový program pridelením finančných prostriedkov. Napríklad
zdvihnutím výšky miezd alebo dôchodkov určitej skupine obyvateľov. Nemusí
sa jednať vţdy len o seniorov a ľudí v dôchodkovom veku, ale môţe ísť aj o
zamestnancov v štátnych sluţbách ako sú učitelia, polícia, hasiči a ďalší. Týmto
sa samozrejme kandidáti alebo strany snaţia prilákať týchto občanov, aby volili
ich a ich stranícky program.
Zahraničná politika
Kandidát alebo líder strany, ktorý je stále vo funkcii môţe veľmi často z postu
svojej funkcie cestovať do zahraničia. A keďţe je to skutočnosť, ktorá zaujíma
médiá, môţe sa vďaka tomu vyjadrovať viac v médiách k zahraničnopolitickým
témam. Občania sa väčšinou síce v priebehu domácej volebnej kampane
nezaujímajú o zahraničnú politiku, ale napriek tomu sa týmto uisťujú, ţe existujú
politici, ktorí sú schopní ich poriadne zastupovať. Politici potom tieţ môţu
pouţívať zahraničných kolegov, s ktorými ich spája názorová blízkosť ako
partnerov vo svojej volebnej kampani. V Českej republike takto často prebieha
spolupráca medzi ČSSD a slovenskou sociálnou demokraciou SMER-SD.
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Profilácia na projekty, ktoré kandidát v minulosti plnil alebo uzavrel
Toto jednanie je zrejme najčastejšou stratégiou (How Political Marketing Can
Learn from Consumer Marketing, 2012). Kaţdý politik alebo politická strana si
v priebehu volebnej kampane vedome privlastňuje všetky zásluhy za akýkoľvek
vydarený projekt. Nie je nič neobvyklého, ţe najmä pri koaličnej vláde si všetky
strany zastúpené v koalícii pri niektorých podarených projektoch pripisujú všetky
zásluhy. Opačná situácia je pri nevydarených projektoch, tam sa ţiadna strana
k autorstvu nehlási.

2.8 Štýl oponenta - challengera
Kampane oponentov a ich štýl sú zaloţené na úplne iných pravidlách. Oponenti
sa vo väčšine prípadov snaţia presvedčiť voličov, ţe je potrebná zmena.
Samozrejme, ţe zásadnú zmenu prinášajú práve oni. Práve oponujúci kandidát
či strana. Ako formu pre tento postup si väčšinovo volia snahu o presvedčenie
voličov, ţe súčasný spôsob vlády a jej predstavitelia a lídri sa neosvedčili a nie
sú schopní ďalej vládnuť. Výhodou tohto tvrdenia je v niektorých prípadoch aj
to, ţe môţe poukazovať na viacero chýb, ktoré protivník urobil v priebehu
svojho funkčného obdobia. Pokiaľ je to úplne nový politik alebo nová strana, títo
za sebou nemajú ţiadne omyly a ukazujú svoj čistý štít (Political Marketing and
Political Communication: the relationship revisited, 2012). Oponent ale nemusí
vo väčšine prípadov predkladať príliš konkrétne riešenia. Naopak strana či
kandidát, ktorí funkcie obhajujú, sa musia brániť napádaniu. Musia tak
obhajovať svoju prácu. Pre oponentov sa ako účinné stratégie javia tieto kroky:
1. Napádanie práce v minulom volebnom období obhajujúceho kandidáta
2. Umelo pripravený vznik neriešiteľnej kauzy a pripravenie útočnej pozície
3. Propagácia nutnosti zmeny
4. Zdôrazňovanie lepších vyhliadok do budúcnosti s novým kandidátom
5. Uprednostňovanie tradičných hodnôt pred hodnotením zmeny.
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3. Druhy politických reklám a formy komunikácie
Politické strany pouţívajú rôzne typy politickej reklamy, pouţívajú pri tom všetky
médiá, najčastejšie však pouţívajú tlač, internet a visiace grafické nástroje –
teda bilboardy a plagáty. Kaţdý druh politickej reklamy je inak účinný a účinkuje
na iné spektrum voličov, preto sa vţdy strana musí rozhodnúť v priebehu
volebnej kampane o prípadných zmenách typov reklamy, alebo rovno byť
pripravená na všetky moţnosti aktívnej reklamy. Podľa zamerania a tém
kampane by ich bolo moţné rozdeliť na tri kategórie. Na reklamy:
1. Reklamy vychvaľujúce politickú stranu alebo kandidáta
2. Reklamy útočiace na iné politické strany či protikandidátov
3. Reklamy reagujúce na útoky iných politických strán, protikandidátov,
médií a záujmových skupín.

3.1 Reklamy vychvaľujúce politickú stranu alebo kandidáta
sú To reklamy, ktoré majú predstaviť politickú stranu alebo kandidáta v tom
najlepšom svetle. Vo väčšine prípadov úplne ignorujú ostatné politické subjekty
a všetkých protikandidátov. Najdôleţitejšie je vytvoriť pozitívny postoj voličov
voči konkrétnej politickej strane. Vďaka tejto forme reklamy sa zlepšuje obraz a
image politickej strany, prípadne sa jedná o pokus zmeniť ho. K tomuto pomáha
jednotný výber farieb, grafických prvkov a nástrojov kampane (Politický
marketing – umění vládnout v době informací, 2012).
V kampaniach sa potom pouţívajú skôr pozitívne správy a niekedy aj reklamné
tváre namiesto skutočných politikov. Toto všetko prispieva ku zviditeľneniu
strany a jej spojeniu s konkrétnymi heslami. Ďalšou funkciou tohto typu reklám
je vyjadriť postoj politickej strany k rôznym témam. Vzhľadom k zameraniu
kampane sa skôr vyberajú ľahšie a menej sporné témy, ktoré ale dokáţu jasne
symbolizovať konkrétnu stranu či kandidáta.

24

3.2 Reklamy útočiace na inú politickú stranu alebo
protikandidáta
Tieto typy reklamy majú za úlohu zaútočiť na inú politickú stranu. Jej cieľom je
vytvoriť negatívny image tejto konkurenčnej strany alebo ju dostať do
nezvyčajnej či zlej situácie (BRADOVÁ, 2008, s. 39-41). Reklamy sa sústreďujú
predovšetkým na fakt, aby predstavili nejaké spojenie inej politickej strany
s niečím, čo je voličmi negatívne vnímané. Hlavným cieľom potom býva
vyvolanie obáv alebo strachu, či len pocitu zosmiešnenia. Kaţdá napadnutá
strana je nútená na negatívnu kampaň nejakým spôsobom reagovať, aj keď
v Českej republike to nie je aţ tak zvyčajné a väčšinou sa táto reakcia rieši
formou tlačovej správy či vystúpením v médiách. Voliči mávajú o politikoch a
stranách veľmi negatívnu mienku, a preto si kaţdú takúto negatívnu kampaň
veľmi dobre pamätajú (100+ Guerrilla Marketing examples, 2012).
Ukáţkovou negatívnou reklamou útočiacou na inú politickú stranu bola kampaň
strany ČSSD pred voľbami do Poslaneckej snemovne v roku 2006 nazývaná
ODS mínus. Táto prakticky odpovedala na pozitívnu kampaň strany ODS
nazývanú ODS plus. Celá táto kampaň ČSSD potom bola vystavená na
konfrontáciu s ODS. Táto konfrontácia prerástla aj do osobného boja lídrov
strán ODS a ČSSD, ktorí boli v poslednej fáze kampane uţ jasnými hlavami a
ikonami svojich strán.
Médiá a novinárska obec označili túto kampaň ako vôbec prvú masovejšiu
negatívnu kampaň u nás. Pokiaľ ide o jej rozmery, ODS mínus bola prelomová.
Ale prvou podobnou iniciatívou činnosť ODS, keď ODS pripravila v januári 2006
dve publikácie:
1. Päťdesiat nesplnených sľubov ČSSD
2. Čierna kniha hriechov ČSSD.
Tieto dve publikácie boli na vrcholovej politickej úrovni skutočným začiatkom
negatívne zaloţených kampaní v Českej republike. Tvrdšie kontúry majú
politické kampane na Slovensku. Negatívne kampane na Slovensku boli vo
všetkých voľbách do NR SR, ale pokiaľ porovnáme voľby do NR SR v roku
2010 a 2012, vidíme zásadný rozdiel. Pri voľbách v roku 2010 bola vojnová línia
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týchto negatívnych kampaní pomyselne medzi ľavicou a pravicou. Vo voľbách
v roku 2012 bola táto konfrontačná línia medzi bojujúcimi pravicovými stranami,
ktoré priniesli kauzy ako Gorila a Sasanka. Z pohľadu volebného analytika vidím
na Slovensku v tomto správaní pravicových strán aj ďalší atribút. Masívne
obviňovanie a debakel vo voľbách s cieľom odstrániť kostlivcov zo svojich
straníckych a lobistických skríň.

3.3 Reklamy reagujúce na útoky iných politických strán,
protikandidátov, mediálnych a záujmových skupín
Tak ako je popísané vyššie, negatívna kampaň u nás nemá dlhé trvanie, a preto
aj reklamy negujúce útoky nie sú typické. Je zrejmé, ţe napríklad strana ODS
v roku

2006

budovala

stratégiu

nereagovať

na

negatívnu

kampaň

predstavovanú prostredníctvom ODS mínus. Pokiaľ však tejto negatívnej
reklamy pribúda, tak prichádza čas aj pre túto zloţku reklám. Základnými
vlastnosťami by mala byť rýchla reakcia na útoky, také útoky, aby mohol byť
pôvodní útok zoslabený alebo odvrátený. Cieľom by malo byť zosmiešniť
negatívnu kampaň, alebo ju vyvrátiť ako nepravdivú či prejsť do následného
protiútoku (PLEYERS, 2006, s. 45-50).

3.4 Ďalšie formy komunikácie v predvolebných kampaniach
V tejto časti práce sa venujeme ďalším formám komunikácie medzi voličmi a
politickými hnutiami a stranami v medziach predvolebnej kampane. Táto
komunikácia však uţ väčšinou neprebieha plne v réţii politických strán a
podieľajú sa na nej aj ďalší účastníci. Potom záleţí na straníckych
predstaviteľoch a ich pripravenosti, ako ich konkrétna aktivita môţe dopadnúť.
Môţe sa dokonca stať, ţe úplne celá časť tejto predvolebnej kampane dopadne
pre politickú stranu zle alebo inak ako strana či kandidát očakávajú
(VANHUYSSE, 2006, s. 89-96).
Tlačové konferencie
Politickí kandidáti a ich strany usporadúvajú tlačové konferencie beţne v
priebehu svojej činnosti, teda nielen v priebehu predvolebných kampaní. Na
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tlačových konferenciách sú médiá a prípadne aj ďalší hostia zoznámení
s aktuálnymi novinkami politickej strany. Významnosť tlačových konferencií je
prevaţne pri kontakte s novinármi zo všetkých médií. A po skončení týchto
tlačových konferencií si zástupcovia médií následne s jednotlivými straníckymi
predstaviteľmi môţu dohodnúť ďalšie rozhovory. Vďaka takýmto kontaktom
s médiami môţu predstavitelia politických strán komunikovať sprostredkovane
aj so svojimi voličmi.
Debata a iné diskusné relácie
Diskusné relácie a debaty môţu byť dvojitého charakteru. Menej známym
variantom je debata medzi niekoľkými kandidátmi v mieste, kde kandidujú.
Príkladom môţu byť senátne voľby a voľby komunálne. Senátorskí kandidáti
alebo kandidáti na starostov spoločne urobia diskusnú reláciu pre občanov.
Tieto diskusie väčšinou riadi skúsený moderátor, ktorý by mal byť maximálne
nestranný. Pritom kaţdý politik by mal dostať rovnaký čas na vyjadrenie ku
konkrétnym

témam

a aby

zároveň

prípadne

napadol

v rámci

témy

protikandidátov. Po vyčerpaní tém je daná moţnosť aj divákom. Toto je
predovšetkým pri verejných debatách s občanmi veľmi populárne a táto časť
môţe byť pri podobných diskusiách aj dlhšia ako časť prvá. Známejšou formou
komunikácie sú televízne debaty. Najmä pri televíznych prenosoch je veľmi
dôleţité, aby sa kandidáti veľmi dobre pripravili. Sledovanosť týchto relácií je
totiţ pomerne vysoká predovšetkým u voličov, ktorí chodia pravidelne k voľbám
a aj toto je jeden zo spôsobov ako sa rozhodujú. Politické strany pripravujú pre
jednotlivých kandidátov, ktorí navštevujú tieto televízne diskusie, rôzne školenia
z oblasti komunikácie a rétoriky, vedenia monológu alebo dialógu, pravidiel reči
tela, a aj štýlu obliekania. Zaujímavá je potom aj spätná väzba, keď v priebehu
zásadných debát pred voľbami sa v médiách niekoľko ďalších dní skúma, ktorý
politik lepšie zapôsobil na ľudí.
Tieto debaty majú predovšetkým tieto účinky:
Majú vysokú sledovanosť a môţu teda zasiahnuť veľkú skupinu voličov
Utvrdzujú priaznivcov v ich presvedčení – teda pokiaľ je niekto
priaznivcom
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jedného kandidáta, ten bude pre neho víťazom debaty bez ohľadu na
ich výsledok
Nespôsobujú preskupovanie medzi kandidátmi a len malou mierou
prispievajú k získavaniu nových voličov
Produkujú témy, ktoré voličov zaujímajú a pomáhajú tak kampaniam
sústrediť sa na tieto témy
Zvyšujú povedomie o postojoch kandidátov k jednotlivým relevantným
otázkam
Môţu meniť image kandidátov. Vo všetkých reklamách a iných vopred
pripravených vystúpeniach majú kandidáti situáciu a všeobecný dojem
lepšie pod kontrolou. Pretoţe na debaty sa kandidáti môţu pripraviť, ale
keďţe sú natáčané naţivo, kandidát nevie presne, na čo sa ho spýtajú, a
teda nemôţe príliš ovplyvňovať to ako bude pôsobiť na ľudí. Tieţ je
zrejmé, ţe významná debatná chyba môţe ovplyvniť celú kampaň.
Verejné vystúpenia
Verejné vystúpenia jednotlivých kandidátov sú zaujímavé z mnohých dôvodov.
V prípade komunálnych a teda aj miestnych volieb sa v niektorých prípadoch
jedná o prvý kontakt medzi kandidátmi a voličmi. Tento kontakt môţe prebehnúť
aj v rámci predvolebného mítingu. Kandidát sa môţe na komunálnej úrovni
s pomerne malým finančným zaťaţením v porovnaní s platenou inzerciou
v médiách

dostať

k celej

skupine

voličov.

Pri

veľkých

voľbách

typu

parlamentných volieb je potom pre mnoho menších miest a lokalít zaujímavé,
keď pricestuje centrálny líder strany. Tento líder prezentuje takýmto spôsobom
svoj záujem o tieto lokality a aj o miestnych voličov. Negatívne efekty sú
jednoznačne spojené s osobou samotného kandidáta. Pokiaľ kandidát svoju
osobu a tieţ politickú stranu, ktorú zastupuje, zle propaguje - potom je tento
druh kampane veľmi nevhodný. Pre centrálnych lídrov tieţ existuje moţnosť
zúčastniť sa spoločenských udalostí, na ktoré sú pozývaní. V týchto prípadoch
sa lídri väčšinou vyhýbajú klasickým známym politickým témam, a skôr sa vo
svojich vystúpeniach venujú nadčasovým témam a charitatívnym akciám.

28

4. Event-marketing
V analytickej časti tejto práce sme okrem nízko nákladových metód vyuţili aj
nástroje event-marketingu, ktorý sa obvykle medzi nízkonákladové nástroje
nezaraďuje. Napriek tomu sa nám ďalej podarilo nájsť cesty, pomocou ktorých
sme aj s minimálnym vynaloţením nákladov mohli zapojiť event-marketingové
aktivity do politických kampaní. V ďalšom texte je táto event-marketingová
metóda popísaná.

4.1 Definícia event-marketingu
Pod označením event-marketing rozumieme zinscenovaný záţitok, rovnako ako
ich plánovanie a organizáciu v rámci firemnej komunikácie. Tieto záţitky majú
za

úlohu

vyvolať

psychické

a

emocionálne

podnety

sprostredkované

usporiadaním najrôznejších akcií, ktoré podporia dobré meno firmy a jej
produktov. Takto definoval vo svojej tvorbe event-marketing Petr Šindler.
Táto definícia dobre vystihuje základné ciele event-marketingu, ktorými sú
podpora predaja produktov a podpora mena a povedomia o prezentovanej
organizácii. Dôleţité slovo je podpora, pretoţe event-marketing vo väčšine
prípadov nemôţe byť realizovaný ako samostatný komunikačný prvok. Jeho
hlavným poslaním v komunikačnom mixe je pomôcť emóciám, ktoré vznikli pri
tomto evente zdokonaliť prenos ostatných komunikačných prvkov. Samotné
slovo event je moţné preloţiť ako udalosť alebo výnimočný záţitok, ktorý je
emocionálne preţívaný na určitom mieste v určitom čase. Ak je napríklad tento
event usporiadaný pre určitý počet účastníkov, prípadne sa ho zúčastňujú
nejaké známe osobnosti, potom sa často takáto akcia dostane do verejných
informačných prostriedkov, čo má pokiaľ je úspešná, dobrý vplyv na firemné
renomé a vzťah k verejnosti.
Celá koncepcia event-marketingu je relatívne nová, aj keď akcie, ktoré spĺňajú
poţiadavky na správne vytvorenú kampaň, môţeme sledovať uţ dlho
v priebehu histórie ľudstva. Začínajúc od gladiátorských zápasov v Ríme, ktoré
mali propagovať osobu rímskeho cisára cez rytierske zápasy v stredoveku po
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veľké tanečné a spoločenské udalosti pod záštitou habsburských cisárov.
Všetky tieto udalosti mali jedinú úlohu. Tou bolo zanechanie v ich účastníkoch
nezabudnuteľný záţitok, ktorý ich pripúta ku svojmu vodcovi a tým zvýši ich
oddanosť k nemu a zaistí mu tak aj budúcu moţnosť vlády pre seba a svojich
potomkov. Tieto taktiky prevzali aj novodobé organizácie, ktoré sa snaţia zvýšiť
účinnosť svojich marketingových kampaní práve zapojením techník, ktoré im
zaistia lojalitu zákazníkov vďaka preţitým záţitkom. Podstatou eventmarketingových aktivít je hlavne ich jedinečnosť a neopakovateľnosť, ktorá sa
vtlačí do pamäte účastníkov a na dlhšiu dobu ju zviaţe s kanditátom alebo jeho
politickou stranou (VANHUYSSE, 2006, s. 29-34).

4.2 Hlavné dôvody zapojenia event-marketingu do
komunikačného mixu kampane
Medzi

hlavné

dôvody

zapojenia

event-marketingových

aktivít

do

komunikačného mixu celej kampane patrí zvýšenie synergického efektu celej
kampane. Toto platí rovnako ako u ostatných nástrojov komunikačného mixu.
Čím viac je vhodne a primerane zlúčených nástrojov, ktoré spolupôsobia pri
šírení reklamnej informácie, tým viac sa zvyšuje celkový účinok kampane
(ROSŮLEK, 2009, s. 105-109).
Ďalším dôvodom je nedokonalé samostatné fungovanie. Pre získanie kvalitného
výstupu event- marketingu je potrebné zaistiť spoluprácu s ostatnými nástrojmi
komunikačného mixu. Pri samostatnom pouţití často môţe zmysel celej akcie
uniknúť a hodnota reklamy sa zniţuje. Naopak pri správnom napojení na iné
komunikačné nástroje sa zvyšuje efektivita tak event-marketingu, ako aj
ostatných nástrojov.
Dôvodom prečo vyuţívať event-marketing je vyuţitie emócií aj v iných aktivitách
politického marketingového mixu. Emócie nie sú len devízou event-marketingu.
Často bývajú vyuţité aj v iných nástrojoch – napríklad v bilboardovej reklame,
direct-marketingu, pri výlepoch či stretnutiach s voličmi. Pri správnom prijatí
emócií z akcie môţu zákazníci spojiť tieto pocity s produktom a pri ďalšej
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propagácii ich môţu spojiť s reklamným oznámením, ktoré budú vďaka
vnútornému spojeniu s produktom ďalej dobrovoľne šíriť.

