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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na využití politického marketingu stranou TOP 09 ve volbách 

do obecních zastupitelstev v roce 2010. Zvolené téma se zabývá problematikou, která na 

komunální úrovni doposud nebyla zpracována. Text je rozdělen do dvou částí. První se 

věnuje teoretickým konceptům spojeným s politickým marketingem. Pro potřeby této práce 

byly využity především modely Lees-Marshmentové a Bruce Newmana. Výzkum pracoval 

s hypotézou, že strana TOP 09 implementovala ve volbách do obecních zastupitelstev 

marketingové postupy a lze ji na základě modelu Lees-Marshment označit za marketingově 

orientovanou stranu. Jako hlavní metodologický přístup k řešení výzkumné otázky byla 

zvolena kvalitativní strategie, neboť umožnila hloubkovou analýzu volební kampaně 

TOP 09 v jejím autentickém prostředí a umožnila prezentovat její obraz v co možná 

nejkomplexnější podobě. Druhá část práce zahrnuje dvě obsáhlé případové studie o volbách 

do zastupitelstva města Olomouc a do zastupitelstva hlavního města Prahy zpracované 

z pohledu volební kampaně strany TOP 09. Empirická část diplomové práce se 

v jednotlivých kapitolách věnuje strategické přípravě volební kampaně, organizaci kampaně, 

internímu marketingu, analýze volebních programů, využívání volebních průzkumů, roli 

dalších volebních stran v průběhu volební kampaně, mediálnímu obrazu kampaně a 

v neposlední řadě financování kampaně TOP 09. Závěry práce poukázaly na fakt, že i na 

komunální úrovni hraje marketing důležitou roli, avšak míra jeho využití se liší. U pražské 

organizace TOP 09 lze hovořit o marketingově orientované straně, nicméně v podmínkách 

města Olomouc se strana projevovala spíše jako strana orientovaná na prodej. 
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Abstract 

The thesis focuses on the use of political marketing by the political party TOP 09 during the 

municipal elections in 2010. This chosen topic explores issues that have not been covered by 

the Czech political research yet. The thesis is mostly based on the theoretical concepts of 

Lees-Marshment and Bruce Newman. The research surmised that the political party TOP 09 

had implemented political marketing techniques during the last municipal elections, and it 

might be considered, as described by Lees-Marshment model, as a market-oriented party. 

The thesis uses qualitative research methods. Its second part comprises of two case studies 

on the municipal campaigns of TOP 09 in the cities of Olomouc and Prague: the empirical 

evidence reviews campaign strategy, electoral programme, election polls, relations to the 

other candidate parties, media coverage, campaign organization, internal marketing and (last 

but not least) campaign financing. The thesis comes to conclusions that TOP 09 was using 

political marketing on municipal level, but still there are differences in the extent of its 

usage. While the Prague party organization behaved as a market-oriented one, the Olomouc 

regional organization might be described as a sales-oriented party. 
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Téma práce a cíl práce 

Volební kampaně a s tím spojený politický marketing jsou v dnešní době nedílnou součástí 

politického procesu, působí na voliče a nutí strany mobilizovat svou stranickou základnu a 

své příznivce. Jedná se o oblast politologie, která se postupně rozvíjí až od 50. a 60. let 20. 

století v souvislosti s profesionalizací volebních kampaní v západoevropských státech. 

V České republice je této problematice věnováno poměrně málo pozornosti a většina 

publikací se primárně zaměřuje buď na teoretický rámec, nebo na analýzu volebních kampaní 

do Parlamentu ČR [Matušková 2010; Škodová 2006; Šaradín 2007 a Bradová 2005]. Další 

volby jsou téměř pomíjeny a úloha volebních kampaní je často upozaďována. Diplomová 

práce, jejíž projekt je překládán, se bude primárně zabývat volbami do obecních zastupitelstev 

a bude zkoumat prvky politického marketingu u strany TOP 09. 

Výsledkem práce bude nejenom kritické zhodnocení využitelnosti teoretických modelů 

v české komunální politice, ale především případová studie zaměřená na politickou stranu 

TOP 09. Přínos práce tak bude spočívat zejména ve skutečnosti, že se hodlá věnovat tématu 

dosud málo reflektovanému – na téma kampaní v komunálních volbách nevyšla až dosud 

žádná publikace, které by pracovala s širším teoretickým rámcem a která by tento rámec 

aplikovala na konkrétní případ existující strany. 

Výzkumné otázky 

Cílem mé diplomové práce bude zaměřit se na následující výzkumné otázky: 

Jakým způsobem organizovala strana TOP 09 před volbami do obecních zastupitelstev v roce 

2010 svoji volební kampaň? Jakou strategii při přípravě kampaně TOP 09 užila? Jaká 

specifika volební kampaně do obecních zastupitelstev lze v případě strany TOP 09 

vypozorovat? Snažila se strana TOP 09 používat v kampani marketingové nástroje a metody? 

Jak strana TOP 09 pracovala a komunikovala se svými voliči a příznivci? Jakou roli hráli 

straníci a příznivci strany při přípravě kampaně? 

 

Z formulovaných výzkumných otázek pak vyplývá tato hypotéza: 

Strana TOP 09 implementovala ve volbách do obecního zastupitelstva marketingové postupy 

a lze ji na základě modelu Lees-Marshment označit za marketingově orientovanou stranu. 
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Metodologie, teoretické přístupy a dosavadní výzkum 

Ve své práci využiji dva teoretické přístupy, na základě kterých se pokusím zodpovědět výše 

zmíněné výzkumné otázky. Za prvé se jedná o model Lees-Marshmentové, která je autorkou 

nejužívanější typologie chování politických stran z hlediska používání politického marketingu 

[Lees-Marshment 2009]. Druhým teoretickým modelem, jenž bude sloužit k doplnění 

a upřesnění, je model Bruce Newmanna a Philipa Kotlera – tito badatelé definovali 

charakteristiky marketingově orientované volební kampaně [Newman 1999 a Kotler 2007]. 