4.3 Typológia event-marketingu s príkladmi
Event-marketingové aktivity sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín, ktoré
reflektujú ich účel. Cieľom rozdelenia nie je komplexné škatuľkovanie do
presných šuplíkov, pretoţe takéto rozdelenie by zabralo pokojne aj celú knihu,
ale ukázanie, podľa akých kritérií sa rozhodujú manaţéri volebných kampaní pri
tvorbe marketingového plánu kampane, a na aké oblasti sa musia zamerať.
(How Political Marketing Can Learn from Consumer Marketing, 2012)
Túto typológiu môţeme definovať podľa štyroch kategórií:
1. Podľa obsahu
2. Podľa cieľových skupín
3. Podľa konceptu
4. Podľa miesta
Pri delení podľa obsahu poznáme pracovne orientované event akcie –
zamerané na výmenu informácií, skúseností. Tieto akcie sú smerované
primárne do vnútra organizácie, strany , prípadne na obchodných partnerov
a sponzorov strany. Príkladom pracovne orientovanej event akcie je školenie o
nových produktoch, teambuilding pre sponzorov a podporovateľov strany,
predajné školení a podobné akcie. Potom rozlišujeme aj informatívne event
akcie, ktoré slúţia na predstavovanie produktov pomocou zábavného programu.
Ten upúta príjemcovu pozornosť a vyvolá u neho emócie, ktoré sa ďalej
pouţívajú v ďalších marketingových akciách. Pri týchto eventoch stojí reklamná
informácia v popredí, zábavný faktor je aţ na druhom mieste. Príkladom je
predstavenie nových myšlienok strany, nového kandidáta či nového produktu
pomocou multimediálnej show.
Posledným typom pri delení podľa obsahu sú zábavne orientované event akcie.
Oproti informatívnym stojí v ich popredí zábava, reklamná informácia je aţ
v pozadí. Cieľom týchto akcií je vyvolanie čo najsilnejších emócií, ktoré majú
pomôcť zlepšiť image kandidáta, strany či značky. Jedná sa napríklad o
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koncerty, adrenalínové aktivity, zábavné športy, ktoré umoţňujú zapojenie
účastníkov.
Druhý event typológia je podľa cieľových skupín. Podľa tejto typológie delíme
eventy na verejné a firemné. Verejné eventy sú určené pre potenciálnych
zákazníkov alebo iné subjekty, ktoré môţu podporiť kandidáta alebo
organizáciu. Takými subjektmi sú napríklad novinári, názoroví vodcovia
a blogeri. Firemné eventy sú určené pre budovanie vnútorných vzťahov
v organizácii či strane alebo s ich partnermi. Jedná sa o oslavovanie jubileí,
firemné podujatia, oslavy, ale aj napríklad valné zhromaţdenia alebo vyššie
uvedené školenia a teambuildingové podujatia. Teambuildingové podujatia sú
špeciálne aktivity zamerané na budovanie tímovej spolupráce. Jedná sa o
kombináciu školení, prednášok a praktických aktivít v prírode, ktoré pomáhajú
utuţovať vzťahy v tíme. Niekedy môţu mať aj určité puto k verejnosti a potom
hovoríme o prieniku oboch skupín. Príkladom nám sú futbalové zápasy
organizované straníckymi funkcionármi, ktoré slúţia na upevnenie vzťahov
medzi členmi strany, sponzormi, a tieţ sú show pre verejnosť a sympatizantov
strany (Politický marketing – umění vládnout v době informací, 2012).
Typológia podľa konceptu vytvára podrobnejšie členenie. V rámci tejto typológie
v politickom prostredí rozlišujeme eventy ako príleţitosti a udalosti. Takýto
event je určený na oslavy všeobecne uznávaných alebo firemných udalostí,
napríklad osláv nového roku, výročia zaloţenia organizácie, otvorenia nového
podniku, zaloţenia straníckej platformy. Potom rozlišujeme produktové eventy.
Sú zamerané na budovanie emócií v súvislosti s určitým produktom. Príkladom
môţe byť pivný festival, kde sa zídu firmy predávajúce pivo z celej republiky a
na veľkej akcii, podporovanej tieţ mnohými médiami, sa snaţia upútať
pozornosť práve na svoju značku a majú moţnosť poukázať na novinky z ich
prostredia. V rámci takýchto festivalov prebieha bohatý program. Samozrejme
podobné produkty je ťaţšie nájsť v politickom prostredí. Politici ale vytvárajú
témy, ktoré oslovujú spoločnosť a sú tak akýmsi ich produktom. Príkladom
môţe byť činnosť Matovičovej strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
v rokoch 2011 a 2012.
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Potom poznáme podľa konceptuálnej typológie eventy zamerané na image
organizácie. Jedná sa o akcie, ktoré majú poukázať na hodnoty organizácie a
zviditeľniť nie produkt, ale organizáciu, ktorá ich vytvára. Snaţia sa vytvoriť takú
akciu, ktorá predvedie vlastnosti organizácie, s ktorou si ju majú zákazníci /
voliči spájať. Príkladom sú akcie organizované extrémistickými skupinami,
napríklad Národným odporom či Dělníckou stranou. Rozlišujeme tieţ know-how
eventy. Jedná sa o prezentáciu konkurenčných výhod a nevšedných myšlienok
alebo jedinečných prvkov strany či kandidáta, ktoré neponúka ţiadna
konkurencia. Príkladom sú besedy o ekonomických otázkach ako riešiť deficit
verejných financií. Na záver spomeniem ešte posledný typ. Kombináciu
predchádzajúcich. Príkladom je CocaCola a jej akcia v minulosti, keď nákladné
autá vo farbách firmy vytvárajú záţitok. V politickom prostredí sa tomu blíţia
satirické a negatívne reklamy, ktoré kombinujú mnohé faktory a snaţia sa
osloviť nespokojného voliča.
Poslednou typológiou eventov je rozdelenie podľa miesta, kde sa kampaň
odohráva. Poznáme vonkajšie – open air eventy, ktoré sú akciami hromadného
typu pre širokú verejnosť (napríklad majálesy a

podobné veľké akcie)

a vnútorné eventy, ktoré sú menšími akciami zameranými na konkrétne cieľové
skupiny. Príkladom nám je posedenie študentov s politikmi v rámci prednášok
na školách.
Event-marketing svojou koncepciou môţe figurovať aj v nízkonákladových
kampaniach. Záleţí ale na prístupe managementu, stanovovaní cieľov a
predovšetkým veľkosti cieľových skupín, ktoré chce kandidát či strana osloviť.
Čím presnejšie sa organizácii (strane) podarí definovať cieľovú skupinu, tým
lepšie môţe pripraviť event plán a presne pre nich. Strana tak môţe obmedziť
zbytočne vynakladané náklady na účastníkov, na ktorých plán nie je zacielený.
Pokiaľ organizácia (strana/kandidát) dodrţia prístup guerilla-marketingu, môţe
aj na rozsiahlej akcii ušetriť veľa peňazí alebo naopak so súčasným rozpočtom
získať ešte väčšiu pozornosť.
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5. Tradičné nástroje politického marketingu
5.1 Reklama vo volebných kampaniach
Kaţdé rozhodnutie politickej strany týkajúce sa pouţitia reklamy v predvolebnej
kampani sa zásadne dotýka rozpočtu danej strany, špeciálne rozpočtu pre túto
kampaň. Rozpočty a ich pouţitie tak úplne ovplyvňujú ako silu a rozsah
kampane, tak aj pouţitie jednotlivých prostriedkov reklamy. Pred veľkými
volebnými kampaňami typu parlamentných volieb sa vyuţíva iná štruktúra a
rozsah reklamných prostriedkov a teda aj iné vyuţitie rozpočtu kampane ako pri
komunálnych

kampaniach

v prípade

obcí

a miest.

Rozdielom

v týchto

rozpočtoch je venovaná samostatná kapitola tejto práce. Samotný rozdiel môţe
byť napríklad v pouţití tlače. Pri celoštátnej kampani sa vyuţívajú predovšetkým
najväčšie denníky, pri komunálnej kampani sa pouţívajú predovšetkým
existujúce miestne noviny a časopisy (How Political Marketing Can Learn from
Consumer Marketing, 2012).
Hľadanie vhodného média, v ktorom je moţné pouţiť tú správnu propagáciu, je
veľmi zloţité a finančne nákladné. Nákladom ale nie sú len financie, no tieţ čas
a úsilie, ktoré sa tejto reklame venujú. Ďalším problémom je, ţe nie všetky
reklamné prostriedky, ktoré sú beţne dostupné všetkým firmám a organizáciám,
sú k reklamným účelom beţne prístupné aj politickým stranám. V Českej
republike sa podľa Volebného zákona číslo 247 z roku 1995 Zbierky zákonov a
Vysielacieho zákona číslo 231 z roku 2007 obmedzujú moţnosti inzerovania
politických reklám v televízii a rozhlase a to nielen u verejnoprávnych inštitúcií,
ale aj u súkromných prevádzkovateľov. Výnimkou je jasne stanovený časový
úsek pred voľbami. Napriek týmto obmedzeniam je reklama pre politické strany
zásadnou moţnosťou informovania verejnosti a propagácie kandidátov a aj
politickej strany ako celku.
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5.2 Prehľad klasických médií využívaných vo volebných
kampaniach
Aj známi autori myšlienok politického marketingu ako Friedenberg s Trentom
uvádzajú vo svojich prácach, ţe všetky politické strany sa snaţia vyuţívať čo
moţno najširšie spektrum jednotlivých typov reklamných médií, ktoré budem
popisovať v ďalšom texte. Tieto médiá môţeme označiť za nástroje politického
marketingu

a rozlišujeme

klasické,

popisované

v tejto

kapitole

a nízko

nákladové, ktoré sú predmetom inej časti tejto práce. Finálny rozpočet by mal
zohľadniť cieľové skupiny, ciele kampane a optimalizovať vyuţívanie nízko
nákladových a klasických nástrojov.
Existujú rozdiely medzi jednotlivými bojujúcimi politickými stranami ani nie tak
vo vyuţiteľnosti reklamných médií, ako skôr v konkrétnych mnoţstvách reklamy
v týchto reklamných médiách a jej nápaditosti. Platí nepísaný zákon, ţe nie
vţdy je drahšia reklama zaujímavejšia a teda aj účinnejšia. Aj napriek tomu, ţe
ich pri tvorbe kampane čiastočne obmedzujú rozpočty a zákony, snaţia sa o čo
najväčšie rozpätie reklamných prostriedkov, a tým aj o oslovenie väčšiny
občanov – voličov. Medzi jednotlivé reklamné médiá, ktoré sa klasicky
pouţívajú, patria:
1. grafické nástroje,
2. priama pošta,
3. telefón, tlač, internet,
4. televízia a rozhlas.

5.3 Grafika a jej nástroje
Pod týmto pojmom si môţeme predstaviť celú paletu grafických nástrojov a
rôznych moţností propagácie. Jedná sa najmä o vytlačené a visiace reklamy
a reklamné predmety. Vytlačené a visiace reklamy, do tejto časti môţeme
zahrnúť všetky bilboardy, veľmi populárne lavičky v parkoch a na zastávkach
autobusov či mestskej dopravy, plagáty na oficiálnych plochách alebo na
stĺpoch verejného osvetlenia a najrôznejšie cedule.
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Reklamné predmety majú väčšinou formu spomienkových predmetov. Sú
rozdávané v priebehu kampane. Jedná sa o písacie potreby, kľúčenky,
samolepky, zapaľovače, magnetky, metre a mnoho ďalších drobnejších aj
väčších predmetov.
Tieto grafické nástroje majú viacero výhod, vďaka ktorým sú pouţívané často.
Všetky tieto nástroje môţu jednoducho vytvárať a posilňovať identifikáciu
voličov s konkrétnou politickou stranou alebo kandidátom. Vzhľadom na to, ţe
najmä spomienkové predmety nemajú príliš veľa priestoru pre písomné
informácie, sú tu skôr odkazy na mená a názvy strán či kandidátov, alebo aj na
ich internetové reklamy a webové stránky. Moţnosťou ako tieto spomienkové
nástroje vyuţiť, je aj moţnosť pouţitia hesla, loga alebo identifikujúceho
sloganu. V prípade bilboardov a plagátov je moţné, pokiaľ je to účelné, opäť
predstaviť viac kandidátov a ich politické heslá (How Political Marketing Can
Learn from Consumer Marketing, 2012).
Nevýhoda týchto médií spočíva predovšetkým v ich vysokých nákladoch. Tie
nemusia vţdy zodpovedať výsledným efektom. Mnohí voliči si spomienkové
predmety berú od všetkých politických strán, bez toho aby sa akýmkoľvek
spôsobom identifikovali s konkrétnym kandidátom či jeho politickou stranou.
Ďalšou nevýhodou môţe byť aj to, ţe na týchto predmetoch nie je moţné
umiestniť dlhší text.

5.4 Priama pošta – tzv. Direct-mail a predvolebné mítingy
Direct-mail má v Českej republike najčastejšie formu zasielanej reklamy formou
Českej pošty alebo aj iných distribučných agentúr ako napríklad TNT Express,
Cromwell

a podobne.

Tieto

spoločnosti

disponujú

sieťou

kolportérov

a prostredníctvom nich doručujú letáky s propagandou strán a kandidátov
priamo do poštových schránok obyvateľov. Výhodou priamej pošty je moţnosť,
ako zoznámiť čo najväčší okruh ľudí s názormi kandidátov na dané
celospoločenské témy (ROSŮLEK, 2009, s. 95-98). Súčasne je moţné
predkladať témy pre uţšie skupiny ľudí tak, ako ich zaujímajú. Ďalšou veľkou
výhodou potom je moţnosť vyjadriť sa podrobnejšie k jednotlivým nuanciám a
detailom kandidátom zvolených politických tém. Forma priamej pošty máva
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v Českej republike väčšinou formu predvolebných novín s niekoľkými stranami
textu alebo len formu letáku.
Naopak poznáme aj nevýhody priamej pošty. Predovšetkým je potrebné vziať
na vedomie, ţe je vysoké percento príjemcov takejto reklamy, ktorí túto reklamu
vôbec nechcú a uţ vôbec ju neberú na vedomie. Ihneď sa jej potom zbavujú.
Osloviteľnosť občanov teda môţe byť veľmi málo efektívna. Druhým problémom
sú náklady a tento problém sa viaţe k vysokým nákladom na pripravenie a
zasielanie tejto pošty.
V Českej republike sa osvedčili pre priamy styk s voličmi predovšetkým
predvolebné mítingy. Samozrejme keď odhliadneme od mítingových excesov
akými bolo nepochybne hádzanie vajíčok na mítingoch ČSSD. Pozitívnym
motívom pre konania predvolebných mítingov je bezprostredný kontakt
s voličmi. Vyuţívajú sa pri všetkých druhoch predvolebných kampaní. Sú
veľkým bonusom pri získavaní preferenčných krúţkov. Väčšinou je na nich
reprezentovaná celá politická strana a predvolebné mítingy riadia jej radoví
členovia alebo len priaznivci strany. Tí majú čiastočné informácie o programe
a heslách strany, ktoré odovzdávajú ďalej občanom spoločne s viacerými
spomienkovými predmetmi. Pokiaľ napríklad odpovede na otázky voličov
nepoznajú, je vhodné občanov nasmerovať tam, kde občania tieto poţadované
odpovede zistia. Jedná sa primárne o sekretariáty strán, priame spojenia na
hlavných kandidátov či internetové odkazy.
Nevýhodou týchto akcií je problém veľkosti moţnej osloviteľnosti občanov. Aj
napriek tomu, ţe mnohí voliči chodia a navštevujú viacero mítingov všetkých
politických strán, tak finálne môţu voliť len jednu stranu. Mítingy posilňujú
identifikáciu voličov s kandidátmi, ale nezaručujú ju.

5.5 Telefón
Pouţívanie telefónov ako kontaktu medzi politickými stranami a voličmi nie je
v Českej republike v porovnaní napríklad s USA vyuţívané tak často. Na
Slovensku je vyuţívanie telefónov častejšie, a to tak pri predvolebných
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výskumoch ako aj pri samotnej propagande. Telefón sa najčastejšie pouţíva pri
dotazníkoch a prieskumoch verejnej mienky na jednotlivé aktuálne politické
témy.
Určitou výnimkou v českom politickom prostredí bolo snáď len mobilizačné
volanie Václava Klausa pred voľbami do Poslaneckej snemovne v roku 1998.
Táto Klausova mobilizačná kampaň ale bola predtočená a nebolo to teda úplne
klasické pouţitie telefónu pri politickom marketingu. V Amerike – v USA sa
telefónny prístroj pouţíva aj pri výbere finančných prostriedkov na kampaň a
v deň volieb potom ako priamy apel a nátlak na voličov, aby išli voliť.
Výhodami pouţívania telefónu môţe byť jasné zameranie sa na cieľový
segment voličov. To ale vyţaduje nasadenie špecializovaných agentúr, ktoré
vlastnia databázy podľa kategórií a cieľových skupín a tieţ ich jednotlivé
telefónne čísla. Tieto agentúrne zoznamy toto rozdelenie voličov do segmentov
uţ obsahujú. Zároveň vlastnia aj poţadovanú techniku, vlastné call centrum a
napríklad aj systém rýchleho vytáčania. Tieto agentúry sú potom schopné
zostaviť detailný koncept a scenár rozhovorov.
Nevýhodou tohto spôsobu reklamy sú predovšetkým obrovské náklady, ktoré si
účtujú vybrané agentúry a aj samotný proces volania. Ďalšou nevýhodou je
potom čiastočne negatívne vnímanie telemarketingu ako obťaţovania občanov
a narušovania ich súkromia.

5.6 Tlač a jej využitie pri politickom marketingu
Tlač je pri volebných kampaniach vyuţívaná veľmi často. Tlačové nástroje
zahŕňajú prakticky kompletné spektrum od lokálnych novín a časopisov aţ po
celoštátne denníky a tematické politické časopisy (HAJER, 2009, s. 110-124).
Na rozdiel od historických dôb v českých krajinách, predovšetkým v rokoch
1918 aţ 1938, keď kaţdá z politických strán mala vlastný časopis, kde sa
prezentovala, tak dnes tlač a vydávanie vlastných časopisov pre jednotlivé
strany nepredstavuje istotu vyššieho objemu čitateľov. Výnimkou v ČR môţu
byť len noviny Haló, ktoré si pripravuje KSČM.
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Výhodou tlačenej reklamy je predovšetkým moţnosť dlhodobého plánovania.
Táto reklama sa môţe dlhodobo dopredu v médiách rezervovať. Ďalšou
výhodou tlačenej reklamy je, ţe obsah tejto reklamy v médiách sa dá v priebehu
kampaní pruţne meniť podľa aktuálnej politickej situácie a prípadných útokov
konkurenčných strán. Aj pri pouţití tohto reklamného média sa dá detailne
vyjadriť k jednotlivým témam.
Nevýhodou tejto reklamy sú opäť predovšetkým vysoké vstupné náklady na jej
zaobstaranie. Je to klasický a nie práve lacný nástroj. Najmä v oblasti
celoštátnych denníkov ide o veľké čiastky. Ďalším negatívnym aspektom je
nemoţnosť orientácie reklamy na určitú skupinu obyvateľstva. Preto sú v tlači
prezentované predovšetkým všeobecnejšie témy. Lepšiu segmentáciu voličov
umoţňujú snáď len tematicky zamerané časopisy.

5.7 Rozhlas a televízia
Reklamné médiá rozhlas a televízia je moţné v niektorých krajinách sledovať
a skúmať oddelene, a to pre ich veľkú vyuţiteľnosť. V Českej republike je však
pouţívanie oboch médií pre politické strany veľmi obmedzené. Podľa § 48 tzv.
vysielacieho zákona č. 231/2001 Sbírky zákonů, o prevádzkovaní rozhlasového
a televízneho vysielania je obmedzená táto forma reklamy pre politické strany.
Prevádzkovatelia vysielajúci na území ČR sú povinní nezaraďovať do vysielania
náboţenské, ateistické reklamy, teleshoppingové reklamy, reklamu politických
strán a hnutí, reklamy nezávislých kandidátov na poslancov, senátorov alebo
členov

zastupiteľstiev

miest

alebo

obcí

alebo

vyšších

územných

samosprávnych celkov, pokiaľ zvláštny zákon toto nestanovuje inak.
Zákon teda neumoţňuje klasickú reklamu v televízii a rozhlase. Vzhľadom
k faktu, ţe sa jedná o najmasovejšie médiá s najväčšou osloviteľnosťou
občanov, vznikla výnimka v zvláštnom zákone, ktorý umoţňuje čiastočnú
reklamu. Jedná sa o volebný zákon č. 247/1995 Sbírky zákonů, o voľbách do
Parlamentu Českej republiky. V tomto zákone sa povoľuje politická reklama
v paragrafe 16, pouţívaná pri volebnej kampani. Teda pre voľby do Poslaneckej
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snemovne majú v dobe začínajúcej 16 dní a končiacej 48 hodín pred zahájením
volieb kandidujúce politické strany a politické hnutia a ich koalície, ktorých
kandidátne listiny boli zaregistrované, vyhradené v Českom rozhlase celkovo 14
hodín a v Českej televízii celkovo 14 hodín v rámci ich vysielacích okruhov
bezplatne poskytnutého vysielacieho času, ktorý sa rozdeľuje kandidujúcim
politickým stranám, hnutiamm a koalíciám rovným dielom. Termíny vysielacích
časov sa určia losom. Zodpovednosť za obsah týchto propagandistických relácií
majú politické strany, politické hnutí a ich koalície (ROSŮLEK, 2009, s. 100102).
Politické strany v Českej republike vyuţívajú túto moţnosť obmedzenej reklamy
rôznymi spôsobmi. Pokiaľ sa hovorí o televíznej reklame, jedná sa o spoty,
ktoré sa vysielajú v špeciálnej relácii a podľa vylosovaného kľúča sa stále
menia. Väčšie politické strany tieto spoty vyuţívajú ku klasickej politickej
reklame. Sú ale aj politické strany, ktoré sa namiesto výroby tejto reklamy
venujú inej reklame a tieto spoty vyplnia napríklad len textom. Príkladom môţe
byť reklama KSČM, pri ktorej v priebehu celého spotu beţal len text, ţe
financie, ktoré by boli minuté zna prípravu tejto reklamy, boli venované na
dobročinné a charitatívne účely.

5.8 Internetová reklama
Jedným z technologicky novších nástrojov je aj internetová reklama. Internet
umoţňuje nielen kontakt s voličmi, ale aj kontakty medzi členmi volebných tímov
a tieţ kontakty s odborníkmi. Politické strany a aj kandidáti majú svoje osobné
webové stránky. Tieto stránky sú štandardom a môţeme ich povaţovať za
klasický nástroj. Na straníckych stránkach sa voliči dozvedia všetko o politickej
strane alebo jej bunke, o programe strany, a jej akciách. Súčasťou takýchto
webových reklám býva aj intranetová nie náhodou internetová? platforma len
pre straníkov a podporovateľov zameraná na diskusný alebo informačný
kontakt. Osobné stránky kandidátov sú spracovávané obdobne (Politický
marketing – umění vládnout v době informací, 2012).
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Internetová reklama má viacero výhod. Predovšetkým sa prakticky stále vyvíja,
reklama na internete sa stále mení, zdokonaľuje a zlepšuje. Niektoré prvky ako
webové stránky môţeme zaradiť medzi klasické nástroje a niektoré novšie
prvky uţ medzi nízkonákladový alebo inovatívny politický marketing. Medzi
novšie grafické črty a prvky internetovej reklamy patria napríklad rôzne
vyskakovacie okná, bannerová reklama, hrajúce bannery. Touto cestou je
moţné znovu a opäť voličov prekvapovať novými typmi internetovej reklamy.
Nevýhoda internetovej reklamy môţe spočívať v jej cieľových skupinách.
Pouţívatelia internetu, a teda aj potenciálni voliči niektorých politických strán
môţu mať nízke zastúpenie uţívateľov podľa demografických kategórií.
Predovšetkým najstaršia generácia je

stále internetovo menej zdatná

v porovnaní s mladšími ročníkmi. S ďalšími pokrokmi vedy a technológie však
táto nevýhoda postupne ustupuje (Political Marketing, 2012).
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6. Nízko nákladový marketing
Nízko nákladový marketing označuje aj anglickým ekvivalentom guerillamarketing. Nízkonákladový marketing je pevnou súčasťou predvolebných
kampaní v zahraničí a postupne uţ aj u nás. Poskytuje veľké spektrum
nástrojov vhodných pre politický marketing. Tieto nástroje častokrát sú tak
finančne náročné ako klasické predvolebné agitačné nástroje. V analytickej
časti práce, v ktorej som vytvoril rôzne typy optimalizovaných kampaní pre
rôzne typy volieb v Českej republike pre kandidátov, strany aj organizácie, som
predovšetkým ťaţil z metodík guerilla-marketingu, ktorý je svojim rozsahom
nástrojom a moţnosťou ako vhodne obohatiť kampane a priniesť do nich
inovácie a nové myšlienky (Political Marketing and Political Communication: the
relationship revisited, 2012).
Autori ako napríklad Patalas vidia v guerilla-marketingu širokú ponuku aktivít,
ktorá svojou koncepciou pod seba viaţe rôzne odnoţe politického marketingu,
ktoré sa dajú povaţovať za lacnejšie a nízkonákladové, a budeme o nich
pojednávať v ďalších častiach tejto práce.

6.1 Definícia nízko nákladového marketingu
S neustálym rastom intenzity a agresívnosti konkurencie rastie okrem iného aj
tlak na zniţovanie nákladov celých organizácii. Tradičný marketing a jeho
klasické nástroje často bývajú spojené s vysokými poplatkami a nákladmi.
Marketingom sa ale rozumie kaţdý kontakt, ktorý má organizácia alebo strana
s kýmkoľvek vo vonkajšom svete. Kaţdý kontakt je šanca. Kaţdý kontakt
znamená mnoţstvo marketingových príleţitostí. Presne túto tézu tvrdí guru
nízkonákladového marketingu Conrad-Jay Levinson. Práve Levison vytvoril
pojem guerilla-marketing, ale ku svojej definícii o kontakte dodáva, ţe kaţdý
kontakt neznamená investovať veľké mnoţstvo peňazí. Na týchto základoch
Levison postavil celú svoju koncepciu nízko nákladového marketingu (100+
Guerrilla Marketing examples, 2012).
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Slovníky cudzích slov definujú slovo guerilla ako drobnú nepravidelnú vojnu,
zvyčajne vedenú partizánskymi oddielmi proti pravidelnej nepriateľskej armáde.
Táto definícia výborne korešponduje s popisom organizácií, ktoré realizujú
nízkonákladový marketing. Pokiaľ to prevedieme do politickej terminológie,
získame novú definíciu podľa ktorej je nízkonákladový marketing drobnou
nepravidelnou marketingovou aktivitou, zvyčajne vedenou malými a strednými
podskupinami

politických

strán

alebo

hnutí,

alebo

organizáciami

ich

sympatizantov proti tradičným pravidelným a časovo a finančne nákladným
aktivitám veľkých politických strán a organizácií.
Guerilla oddiely sú menšie oddiely, ktoré bojujú proti väčším a často krát lepšie
vybaveným oddielom nepriateľa. Ich najväčšou výhodou je znalosť prostredia,
pretoţe často bojujú proti okupácii vlastného územia nepriateľom. Ďalším
dôleţitým faktorom je vyuţívanie nekonvenčných a netradičných metód boja,
pomocou ktorých sú schopní väčšieho nepriateľa nielen prekvapiť, ale dokonca
aj poraziť (HAJER, 2009, s. 17-24).
Metódy nízkonákladového marketingu vychádzajú z tohto partizánskeho štýlu.
Malé a stredné organizácie väčšinou pôsobia na malom území, ktoré majú
výborne zanalyzované a poznajú jeho špecifiká a vedia o potenciálnych
zákazníkoch = v našom prípade voličoch lepšie ako konkurenčné organizácie
z iného alebo väčšieho územia. Lepšie vybavenie veľkých strán a organizácií
znamená o veľký rozpočet na marketingové účely. Proti tejto zbrani musia malé
organizácie odpovedať silným protiúderom, a tým je predovšetkým nápaditosť.
S dobrým

nápadom

dokáţe

organizácia

aj

s minimálnymi

vloţenými

prostriedkami zvíťaziť proti drahému, masívnemu ale častokrát nudnému a
neosobnému agitovaniu (100+ Guerrilla Marketing examples, 2012).

6.2 Rozdiely medzi tradičným a nízkonákladovým marketingom
V dobe (rok 1984), keď pojem nízkonákladový marketing vznikol, bol rozdiel
medzi ním a tradičným marketingom obrovský. Levison definoval minimálny
rozpočet tradičného marketingu na minimálne 300 tisíc dolárov. Podobné limity
sú uţ neaktuálne a vidíme to aj v Českej republike pri politických kampaniach.
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V súčasnej dobe sa bariéry medzi týmito prístupmi začínajú búrať a do
tradičných marketingových metód prenikli mnohé zo základných prístupov nízko
nákladového marketingu. Vznikajú tak hybridy. Poznávacie znamenie uţ nie je
dané rozpočtom organizácie, ale typmi pouţívaných nástrojov politického
marketingu, pretoţe aj veľká strana môţe vyuţívať nízkonákladové nástroje
(MRKLAS, 2007, s. 100-103).
Myšlienky nízkonákladového marketingu oproti tradičnému prístupu:
1. Základnou investíciou do marketingu uţ nie sú len peniaze, tie sa dajú
nahradiť investíciami na vymyslenie dobrého agitačného nápadu na
kampane. Táto snaha vyţaduje trpezlivosť, a ešte viac čas, dostatok
energie a pozitívne myslenie.
2. Nízkonákladový marketing je svojou podstatou predurčený k aktívnemu
riadeniu. Tradičný marketing je moţné nechať rozbehnúť sa a sledovať
s odstupom času jeho ďalšie výsledky. U nízko nákladového marketingu
to nie je často moţné, lebo je potreba rýchlo reagovať na poţiadavky
zákazníkov a ich reakcie na marketingové informácie, čo núti manaţéra
kampane k priebeţnému sledovaniu a riadeniu guerilly.
3. Úspešnosť je meraná podľa počtu dosiahnutých voličských hlasov.
Nástroje nízkonákladového politického marketingu sú vyuţívané najmä
k dosahovaniu nových hlasov na rozdiel od nástrojov tradičného
marketingu, ktorých meradlom úspešnosti môţu byť okrem voličských
hlasov aj iné ukazovatele (zvýšení členskej základne, zakladanie nových
projektov).
4. Tradičný politický marketing vychádza zo skúseností a znalostí
manaţérov kampane, nízkonákladový marketing vychádza z psychológie
a stojí na poznaní vnútorných túţob ľudí. Aká túţba vedie k ochote ísť
voliť alebo k identifikovaniu sa s politickou stranou či konkrétnym
kandidátom, na ktorú strunu je potreba zahrať, aby došlo k uspokojeniu
potrieb voličov a cieľov politikov. Obidva typy marketingov prišli na to, ţe
kľúčom k podvedomiu človeka je opakovanie agitačnej informácie (100+
Guerrilla Marketing examples, 2012).
5. Tradičný marketing častokrát končí predajom, nízkonákladový marketing
vţdy vyţaduje komunikáciu po predaji.
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6. Nízkonákladový marketing otočil pohľad prezentácie strany alebo
organizácie. Kandidáti uţ nehovoria, čo robia oni a ich volebné štáby, ale
orientujú sa na to čo prinesú nám voličom – zákazníkom. Levison
zachádza aţ k situácii, keď tvrdí ţe nízko nákladový politický marketing
sa ďalej nezaujíma o to čo by mohol od voliča - zákazníka získať, o hlase
nehovorí, ale práve naopak zameriava sa na to čo mu môţe ponúknuť,
pokiaľ moţno zadarmo. Teda napríklad informácie, pomoc pri riešení
problémov

a iné

poradenstvo.

Táto

cesta

by

mala

dopomôcť

k dosahovaniu cieľov obidvoch subjektov, tak voličov ako aj politických
strán.
7. Presúva sa pohľad od jednotlivých politických marketingových oznámení
k ich kombináciám, ktoré sú predovšetkým logicky a myšlienkovo
previazané a umocňujú tak efekt reklamy.
8. Tradičný marketing je väčšinou zameraný na veľké skupiny, nízko
nákladový marketing na jednotlivcov, prípadne na skupiny čo najmenšie.
S poklesom

počtu

členov

skupiny

rastie

presnosť

zacielenia

a

pravdepodobnosť zasiahnutia voliča a prijatie oznámenia.
9. Nízkonákladový marketing posúva hranice marketingovej komunikácie
politickej organizácie a voliča (jej zákazníka). Uţ sa nejedná len o
monológ poskytovania informácií organizácií, ale aj o dialóg, ktorý
umoţňuje vytvoriť dlhodobý vzťah. v nízko nákladovom marketingu
predovšetkým ide O vzťahy. Ako náhle vytvoríte vzťah s voličom,
identifikuje sa s vami, otvoríte si nové komunikačné cesty (Political
Marketing, 2012).
Toto rozdelenie vznikalo uţ v minulosti. Preto sa v súčasnosti môţe zdať, ţe
niektoré výroky uţ nie sú pravdivé. Ale to je predovšetkým tým, ţe aj mnohé
veľké organizácie vyuţívajú metodiku nízkonákladového marketingu ako
finančne zaujímavý doplnok svojej tradičnej kampane a začínajú sa strácať
rozdiely medzi týmito dvomi prístupmi. Nízkonákladový marketing sa nedá
pouţiť vo všetkých situáciách, a aj keď mnoho argumentov hovorí pre jeho
vyuţívanie, stále existujú skupiny konzervatívnych obyvateľov, ktoré nemusia
myšlienku vytvorenú pomocou nízkonákladového marketingu dobre prijať. Tieţ
pre niektorých malých podnikateľov môţe byť stále jednoduchšie vyuţiť tradičnú
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kampaň, pretoţe aj keď vynaloţia viac prostriedkov, ušetria svoj čas, a ako
hovorí jedno známe porekadlo, čas sú peniaze. A práve vďaka tomuto faktu
vloţené prostriedky môţu získať späť.

6.3 Kto využije nízkonákladový marketing?
Rozsah moţností, ktoré nízkonákladový marketing ponúka je obrovský.
Samotný Levinson vymenoval dvesto nástrojov, ktoré môţu tvorcovia
politického marketingu pri tvorbe svojej nízkonákladovej marketingovej stratégie
vyuţiť. Preto nie je moţné obmedziť techniky nízkonákladového marketingu len
na niektoré skupiny voličov. A na druhej strane nie je presné povedať, ktoré
metódy sú tie pravé pre danú skupinu. Tento štýl vedenia komunikačnej
kampane má svoje kúzlo v tom, ţe strany a politické organizácie musia
prichádzať stále s niečím novým (What Is Guerrilla Marketing? , 2012).
Príklady vyuţitia nízkonákladového marketingu pre rôzne druhy strán
a kandidátov podľa ich veľkosti:
1. Veľké strany a organizácie - vo chvíli, keď prestávajú byť účinné metódy
tradičnej politickej komunikačnej kampane a volič - zákazník prestáva
vnímať reklamnú informáciu vysielanú organizáciou, alebo sa ňou cíti byť
obťaţovaný, by mala organizácia začať uvaţovať o zmene prístupov a
vedľa tradičnej kampane zaviesť aj kampaň nízkonákladovú, ktorá oţiví
ich prejav a vzťahy s voličmi. Táto kampaň by mala ísť ruka v ruke
s tradičnou kampaňou a pomocou kombinácie marketingových techník
posilniť politickú informáciu podávanú klasickou cestou.
2. Stredné a malé strany a organizácie - tieto organizácie často krát nemajú
tak veľké rozpočty, aby im umoţnili vytvoriť tradičnú komunikačnú
kampaň, prípadne by táto kampaň vzhľadom k menšej oblasti pôsobnosti
nemusela byť dostatočne účinná vzhľadom k vynaloţeným nákladom.
Pre nich je vhodné namiesto zbytočného plytvania prostriedkami zaviesť
nízko nákladovú kampaň, ktorú presne zacielia na tú skupinu voličov,
ktorú potrebujú osloviť. Vďaka menšiemu počtu voličov dáva guerilla
kampaň moţnosť nadviazať s nimi bliţšie vzťahy a uľahčiť tak aj
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následnú komunikáciu a ďalšie odovzdávanie informácií (What Is
Guerrilla Marketing? , 2012).
3. Individuálni kandidáti - drobní kandidáti, ktorí potrebujú upozorniť na
svoju existenciu. Jedným dobrým nápadom, ako na seba upútať
pozornosť,

môţe

Nízkonákladový

kandidát

marketing

ušetriť
im

dáva

na

nákladoch
moţnosť,

tisíce

ako

korún.

s minimom

prostriedkov jednoducho a ľahkou cestou získať, udrţať a budovať
vzťahy so svojimi voličmi. Najväčšou výhodou gueriily je, ţe metódy
nízkonákladového marketingu môţe vyuţívať takmer kaţdý, nehľadiac
na mnoţstvo finančných prostriedkov, ktoré má kandidát k dispozícii(The
Essentials of Guerrilla Marketing, 2012).