V práci budou využity i poznatky z prací amerických politologů Katze a Maira, kteří se při 

svém výzkumu politických stran zabývali i jejich organizací a vývojem [Katz, Mair 1995]. 

Opírat se teoreticky budu i o dosavadní výzkum českých politologů, již se věnovali 

politickým stranám, volebnímu systému na komunální úrovni a v obecnější rovině i systému 

české komunální politiky [Balík 2009; Čmejrek 2008; Hudák, Svoboda, Jüptner 2003 a 

Šaradín, Outlý 2004]. 

Z metodologického hlediska je důležité zmínit, že práce se nemůže už kvůli svému rozsahu 

věnovat všem obcím na území celé České republiky a nebude se ani pokoušet srovnávat 

stranu TOP 09 s dalšími volebními subjekty, které kandidovaly ve sledovaných volbách. 

Obecné charakteristiky kampaně TOP 09 ve volbách do obecních zastupitelstev budou 

vycházet z manuálů ústřední kanceláře TOP 09, z celostátně připraveného webu, ze sociálních 

sítí a z rozhovorů se členy celostátního volebního štábu, který v průběhu voleb fungoval. 

Obecné závěry budou činěny na základě obsahové analýzy a komparace materiálů – interních 

i veřejných – z více než stovky měst a obcí. 

Součástí práce je i případová studie srovnávající kampaň TOP 09 při volbách do 

zastupitelstva hlavního města Prahy a do statutárního města Olomouc. Zde se práce opře 

o strukturované rozhovory s kandidáty, se členy organizačních týmů, ale i s poradci z řad 

soukromých firem, které se podílely na přípravě kampaně. 

Mezi výzkumné metody, které budou využity v diplomové práci, budou patřit vedle právě 

zmíněných strukturovaných rozhovorů s politiky i členy stranického aparátu obsahové 

analýzy a následné komparace dokumentů, a to jak interních (např. stanovy, volební strategie, 

vizuální manuály, pravidla určená místním organizacím), tak i veřejných (program, letáky, 

sociální sítě, web, tisková prohlášení a mediální výstupy). Diplomová práce tak bude založena 

na kvalitativní analýze zacílené k interpretaci chování strany TOP 09 v kampani do obecních 

zastupitelstev v roce 2010. 
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Úvodní část práce se zaměří na stav výzkumu politického marketingu a postavení stran 

v české komunální politice a dále pak na zhodnocení související dostupné zahraniční i české 

literatury. Samotná práce bude mít následující strukturu: 

1. Teoretická část 

1.1. Koncept politického marketingu – teoretický rámec oboru a jeho vliv na 

fungování politických stran 

 

1.2. Model Lees-Marshment 

1.2.1. Charakteristika modelu 

1.2.2. Definice modelu marketingově orientované strany 

1.2.3. Kritika typologie Lees-Marshment 

 

1.3. Teoretická východiska B. Newmanna a P. Kotlera 

1.3.1. Model marketingově orientované kampaně 
 

1.4. Politické strany v systému komunální politiky 
 

1.5. Shrnutí teoretické částí 
 

1.6. Možnosti užití politického marketingu na komunální úrovni v ČR 

 

2. Analytická část 

2.1. Profil strany TOP 09 

2.1.1. Olomoucký kraj (statutární město Olomouc) 

2.1.2. Praha 
 

2.2. Politický trh před komunálními volbami v roce 2010 

2.2.1. Olomoucký kraj (statutární město Olomouc) 

2.2.2. Praha 
 

2.3. Mediální trh v ČR (podzim 2010) 
 

2.4. Volební trh v ČR (podzim 2010) 

2.4.1. Olomoucký kraj (statutární město Olomouc) 

2.4.2. Praha 
 

2.5. Volební kampaň TOP 09 v Praze 
 

2.6. Volební kampaň TOP 09 v Olomouci 
 

2.7. Aplikace modelu 

 

3. Shrnutí a závěr
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Úvod 

Předmětem této práce je zkoumání toho, jakých prvků politického marketingu využívala 

strana TOP 09 ve volební kampani před volbami do obecních zastupitelstev v roce 2010. 

Výsledkem práce bude kritické zhodnocení využitelnosti teoretických modelů politického 

marketingu v české komunální politice a dvě obsáhlé případové studie o volbách do 

zastupitelstva města Olomouc a do zastupitelstva hlavního města Prahy zpracované z pohledu 

volební kampaně strany TOP 09. 

Volební kampaně a s nimi spojený politický marketing jsou v dnešní době nedílnou 

součástí politického procesu, působí na voliče a nutí strany mobilizovat svou stranickou 

základnu a své příznivce. Jedná se o oblast politologie, která se postupně rozvíjí už od 50. a 

60. let 20. století v souvislosti s profesionalizací volebních kampaní v západoevropských 

státech. Ani v České republice se nejedná o nový pojem – i řada českých politologů se 

k tomuto tématu ve svých textech vrací, avšak naprostá většina z nich se zaměřuje na základní 

východiska, na nové teoretické modely, případně na terminologii a již v menší míře se 

objevují práce věnované studiu konkrétních projevů politického marketingu. Naprostá většina 

autorů se navíc soustředí na využití politického marketingu při volbách do Poslanecké 

sněmovny, v menší míře se zaobírají senátními volbami, popřípadě volbami do Evropského 

parlamentu [Matušková 2010; Škodová 2006; Šaradín 2007 a Bradová 2005]. Důležitým 

zdrojem informací při psaní této práce, především v otázkách zvolených metod, výzkumných 

technik a struktury kapitol, byla ze stávající literatury zejména disertační práce Anny 

Matuškové vydaná knižně pod titulem Politický marketing a české politické strany. 