6.4 Základné pravidlá pre úspešnú nízkonákladovú kampaň
Viacerí autori definujú vo svojich prácach základné pravidlá pre nízkonákladové
kampane. Dodrţovanie týchto pravidiel môţe doviesť politickú stranu k úspechu
jej politického marketingového plánu. V návrhovej časti tejto práce modelujem
rozpočty pre jednotlivé typy politických subjektov a volieb. Pritom som sa snaţil
tieto

pravidlá

vyuţiť

pre

skvalitnenie

pripravovaných

nízkonákladových

kampaní, preto som sa rozhodol týmto pravidlám venovať viac pozornosti
(Political Marketing and Political Communication: the relationship revisited,
2012).
Rovnako ako guerillové oddiely aj politické strany vyuţívajúce tento typ
politického marketingu musia operovať na malom území, ktoré výborne
poznajú. Toto je ich prednosť, vďaka ktorej môţu prekonať silnejších
konkurentov. Kaţdá oblasť krajiny, kaţdá veková kategória, či politickí priaznivci
majú svoju mentalitu a svoje špecifiká. V ľuďoch sa skrýva hrdosť, ţe patria do
danej oblasti. A pre mnohých voličov môţe byť rozhodujúcim podnetom ísť voliť
práve pôvod produktu – ak sa napríklad nachádzajú v ich blízkom okolí, môţu
k nemu získať určitý citový vzťah a urýchliť tak samotné volebné rozhodovanie.
Ako príklad oblastných špecifík kandidáta môţe slúţiť nárečie alebo regionálne
témy. To sú veci, na ktoré sú miestni obyvatelia častokrát hrdí a pokiaľ politická
strana časť svojej propagácie vedie v miestnom dialekte, ľudia ju budú vnímať
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ako domácu, blízku im samotným a lepšie príjmu jej reklamy a informácie, ktoré
im organizácia chcela dať.
Pre manaţéra volebnej kampane je ďalej dôleţité si uvedomiť, čo samotná
strana prezentuje a aké má hodnoty. Je veľmi náročné vytvoriť kvalitnú
marketingovú kampaň pokiaľ manaţér nepozná dokonale prostredie strany či
kandidáta a ich hlavné silné a tieţ slabé (pre voličov) stránky.
Z týchto myšlienok vychádza aj ďalšia zásada, touto je dokonalá znalosť svojich
voličov. Potom ako si politická organizácia uvedomí, čo prezentuje a ponúka je
potrebné, aby sa pozrela na to, ako ju vidia jej voliči a sympatizanti a čo od nej
očakávajú. Jedná sa teda nielen o politický produkt, ale aj o sprievodné sluţby,
vzťahy s voličmi a celkový image organizácie. Je veľmi vhodné stále sledovať
názory svojich voličov, aby mohla politická strana rýchlo reagovať na zmeny
ponuky, dopytu, názorov či vzťahov. Tato vlastnosť je všeobecná pre akýkoľvek
druh marketingu. V rámci nízkonákladovej kampane, ktorá častokrát cieli na
menšiu cieľovú skupinu, ale narastá dôleţitosť tohto faktoru. Aj ďalšie
nadväzujúce pravidlá nie sú len špecifikom nízkonákladového marketingu a ich
dodrţovanie je očakávané pri akékoľvek politickej marketingovej kampani.
Pre udrţovanie povedomia o prianiach podporovateľov a voličov, je dôleţité
viesť ich kvalitnú databázu. Tá uľahčí ďalšiu komunikáciu s nimi, tak pri
zisťovaní názorov na politickú organizáciu, ale predovšetkým pri propagácii
ponuky a zverejňovaní noviniek, ktoré strana má. V rámci tejto databázy je
vhodné zaviesť vernostný program, prípadne iné podobné ponukové akcie, pre
stálych voličov. Na týchto skalných voličov by malo smerovať pribliţne 60 %
marketingových investícií a mal by byť stanovený presný plán, akým spôsobom
si svojich voličov strana udrţí aj naďalej. Platí tu pravidlo 60-30-10. Teda 60 %
finančných prostriedkov alokovaných na volebný marketing by sa malo venovať
na stálych voličov, 30 % na potenciálnych voličov a len 10 % na náhodných
voličov. Trošku upravene môţeme zvaţovať aj pouţitie Paretovho pravidla, keď
20 % najlepších zákazníkov, v našom prípade voličov vytvára 80 %
najskalnejších podporovateľov politickej organizácie.
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S nutnosťou udrţovať databázu podporovateľov a voličov vzniká potreba
kvalitného počítačového informačného systému politickej organizácie. Veľa
volebných manaţérov na túto nutnosť zabúda, aj preto lebo vytvorenie a správa
takejto siete je veľmi nákladná a veľa organizácií si jej implementáciu nemôţe
dovoliť. Bez kvalitného systému, ktorý prepája celú organizáciu, môţu vznikať
duplicitné databázy, nepresnosti a ďalšie problémy, ktoré môţu naopak
poškodiť celú volebnú kampaň.
Veľmi dôleţitá je aj osoba manaţéra kampane, ktorý kampaň vymýšľa a
následne realizuje. Manaţér potrebuje predovšetkým dobré nápady, vtip a
určitú dávku (primeranej) drzosti. Pokiaľ sa mu podarí vytvoriť pútavú kampaň,
ktorá sa bude výrazne líšiť od ostatných strán, bude originálny, a urobil tak prvý
krok aby bola kampaň aj úspešná. Ďalej musí byť schopný z minimálnych
nákladov vytvoriť maximum hlasov. Hľadať nové cesty propagácie, ktorými ešte
nikto z konkurentov nešiel, alebo aspoň nie v súčasných či posledných voľbách.
Musí mať schopnosť vidieť cesty, pomocou ktorých aj na tradičných
marketingových metódach ušetrí (The Essentials of Guerrilla Marketing, 2012).
Pre úspešnú nízkonákladovú kampaň sú najdôleţitejšie dobré nápady. Tieto
avšak nemusia byť vţdy aj legálne. Politická strana by mala byť vţdy pripravená
konzultovať svoju kampaň s právnym zástupcom. V opačnom prípade by sa jej
mohlo stať, ţe na súdnych poplatkoch strana/kandidát zaplatia viac ako bude
samotný prínos pre kampaň.

6.5 Typológia nízko nákladového politického marketingu
Levinson vymenoval dvesto marketingových nástrojov, ktoré môţu volební
manaţéri vyuţívať pri tvorbe svojej nízkonákladovej kampane. Jedná sa o
súbor nástrojov, ktoré sa zameriavajú na všetky zloţky marketingového
politického mixu (The Essentials of Guerrilla Marketing, 2012). Podľa zásad
nízkonákladového marketingu Levinson pojednáva o širokom spektre nástrojov,
od zreteľných a dobre viditeľných, ktoré volič najjednoduchšie rozozná, aţ po
drobné špecifiká spojené s politickou organizáciou, ktoré si volič veľmi cení,
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pokiaľ ich dokáţe rozoznať. Tieto nástroje je moţné rozdeliť do niekoľkých
kategórií:
1. Mini médiá marketing - vyuţíva nástroje nízkonákladového marketingu,
ale stále ešte povaţované za tradičné a klasické nástroje. Predovšetkým
sa snaţí ich vyuţiť netradičnou cestou. Zahrňuje osobné stretnutia, telemarketing, vylepovanie plagátov, riadkovú inzerciu, vizitky, výloţky,
cielené listy (direct-mail) a podobne. Mini médiá marketing poskytuje
základné

nástroje,

ktoré

musí

vedieť

vyuţívať

kaţdý

zástanca

nízkonákladových metód. Nie vţdy manaţéra napadne metóda, ktorá je
úplne zadarmo, alebo len s minimálnymi nákladmi a preto musí vedieť
perfektne vyuţívať tieto spôsoby propagácie a hľadať cesty, ako
dosiahnuť úspory nákladov a zároveň vitálne oslovovať ľudí (10 Excellent
Examples of Guerrilla Marketing Campaigns, 2012).
2. Maxi médiá marketing – vyuţíva antagonisticky k mini médiám
masmédiá. Je pouţiteľný aj v nízkonákladovom politickom marketingu
pre podporenie nízko nákladových metód. Nutnosťou pre túto podporu je
predovšetkým aj veľký rozpočet, ktorý reklama v hromadných médiách
vyţaduje. Hlavnými nástrojmi sú: internet, televízia, rozhlas, noviny,
časopisy, billboard a iné. V rámci nízkonákladového marketingu a nielen
v rámci neho, je dôleţité mať presne stanovenú cieľovú skupinu a dobre
sledovať, ktoré hromadné médiá ju najviac zasahujú. Aby tak nebolo
nutné plytvať prostriedkami na hromadnú kampaň, ktorá sa bude snaţiť
osloviť aj iné skupiny voličov ako strana hľadá (What Is Guerrilla
Marketing? , 2012).
Nízkonákladový marketing sa tieţ zaujíma o to, akým spôsobom sa
dostať do masmédií, a pritom neplatiť v podstate nič. Príkladom môţe
byť zaujímavý lokálny nápad nízko nákladovej kampane, ktorý politická
strana dostane do hlavných správ a tým rozšíri svoje reklamné
informácie na celú populáciu aj bez vysokých finančných nákladov.
Príkladom z praxe je organizovanie „gorila protestov“ na Slovensku
v roku 2012 a skrytá podpora strany 99 percent.
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Na druhej strane môţe organizácia vyvolať riadený škandál, ktorý ju tieţ
dostane do hlavných správ (a ktorý sa následne sám vyvráti). Strana si
ale musí dať pozor, aby negatívny rozruch, ktorý takýto druh propagácie
môţe spôsobiť, nepoškodil dobré meno organizácie a náklady na
obnovenie tohto dobrého mena neboli vyššie ako zisky získané z tohto
umelo vyvolaného rozruchu.
3. Marketingová kampaň v elektronických médiách - Nové technológie
priamo lákajú k pouţívaniu nových spôsobov marketingu (Political
Search Engine Optimization, 2012). Pokiaľ by chcel manaţér viesť
kvalitnú

nízkonákladovú

najmodernejšie

kampaň,

technológie.

musí

Výhodou

byť

rýchleho

schopný
rozvoja

vyuţívať
nových

technológií a priestorov pre marketing je to, ţe práve na týchto miestach
nie je reklama ešte tak veľmi opozeraná. Ľudia ochotnejšie príjmu to, čo
politická strana či organizácia chce povedať (MRKLAS, 2007, s. 93-96).
Nevýhodou tohto typu kampane je, ţe pokiaľ chce organizácia úspešne
propagovať novými typmi médií, musí ísť neustále dopredu a rozvíjať
schopnosti svojich manaţérov tak, aby dokázali ako jedni z prvých
vyuţívať priestor v elektronických médiách, pretoţe rýchlosť, s akou sa
menia, je extrémne vysoká a úspešnosť odovzdávania informácií v
konkurencii so stranami tieţ vyuţívajúcimi tieto technológie, neustále
klesá. Medzi tieto nástroje patria webové stránky, emaily, blog, sociálne
siete, webové konferencie, diskusné fóra, reklamné videá a hudba,
poradové pozície vo vyhľadávačoch (Facebook Marketing – Twitter
Marketing – Everything About Social Media, 2012).
4. Politický marketing v iných médiách - Jedná sa o spôsoby marketingu
bezplatného, ale veľmi efektívneho odovzdávania informácií, ktoré majú
viesť k získaniu voličovho hlasu (Political Marketing and Political
Communication: the relationship revisited, 2012). Medzi metódy tohto
typu marketingu patrí publikovanie v miestnej tlači, elektronických
časopisoch,

bezplatné

prednášky

a

prezentácie,

predvádzanie

kandidátov, tlačové správy a podobne. Niektoré z nástrojov sa častokrát
radia aj do kategórie Public-Relations. Väčšina metód nemá viesť priamo
k zisku voličského hlasu, ale k samotnej identifikácii voliča so stranou.
Metódy majú viesť k rastu dôveryhodnosti a povedomia o politickej
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organizácii alebo o osobe prezentujúceho. Prednášky alebo články môţu
byť koncipované tak, ţe poslucháč alebo čitateľ dostane plnohodnotné
informácie k téme, napríklad o najnovších trendoch. V rámci samotného
výkladu bude naviac upozorňovaný na príklady konkrétnych krokov
prezentovaného politika. Tieto metódy so sebou väčšinou nenesú veľké
náklady, ale aj tak je potreba skúseností a odvahy prezentujúceho
volebného manaţéra alebo lídra. Ako doplnok je vhodné vytvoriť
katalógy alebo broţúrky so zoznamom kandidátov a ich sloganov. Pokiaľ
budú vhodne umiestené do prostredia kde ľudia majú priestor a čas na
čítanie, alebo ich budú priamo vyhľadávať, môţu mať veľký dopad na
zvýšenie povedomia o politickej organizácii a o jej názoroch - témach,
ktoré kandidát či strana poskytuje (How Political Marketing Can Learn
from Consumer Marketing, 2012).
5. Ľudské zdroje - Táto časť nízkonákladových metód sa venuje rozborom
osôb šéfa volebnej či marketingovej kampane, manaţérom politickej
organizácie a všetkými, ktorí prichádzajú do kontaktu s podporovateľmi
politickej organizácie. Ich správanie, vystupovanie a do veľkej miery aj
oblečenie a celkový vzhľad výrazne a značnou mierou ovplyvňujú, akým
spôsobom budú podporovatelia a voliči na kandidáta či stranu pozerať.
Tento nepriamy spôsob propagácie vlastnej organizácie sa zaoberá
práve týmito detailmi, ktoré môţu byť rozhodujúce pre správne prijatie
postojov podporovateľa k vystupovaniu politickej organizácie voči svojmu
okoliu. Politický marketing pomocou ľudských zdrojov tieţ rieši, akým
spôsobom pre marketing vyuţiť spoločenské akcie, alebo iné časové
moţnosti a doby čakania, v priebehu ktorých je moţné nadviazať
rozhovor s potenciálnymi voličmi. Medzi nástroje tejto kategórie spadá
tieţ spokojný volič a podporovateľ. Ten myšlienky politickej organizácie
nielen prijíma, ale tieţ predáva pomocou referencií ďalej. Platí totiţ
známe pravidlo, ţe udržať si súčasného voliča stojí len šestinu toho čo
musíme vynaložiť na získanie nového voliča (MRKLAS, 2007, s. 130133).
6. Marketingové moţnosti mimo médiá - Veľkú časť nástrojov tejto
skupiny som pouţil v rozpočtovej časti, pretoţe patria medzi tie naozaj
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nízkonákladové. Jednoducho sa dá táto celá skupina popísať ako PublicRelations sféra (PR) teda vzťahy s verejnosťou.
Ako príklad môţe slúţiť povolebný kontakt, aktivity v rámci podpory
renomé strany aj po voľbách. Príkladom nám môţu byť darčeky, prosté
slovo ďakujeme na predvolebných bilboardoch, darčekové poukáţky,
kupóny, záruky, súťaţe, špeciálne akcie. Tieto aktivity často bývajú
spojené s konkrétnymi politikmi a ich stretnutiami na školách alebo
verejných podujatiach. Tieto nástroje častokrát prinášajú malé náklady a
na druhej strane, pokiaľ sú prehliadané, môţu priniesť veľké straty.
Dobre riadené a vedené vzťahy s verejnosťou a predovšetkým
s vlastnými zákazníkmi majú za dôsledok to, ţe voliči vedia, ţe keď volia
svoju stranu, tá sa im bude venovať aj po voľbách a prejaví o nich
záujem. Pokiaľ politická organizácia správne riadi svoje vzťahy
s voličskou komunitou, ktorá ju obklopuje, môţe sa po nejakej dobe stať
jej členom, ktorého ostatní členovia budú obhajovať a propagovať
a ktorého myšlienky budú presadzovať skôr ako politickú organizáciu
mimo tejto komunity (ROSŮLEK, 2009, s. 89-95).
7. Atribúty guerilla organizácie: Posledné dve kategórie guerilla nástrojov
sa týkajú priamo politickej organizácie, ktorá nízko nákladový marketing
realizuje (What Is Guerrilla Marketing? , 2012). Zavádzanie správnych
vlastností organizácie pre dobre realizovanú guerilla kampaň častokrát
nestojí nič, len čas, trpezlivosť a energiu. Na prvý pohľad sa môţe zdať,
ţe táto skupina je samozrejmosťou, ţe ju implementovala kaţdá politická
organizácia, ale paradoxne opak je pravdou. Medzi vlastnosti guerilla
organizácie patrí, podobne ako v prípade ľudských zdrojov všetko čo
môţe volič a podporovateľ organizácie vnímať. Počínajúc správne
zvoleným menom organizácie, cez jej adresu, telefónne číslo, email,
dostupnosť kontaktov, pracovné dni a pracovnú dobu, ale tieţ aj kvalitu
myšlienok a tém, pripravované podujatia aţ po referencie a sponzorstvo.
Poskytuje mnoho informácií, ktoré môţe organizácia vyuţiť pri svojej
vlastnej propagácii. Celá táto skupina nástrojov zahrňuje predovšetkým
fyzicky

značne

Marketing, 2012).

vnímané

aspekty

politickej

organizácie

(Political
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8. Postoje guerilla politickej organizácie - Táto kategória zahrňuje
vystupovanie strany či kandidáta vo všetkom, čo robí – jeho postoje (10
Excellent

Examples

of

Guerrilla

Marketing

Campaigns,

2012).

Organizácia samotná sa môţe stať najlepším politickým marketingovým
nástrojom, tak po stránke vlastností, ako aj po stránke postojov.
Nadšenie a spokojnosť členov politickej organizácie sa pozitívne odráţa
aj na jej voličoch a podporovateľoch, ktorí pozitívne hodnotia vzťahy
organizácie k jej členom vo vnútri. So spokojnou členskou základňou
rastie rýchlosť aktivity strany, záujem o ľudí a dobré meno organizácie.
Na pomoc im môţe prísť aj vyššia orientácia na potreby a názory voličov,
schopnosť ich počúvať a upravovať politické produkty, ktoré strana
prináša podľa ich prianí. So všetkými týmito nástrojmi rastie aj hodnota
strany a jej ukotvenie v politickom systéme (The Essentials of Guerrilla
Marketing, 2012).
Správne vedená nízko nákladová kampaň by mala vyuţívať nástroje zo
všetkých kategórií. Aj keď maxi médiá marketing vyţaduje veľké finančné
prostriedky, je za určitých okolností prijateľné vyuţívať jeho nástroje aj bez
väčších investícií pomocou fúzneho marketingu. Kombinácie nástrojov zo
všetkých skupín naviac môţu vyuţívať synergický efekt, ktorý ešte zvyšuje
účinnosť reklamnej informácie a celkovej marketingovej komunikácie politickej
strany či kandidáta (10 Excellent Examples of Guerrilla Marketing Campaigns,
2012). Podmienkou je, ţe marketingová politická kampaň musí byť vedená ako
kompaktný celok vzájomne prepojených nástrojov, ktoré sa dopĺňajú, nadväzujú
na seba alebo majú spoločné prvky. Pokiaľ sa politická organizácia riadi týmito
pravidlami,

môţe

s minimálnymi

nákladmi

dosiahnuť

veľké

navýšenie

volebného zisku. Platí to však aj naopak. Ignorovaním niektorých prvkov môţe
celý politický marketingový plán skončiť neúspechom a stratou času, energie,
úsilia a finančných prostriedkov. Samozrejme je dôleţité dodať aj to, ţe politická
strana a jej úspech vo voľbách nie je moţné postaviť len ako business plán.
Príkladom nám je slovenský strana 99 percent a jej debakel vo voľbách na
Slovensku v roku 2012.
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7. Nízko nákladový marketing - nástroje
V priebehu vývoja metodiky nízkonákladového marketingu (označovaný aj
guerilla-marketing) získaval stále viac podôb a pod svoje krídla priberal mnohé
ďalšie nástroje. Z metód, ktoré pouţíval sa ďalej vyvinulo niekoľko druhov
marketingu, ktoré sú postavené na princípoch guerilla-marketingu, ale aj
naďalej sú známe pod svojim špecifickým názvom a vlastnou metodikou. Ako
spoločný prvok týchto metód, nestoja v ich centre len nízke náklady, ale
predovšetkým originalita nápadov a netradičné prvky pouţívané v rámci ich
marketingových aktivít. Niektoré z týchto metód – nástrojov sú predstavené
v ďalšej časti tejto kapitoly (Political Marketing and Political Communication: the
relationship revisited, 2012).

7.1 Ambient-marketing
Jedná sa o vyuţívanie netradičných médií na propagáciu produktov, alebo
naopak tradičných médií implementovaných netradičnou cestou. V tomto smere
je pre nás zaujímavým kniţným zdrojom Thomas Patalas a jeho kniha „Ako
s malým rozpočtom dosiahnuť veľký úspech?“.Význam slova netradičný môţe
byť zle pochopený. Jedná sa priamo o neočakávané aţ šokujúce umiestenia a
reklamné prostriedky musia mať podobné atribúty. Ako náhle adresát reklamy
túto reklamu uvidí na netradičnom mieste, musí ho silne osloviť. Inak toto
vyuţitie netradičného miesta stráca zmysel. Odborníci na marketing vyuţívajúci
ambient-marketing si musia dať pozor na legálnosť umiestnenia tejto reklamy, či
legálnosť jej obsahu a dôsledkov jej umiestnenia. Tieţ je dôleţité sledovať
etickosť podľa kódexov reklamy. Príkladom nám môţe byť napríklad „Asociácia
českých reklamných agentúr a marketingovej komunikácie“ (What Is Guerrilla
Marketing? , 2012).
Ambient-marketing je špecifickou formou marketingu a má pevné miesto v
politických kampaniach, a nielen v nich. Je to nová generácia marketingu, ktorá
nenudí a prináša myšlienku nielen tuctovú masívnosť.
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Obrázok 1 - Ilustrácia ambient-marketing 1

Zdroj: Internet - Google Pictures
Príkladom toho je aj táto reklama McDonald's, ktorá vyuţíva prostredie,
skutočnosť, ţe tadiaľto chodí denne veľa ľudí a úsmevnou a nenútenou formou
vzbudzuje ich záujem o svoju značku.
Obrázok 2 - Ilustrácia ambient-marketing 2

Zdroj: Internet - Google Pictures
Podobným príkladom je aj reklama proti fajčeniu a politická reklama Michele
Bachmann. Predmetom tejto práce nie je marketing ale jeho politická aplikácia.
Musíme teda podotknúť, ţe ambient-marketing je u nás v ČR zanedbávaný a je
to lacný a zaujímavý nástroj aj pre politické kampane. Hodnotou je nápad a ten
ťaţko vyjadriť finančne, a zároveň na adresáta nepôsobí nanútene.
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Obrázok 3 - Ilustrácia ambient-marketing 3

Zdroj: Internet - Google Pictures
Ďalším prvkom ambient-marketingu je brutálnosť a chuť šokovať. Z tohto
pohľadu by sa dal v politických kampaniach pouţíť skôr na negatívnu reklamu.
Asociácia českých reklamných agentúr a marketingovej komunikácie by mala
kontrolovať podobné pouţívanie ambientu v českej praxi.
Obrázok 4 - Ilustrácia ambient-marketing 4

Zdroj: Internet - Google Pictures
Pre politickú vedu je dôleţitá jedna vlastnosť ambient-marketingu. Tou je jeho
objektovosť. Ambient hľadá predmety - objekty, ktoré môţu osloviť. V
politických kampaniach je ťaţké vtipne zaujať reklamou a fotkou samotného
kandidáta. Ak však nájdeme jeden okamih jeho ţivota, vtipný alebo zaujímavý a
začleníme ho do reálneho prostredia dosiahneme tým viac ako masívnym
vylepovaním stoviek drahých bilboardov (Political Marketing and Political
Communication: the relationship revisited, 2012). Príkladom nám môţe byť
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Klaus a jeho čílske pero. Pokiaľ by ešte bol pán prezident politicky činný, je to
veľmi dobrý námet na ambient-marketing za minimálne náklady. Tieto náklady
môţu byť 100 Kč ale aj milión Kč. Často platí pravidlo, čím lacnejší ambient,
tým lepší nápad, tým lepšia odozva. Pre účely našich rozpočtových kalkulácií
budeme uvaţovať s čiastkou 500 Kč za jednu objektovú reklamu ambientmarketingu.

7.2 Ambush-marketing
Táto metóda vyuţíva hromadné spoločenské udalosti. Jej princípy opäť
popisuje Thomas Patalas vo vyššie spomenutej knihe. Na rozdiel od tradičného
inzerovania či sponzoringu, keď si organizácia zaplatí za zviditeľnenie svojej
reklamy, ambush-marketing na týchto udalostiach do istej miery parazituje. Keď
sa jedna organizácia stane oficiálnym sponzorom udalosti, ostatné konkurenčné
spoločnosti, alebo aj organizácie z iného oboru pôsobnosti majú problém dostať
sa do povedomia pomocou tejto udalosti. Preto hľadajú iné, neoficiálne cesty,
ktorými sa môţu na akcii zviditeľniť. pri športových akciách to organizácie riešia
tak, ţe sa stanú sponzormi tímov alebo osobností, prostredníctvom čoho môţu
zatieniť hlavného sponzora (The Essentials of Guerrilla Marketing, 2012).
Vhodným príkladom vyuţitia ambush-marketingu pri politickom marketingu a
spoločenských akciách boli primárky súčasného amerického prezidenta
Baracka Obamu. Keď ho vidíme rečniť v rámci kampane a v pozadí za ním stojí
veľká skupina ľudí, ktorí sa tvária ako jeho podporovatelia, moţno nimi aj sú, ale
primárne propagujú určitú značku, pretoţe sú zreteľne oblečení v odevoch
s nápismi propagujúcimi určitú značku.
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Obrázok 5 - Ilustrácia ambush-marketingu

Zdroj: Internet - Google Pictures
Ďalším

príkladom

ambush-marketingu

je

parazitovanie

na

reklamách

konkurencie. A to buď jej napodobňovaním a prevádzaním textov pre vlastnú
propagáciu. Príkladom z politickej praxe je negatívna reklama, keď strana
zosmiešňujúco napadne argument alebo volebný slogan inej strany. Príkladom
z ekonomického prostredia môţu byť reklamy leteckých spoločností. Jedná sa o
vygradovaný príklad ambushu, ktorý poznáme aj z našich českých či
slovenských volebných kampaní. Najskôr vystavila svoj bilboard jedna
spoločnosť, potom na neho zareagovala iná letecká spoločnosť, ktorá
umiestnila svoj bilboard priamo nad bilboard tej prvej pôvodnej spoločnosti.
Nakoniec sa pridala tretia letecká spoločnosť, ktorá zareagovala na oba
bilboardy a ten svoj umiestnila priamo nad ne.

7.3 Astro-turfing
Astro-turfing je ďalšou modernou marketingovou metódou. Tento pojem vznikol
podľa názvu americkej spoločnosti AstroTurf, ktorá vyrábala umelé trávniky
v USA. A práve tento umelý a syntetický rozmer firmy AstroTurf posunul
význam spojenia astro-turfing do oblasti syntetických reklám. Astro-turfing je
moderná nekalá marketingová metóda, ktorá sa dá označiť za jeden druh nízko
nákladového marketingu. Spočíva v tom, ţe zadávateľ reklamy – politická
reklama, kandidát alebo politická organizácia sa snaţia vyvolať falošný dojem
pozitívnej spontánnej reakcie spotrebiteľov alebo fanúšikov na danú stranu,
politický program alebo politický názor. Praktizuje sa napríklad zakladaním
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blogov, kde je samotný produkt vychvaľovaný. Môţe ísť aj o účasť v ţivých
diskusiách a anketách. Autentické výpovede sú len zdanlivé, a majú v očiach
verejnosti zvýšiť hodnotu produktu a politického programu. Sú však vytvárané
organizovane zamestnancami strany alebo podporovateľmi či priamo najatými
ľuďmi (What Is Guerrilla Marketing? , 2012).
Táto odnoţ nízkonákladového marketingu vznikla z pôvodných grassroots
metód. Na rozdiel od pôvodných spontánnych akcií sa jedná o komerčnú
politickú kampaň, ktorá sa má len tváriť ako spontánna akcia. Astro-turfing
praktikami sú napríklad klasické fingované listy zasielané do médií priamo
organizáciami, ktoré sa vyjadrujú k témam blízkym politickej strane. Astroturfing je povaţovaný za jeden z najhorších druhov nízko nákladového
marketingu pre svoje typické nekalé jednanie.
Reálnym príkladom je správanie sa ropných spoločností, ktoré zo svojich
zamestnancov vytvorili skupinu, ktorá sa prezentovala ako skupina občanov
bojujúcich za výrobu elektrickej energie z ropných zdrojov. Akcia mala byť
spontánna a mala za úlohu ísť proti reguláciám, ktoré mohli uškodiť týmto
organizáciám. Na praktiky tejto skupiny upozornilo hnutie Greenpeace tým, ţe
pred Úrad amerického ropného inštitútu umiestnili umelý trávnik Astro-turf.
Obrázok 6 - Ilustrácia astro-turfingu 1

Zdroj: Internet - Google Pictures
Politický marketing tieţ pozná prvky astro-turfingu. A poznáme ich aj
z prostredia českej a slovenskej politiky. Príkladom astro-turfingu na Slovensku
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boli voľby v roku 2012 a pozícia a situácia hnutia 99 percent, ktoré sa na
začiatku

svojej

existencie

prezentovalo

len

ako

myšlienkový

prúd

celospoločenského odporu, neskôr nachádzalo tvorivé myšlienky ako Gorila
pochody a pod rúškom odporu proti korupcii koncipovalo hnutie a neskôr strana
99 percent svoju cestu do Národnej rady Slovenskej republiky. Diskreditačná
kampaň sa tejto strane nakoniec stala osudnou, pretoţe po viacerých Gorila
protestoch v rokoch 2011 a 2012 zaútočili aj ostatné strany tesne pred voľbami
na „celospoločenskú“ stranu 99 percent.
Táto strana sa nakoniec do parlamentu nedostala. Práve 99 percent si najímala
dobrovoľníkov platených za masívnu podporu a aj medzi vedením Gorila
protestov a strany 99 percent boli úzke rodinné a priateľské väzby. Jemnejším
príklad astro-turfingu v Českej republike boli voľby v roku 2010 a masívna
kampaň strany Veci verejné. Projekty ako preč s dinosaurami a boj za očistu
českej politiky naoko prebiehal spontánne, ale otázkou zostáva či bol plne
financovaný Vítom Bártom.
Samotný astro-turfing vedie k navodeniu neskutočnej atmosféry, poznáme ho
z komerčných aktivít typu SuperStar či Talentmánia, ale aj náboţenského
prostredia, kde ho niektoré náboţenské spoločnosti pouţívajú pre splnenie
svojich rekrutačných cieľov. Najatí pracovníci alebo zamestnanci riadia
spontánnu atmosféru takýchto podujatí. Vyuţitie astro-turfingu je cenné pri
predvolebných mítingoch.
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Obrázok 7 - Ilustrácia astro-turfingu 2

Zdroj: Internet - Google Pictures

7.4 Buzz-marketing
Buzz-marketing je netradičnou formou politického marketingu, ktorá sa
zameriava na vyvolanie rozruchu, prekvapení, bzučania a teda niečoho
šokujúceho o konkrétnom politikovi či strane (10 Excellent Examples of Guerrilla
Marketing Campaigns, 2012). Vyuţitie buzz-marketingu v politickou prostredí je
iné ako v komerčnom. V komerčnom prostredí sa buzzom snaţíme vyvolať
šokujúce pozitívne situácie. V prípade politického marketingu sa buzz-marketing
vyuţíva najmä na negatívnu kampaň. Medzi súčasti buzz-marketingu patrí aj
virálny marketing a astro-turfing. Podstatná je ale myšlienka, virálny marketing
a astro-turfing sú nástrojmi ako realizovať buzz nápad (Political Marketing and
Political Communication: the relationship revisited, 2012).
Aby bola kampaň úspešná vţdy je potrebné prísť s niečím novým, šokujúcim,
nezvyčajným, zábavným, tajomným, provokatívnym. Je vhodné tieţ otvárať
rôzne tabu témy, kauzy, ktoré môţu konkurenčným politikom uškodiť. Pokiaľ je
kandidát schopný nájsť zaujímavú tému, ktoré je pre neho pozitívnom reklamou,
samozrejme môţe sa vydať aj týmto smerom. Potom neuškodí ani keď sa tejto
pozitívnej buzz kampane zúčastňuje známa osobnosť, ktorá má k týmto
politickým myšlienkam neobvyklý vzťah.
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Obrázok 8 - Ilustrácia buzz-marketingu 1

Zdroj: Internet - Google Pictures
Na ilustračnom obrázku vidíme spojenie bilboardu a ďalšieho outdoorového
prvku. Táto reklama môţe byť najlacnejšou formou reklamy vôbec, ale o to
náročnejšia je aj na prípravu a vymyslenie samotnej koncepcie. Najdôleţitejším
problémom je ponúknuť ľuďom politickú tému, ktorá ich zaujme alebo podráţdi
natoľko,

aby túto

informáciu

rozšírili

medzi svojich

priateľov.

Týchto

úspešnejších kampaní sa potom chytia aj médiá, novinári, televízie, rádiá
a nebránia im v tom ani zákonné limity. Buzz-marketing v drvivej väčšine vzniká
sám o sebe, ale aj tak jeho rast a šírenie je moţné umelo ţiviť a umelo
udrţovať, tam kde ho potrebujeme. Buzz-marketing je v politike od pradávnych
čias, reklama sa ústnym podaním (Word-of-mouth) šírila uţ v histórii. Dnes je
ale buzz-marketing povaţovaný za jednu z najúčinnejších reklám vôbec. Súvisí
to hlavne s nástupom nových technológií, masmédií, sociálnych sietí či
virálnych propagánd (The Essentials of Guerrilla Marketing, 2012).
Obrázok 9 - Ilustrácia buzz-marketingu 2

Zdroj: Internet - Google Pictures
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Samotný buzz-marketing je politicky vyuţívaný a strany sa od neho spočiatku
dištancujú. Politické témy sú vyuţívané nielen stranami ale aj firmami
a organizáciami, ktoré bojujú o určité hodnoty. Optimálnou grafickou ukáţkou
buzzu je projekt „Unhate“.
Obrázok 10 - Ilustrácia buzz-marketingu 3

Zdroj: Internet - Google Pictures
Politická Strana zelených v Nemecku prišla s ekologickou grafikou zaloţenou
na prvkoch buzz-marketingu. Kde je recyklačná problematika ukázaná na
príklade auta a PCB dosky.

7.5 Fúzny marketing
Veľmi obľúbená technika nízkonákladového marketingu. Je vhodná pre politické
strany aj iné organizácie, ktoré by radi obsadili čo najväčšie portfólio médií, ale
nemajú na to dosť finančných prostriedkov. Cesta k reklamným fúziám je
jednoduchá, formou dohody medzi organizáciami a stranami o vzájomnom
marketingu. Jednoducho povedané, jedna strana si dá ceduľu s mojou
reklamou na míting a ja si dám ich ceduľu na svoj míting. Okrem výroby
reklamných predmetov tento spôsob propagácie nič nestojí. Je lacný a
v politike často vyuţívaný. Podobne to funguje pri internetovej propagácii a
zdieľaní referencií. Prípadne môţe byť dohoda medzi samotnými volebnými
tímami (What Is Guerrilla Marketing? , 2012).
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Spojenie môţe prebiehať formou spojeného predaja, alebo len spoločnej
prezentácie. Iná je situácia v politike. V politickom marketingu je vyuţívaná fúzia
najmä pri navštevovaní zahraničných kolegov z podobných frakcií Európskeho
parlamentu. Príkladom bolo vzájomné podporovanie sa šéfov slovenskej
a českej sociálnej demokracie – Róberta Fica a Jiřího Paroubka.
Obrázok 11 - Ilustrácia fúzneho marketingu

Zdroj: Internet - Google Pictures
Táto podpora prebehla na pôde SMER-SD ako aj na pôde ČSSD. Fúzny
marketing je tieţ vhodný pre príspevkové a neziskové organizácie, a tieţ
mládeţnícke politické organizácie, keď na jednej strane sa táto organizácia má
moţnosť zviditeľniť a poukázať na svoju činnosť a na strane druhej organizácia,
ktorá priestor poskytla môţe, o sebe povedať, ţe pomáha neziskovej
organizácii, a tým zlepšiť svoj image, meno a povedomie o sebe. Presne toto
robia mnohé politické strany, príkladom čoho je aktivita bývalej slovenskej
premiérky Ivety Radičovej v neziskovom sektore.

7.6 Grassroots-marketing
Táto metóda stavia na budovaní vzťahov s komunitami, ktoré existujú v okolí
politických strán a organizácií, nadväzovanie osobných kontaktov a dlhodobé
partnerstvá sú pre túto formu marketingu dôleţité. V mnohom tak nadväzuje na
fúzny marketing. Dôleţitým prvkom pri budovaní dlhodobých vzťahov je, ţe by
mal pretrvať pocit novosti informácie, preto je dôleţité viesť komunikáciu
priebeţne, pravidelne a hlavne dosť často. Výsledkom je potom to, ţe komunita
kandidáta politickú stranu propaguje dobrovoľne a rada. Potrebná je ale aj
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názorová nekonfliktnosť (Politický marketing – umění vládnout v době informací,
2012).
Obrázok 12 - Ilustrácia grassroots-marketingu

Zdroj: Internet - Google Pictures
Príkladom

grassroots-marketingu

sú

rôzne

benefičné

akcie

politikov

a športovcov, spevákov či členov najrôznejších organizácií. Vďaka tomuto putu
sa neustále šíria novinky o činnosti oboch subjektov a celkovo sa buduje dobré
povedomie o oboch organizáciách a o ich súţití a spolupráci. Vyuţitie osobných
kontaktov spôsobuje, ţe ľudia, spokojní so spoluprácou so stranou či
organizáciou, dobrovoľne rozširujú svoje skúsenosti ďalej (MRKLAS, 2007, s.
129-132). Moţnosťou ako podporiť toto šírenie, je poskytnutie benefitov či istých
výhodných akcií pre partnerov. Grassroots-marketing má veľké uplatnenie aj pri
komunálnych a senátnych voľbách, kde oslovenie komunity pomôţe získavať
skupiny voličov. Príkladom je česká komunálna politika a úspechy politikov,
ktorí za sebou drţali väčšie kolektívy voličov (príslušníci bezpečnostných
agentúr alebo domovov sociálnych sluţieb).

7.7 Mosquito-marketing
Pomenovanie

tejto metódy podľa

komárov presne

korešponduje

s jej

praktikami. Jedná sa o boj medzi malými a veľkými stranami a organizáciami.
Základným prvkom je dôsledné sledovanie veľkých organizácií a strán malými
stranami

a politickými

subjektmi

za

účelom

vyuţitia

ich

chýb

alebo

nedomyslených stratégií. Je to hľadanie kostlivcov v skrini. Vo chvíli, keď veľká
politická strana vďaka nejakému zaváhaniu prenechá miesto na politickom trhu,
musí jej zaváhanie okamţite vyuţiť malá alebo novšia strana či organizácia a
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vyuţiť propagáciu veľkej strany a organizácie v kombinácii s jej zaváhaním ku
svojmu prospechu. Ako príklad môţe byť veľká firma, ktorá predávala nábytok
do kuchyne a obývačiek v štýle zmontuj si to sám (The Essentials of Guerrilla
Marketing, 2012).
Okamţite jej ponuku vyuţila menšia stolárska firma, ktorá za minimálne
poplatky ponúkala montáţ týchto častí nábytku. Toto bol komerčný príklad,
v politickom marketingu mosquito-marketing funguje inak. Menšia strana sa
nechce len priţiviť na popularite väčšej strany, ale snaţí sa si z tejto popularity
ukrojiť. Príkladom je vznik strany SAS na Slovensku a jej predvolebná kampaň
pred voľbami do NRSR v roku 2010. Väčšou stranou v tomto prípade bola
SDKÚ-DS, ktorá nebola schopná reštrukturalizovať sa a túto medzeru na
politickom pomyselnom trhu vyuţila práve strana SAS.

7.8 Undercover-marketing
Táto forma guerilla marketingu je známa tieţ ako stealth-marketing. Dôleţitým
prvkom je, ţe ľudia, na ktorých marketing pôsobí, si nesmú vôbec uvedomiť, ţe
sú niečím ovplyvňovaní. Musia prijať reklamnú informáciu ako kaţdodenný
beţne pouţívaný fakt a nie ako cielený marketing. Pomocou tohto typu
marketingu môţu napríklad známe osobnosti, ktorým sa zaplatí za to, ţe budú
pouţívať na verejnosti produkty organizácie. Napríklad určitý typ či model
mobilného telefónu, značku oblečenia a podobne.
Obrázok 13 - Ilustrácia undercover-marketingu 1

Zdroj: Internet - Google Pictures
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Ukáţkou je aj pouţívanie produktov firmy Apple Barackom Obamom v rámci
jeho kampane a tieţ pouţívanie Apple zariadení inými politikmi ako napríklad
gréckym bývalým premiérom. Informácie o produktoch v okolí známych
osobností sa šíria virálne, vďaka čomu opäť samotní zákazníci propagujú
produkt, bez toho aby o tom sami viac vedeli. Rizikom tohto druhu marketingu je
jeho prezradenie. Akonáhle voliči alebo zákazníci zistia, ţe sú takto
ovplyvňovaní, môţe sa stať, ţe sa spustí negatívna kampaň a rozruch voči
firme aj politickej organizácii, ktoré na tejto aktivite participujú (What Is Guerrilla
Marketing? , 2012).
Obrázok 14- Ilustrácia undercover-marketingu 2

Zdroj: Internet - Google Pictures

Vyuţitie undercover-marketingu je v politickom prostredí iné ako v komerčnom.
Politik nebude podprahovo propagovať konkurenta. Moţnosť vidieť klasický
undercover vidíme pri nomináciách na dôleţité posty, keď sa politici snaţia
voličom ukázať koho by volili oni. Undercover-marketing sa v politickom
marketingu ale značne vyuţíva na získavanie prostriedkov na kampaň. Teda ak
politik pouţíva produkt firmy dostáva príspevok na samotnú kampaň.