Téma komunálních volebních kampaní je doposud nezpracované a jedním z cílů této 

práce je vyplnit právě tuto mezeru v politologickém výzkumu. Aktuálnost vybraného tématu 

podtrhuje také to, že strana TOP 09, na kterou se práce zaměřuje, je na české politické scéně 

novým, v podstatě neprobádaným politickým subjektem. Práce by tedy neměla být jen 

přínosem v oblasti politického marketingu, ale měla by také prezentovat nové poznatky, jak 

tato nová strana funguje, jak se připravuje na volby, jak rozděluje své finance a jakým 

způsobem strana v kampani strategicky uvažuje. 

 

Ve své diplomové práci se zaměřím zejména na následující výzkumné otázky: 

 Jakým způsobem organizovala strana TOP 09 před volbami do obecních zastupitelstev 

v roce 2010 svoji volební kampaň? 
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 Jakou strategii při přípravě kampaně TOP 09 užila? 

 Jaká specifika volební kampaně do obecních zastupitelstev lze v případě strany 

TOP 09 vypozorovat? 

 Snažila se strana TOP 09 používat v kampani marketingové nástroje a metody? 

 Jak strana TOP 09 pracovala a komunikovala se svými voliči a příznivci? Jakou roli 

hráli straníci a příznivci strany při přípravě kampaně? 

První oddíl diplomové práce je věnován stavu výzkumu politického marketingu a dvěma 

vybraným teoretickým konceptům. Jedná se o model australské politoložky Lees-

Marshmentové, které jej prvně aplikovala na britský volební systém, a o teoretický přístup 

amerického odborníka na politický marketing Bruce Newmana. První zmíněný koncept byl 

zvolen mimo jiné z toho důvodu, že již byl využit v českém prostředí (konkrétně v práci Anny 

Matuškové), především se však jedná o komplexní model, který přisuzuje politickému 

marketingu roli ve vývoji stranických systémů v demokratických státech. Taktéž druhý model 

byl již v českých podmínkách zmiňován, ovšem méně často, než je tomu u modelu Lees-

Marshementové. S výzkumem Bruce Newmana jsem se měla možnost seznámit během 

pobytu na americké univerzitě Georgetown. Jde o koncept podstatně méně teoretický a méně 

propracovaný než model první, avšak zajímavě uvažování Lees-Marshmentové doplňuje. 

 

Na základě teoretického modelu Lees-Marshmentové a výše zmíněných výzkumných otázek 

jsem formulovala následující hypotézu: 

Strana TOP 09 implementovala ve volbách do obecního zastupitelstva marketingové postupy 

a lze ji na základě modelu Lees-Marshment označit za marketingově orientovanou stranu. 

Závěrečné dvě kapitoly prvního oddílu se zaměřují na vývoj strany TOP 09. 

 Druhý oddíl diplomové práce je plně věnován empirickému výzkumu. Cílem bylo 

obsáhnout všechny složky volební kampaně, od těch strategických až po organizační, 

personální a finanční. Hlavním problémem bylo vymezit strukturu a postupy empirického 

výzkumu, neboť v českých podmínkách dosud nevznikla práce, která by šla do takové 

hloubky a detailů. Během terénního průzkumu jsem nasbírala velmi rozsáhlý empirický 

materiál, který v závěrečné kapitole konfrontuji s teorií prezentovanou v první části této práce 

a s hypotézou. 
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Jako hlavní metodologický přístup k řešení výzkumné otázky byla zvolena kvalitativní 

strategie, neboť umožnila hloubkovou analýzu volební kampaně TOP 09 v jejím autentickém 

prostředí a vytvořila její obraz v co možná nejkomplexnější podobě včetně podob vztahů 

s dalšími subjekty [Reichel 2009: 40–41 a Hendl 2005: 49–55]. Výzkum vycházel z poznání 

konkrétních podmínek a situací, kterými strana TOP 09 prošla při přípravě volební kampaně. 

Heuristická práce flexibilně reagovala na již zjištěné informace, dodatečně byla celá řada 

údajů ověřována a upřesňována (například vynaložené finanční prostředky, podoba kontaktní 

kampaně, využívání průzkumů a další). Plán výzkumu byl také ovlivňován faktem, že se 

vzrůstajícím počtem dat a údajů z terénu se objevovaly nové a nové otázky a odpovědi, které 

se v počáteční přípravné fázi nejevily jako podstatné, šetření však ukázalo, že je nutné a pro 

práci přínosné se jim věnovat. Jedná se především roli interního marketingu strany TOP 09. 

Komunální politický systém je silně ovlivněn velkým počtem a rozdílnou velikostí 

měst a obcí. Rozsah této práce vyžadoval zúžit počet sledovaných obcí, aby bylo možné studii 

zpracovat opravdu komplexně a do hloubky. Proto jsem vyloučila malé obce a zaměřila se na 

města velká. Konečná volba padla na Prahu a Olomouc, a to i z toho důvodu, že obě města 

byla při volbách (v případě Prahy se to týká voleb do zastupitelstva hlavního města) rozdělena 

na více obvodů a právě rozdělení na několik volebních obvodů se promítalo i do výsledné 

marketingové strategie, která následně vyžadovala komplexní pohled na celek volební 

kampaně v dané městě a zvládnutí značně náročné organizace. 

Těžištěm práce se staly dvě srovnávací případové studie, které zkoumají komunální 

volební kampaň TOP 09 v Praze a Olomouci „detailně a přitom komplexně, v jejich složitosti 

a celistvosti“. [Hendl 2005: 104–105] Zvolená metoda a kvalitativní přístup k výzkumu 

poskytovaly relativně málo standardizované způsoby získávání informací. Spektrum 

využitých informačních zdrojů bylo velmi rozsáhlé – zahrnuje jak polostrukturované 

rozhovory s aktéry, polostrukturované dotazníky a emailovou i telefonickou komunikaci 

s členy volebním štábů, tak i úřední dokumenty a stranické volební materiály, dále vlastní 

fotografickou a video dokumentaci, vlastní záznamy z průběhu kampaně (zejména o podobě 

kontaktní kampaně), mediální výstupy, projevy, záznamy tiskových konferencí, novinové 

články, data z volebních průzkumů a mnohé další. Data jsem tedy získávala hlubším a 

dlouhodobým kontaktem se stranou TOP 09 a volebními štáby v Praze a Olomouci. 

Velmi náročným, ale – jak se později ukázalo – nenahraditelným způsobem získávání 

informací byly osobní rozhovory, které jsem realizovala v období od listopadu 2010 do 

května 2011. Cílem bylo dozvědět se, jak samotní aktéři volební kampaně (volební manažeři, 
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krajští manažeři TOP 09, poradci, kandidáti a další členové a podporovatelé strany) chápou 

různé fenomény a procesy spojené s volební kampaní a politickým marketingem a jak hodnotí 

zpětně své vlastní zkušenosti ze zapojení do kampaně. Zpočátku nebylo jednoduché 

přesvědčit klíčové aktéry, aby pro výzkumné účely o kampani vypovídali, a možná ještě 

komplikovanější bylo zjistit, na koho se ve straně i mimo stranu obrátit. 

Rozhovory jako technika sběru dat byly zpracovány dle knihy Jiřího Reichla Kapitoly 

metodologie sociálních výzkumů. Každý rozhovor se skládal se ze dvou částí. První lze nazvat 

polostrukturovaným rozhovorem. Předem jsem připravila otázky [Reichel 2009: 111]; ty pak 

byly během rozhovoru položeny všechny, i když ne nezbytně ve stejném pořadí, mohly také 

v reakci na vývoj hovoru doznat částečné modifikace (přesné znění otázek je obsahem přílohy 

č. 1). Druhá část interview měla podobu tzv. narativního rozhovoru, kdy byla zpovídaná 

osoba vybídnuta k volnému vyprávění o volební kampani [Reichel 2009: 111]. Kombinací 

výše uvedených podob rozhovoru se mi podařilo získat porovnatelné údaje, které bylo možné 

dále třídit. Zároveň ale zvolená technika narativního rozhovoru poskytovala výhodu 

spontaneity a často vedla také k velmi detailním údajům zevnitř „volební mašinerie“ strany 

TOP 09. U tří členů olomouckého volebního týmu byl rozhovor nahrazen (z důvodu 

pracovního nasazení zpovídaných osob) polostrukturovaným dotazníkem [Reichel 2009: 119]. 

Přestože rozhovor nelze nahradit plnohodnotně, měly nakonec takto získané údaje zajímavou 

vypovídající hodnotu. Řada rozhovorů byla realizována pod podmínkou, že přepisy či 

nahrávky nebudou zveřejňovány v doslovném znění, zpovídané osoby totiž vyjádřily obavu 

z negativní mediální kampaně. 

Kromě výše uvedených technik sběru dat i informačních zdrojů vychází práce 

i z literatury, která s tematikou volebních kampaní a politického marketingu souvisí. 

Z českých autorů se jedná především o práce Evy Bradové, Anny Matuškové, Pavla Šaradína 

či Barbory Petrové. Cenné podněty přinášejí také práce polských badatelů Andrzeje 

Jablońkého a Roberta Wiszniowského (vyšly i v českém překladu). V kontextu evropského 

politického výzkumu je nutné zmínit například Dominica Wringa, Margaretu Scammell, 

Roberta Ormroda nebo Darrena Lillekera. V nedávné době vyšlo také několik publikací 

shrnujících dějiny oboru a různé historické přístupy. K nejobsáhlejším patří sborník 

připravený Stephanem Hennebergem The Idea of Political Marketing z roku 2002 či dílo 

Political Marketing: priciples and application od již zmíněné autorky Lees-Marshmentové 

z roku 2009. 
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Závěrem připojuji ještě několik poznámek k rozsahu a k tématům, která již tato práce 

nebyla schopná obsáhnout. Jak již bylo řečeno, teoretická část je věnována především 

politickému marketingu. Předmětem práce tak není detailní analýza komunálního systému. 

V nedávné době na toto téma vyšly zajímavé publikace Demokracie v lokálním politickém 

prostoru autorů Jaroslava Čmejrka, Václava Bubeníčka a Jana Čopíka nebo monografie 

Stanislava Balíka Komunální politika. Zájemci zde najdou informace, které dobře doplňují 

tuto práci a poskytují širší pohled na komunální politiku a její specifika. Stejně tak nebylo 

cílem věnovat prostor systému voleb do obecních zastupitelstev a do zastupitelstva hlavního 

města Prahy. Tato tematika je již zpracována v díle Tomáše Lebedy, například v článku 

z roku 2009 Komunální volby klamou: Krátké zastavení nad problematickými aspekty 

volebního systému pro obecní zastupitelstva. Jen velmi okrajově je v této diplomové práci 

zmíněna také problematika volebním průzkumů, v textu však čtenář nalezne odkazy na další 

obsáhlejší publikace, které se k tématu vztahují. 