7.9 Maximédiá a public relations
V tejto metóde sa nejedná o tradičné riadenie vzťahov s verejnosťou, ale
o dosiahnutie publicity pomocou vyvolávania záujmu masových médií - o dianie
v politickej strane. Nízko nákladové metódy riešia, akým spôsobom sa na týchto
akciách dá čo najviac ušetriť, ale zároveň zasiahnuť čo najväčšiu skupinu
obyvateľstva. Reklamné priestory v maximédiách sú pre mnohých priemerných
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kandidátov finančne nedostupné, preto vznikla potreba dosiahnutia týchto
komunikačných kanálov inou cestou (Political Marketing, 2012).
Jedinými prostriedkami, investovanými do tejto kampane, sú časové moţnosti,
energia a tvorivosť. Výstupom kampane musí byť činnosť, ktorá priláka
pozornosť médií. V najlepšom prípade by to mala byť činnosť pozitívna, ale
pokiaľ je cieľom strany či organizácie len zvýšenie povedomia o jej existencii
akoukoľvek cestou, môţe sa pokúsiť vyvolať rozruch aj negatívny, ktorý jej do
určitej miery môţe uškodiť na povesti, ale na druhej strane priláka pozornosť
nových voličov. A pokiaľ sa podarí v kampani zapôsobiť aj na zvedavosť ľudí,
môţe aj negatívny rozruch zvýšiť volebné zisky a prevýšiť tak náklady vzniknuté
poškodením tradičného dobrého mena strany, skupiny či organizácie.
Príkladom je existencia pirátskych strán a hnutia Anonymous.
Tento spôsob marketingu vyuţívajú aj veľké strany a organizácie, ktoré sa
jednoduchšie dostanú aj do povedomia spravodajských agentúr a prípadné
negatívne dôsledky kampane nemusia strany aţ tak poškodiť, ako by sa mohlo
stať v prípade menších politických strán. Príkladom môţu byť pravidelné
rozruchy na predvolebných mítingoch. Vţdy sa nájdu odporcovia strán, a keď
nie, nie je nič jednoduchšie neţ si pár odporcov a demonštrantov najať. A
súčasné médiá hľadajúce senzácie kde sa dá, občanov demonštrujúcich proti
vládnej strane alebo politickému programu strany X príjmu s otvorenou náručou.
A publicita je na svete, aj keď nie veľmi pozitívna, ale neskôr sa v reportáţi
objaví šarmantný manaţér strany, ktorý v médiách vysvetlí, aké prospešné
myšlienky strany X sú. Samozrejme nie kaţdá negatívna predvolebná voličská
odozva je takto organizovaná, spomeňme si na vajíčkové ohadzovanie na
mítingoch ČSSD. Ale je to jedna z foriem ako lacno a účinne propagovať
vlastnú stranu.
Podobným spôsobom funguje aj podpora občianskych a neziskových projektov
či verejne prospešných aktivít. Akonáhle sa objaví nejaká aktivita, ktorá priláka
záujem médií, veľa organizácií sa snaţí ukrojiť si z ich publicity kúsok, a tak
prichádzajú s prehláseniami, ţe túto aktivitu podporujú, prípadne sponzorujú.
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V tejto súvislosti je častokrát pouţívaný aj undercover-marketing, o ktorom bola
zmienka vyššie.

7.10 Word-of-mouth advertising
Táto metóda je jedným zo základných nástrojov nízko nákladového marketingu.
Jedná sa o distribúciu marketingových informácií ústnou formou priamo medzi
voličov alebo zákazníkov. Mala by sa stať základným stavebným kameňom pre
nízkonákladové kampane strán, pretoţe má aspoň jednu obrovskú výhodu,
okrem faktu, ţe je prakticky úplne zadarmo. Jedná sa o veľmi vysokú
pravdepodobnosť prijatia marketingovej informácie voličom. Je to dané
dôvodom dôveryhodnosti k známym, ktorí správu posúvajú ďalej. Pretoţe
známy by voličom určite nemohol odporučiť nič zlé. Ďalšou výhodou je aj jej
obľúbenosť a obľúbenosť tohto zdroja informácií.
Častokrát sa stane, ţe prvé informácie o politike, stranách a kandidátoch ľudia
získavajú pri pive či káve práve u svojich známych podľa ich skúseností. Preto
je veľmi dôleţité, aby voliči a podporovatelia mali s organizáciou dobré
skúsenosti, pretoţe ústnym podaním sa šíri aj negatívna reklama. A dokonca
ešte rýchlejšie. Spokojný volič a podporovateľ dáva svoje odporučenia a rady
v priemeru trom ľuďom, nespokojný volič aţ siedmym.
Obrázok 15 - Ilustrácia word-of-mouth advertising

Zdroj: Internet - Google Pictures
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7.11 Viral marketing
Je to ďalší typ politického marketingu, ktorý dostal svoj názov podľa vlastností
reálnej veci. Touto vlastnosťou je geometrická rýchlosť šírenia vírusov.
Rovnakým spôsobom funguje aj virálny marketing. Je vybudovaný na
myšlienke, ţe zaujímavé informácie si ich príjemcovia nenechajú dlho pre seba
a posunú ich ďalším (Facebook Marketing – Twitter Marketing – Everything
About Social Media, 2012). Preto marketingové politické plány, ktoré chcú
vyuţiť virálny marketing, musia vytvoriť také stratégie, ktoré budú podporovať
jednotlivcov, aby posúvali tieto informácie a agitačné odkazy ďalším ľuďom, čím
vytvárajú potenciál pre geometrické šírenie správy (The Essentials of Guerrilla
Marketing, 2012).
Virálny politický marketing skôr prebiehal pomocou listov, SMS, alebo len
ústnym podaním. Obrovský rast a rozmach a renesanciu virálnych metód
vidíme s rozvojom a rozšírením pokrytia internetu. Emaily, internetové
blogovanie, diskusné fóra, diskusie na webe, sociálne siete, verejné fotogalérie
a ďalšie portály otvorili úplne nový svet reklamy. Priamo ponúkajú k propagácii
pomocou virálneho marketingu. Najlepším spôsobom ako dosiahnuť virálny
efekt šírenia reklamnej informácie je vytvorenie niečoho zvláštneho, a môţe to
byť niečo čo je nové, vtipné, vulgárne, erotické alebo len pôsobivé. Politický
virálny marketing má značné limity.
Všetky tieto atribúty môţu spôsobiť enormnú rýchlosť rozšírenia správ. Dôleţité
sú tieţ vlastnosti médií, ktoré sú pouţité pre šírenie týchto správ. Musí existovať
moţnosť posúvať informácie jednoduchšou cestou a prípadne ich aj
jednoduchšie duplikovať. Politické strany a organizácie si musia dať veľký pozor
na to, aby zaujímavosť marketingovej aktivity nezakryla pôvodnú myšlienku.
Môţe sa stať, ţe sa o nejakej reklame hovorí všade, ale len málokto vie, kto
túto reklamu vytvoril a aký produkt vôbec mala propagovať (14 Powerful Tips for
Marketing on Facebook, 2012). Pokiaľ strana či kandidát dodrţia tieto
jednoduché pravidlá a podarí sa im vytvoriť naozaj originálnu vec, môţu si byť
istý, ţe sa o nich bude ešte dlho hovoriť.
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Obrázok 16 - Ilustrácia virálneho marketingu 1

Zdroj: Internet - Google Pictures

Tento ilustračný obrázok nám ukazuje masívnu virálnu kampaň z amerického
prostredia. Zaujímavá je najmä jej integrácia, keď má volič moţnosť vidieť
všetko čo potrebuje pre svoje rozhodnutie. Vidí aj čo všetko sa v rámci sociálnej
siete koná. Príkladom virálneho marketingu je Facebook, ktorý ponúka veľa
moţností (Facebook Marketing – Twitter Marketing – Everything About Social
Media, 2012). Jedná sa napríklad o:
1. Zmeny osobných statusov: vyjadrujúcich myšlienky alebo názory
uţívateľov
2. Zverejnenie fotografií a plagátov a pokiaľ priateľ zverejní fotogalérie,
alebo je na niektorých fotografiách označený
3. Moţnosť stať sa fanúšikom, pretoţe na Facebooku vzniká stále veľké
mnoţstvo rôznych názorových skupín, alebo stránok známych osobností,
podujatí a podobne. Kaţdý uţívateľ má moţnosť vyjadriť svoju podporu
stránke tým, ţe sa stane jej fanúšikom.
Všetky vyššie uvedené aktivity a mnohé iné môţu byť citlivým pôsobením
vyuţité pre účely virálneho marketingu. Pre ilustráciu uvediem príklad, ako sa
informácia môţe šíriť medzi uţívateľmi. Podľa štatistík facebook portálu má
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kaţdý uţívateľ v priemere 130 priateľov (14 Powerful Tips for Marketing on
Facebook, 2012). Títo priatelia vidia kaţdú jeho činnosť. Preto vo chvíli, keď sa
napríklad pridá do novej skupiny, všetci títo jeho priatelia sa o tom dozvedia na
svojich úvodných stránkach. Pokiaľ budeme brať, ţe sa táto skupina zapáči 30
uţívateľom z nich, títo sa tieţ pridajú, v ďalšej vlne uţ o skupine môţe vedieť
niekoľko tisíc ľudí. A takýmto spôsobom sa ďalej ako vírus môţe šíriť akákoľvek
politická propaganda (100+ Guerrilla Marketing examples, 2012).
Obrázok 17 - Ilustrácia virálneho marketingu 2

Zdroj: Internet - Google Pictures
Obama vyuţíval značne facebook a oznamoval ním svetu svoje odkazy
a postoje. Niekedy aj obyčajné ďakujem zvýši popularitu. Samozrejme v rámci
tejto sociálnej siete funguje aj platená reklama. Veľkou výhodou tejto reklamy je,
ţe je umoţnená veľká presnosť cielenia. Pri registrácii uţívatelia musia uviesť
svoje pohlavie a vek. Ďalej dobrovoľne často uvádzajú bydlisko, rodinný stav,
záujmy a podobne. Zo všetkých týchto štatistík si môţe strana či organizácia
vybrať, na koho by presne chcela cieliť svoju platenú reklamu (14 Powerful Tips
for Marketing on Facebook, 2012). Ceny reklám sa platia za kaţdé kliknutie
alebo za počet pozretí. Ešte ďalej pri cielených reklamách dospel Google, ktorý
filtruje aj emaily a poštu a tak ľahko môţe anticipovať pre klienta a uţívateľa
zaujímavé témy.
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Obrázok 18 - Ilustrácia virálneho marketingu 3

Zdroj: Internet - Google Pictures
Obama pouţíval svoj osobný profil ako komunikačné okno k mnohým
skupinám. Platená reklama len dopĺňala kolorit jeho kampane a vo svetle
pozitívnej atmosféry bola vnímaná ako undercover-marketing, keď byť
s Obamom bolo hodnotené kladne. Pre kreatívneho volebného manaţéra
predstavuje facebook a ďalšie podobné sociálne siete veľa moţností, ako
zapôsobiť na cieľovú skupinu, a tak zároveň na druhej strane má moţnosť
získavať spätnú väzbu nielen na propagáciu, ale predovšetkým aj na meno
a image politickej strany či kandidáta (14 Powerful Tips for Marketing on
Facebook, 2012).
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8. Analýza citlivosti nástrojov, taktika a volebná
optimalizácia
8.1 Analýza citlivosti a efektívnosť
V tejto kapitole predkladanej diplomovej práce sa zameriame na analýzu
citlivosti jednotlivých nástrojov, ich efektívnosť a taktiky pouţívané pri volebných
optimalizáciách. Príkladom určitej neefektívnosti je predvolebná kampaň strany
Smer-SD pred voľbami do NRSR v roku 2012, ktorá neminula ţiadne finančné
prostriedky na predvolebné výskumy a prieskumy, neinvestovala do prieskumov
verejnej mienky. Toto je dobrý krok, pretoţe jej volebné víťazstvo sa
odhadovalo a otázkou bolo ako dopadne volebný deň a aká bude konečná
volebná účasť. Pozrime sa teraz ako investovala strana Smer-SD svoj volebný
rozpočet:
1. Úhrada reklám, platená inzercia a reklama v periodickej tlači = 531103€.
2. Televízia a rádiá - reklama vysielaná podľa osobitných predpisov =
656813€.
3. Náklady členov Smer-SD na cestovanie = 2340€.
4. Outdoorové reklamy, grafika, letáky a najmä bilboardy = 1197572€
5. Občerstvenie, propagačné materiály, reprezentácia = 160060€.
6. Prenájmy priestorov pre akcie a mítingy = 58368€.
7. Predvolebné mítingy a podujatia = 250598€.
8. Doplnkové sluţby - napríklad agentúry, vlastná televízia, fotky, guerilla
marketing a webové aplikácie = 452800€.

75
Tabuľka 1 - Štruktúra výdavkov strany SMER-SD vo volebnej kampani v roku 2012

Typ reklamy
Úhrada reklám a reklama v tlači
Televízia a rádiá
Cestovanie
Outdoorová reklama, grafika a letáky
Občerstvenie, propagačné materiály
Prenájmy priestorov
Predvolebné mítingy
Doplnkové služby
Celkové náklady kampane

Výdavky v €
531 103 €
656 813 €
2 340 €
1 197 572 €
160 060 €
58 368 €
250 598 €
452 800 €
3 309 654 €

Zdroj: www.sme.sk a vlastné grafické úpravy
Graf 1 - Výdavky strany SMER-SD vo volebnej kampani v roku 2012

Zdroj: www.sme.sk a vlastné grafické úpravy

Kampaň za pribliţne 75 miliónov Kč bola zabezpečovaná externe produkčnou
spoločnosťou, ale volila nevhodné nástroje, ktoré pripomínali skôr návrat do
minulosti ako víziu budúcnosti. Príkladom je aj nasledujúci obrázok:
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Obrázok 19 - Reklamné materiály SMER-SD

Zdroj: Internet - Google Pictures
Róbert Fico mal veľkú pomoc v jednaní samotných pravicových strán, kampaň
zameraná na istoty a fotky lídra bola nevkusná a skôr strane ubrala hlasy ako
získala hlasy nerozhodnutých voličov.
Pôvodne sme v tejto práci chceli analyzovať investície do kampaní a počítať
priemerné náklady na jeden získaný hlas, či náklady na oslovenie jedného
potenciálneho voliča. Tento výskumný cieľ je nerealizovateľný, a teda práca sa
v tomto bode od pôvodného projektu odchyľuje a smeruje k jeho celkového
cieľu - hľadaniu optimálnych portfólií nástrojov politického marketingu pre
rozličné typy kampaní inou formou. Priamy rozbor rentability kampaní je
nemoţný kvôli týmto dôvodom:
1. Strany zverejňujú náklady na kampaň, no len samotné si definujú kedy pre
nich kampaň začína. A keďţe kaţdá strana chce pôsobiť dojmom šetrnosti a
úspornosti, a tieţ efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, pomyselný
začiatok skutočnej kampane je skôr neţ s akým štartovacím dátumom počítajú
samotné strany.
2. Strany zverejňujú určitý objem vynaloţených finančných prostriedkov, ale
veľká časť nákladov na kampaň je stratená v nejasnosti. Platia ich súkromné
osoby, tvorcovia negatívnych kampaní, či podnikateľské a lobistické subjekty.
Pokiaľ nedokáţeme stanoviť celkové náklady na kampaň, nemôţeme stanoviť
ani rentabilitu investovaných finančných prostriedkov do kampane.
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3. Aj keď dokáţeme zistiť štatistické údaje koľko ľudí osloví ten ktorý bilboard pri
určitej frekvencii áut na ceste, podobný typ reklamy sa líši podľa typu politickej
strany. Iný dopad má bilboard ODS v centre Prahy a iný dopad na voliča má
bilboard KSČM pri Václavskom námestí v Prahe. Strany sa líšia a ich elektoráty
voličov sledujú smerovanie svojej strany.

8.2 Citlivosť voličov na informácie a synergická citlivosť
Voliči sú rozdielne citliví na informácie, ktoré v kampaniach dostávajú. Voličov
môţeme rozdeliť podľa ich predbeţného stanoviska ku kampani na:
1. podporovateľov
2. oponentov
3. voličov, ktorých voľby nezaujímajú
4. nerozhodnutých voličov
Samotná kampaň smeruje primárne na kategóriu podporovateľov, stálych
voličov či sympatizantov strany, ktorých chce strana v kampani utvrdiť v tom, ţe
je pre nich a potvrdiť ich identifikáciu s ňou. Kampaň zameraná na
podporovateľov má podobu mítingov, stretnutí, besied, rozdávania koláčov či
letáčikov. A tieţ podporu grassroots a fúzneho marketingu. Predvolebná
kampaň mieri aj na nerozhodnutých voličov. Pre potreby ich oslovenia a
primárnej identifikácie so stranou je dôleţité zaujať. Veľmi silné postavenie majú
pri tomto úsilí moderné marketingové nástroje. Citlivosť nerozhodnutých voličov
je iná ako stálych voličov. Zaberajú na nich maximediálne nástroje, ambient či
mosquito-marketing.
Synergická citlivosť značí moţnosť vyuţitia jedného nástroja pre obe skupiny
voličov. K týmto účelom nám slúţia opäť najmä nízkonákladové nástroje, ktoré
nových voličov zaujmú a starších voličov mobilizujú. Je potreba opatrne
vyuţívať mosquito-marketing, ktorý môţe viesť k hrubej konfrontačnej kampani,
ktorá môţe znechutiť časť stálych a konzervatívnych voličov (100+ Guerrilla
Marketing examples, 2012).
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Úplne sme z rozboru vynechali kategóriu oponentov, pričom aj na nich má
kampaň značný vplyv. Provokácie oponentov, vytváranie negatívnej a
mobilizačnej kampane sú prejavom strán, ktorým klesajú preferencie a sú
nútené rýchlo zvrátiť situáciu. Volebná prax v pomerných volebných systémoch
v ČR a SR nám ukázala, ţe podobná kampaň poškodzuje obe strany aktívne
zapojené na negatívnej a konfrontačnej kampane. Príkladom nám je debakel
pravice vo voľbách do NRSR v roky 2012 na Slovensku či prepad ČSSD a ODS
vo voľbách do Poslaneckej snemovne PČR v roku 2012.

8.3 Koeficient citlivosti nástrojov kampane a regresné a
korelačné modely citlivosti voličov
Tento zámer práce sa nepodarilo naplniť. Pokiaľ nemôţeme ohodnotiť celkové
reálne náklady kampaní, nemôţeme regresne a ani korelačne modelovať
jednotlivé rozpočty, pri tvorbe optimálnych rozpočtov si tak musíme vystačiť so
znalosťou taktík, nástrojov a typológiou politických strán. Samozrejme na tieto
koeficienty nadväzovali aj pomerové ukazovatele ako koeficient reálnosti
odhadu či miera zasiahnutia.

8.4 Taktika a kampaň
Taktika masívneho pokrytia a taktika osobného kontaktu
Pre potreby volebnej optimalizácie je podstatné poznať okrem druhov nástrojov
a typov politických strán aj taktické moţnosti, ktoré jednotlivé strany majú a
zvyknú ich pouţívať. Ku kaţdému typu taktiky predvolebnej kampane uvádzam
aj ilustračný obrázok.
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Obrázok 20 - Bilboardy politických strán na Slovensku

Zdroj: Internet - Google Pictures
Taktika masívneho pokrytia je klasickým prejavom predvolebnej kampane v
Českej republike a aj na Slovensku. Nevyniká svojou kreativitou a
originálnosťou, je braná ako štandard. Pokiaľ strana má finančné moţnosti,
investuje ich primárne do masívneho vylepovania plagátov a inštalovania
bilboardov. Taktika je zaloţená na jednoduchej myšlienka dať o sebe vedieť.
Časom a objemom môţe postupne začať voličom prekáţať (Politický marketing
– umění vládnout v době informací, 2012).
Príkladom je práve kampaň Smeru-SD, ktorá mala byť jednoduchá a priama, a
bola neinšpiratívna a drahá. Vyuţitie tejto taktiky je v určitých chvíľach vhodné.
Pokiaľ máme dostatok ostatných nástrojov a aktivujeme aj guerilla nástroje,
potom nám zostáva práve masívna reklama ako najúčinnejšie miesto kam
investovať zvyšné finančné prostriedky pred voľbami.
Obrázok 21 - Ukážka taktiky osobného kontaktu

Zdroj: Internet - Google Pictures
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Taktika osobného kontaktu je s obľubou vyuţívaná pri senátnych či
komunálnych voľbách, alebo pri boji o preferenčné hlasy. Je postavená na
dvoch pilieroch, na kvalitnej organizácii predvolebného mítingu a spolupráci s
ďalšou organizáciou. Prvky grassroots marketingu sú zrejmé, pretoţe práve ten
kandidátom umoţní získať veľa lojálnej pracovnej sily v podobe mladých
aktivistov, ktorí na kandidátovej kampani pracujú zadarmo (Political Marketing,
2012).
Taktika osobného kontaktu má miesto vo všetkých voľbách, a jej význam
narastá s blíţiacim sa dátumom volieb. Osobný kontakt je cenný, a voliči si ho
váţia, problémom je keď ho oponenti spoja s moţnosťou vlastného mosquito
marketingu,

podobne

ako

to

bolo

v

prípade

ČSSD

a

vajíčkového

bombardovania.
Taktika hľadania spoločného nepriateľa a taktika Watergate
Obe tieto taktiky sú negativistické a sú prvkami negatívnej politickej kampane.
Často sa spájajú s vytvorením tém - formou maximédiá marketingu alebo
postupne k týmto veľkým témam vedú (BRADOVÁ, 2008, s. 33-38). Taktika
hľadania spoločného nepriateľa je posilňovacia taktika (BENČO, 2006, s. 2023). Upevňuje stále voličské jadro a získava nových voličov, ktorým je
konkurent kandidáta tieţ nesympatický. deliaca línia Často nemusí byť medzi
kandidátmi, ale je na vyššej úrovni. Príkladom je vyhlásenie prezidentského
kandidáta Romneyho v USA, ţe ak vyhrá voľby, Rusko bude hlavným
nepriateľom USA. Romney netvrdí, ţe Obama je Rus, ale vie, ţe Obama buduje
politiku dobrých vzťahov a opatrnosti s Ruskom. Romney hľadá túto
konfrontačnú líniu a snaţí sa získať nové hlasy.
Taktika Watergate je typická pre Slovensko aj ČR. Na ilustrácii vidíme
účastníkov procesu s členmi VV v roku 2012. Odpočúvanie sa stalo politickým
nástrojom sui generis. Strany sa vzájomne odpočúvajú, prípadne získavajú
podobné nahrávky od bezpečnostných sluţieb. Následne ich pouţívajú pred
voľbami. To sa stalo aj na Slovensku v roku 2011 a 2012 pri prevalení
škandálov okolo káuz Gorila a Sasanka (BRADOVÁ, 2008, s. 13-16).
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Taktika diskutovania a blogovania, taktika aktívneho filantropa a taktika
veľrybárstva
Taktika diskutovania a blogovania je taktikou, ktorá má za cieľ osloviť dva typy
voličov:
1. intelektuálne hľadajúcich voličov - títo hľadajú názory a argumentáciu vedia
prijať,
2. voličov hľadajúcich kontakt s kandidátmi - moţnosť kontaktu s kandidátom
ich dokáţe utvrdiť v názore, prípadne ho úplne zmeniť, niektorí hľadajú len
konfrontáciu.
Blogy a diskusie sú ideálnym miestom pre prezentovanie vlastných názorov a
získavanie podnetov od voličov, ktorými by sa mohol kandidát venovať. Voliči
často sledujú štatistiky a podporu jednotlivých kandidátov, ale marketingoví
špecialisti na to vyvinuli mnohé metódy na zlepšenie, keď do počítadiel podpory
kandidátov vstupujú automatizované počítače a upravujú ľudové hlasovania
poţadovaným smerom (Political Marketing and Political Communication: the
relationship revisited, 2012).
Obrázok 22 - Ukážka taktiky diskutovania a blogovania

Zdroj: Internet - Google Pictures
Taktika aktívneho filantropa je v českom prostredí typická pri hodnotových
otázkach a najmä pri voľbách do Senátu PČR. V budúcnosti bude súčasťou aj
prezidentských volieb. Príkladom tejto taktiky je organizovanie besied,
konferencií, účasť a garantstvo na projektoch, ktoré majú ušľachtilé myšlienky a
tieţ vydávanie vlastných kníh.
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Obrázok 23 - Ukážka taktiky veľrybárstva

Zdroj: Internet - Google Pictures
Taktika veľrybárstva je prejavom slabšej politickej kultúry a vidíme ju buď pri
straníckych voľbách, keď sa volí vedenie lokálnych pobočiek politických strán
(typická taktika v ODS aj ČSSD), ale poznáme ju modifikovane aj pri voľbách
komunálnych a voľbách do PS PČR. Príkladom je rozdávanie predmetov, jedla,
alkoholu na mítingoch a najmä rozdávanie týchto veci a tieţ finančných odmien
pred volebnými miestnosťami. Táto taktika útočí na chudobnejšie skupiny
obyvateľov, pre ktorých členovia volebných tímov zabezpečujú autobusy k
volebných miestnostiam, občerstvenie, vecné odmeny či peniaze.

8.5 Volebná a marketingová optimalizácia
Volebná optimalizácia je dôleţitá pre efektívne investovanie finančných
prostriedkov

politických

strán

a

tieţ

pre

širšiu

moţnosť

zasiahnutia

potenciálnych voličov. Vţdy je potrebné pre rozličné typy volieb definovať iné
taktiky a k nim priradiť najvhodnejšie nástroje politického marketingu - tradičné
alebo nízko nákladové (Political Marketing and Political Communication: the
relationship revisited, 2012).
Dôleţité je pri optimalizácii skúmať a zohľadniť typ politickej strany a
poţiadavky jej voličskej základne. Príkladom je KSČM, ktorá len ťaţko zaboduje
pri besedách na vysokých školách. KSČM len ťaţko získa hlasy vďaka
blogovaniu a otvoreným konfrontáciám na internete. Pre KSČM je vhodné nájsť
témy, ktoré zaujímajú ľudí, ale nie sú spojené len s KSČM. Následne pokiaľ sa
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téma osvedčí môţe volič začať uvaţovať aj nad stranou, ktorú by na začiatku
hneď diskvalifikoval. Maximédiá marketing je zaujímavým receptom. Volebná
optimalizácia je teda kombináciou:
1. nástrojov politického marketingu
2. typológie politických strán a kandidátov (Political Search Engine Optimization,
2012)
3. taktík pouţitých v predvolebných kampaniach.
V kapitole venovanej návrhom rozpočtov podľa jednotlivých druhov volieb a
limitov rozpočtov vidíme ako vyzerajú nízkonákladové riešenia kampaní, ako
vyzerajú drahšie kampane a ako sa vyvíjajú váhy jednotlivých nástrojov pri
príprave kampane.
Pokiaľ analyzujeme voľby podľa ich druhov môţeme skonštatovať na základe
výsledkov analýz a teoretických rozborov z predošlých kapitol tejto práce
nasledovné:
1. Senátne voľby v ČR - Vyuţijeme taktiku aktívneho filantropa, taktiku
osobného kontaktu a v prípade dostatku finančných prostriedkov aj taktiku
masívneho pokrytia podľa územia, kde prebiehajú príslušné voľby. Taktika
blogovania a diskutovania je tieţ veľmi uţitočná. Z pohľadu nástrojov je dôleţité
pripraviť vlastnú webovú stránku a tradičnú internetovú reklamu, pripraviť aspoň
určitý počet plagátov a letákov o kandidátovi, a postupne zapojiť aj virálny
marketing a podporu grassroots-marketingu a fúzneho marketingu (MRKLAS,
2007, s. 129-132). V prípade, ţe kandidát má dosť financií môţe pokračovať
masívnym výlepom a nakupovaním reklamných plôch na bliboardoch.
2. Komunálne voľby v ČR - Vyuţijeme najmä (z pohľadu kandidáta) taktiku
osobného kontaktu, taktiku veľrybárstva, masívneho pokrytia - najmä formou
plagátov a direct mailingu. V prípade vyhrotených vzťahov v obci aj taktiku
hľadania spoločného nepriateľa. Vyhrotené vzťahy sú v obciach pomerne často.
Z pohľadu nástrojov politického marketingu je potrebné investovať do tlače
letákov, plagátov a vyuţitia napríklad čierneho výlepu. Ďalším nutným krokom je
podpora sociálnych sietí formou rozvoja virálneho marketingu. Tento je v
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prípade komunálnych volieb (čím je obec menšia) ešte potrebnejší ako samotná
webová stránka kandidáta. Otváranie tém, najmä negatívnych vedie k realizácii
taktiky hľadania spoločného nepriateľa, ktorá má potenciál získať hlasy
(BRADOVÁ, 2008, s. 25-28). Jej špecifikom je časté zvýšenie volebnej účasti a
teda aj vytvorenie početného tábora odporcov.
3. Voľby do PS PČR - Sú špecifické, pretoţe kandidát bojuje za svoju stranu a
aj za preferenčný hlas pre seba. Zmysel preferenčných hlasov je vyšší v ČR
ako na Slovensku a je to dané volebnou geografiou a existenciou jedného
volebného obvodu na území celého Slovenska. Kandidáti by mali usilovať o to,
aby ich strana čím viac podporila, a dala im priestor na vlastných mítingoch či
reklamách. Kandidáti by mali vyuţívať taktiku osobného kontaktu, taktiku
aktívneho filantropa, či taktiku masívneho pokrytia pokiaľ na ňu majú zdroje.
V rámci nástrojov je dôleţité dopĺňať kampaň strany vhodne, prípravou
propagačných letákov a darčekových predmetov, rozdávaním koláčikov či čaju
pri zastávkach MHD, podpora outdoorovej reklamy je vhodná, ale opäť záleţí
na rozpočte kandidáta. Nízkonákladové nástroje otvárajú kandidátom veľa
moţností a je škoda, ţe o nich často ani nevedia.
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9. Návrhy rozpočtov
9.1 Návrh rozpočtu senátnych volieb s dôrazom na efektívny
politický marketing
Špecifiká senátnych volieb a optimalizačné prvky
Voľby do Senátu v Českej republike sú špecifické a pouţívajú sa pri nich
odlišné nástroje politického marketingu ako napríklad pri komunálnych voľbách
alebo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Pri príprave návrhov
rozpočtov vychádzame z analýzy a myšlienok skúmaných v predchádzajúcich
kapitolách predkladanej diplomovej práce. Základom týchto rozpočtov je
aplikácia nízkonákladového politického marketingu. Preto budeme modelovať
rozpočet pre kandidátov na senátorov na určitých rozpočtových hladinách.
Stanovili sme si tri finančné limity:
1. 50 000 Kč
2. 100 000 Kč
3. 250 000 Kč
Samozrejme by bolo moţné modelovať rozpočty aj pri vyšších predvolebných
investíciách. Podobné vyššie rozpočty ale nie sú predmetom tejto práce,
pretoţe pripraviť finančne náročnú kampaň nie je umenie a častokrát takéto
kampane zápasia s efektivitou.
Pri príprave volebných kampaní do Senátu ČR je potrebné zahrnúť regionálny
a ideologický aspekt. Regionálnym aspektom myslíme to, ţe kandidáti súperia
v určitých volebných obvodoch a snaţia sa primárne osloviť voličov v týchto
obvodoch. Je teda vhodné zacieľovať kampaň na týchto potenciálnych voličov.
Regionálnosť a miestne obmedzenie volieb sú kľúčové pre výber nástrojov
politického marketingu. Ideologickým aspektom myslíme príslušnosť k určitej
politickej strane, prípadne príslušnosť k ľavici či pravici. Ideologický aspekt je
v prípade senátnych volieb oslabený v porovnaní s voľbami do Poslaneckej
snemovne PČR, nie však natoľko ako v prípade komunálnych volieb.
Pri príprave kampane do senátnych volieb je veľkým kladom príslušnosť
kandidáta k určitej početnej sociálnej skupine. Jedná sa napríklad o vzťah
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k domovom

dôchodcov,

domovom

sociálnych

sluţieb,

školám

či

bezpečnostným sluţbám.
Návrh nízkorozpočtovej kampane s nákladom do 50000 Kč
Ako prvý rozpočet uvádzame rozpočet s limitom 50000 Kč. Takýto rozpočet je
veľmi nízky a podobná kampaň by bola pravdepodobne odkázaná na neúspech.
Model tohto nízkonákladového rozpočtu uvádzame, aby sme ukázali ako sa
menia

váhy

tradičných

a moderných

nástrojov

politického

marketingu,

postupovali sme v súlade s myšlienkami a rozborom v príslušných kapitolách
tejto práce.
Tabuľka 2 - Návrh nízkorozpočtovej kampane do Senátu s nákladom do 50000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
10 000 Kč
Direct-mail
2 500 Kč
Predvolebné mítingy
7 500 Kč
Telefón
1 500 Kč
Tlač a jej prostriedky
10 000 Kč
Rozhlas a televízia
1 000 Kč
Intern. reklama klasická
5 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
1 500 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
1 500 Kč
Grassroots marketing
4 000 Kč
Mosquito marketing
500 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
0 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
20,0%
5,0%
15,0%
3,0%
20,0%
2,0%
10,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
8,0%
1,0%
0,0%
0,0%

Word-of-mouth advertising

0 Kč

0,0%

Viral marketing
Celkové náklady

5 000 Kč
50 000 Kč

10,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
V prípade modelu nízkorozpočtovej kampane by sme alokovali 25 percent
finančných prostriedkov na moderné guerilla nástroje. Zvyšných 75 percent na
tradičné nástroje. Pri tvorbe predvolebných kampaní je dôleţité definovať pojem
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aktivácie nástroja politického marketingu. Aby sme mohli určitý nástroj efektívne
pouţívať, potrebujeme zaplatiť určité minimálne náklady s ním spojené. Teda je
nereálne sa venovať virálnemu marketingu za 500 Kč, prípadne je nemoţné
vybudovať komplexnú bilboardovú kampaň za 50000 Kč (v našom prípade za
všetky disponibilné finančné prostriedky).
V rámci moderných nástrojov sme sa rozhodli posilniť okrem virálneho
marketingu aj grassroots-marketing a fúzny marketing, ktoré nám za málo
peňazí môţe priniesť veľa oslovených voličov. Keď sa zameriame na tradičné
nástroje, je dôleţité alokovať dostatok prostriedkov na sfunkčnenie klasickej
internetovej reklamy zahŕňajúcej webovú stránku a ľudí spravujúcich emailovú
komunikáciu. 10000 Kč na tlač, letáky a prospekty je nízke číslo, ale pomôţe
nám dať o kandidátovi aspoň vedieť. Aj ďalšie rozdelenie disponibilných
finančných prostriedkov je existenčné a pre účely zvolenia, bez ďalšej podpory
politickej strany alebo vďaka minulým prínosom pre volebný obvod, prakticky
nemoţné.
Návrh stredne drahej kampane s nákladom do 100000 Kč
Pokiaľ rozpočet pre senátne voľby zdvojnásobíme, aj naša šanca o zvolenie sa
výrazne zvýši. Rozpočet za 100000 Kč postačil pri voľbách do Senátu PČR
viacerým kandidátom, ktorých ale podporili zároveň ich politické strany alebo
rôzne populárne osobnosti v Českej republike.
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Tabuľka 3 - Návrh stredne drahej kampane do Senátu s nákladom do 100000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
25 000 Kč
Direct-mail
5 000 Kč
Predvolebné mítingy
15 000 Kč
Telefón
1 000 Kč
Tlač a jej prostriedky
13 000 Kč
Rozhlas a televízia
2 000 Kč
Intern. reklama klasická
7 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
3 000 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
3 000 Kč
Grassroots marketing
7 000 Kč
Mosquito marketing
5 000 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
3 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
25,0%
5,0%
15,0%
1,0%
13,0%
2,0%
7,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
7,0%
5,0%
0,0%
3,0%

Word-of-mouth advertising

1 000 Kč

1,0%

Viral marketing
Celkové náklady

10 000 Kč
100 000 Kč

10,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
Štruktúra tohto vyššieho volebného rozpočtu sa jemne líši od predošlej. Na
moderné nástroje politického marketingu v tejto analýze kalkulujeme aţ 32
percent. Dôvod pre zmenu pomeru tradičných a moderných marketingových
nástrojov je opäť ich aktivácia. Pokiaľ potrebujeme sfunkčniť klasickú webovú
stránku, emailovú komunikáciu, pripraviť základné letáky a tlačové predmety,
vyţaduje to určitý objem finančných prostriedkov, pri drahšej senátorskej
kampani sú tieto nástroje uţ funkčné, posilníme tak ich správu a vytlačíme viac
kusov letákov a umoţňuje nám to aktivovať ďalšie špecifickejšie nástroje ako
napríklad ambient-marketing alebo maximédiá projekty.
Návrh finančne náročnejšej kampane s nákladom 250000 Kč
Posledným modelom senátorskej kampane je kampaň za štvrť milióna Kč.
Princípy pri nej vyuţité môţeme upravene aplikovať aj na drahšie kampane.
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Naším cieľom bolo opäť aktivovať podstatné nástroje a postupne zapájať nové
a nové prostriedky reklamy, presne ako sme ich popisovali v predchádzajúcich
kapitolách tejto práce.
Tabuľka 4 - Návrh finančne náročnejšej kampane do Senátu s nákladom 250000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
62 500 Kč
Direct-mail
7 500 Kč
Predvolebné mítingy
40 000 Kč
Telefón
2 500 Kč
Tlač a jej prostriedky
40 000 Kč
Rozhlas a televízia
2 500 Kč
Intern. reklama klasická
15 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
5 000 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
7 500 Kč
Grassroots marketing
20 000 Kč
Mosquito marketing
12 500 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
10 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
25,0%
3,0%
16,0%
1,0%
16,0%
1,0%
6,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
8,0%
5,0%
0,0%
4,0%

Word-of-mouth advertising

0 Kč

0,0%

Viral marketing
Celkové náklady

25 000 Kč
250 000 Kč

10,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr

Podiel moderných nástrojov sme zachovali na 32 percentách. Nezapájali sme
nové nástroje, ale účinnejšie sme pouţívali súčasné. Ďalšie nástroje by sa
vzhľadom na typ volieb a objem rozpočtu neoplatilo zapájať. Voľby do Senátu
PČR nemajú tvrdý konfrontačný charakter, ale aj tak sme sa rozhodli posilniť
mosquito-marketing ako prevenciu útokov tesne pred voľbami. Podporili sme
najmä grassroots a teda fúzie a vzťahy s ďalšími subjektmi. Toto je cesta, ktorá
otvára kandidátom na senátorské kreslo prakticky istých a rozhodnutých voličov
a tieţ desiatky dobrovoľníkov, ktorí ochotne pracujú na kampani ako na svojej
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vlastnej. Kľúčovým aspektom pri senátorských voľbách v ČR je potreba
identifikácie občianskych zdruţení či iných nepolitických entít s daným
kandidátom. A v omnoho vyššom objeme ako tomu je pri voľbách do PS PČR.
V prípade tradičných nástrojov došlo k finančnému posilneniu grafík,
outdoorovej reklamy, predvolebných mítingov a tlačenej reklamy. Práve tieto
formy reklamy uţ síce dosiahli aktívnu podobu skôr, ale posilnenie ich objemu
je najväčším prínosom pre efekt kampane.

9.2 Návrh rozpočtu komunálnych volieb s dôrazom na
marketingovú optimalizáciu
Špecifiká komunálnych volieb a ich optimalizačné prvky
Komunálne voľby sú špecifické blízkosťou kandidátov voličom. Naše rozpočty
reflektujú modely kampaní jednotlivých kandidátov na poslancov v prípade
obecných a mestských zastupiteľstiev. Podstatné pre účely pochopenia
myšlienok politického marketingu budú váhy jednotlivých nástrojov na celkových
nákladoch kampane. Pretoţe veľkosti obcí a miest sú rôzne a len ťaţko ich
môţeme modelovať individuálne.