V několika málo případech jsem jako autorka učinila výjimku a věnovala více 

pozornosti některým dalším teoretickým přístupům přímo v textu empirické části práce, a to 

s ohledem na srozumitelnost interpretace dat, avšak ani zde nejde o vyčerpávající analýzu 

problematiky. Spíše se jedná o dovysvětlení některých pojmů z oboru marketingu a 

mediálních studií. 

V neposlední řadě se tato práce musela vyrovnat s faktem, že doposud, až na krátkou 

kapitolu Vlastimila Havlíka v knize Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, o straně 

TOP 09 příliš publikací ani odborných článků nevyšlo. Práce pojednávající o českém 

stranickém systému a o pravicovém politickém spektru jsou převážně staršího data a 

nezaznamenávají události po roce 2009, kdy strana TOP 09 vznikla. Proto jsem do teoretické 

části zařadila i stručnou kapitolu o vzniku, vývoji a charakteristice strany TOP 09. 

Cílem práce také není věnovat pozornost dalším stranám ani poskytnout zevrubnou 

analýzu českého stranického systému. O českém stranickém systému bylo napsáno již mnoho 

publikací, a proto čtenáře odkazuji například na disertační práci Ladislava Mrklase 

Formování české pravicové politiky po roce 1989, popřípadě na velmi rozsáhlou dvoudílnou 

monografii Politické strany od autorské dvojice Jiří Malíř a Pavel Marek. Primární snahou 

bylo zasadit stranu TOP 09 do kontextu a vývoje politického systému a čtenáři o ní 

poskytnout alespoň základní přehled. 
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1. Teoretická část 
 

Pro ověření výše zmíněné hypotézy a pro hledání odpovědí na výzkumné otázky bude studie 

pracovat se dvěma teoretickými modely – s konceptem australské politoložky Lees-

Marshmentové a amerického odborníka na politický marketing Bruce Newmana. 

Dříve než ale budou obě teorie vysvětleny, je nutné definovat samotou disciplinu 

politického marketingu, vyjasnit její vztah k politické komunikaci, potažmo k politické vědě 

jako takové. Dalším problematickým bodem je, zda by měly vůbec strany být marketingově 

orientované. Přináší jim to výhody? Nepůsobí využívání politického marketingu negativně na 

demokracii? Pozitivem jistě je, že nutí strany více se zabývat požadavky a představami voličů. 

Zároveň politický marketing díky řadě komunikačních nástrojů činí politiku srozumitelnější 

pro běžného občana. Kritici naopak zdůrazňují, že politické strany díky přemíře marketingu 

ztrácejí svou ideologii a mění rychle názory podle turbulencí ve veřejném mínění. To může 

politickou scénu naopak velmi znepřehlednit. 

„Strany si uvědomily, že pouze tradiční formy vedení kampaní, jakými jsou lokální 

volební mítingy a osobní kontakt s voliči, už volební vítězství nedokážou zaručit.“ [Bradová, 

Šaradín 2006: 39] Velkou roli začala hrát profesionalizace, využívání služeb odborníků na 

komunikaci a reklamu, public relations a média, na výzkumy veřejného mínění. Strany dnes 

najímají odborníky, kteří pravidelně hodnotí efektivitu kampaní a kontrolují směr a průběh 

kampaně. 

Podle Bradové a Šaradína upozorňují autoří Rüdiger Schmitt-Beck a David Farrel na 

fakt, že upřednostňování „image“ před programem „může vést až k jakési přeměně 

stranických elit (…) zkušené stranické politiky mohou nahradit političtí amatéři, kteří jsou 

však veřejně známými osobnostmi“. [Bradová, Šaradín 2006: 40] 

Podle Blumlera a Kavanagha se současná politická komunikace posouvá do své třetí 

fáze. Ze stádia, kdy politici umí profesionálně vytvořit jasné sdělení a vybranými 

komunikačnímu kanály zasáhnout cílovou skupinu, se politici dostávají do éry, která je nutí 

zefektivnit a zrychlit politickou komunikaci v toku mnoha velmi heterogenní mediálních 

kanálů. Na politiky a tvůrce politických sdělení působí obrovský tlak v reálném čase ze strany 

jejich voličů, koaličních partnerů, médií a opozičních soupeřů a tyto změny se dále promítají 

do celkového fungování politické scény [Blumler, Kavanagh 1999: 209–230, cit. dle Petrová, 

2010: 118]. Komunální politika má v České republice četná specifika, která jsou do jisté míry 

dána rozpětím ve velikosti obcí. Nicméně jedním z cílů této práce je poukázat na fakt, že 
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minimálně část komunální politiky, která se odehrává ve velkých obcích, podléhá stejným 

tlakům. Využívání sociálních sítí a on-line nástrojů tento trend navíc umocňuje. 

Panebianco zdůrazňuje, že strany se opírají o názory voličů, ale neříkají, jaké tyto 

názory ve skutečnosti jsou [Panebianco 1988]. Politický marketing však umožňuje analyzovat 

vliv názorů voličů na chování a strukturu strany, a tím „nabízí racionální ekonomický 

teoretický rámec pro vysvětlení chování strany i voliče. Rámec, který je širší a ucelenější než 

tradiční discipliny politické vědy a jiné teorie politické komunikace.“ [Scammel, 1999: 739] 

Politický marketing je tedy současně fenomén, teoretický rámec, etický problém a 

multioborový koncept [Hennenber, 2002: 94]; Lees-Marshment pak popisuje politický 

marketing jako skloubení politologie a marketingu [Lees-Marshment, 2001a: 693]. 

 

1.1. Koncept politického marketingu – teoretický rámec oboru a 

jeho vliv na fungování politických stran 

 

Poprvé byl termín „politický marketing“ použit roku 1956 americkým politologem Stanleyem 

Kellym ve studii o profesionálních volebních kampaních v USA [Bradová, Šaradín 2006]. Od 

70. let 20. století postupně vědci začali formulovat teoretické základy tohoto oboru, přesto 

Stephen Hennenberg v roce 2002 píše, že jeho teoretický rámec je stále provizorní a neúplný. 

Politickému marketingu se začali věnovat i politologové, jako například Patrick Dunleavy, 

Martin Harrop, Dennis Kavanagh, Darren Lilleker či Ralph Negrine, přesto je i dnes politický 

marketing politologickou obcí často vnímán jako cosi podružného, nepodstatného, bez většího 

vlivu, jako nová nálepka na starý obsah. 

V roce 1969 vyšel v časopise Journal of Marketing článek P. Kotlera a S. Levyho o 

tom, že propracovaný marketing není dávno jen doménou firem a korporací, ale všech 

organizací: „Marketing je takovou funkcí, která spojuje organizaci s jejími zákazníky, umí 

číst jejich potřeby a spoluvytváří produkt, který zákazníkům vyhovuje, zároveň je to metoda, 

jak vyjádřit záměry organizace a sestavit komunikační strategii.“ [Kotler, Levy 1969: 15] 

Tento článek upozornil nejen odbornou veřejnost, že marketing může být využíván všemi 

organizacemi, nikoliv tedy jen těmi, které se pohybují na běžném trhu. Aplikace marketingu 

v jiných oblastech než v obchodních vztazích předpokládá existenci „produktu“. Kotler a 

Levy definují tento produkt ve svém článku explicitně, například zmiňují program politické 

strany jako druh produkt, jež je možné marketingově komunikovat [Kotler, Levy 1969: 12]. 
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Mnoho odborníků na politický systém a politické strany vzneslo kritiku, že politika a 

trh jsou značně odlišné věci a volič se nechová stejně jako zákazník. Avšak debata, která 

probíhá nepřetržitě od 70. let, dala termínu „politický marketing“ vůbec vzniknout a tento 

koncept tvoří jeden z teoretických rámců této práce. 

Je třeba si však uvědomit, že mezi politikou a obchodem opravdu panují rozdíly 

[O’Shughnessy, 2001: 1047–1056]. Nejčastěji zmiňované odlišnosti politiky od obchodu lze 

shrnout následovně: 

a) politika se zabývá hodnotami, idejemi a morálkou 

b) politický produkt má vždy symbolickou hodnotu 

c) politika obsahuje příliš mnoho proti sobě stojících požadavků 

d) politika není hmatatelná, nemá vždy konkrétní produkt 

e) pro voliče je mnohem komplikovanější pochopit „politický produkt“ než běžné zboží 

f) politika má dlouhodobější charakter 

g) v politice je velmi obtížné dostát svému programu a naplnit očekávání 

h) marketingové strategie politických aktérů jsou detailně analyzovány médii, na rozdíl 

od těch tržních 

i) na rozdíl od trhu má politika funkce, které s produktem bezprostředně nesouvisejí 

[Lees-Marshment 2009: 22] 

 

Ale je také pravda, že i přesto je možné marketing do politiky zakomponovat. Bruce Newman 

v 90. letech 20. století přirovnává kandidáta na politickou funkci k poskytovateli služeb. 

Služba je – stejně jako politický program – nehmotná, v čase proměnlivá a vždy závisející na 

poskytovateli [Newman 1994: 1]. Sám Newman ale připouští, že srovnání, zejména 

v některých rysech, pokulhává. Newman zdůrazňuje, že „spotřebitel“ nevěnuje rozhodnutí 

pořídit si nějaký produkt či službu tolik času jako formulování svých politických názorů a 

rozhodnutí jít volit. Navíc upozorňuje na fakt, že se volič „služby“ od politika dočká ne tehdy, 

pokud pro něj bude hlasovat, ale pouze, je-li politik zvolen, což nejsou stejné a totožné věci. 

A právě v tom Newman spatřuje dva největší rozdíly mezi voličem a běžným spotřebitelem 
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[Newman 1994: 9]. Politický marketing by neměl nikdy zapomenout, že volič není jen 

zákazníkem či spotřebitelem, ale také a především občanem. 

Pojem politický marketing je v dnešní době velmi módní. Nicméně málokdo věnuje 

pozornost samotné definici a předmětu této multioborové discipliny. 