Cieľom týchto návrhov je ukázať, ţe aj

kandidát s malým rozpočtom má šancu presadiť sa pri komunálnych voľbách
pokiaľ správne zvolí štruktúru svojej kampane.
Návrh nízkorozpočtovej kampane s nákladom do 20000 Kč
Jedná sa o lacnejšiu kampaň, ktorá ale nemá tak tragické vyhliadky na úspech
ako tomu bolo u najlacnejšej verzie senátorskej kampane. Je dôleţité zdôrazniť,
ţe veľký vplyv na úspech kampane má väzba kandidáta na konkrétnu politickú
stranu, jeho osobnosť a tieţ predchádzajúceho výsledky na komunálnej scéne.
Toto sú faktory, ktoré značne ovplyvňujú výsledky akejkoľvek komunálnej
kampane. Pretoţe práve komunálne voľby predstavujú najbliţšie spojenie
voličov a kandidátov a je tak ľahšie v nich uplatniť spätnú väzbu za minulé
úspechy či nezdary.
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Tabuľka 5 - Návrh nízkorozpočtovej komunálnej kampane s nákladom do 20000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
3 000 Kč
Direct-mail
1 400 Kč
Predvolebné mítingy
3 400 Kč
Telefón
0 Kč
Tlač a jej prostriedky
3 600 Kč
Rozhlas a televízia
0 Kč
Intern. reklama klasická
2 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
0 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
0 Kč
Grassroots marketing
1 600 Kč
Mosquito marketing
2 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
15,0%
7,0%
17,0%
0,0%
18,0%
0,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,0%
10,0%

Undercover marketing

0 Kč

0,0%

Maximédia public relations
Word-of-mouth advertising
Viral marketing
Celkové náklady

1 000 Kč
0 Kč
2 000 Kč
20 000 Kč

5,0%
0,0%
10,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
V prípade návrhu nízkorozpočtovej komunálnej kampane sme alokovali aţ 33
percent na moderné nástroje. Tieto nástroje sú lacné, majú značný dopad a
umoţnia kandidátovi ohodnotiť svoje reálne moţnosti. Dve tretiny prostriedkov
kampane sme určili tradičným nástrojom, ktoré sú pre volebnú kampaň
podstatné. Zamerali sme sa najmä na sfunkčnenie webovej stránky, prípravu
plagátov na vonkajšiu kampaň v obciach, a tieţ prípravu menších letákov.
Veľmi dôleţité miesto v tomto marketingovom mixe majú predvolebné mítingy,
ktoré sú zvlášť v prípade komunálnych volieb veľmi účinné. Virálna reklama
nám umoţní lacnú organizáciu týchto mítingov formou sociálnych sietí a
mosquito-marketing je esenciálny najmä v obciach s vyhrotenými susedskými
vzťahmi (Political Marketing and Political Communication: the relationship
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revisited, 2012). Opäť platia dve základné pravidlá jeho pouţitia. Nikdy
nevyhoviete kaţdému a spoločný nepriateľ je socializujúci prvok.
Návrh stredne drahej kampane s nákladom do 65000 Kč
Pri príprave modelu drahšej komunálnej kampane sme zohľadnili regionálne
obmedzenie, teda skutočnosť ţe kampaň je určená pre určitý počet voličov v
obci ale aj v meste. Masívne investície do bilboardov by neboli efektívne a
hodnotovú podporu predvolebnej kampane vidíme práve v organizácii
predvolebných mítingov, fúziách a komunitných projektoch typu grassroots. Aj
preto sme na moderné nástroje alokovali aţ 41 percent celkových peňazí
kampane.
Tabuľka 6 - Návrh stredne drahej komunálnej kampane s nákladom do 65000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
9 750 Kč
Direct-mail
3 250 Kč
Predvolebné mítingy
11 050 Kč
Telefón
0 Kč
Tlač a jej prostriedky
11 050 Kč
Rozhlas a televízia
0 Kč
Intern. reklama klasická
3 250 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
2 600 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
3 250 Kč
Grassroots marketing
6 500 Kč
Mosquito marketing
5 850 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
3 250 Kč
Word-of-mouth advertising
0 Kč
Viral marketing
5 200 Kč
Celkové náklady
65 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
15,0%
5,0%
17,0%
0,0%
17,0%
0,0%
5,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
10,0%
9,0%
0,0%
5,0%
0,0%
8,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
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Návrh finančne náročnejšej kampane s nákladom 150000 Kč
Príprava rozpočtu za 150000 Kč opäť ťaţila s týchto predpokladov a analýzy,
ktorá je súčasťou predchádzajúcich kapitol tejto práce. Podiel guerilla nástrojov
politického marketingu sa vyšplhal na 46 percent. Pri modelovaní tohto rozpočtu
sme uplatnili pravidlá nízko nákladového marketingu, teda skutočnosť, ţe silno
ovplyvňuje určité skupiny ľudí, je lacný a môţeme ho dobre zameriavať na
potenciálnych voličov.
Tabuľka 7 - Návrh finančne náročnejšej komunálnej kampane s nákladom 150000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
22 500 Kč
Direct-mail
7 500 Kč
Predvolebné mítingy
22 500 Kč
Telefón
0 Kč
Tlač a jej prostriedky
22 500 Kč
Rozhlas a televízia
0 Kč
Intern. reklama klasická
6 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
7 500 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
7 500 Kč
Grassroots marketing
15 000 Kč
Mosquito marketing
15 000 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
6 000 Kč
Word-of-mouth advertising
6 000 Kč
Viral marketing
12 000 Kč
Celkové náklady
150 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
15,0%
5,0%
15,0%
0,0%
15,0%
0,0%
4,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
10,0%
10,0%
0,0%
4,0%
4,0%
8,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
Aj preto sme ho zamerali na fúzny a grassroots-marketing ako nutné a potrebné
prvky komunálnej politiky a na ne nadväzujúci maximédiá marketing a word-ofmouth systém reklamy. Táto drahšia kampaň je zameraná tak na otvorenie tém,
ktoré občanov v obci zaujímajú, identifikujú sa s názormi kandidáta a rozhodnú
sa ho podporiť. Tradičné nástroje ako plagáty, letáky a mítingy svoje miesto
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nestrácajú, ale posilňujú myšlienky tvorené a overené na sociálnych sieťach a
word-of-mouth aktivitách.

9.3 Návrh rozpočtu volieb do PS PČR s dôrazom na
marketingovú optimalizáciu
Návrh nízkorozpočtovej kampane kandidáta na poslanca PS s nákladom
do 75000 Kč
V tejto podkapitole sa venujeme voľbám do Poslaneckej snemovne PČR, preto
aj predpoklady pre predvolebnú kampaň budú trochu iné ako v prípade
senátnych či komunálnych volieb. Prvé dva modely sú určené podpore
samotných kandidátov, ktorý o svoje krúţky a preferencie bojujú. Práve ich
kampaň je kombináciou straníckej a komunálnej kampane vo vyššom meradle.
Tabuľka 8 - Návrh nízkorozpočtovej kampane kandidáta na poslanca PS s nákladom do 75000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
11 250 Kč
Direct-mail
3 750 Kč
Predvolebné mítingy
10 500 Kč
Telefón
0 Kč
Tlač a jej prostriedky
18 750 Kč
Rozhlas a televízia
0 Kč
Intern. reklama klasická
5 250 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
0 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
3 750 Kč
Grassroots marketing
7 500 Kč
Mosquito marketing
3 000 Kč
Undercover marketing
0 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
15,0%
5,0%
14,0%
0,0%
25,0%
0,0%
7,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
10,0%
4,0%
0,0%

Maximédia public relations

3 750 Kč

5,0%

Word-of-mouth advertising
Viral marketing
Celkové náklady

0 Kč
7 500 Kč
75 000 Kč

0,0%
10,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
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Pri lacnejšej verzii tejto kampane počítame s alokáciou 34 percent na moderné
guerilla nástroje. Tieto prostriedky nám pomôţu aktivovať virálny marketing,
sociálne siete, otvoriť 1-2 zaujímavé témy v príslušnom volebnom kraji a v
neposlednej miere nadviazať a finančne podporiť spoluprácu s ďalšími
subjektmi v kraji. Značné prostriedky by sme uvoľnili na tlač a letáky, ktoré sú
potrebné vzhľadom na skutočnosť, ţe aj samotné voľby do PS PČR sú spojené
s mnohými letákmi a tlačenou reklamou. Dať o sebe vedieť je dôleţitým
signálom, ţe kandidát to so svojim zvolením myslí váţne. Dobrým doplnením je
direct-mail a kvalitne pripravená webová stránka.
Návrh drahšej kampane kandidáta na poslanca PS s nákladom 150000 Kč
Pokiaľ je kandidát ochotný investovať do svojej osobnej kampane viac, je
podobne ako v prípade senátnych volieb vhodné podporiť moderné nástroje a
tieţ tri dôleţité tradičné nástroje: grafickú, tlačovú a mítingovú reklamu. Tieto tri
dôleţité tradičné nástroje sú pri parametroch volieb do PS PČR kľúčové, čím
väčší objem kampane, tým viac bude narastať ich finančný podiel na celkových
nákladoch.
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Tabuľka 9 - Návrh drahšej kampane kandidáta na poslanca PS s nákladom 150000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
27 000 Kč
Direct-mail
7 500 Kč
Predvolebné mítingy
19 500 Kč
Telefón
3 000 Kč
Tlač a jej prostriedky
31 500 Kč
Rozhlas a televízia
0 Kč
Intern. reklama klasická
7 500 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
4 500 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
0 Kč
Fúzny marketing
6 000 Kč
Grassroots marketing
15 000 Kč
Mosquito marketing
3 000 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
7 500 Kč
Word-of-mouth advertising
7 500 Kč
Viral marketing
10 500 Kč
Celkové náklady
150 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
18,0%
5,0%
13,0%
2,0%
21,0%
0,0%
5,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
10,0%
2,0%
0,0%
5,0%
5,0%
7,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
Dôleţité je zdôrazniť potrebu grassroots-marketingu a spájania sa so známymi
osobnosťami a ľuďmi, ktorí pôsobia dobre na voličov. Virálny marketing a
klasická internetová reklama pri určitých nákladoch plnia svoju úlohu prakticky
rovnako, preto je vhodné ďalšie finančné prostriedky presunúť skôr na letáky a
bilboardy.
Návrh kampane politickej strany s nákladom 150000 Kč
Návrh nízkorozpočtovej kampane politickej strany s nákladom do 150000 Kč
Strana s takýmto nízkym rozpočtom nemá šancu sa prebiť do Parlamentu ČR, a
uţ vôbec nie do NR SR, kde je len jeden volebný celoštátny obvod a menšie a
lokálne strany nie sú nijak zvýhodnené. Model takéhoto malého rozpočtu nám
slúţi na ukázanie váh a aktivačných limitov pri straníckych voľbách.
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Tabuľka 10 - Návrh kampane politickej strany s nákladom 150000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
7 500 Kč
Direct-mail
7 500 Kč
Predvolebné mítingy
15 000 Kč
Telefón
0 Kč
Tlač a jej prostriedky
22 500 Kč
Rozhlas a televízia
3 000 Kč
Intern. reklama klasická
6 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
7 500 Kč
Ambush-marketing
0 Kč
Astro-turfing
0 Kč
Buzz marketing
6 000 Kč
Fúzny marketing
7 500 Kč
Grassroots marketing
15 000 Kč
Mosquito marketing
15 000 Kč
Undercover marketing
0 Kč
Maximédia public relations
15 000 Kč
Word-of-mouth advertising
Viral marketing
Celkové náklady

0 Kč
22 500 Kč
150 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
5,0%
5,0%
10,0%
0,0%
15,0%
2,0%
4,0%
5,0%
0,0%
0,0%
4,0%
5,0%
10,0%
10,0%
0,0%
10,0%
0,0%
15,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
Podiel moderných prvkov a nástrojov by pri tomto nízko nákladovom modeli
tvoril 59 percent. Podobná politická strana by bola vlastne len myšlienkovým
prúdom, ktorý by mohol existovať v prípade absencie volebnej kaucie či
existencie štedrého mecenáša. Bojovať o voličské hlasy pomocou bilboardov s
tak nízkym rozpočtom, by bolo nemoţné. Sociálne siete, virálny marketing,
negatívna kampaň a hľadanie tém trápiacich spoločnosť sú kľúčom, aby tento
projekt mal šancu na úspech (BRADOVÁ, 2008, s. 22-24). Častokrát sú
podobné strany stranami 1-2 tém, ktoré sa snaţia propagovať, aby sa o nich
viac hovorilo.
Návrh kampane politickej strany s nákladom 2000000 Kč
Posledným modelom je model drahšej straníckej kampane. Opäť je to len
model, štandardné kampane sa v ČR pohybujú v priznaných limitoch 30-50
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miliónov Kč. Reálne a nepriznané náklady spojené s predvolebnými kampaňami
strany taja, je náročné ich odhadovať a líšia sa podľa typu strany. Rozdielny
prístup k marketingu má KSČM a napríklad Veci verejné. Tento model za 2
milióny nám pomôţe pochopiť dve základné axiómy straníckych kampaní. S
narastajúcim rozpočtom sa nám otvára cesta k aktivovaniu nových a nových
nástrojov politického marketingu. Napríklad nám uţ len tieto 2 milióny umoţnia
spustiť ambush, astro a buzz-marketingovú kampaň. Umoţňujú nám posilniť
ambient-marketing a tvár našej kampane dostáva nový hodnotový rozmer, ktorý
následne môţeme vyuţiť pri fúznom a grassroots marketingu. Platí tu ďalšie
pravidlo, čím je kampaň hodnotovejšia, tým menej potrebuje mosquitomarketing. Hodnoty a negatívna kampaň sa nevylučujú, a ich správna
kombinácia je umením volebných manaţérov.
Tabuľka 11 - Návrh kampane politickej strany s nákladom 2000000 Kč

Použité nástroje

Náklady na
použitý
nástroj

Tradičné nástroje
Grafika a jej nástroje
640 000 Kč
Direct-mail
60 000 Kč
Predvolebné mítingy
300 000 Kč
Telefón
60 000 Kč
Tlač a jej prostriedky
400 000 Kč
Rozhlas a televízia
60 000 Kč
Intern. reklama klasická
20 000 Kč
Moderní nástroje
Ambient-marketing
60 000 Kč
Ambush-marketing
20 000 Kč
Astro-turfing
20 000 Kč
Buzz marketing
40 000 Kč
Fúzny marketing
40 000 Kč
Grassroots marketing
60 000 Kč
Mosquito marketing
40 000 Kč
Undercover marketing
20 000 Kč
Maximédia public relations
80 000 Kč
Word-of-mouth advertising
40 000 Kč
Viral marketing
40 000 Kč
Celkové náklady
2 000 000 Kč

Podiel na
celkových
nákladoch
kampane
32,0%
3,0%
15,0%
3,0%
20,0%
3,0%
1,0%
3,0%
1,0%
1,0%
2,0%
2,0%
3,0%
2,0%
1,0%
4,0%
2,0%
2,0%
100,0%

Zdroj: Vlastné výpočty a podklady mediálnych agentúr
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Náš podel vykazuje len 23 percentný podiel moderných nástrojov, pričom sme
spustili takmer všetky tvorivé prostriedky. Čím by bol rozpočet kampane vyšší,
tým by percentuálny podiel moderných nástrojov klesal. Neklesala by však ich
efektivita. Práve tento jednoduchý model nám ukazuje, aké je miesto a vyuţitie
nízkonákladového marketingu. Pri malých nákladoch sme schopní aktivovať
väčšinu guerilla nástrojov, a podporovať nimi našu tradičnú kampaň zameranú
buď na upevnenie súčasných voličov alebo rekrutovanie nových voličov.
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Záver
V tejto diplomovej práci som sa venoval problematike volebných kampaní,
politického marketingu, moderných nástrojov politickej kampane a tieţ volebnej
optimalizácie. Ciele, ktoré som si vymedzil v projekte a úvode práce sa podarilo
naplniť. Ozrejmil som skúmanú volebnú a agitačnú problematiku, predostrel
som viaceré typy volebných taktík, ktoré sú vyuţívané v kampaniach po celom
svete. V deviatej kapitole tejto diplomovej práce som pripravil volebné rozpočty,
ktoré vychádzajú z taktík a nástrojov, ktoré skúmam v predchádzajúcich
kapitolách. Cieľom práce bola priama aplikácia širokej palety marketingových
nástrojov. Tieto nástroje som pouţil pre senátne, komunálne voľby a tieţ voľby
do Poslaneckej snemovne PČR.
Cieľom práce nebolo povedať, ţe moderné nástroje sú bezchybné a postačia
samotné v kampaniach. Práve naopak, cieľom práce je optimalizácia,
oslovených voličov, nákladov kampane a tieţ taktických prvkov. Len správna
optimalizácia vedie k poţadovaným výsledkom. V práci som testoval dve
základné hypotézy. Prvá hypotéza diplomovej práce, ktorá hovorí o tom, ţe
elektronické nástroje politického marketingu majú pozitívny dopad na kampaň
a sú pre realizáciu kampane rentabilné, sa potvrdila. Zaujímavé sú najmä pre
menšie politické strany a samotných kandidátov. Zároveň je nutné k prvej
hypotéze dodať, ţe nízkonákladové nástroje nie sú vhodné vţdy a pre kaţdý
typ politickej strany. V práci analyzujem ich dopad podľa kategórie voličov, na
ktorých kampaň cielime.
Druhá hypotéza, ktorá pojednáva o tom, ţe úspešnú kampaň senátora je
moţné uskutočniť s rozpočtom 50000 Kč, úspešnú kampaň komunálneho
politika s rozpočtom 20000 Kč a poslanca s rozpočtom 75000 Kč, sa
nepotvrdila. Samozrejme takúto kampaň je moţné realizovať, je moţné byť
úspešný, ale iba pri veľkej zhode náhod a silnej a známej osobnosti kandidáta.
Uvedené rozpočty po optimalizácii zahŕňajú portfólio nástrojov, ktoré oslovia
príliš málo voličov. V práci sme dospeli k záveru, ţe náklady na nízkonákladové
nástroje politického marketingu rastú najrýchlejšie na začiatku kampane a ich
podiel na celkových nákladoch je najväčší pri menších rozpočtoch kampaní. Pri
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väčších rozpočtoch volebných kampaní tvoria uţ len menšiu časť a ich podiel
postupne klesá. V práci ponúkam doporučenia ako optimalizovať kampane pri
rôznych hladinách rozpočtov. Vychádzal som z pouţitej literatúry, domácej a aj
zahraničnej, internetových zdrojov, rád vedúceho práce, štúdia kampane
Baracka Obamu a podkladov mediálnych a marketingových agentúr. Pomocou
mi bola aj moja prax a praktická účasť a organizácia kampaní na Slovensku a v
Českej republike.
Jeden z pôvodných zámerov projektu diplomovej práce sa nepodarilo splniť.
Pôvodná analýza citlivosti a počítanie mier rentability a koeficientov návratnosti
a zásahu bolo nereálne a tento zámer bol objektívne neuskutočniteľný. V
českých podmienkach nedokáţeme vymedziť presné náklady kampane.
Politické strany a kandidáti priznávajú časť nákladov, ďalšiu časť tvoria dary
podporovateľov, súkromné akcie sympatizantov a tieţ aktivity vykonateľné pred
začiatkom kampane. Za týchto podmienok bolo nemoţné analyzovať číselné
výstupy. Preto som prácu obohatil o širšiu analýzu moderných nástrojov
politického marketingu, pre kaţdý som sa snaţil uviesť praktický príklad, a tieţ
príklady taktík pouţívaných vo volebnom boji.

Summary
This thesis is devoted to the election and political marketing topics. I analysed
different types of political marketing tools and guerilla marketing tools. Guerilla
marketing is a special marketing form suitable for some campaign situations.
Moreover we can use it for campaign optimization. This optimization is the core
of this topic. It is important to find the best tools, with the lowest expenses for
our preferred voters. In addition to that, I introduced several kinds of campaign
tactics useable in the Czech politics. There are also election campaign
proposed budgets for different types of the Czech elections.
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