Definice politického marketingu není ustálená a každý z autorů na ni pohlíží z jiného 

úhlu pohledu. Stephan C. M. Hennenberg roce 2002 vymezil politický marketing takto: 

„Politický marketing usiluje o vytvoření, podporování a udržení dlouhodobých politických 

vztahů ve prospěch společnosti tak, aby byly zároveň splněny cíle individuálních politických 

aktérů a organizací. Tento proces se uskutečňuje na základě vzájemné výměny a plnění slibů.“ 

[Hennenberg 2002: 103, cit. dle Bradová 2005: 61] Pro účely této práce se však budeme držet 

definice Darrena Lillkera, jenž chápe pojem následovně: „Politický marketing využívá 

marketingových konceptů, filozofií a metod nejenom při organizování kampaní, ale i ve 

vnitrostranických vztazích a při formulování stranických politik. Zároveň je možné ho vnímat 

jako reakci na jedné straně na vzestup politického konzumerismu a na druhé straně kolapsu  

příslušnosti k politickým stranám jak v západní, tak i v nových demokraciích.“ [Lillker 2005: 

151, cit. dle Matušková 2009: 16] 

Politický marketing zkoumá veškeré projevy a chování organizace – nikoliv jen 

komunikaci [Lees-Marshment 2001: 1074–1075 a Lees-Marshment 2001a: 692]. Koncept se 

vztahuje nejen na politické strany a kandidáty na politickou funkci, ale i na média, vlády, 

parlamenty či místní samosprávy [Lees-Marshment 2009: 27]. Hennenberg jmenuje čtyři 

základní charakteristiky, bez kterých by pohled na politický marketing nebyl ucelený a jež je 

nutné brát v úvahu [Hennenberg 2002: 108]: 

a) politický marketing je založen na vzájemné výměně 

b) politický marketing je silně zaměřen na zákazníka/voliče (tzv. relationship marketing) 

c) politický marketing je aplikován vždy na několika úrovních 

d) produktem politického marketingu je služba 

 

Aplikace politického marketingu má dopad na strukturu a chování strany, ale i na celý 

politický proces [Lees-Marshement 2001: 1081, Scammel 1995 a Hennenberg 2002: 96], jeho 
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vliv však nelze přeceňovat ani nelze předpokládat, že pouhým využíváním marketingu 

v politice budou strany a kandidáti vždy zvoleni [O’Shaughnessy, 1047–1048] 

I politické strany se pohybují na trhu, tedy přesněji řečeno na volebním trhu, a ten se 

skládá kromě samotné strany a jejích členů z voličů, politické konkurence, zájmových skupin, 

volební komise, médií a sponzorů. Trh lze chápat jako reálný prostor, ve kterém je 

formulována politická nabídka. Fungování a podobu volebního trhu ovlivňuje několik 

základních činitelů: právní prostředí a volební pravidla, politický a stranický systém, 

ekonomická kondice strany i státu a v neposlední řadě i sociokulturní vzorce chování (viz obr. 

Volební trh). Trh je důležitým východiskem a v modelu B. Newmana i Lees-Marshmentové 

hraje důležitou roli; bude mu věnována pozornost v dalších kapitolách. 

Obrázek č. 1 – Volební trh 

 

Zdroj: vlastní zpracování autorky na základě Hennenberg 2002: 93–170,  

Lees-Marshment 2009: 34 a Matušková 2009: 26. 

 

Míra využívání marketingu v politice závisí na tradici daného politického systému i na 

rozhodnutí politické strany. Jak druhá empirická část práce ukáže, politici chápou politický 

marketing jako jeden z nástrojů, který je možné pro získání hlasů využít. Jaroslav Poláček, 

volební manažer strany TOP 09, komentuje politický marketing slovy: „Metody politického 

marketingu jsou opravdu nutností. Nedokážu si představit, že by jenom politické grémium 
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rozhodovalo, jak by vypadala politická kampaň, protože by to mohlo dopadnout špatně.“ 

[Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] 

 

1.2. Model Lees-Marshment 

 

Jak již bylo zmíněno úvodem, jako výchozí bod této práci poslouží dva teoretické koncepty. 

Autorkou prvního je Lees-Marshmentová, která empiricky vycházela z britských reálií; svůj 

model poprvé formulovala v roce 2001. Středobodem jejích úvah je argument, že chce-li 

strana v dnešní době vyhrát volby, musí přijmout model marketingově orientované strany 

[Lees-Marshment 2001: 1081]. Proto podle názoru této badatelky dnešní politické strany 

využívají marketingových postupů čím dál tím ve větší míře. Rozsáhlé využívání politického 

marketingu následně změnilo charakter vedení kampaní i fungování stran. Lees-

Marshmentová popisuje politický marketing jako skloubení politologie a marketingu, přičemž 

obě discipliny jsou rovnocenně zastoupeny [Lees-Marshment 2001a: 693]. Politický 

marketing se týká „politických subjektů (jako jsou například politické strany, parlamenty, 

vláda a státní orgány), které přijaly techniky (například výzkum trhu) a koncepty (jako je 

například snaha o tržní orientaci a proklientský přístup) původně využívané v byznysu za 

účelem dosažení svých vlastních cílů (především vyhrát volby nebo schválit konkrétní 

legislativu).“ [Lees-Marshment 2009: 29] 

Politický produkt či politická nabídka v pojetí Lees-Marshmentové je velmi 

zjednodušeně řečeno chování strany či strana jako celek. Na jeho výslednou podobu má 

kromě konkrétních bodů programu vliv i charakter vedení strany, kandidáti, symboly, členská 

základna, vnitřní dokumenty a stanovy strany, sjezdy a programové konference [Lees-

Marshment 2001a: 694 a Lees-Marshment 2009: 34]. 

Na základě vlastních empirických šetření Lees-Marshmentová rozdělila politické 

strany do tří typů, kdy základní hodnotou, která definuje vztah strany k politickému 

marketingu, je její vlastní orientace. Vztah s voličem je proto klíčem k pochopení jejího 

modelu. Typologie Lees-Marshmentové zahrnuje stranu orientovanou na produkt, stranu 

orientovanou na prodej a marketingově orientovanou stranu. Tyto tři modely sama Lees-

Marshmenová považuje za ideální typy a je „velmi nepravděpodobné, že by některá politická 

strana mohla být beze zbytku ztotožněna s některým typem“ [Lees-Marshment 2001a: 702]. 

Za nejstarší Lees-Marshmentová považuje stranu orientovanou na produkt; tento typ vznikal 

postupně na přelomu 19. a 20. století. Fungování strany bylo založeno na silné členské 
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základně, která zajišťovala dostatečnou mobilizaci voličů před volbami [Lees-Marshment 

2001a: 708]. Druhý typ se začal objevovat ve chvíli, kdy masivní členství ustupovalo a voliče 

bylo třeba před volbami „připravit“ a přesvědčit novými technikami. Poslední typ se začal pak 

vyvíjet v 70. letech 20. století jako reakce na změny, které v elektorátu probíhaly. Tradiční 

štěpné linie se postupně vytrácely, voliči se stávali vzdělanějšími, informovanějšími a míra 

politické identifikace se snížila. Strany najednou pocítily nutnost přizpůsobit se voličům, 

hledat nové segmenty, zaměřit se na dosud opomíjené voliče. Začaly se proto mnohem více 

zajímat o to, co voliči vlastně chtějí a na co při volbách tak říkajíc „slyší“. Tím se zrodila 

marketingově orientovaná strana [Less-Marment 2001a: 707–708]. 

V dnešní době spolu paralelně existují všechny typy, avšak nejúspěšnějšími jsou dle Lees-

Marshmentové právě strany posledního typu. 

 

1.2.1. Charakteristika modelu 

 

STRANA ORIENTOVANÁ NA PRODUKT (PRODUCT-ORIENTED PARTY – POP) 

Tento typ strany hájí myšlenky vycházející z ideologie, na které je strana postavená. Vychází 

z předpokladu, že volič se s myšlenkami plně ztotožní. Strana odmítá měnit kurz své politiky 

a ideologická východiska ke svým stanoviskům. A to i v situaci, kdy by jí změna pomohla 

zvítězit ve volbách. Tento model odpovídá tradičnímu či konvenčnímu chápaní politiky jako 

souboje ideologií [Lees-Marshment 2001: 1075 a 1078]. 

 

STRANA ORIENTOVANÁ NA PRODEJ (SALES-ORIENTED PARTY – SOP) 

Strana se soustředí na argumentaci svých stanovisek, jež prezentuje voličům. Její politika je 

determinována příslušností k její stranické rodině, avšak pro přesvědčení elektorátu využívá 

nejmodernější komunikačních a propagačních technik. Obdobně jako strana orientovaná na 

produkt se nesnaží program přizpůsobit potřebám voličů, ale naopak se snaží přesvědčit 

voliče, aby chtěli to, co strana zrovna prosazuje. Strana si nechává vypracovávat průzkumy, 

ale jen za tím účelem, aby zjistila, jak co nejlépe svou politiku „prodat“, nikoliv jak ji 

definovat. Veškerá energie strany se tak soustředí na komunikaci. Tento model v sobě 

obsahuje jisté zárodečné prvky marketingu a dokazuje, že politický marketing je součástí 
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politiky mnohem déle, než by se mohlo na první pohled zdát [Lees-Marshment, 2001: 1076-

77] 

 

MARKETINGOVĚ ORIENTOVANÁ STRANA (MARKET-ORIENTED PARTY – 

MOP) 

Marketingově orientovaná strana se soustředí na voliče, na to, aby identifikovala jeho 

politické názory, preference a potřeby. Na základě těchto zjištění připravuje politický 

program. Strana nevyvíjí snahu přesvědčit voliče o něčem, s čím by nesouhlasili, ale spíše se 

snaží najít takovou politiku, kterou voliči schvalují a jsou ochotní i pro ni hlasovat. Strana 

však nenabízí to, co by nemohla později splnit, protože by tím riskovala naprostou ztrátu 

voličské podpory [Lees-Marshment 2001a: 696]. 

MOS využívá komplexně konceptu polického marketingu. Politický marketing takové 

straně napomáhá pochopit to, co se děje uvnitř strany, i její program. Umožňuje lépe 

predikovat vývoj strany a její politiky. 

Model marketingově orientované strany se odlišuje od strany orientované na produkt i 

od strany orientované na prodej v přípravě politické nabídky (viz tabulka č. 1). V první fázi 

volebního cyklu se totiž strana soustředí na analýzu politického trhu a teprve následně 

formuluje základní premisy svého programu. 

Důležitým bodem ve volebním cyklu je pro tuto stranu fáze třetí, během které 

z několika perspektiv detailně zkoumá a vyhodnocuje svůj program. Při této analýze strana 

bere v úvahu, zda body programu jsou vůbec realizovatelné a lze je voličům slíbit. Za druhé je 

program podroben diskusi uvnitř strany, na tomto stupni je proto velmi důležitý interní 

marketing, poměry ve straně i struktura a schopnost lídra program vysvětlit na všech úrovních 

strany. Hrozí velké nebezpečí, že selže-li strana ve vysvětlení programu, řadoví členové 

budou mít později velký problém se za stranu postavit. Rozkoly v pohledu na programové 

směřování mohou vést až ke vzniku konkurenčních frakcí, které by stranu začaly pomalu 

zevnitř rozkládat. Poté strana program hodnotí i v kontextu politické konkurence tak, aby se 

politická nabídka dostatečně odlišila a nekopírovala programy jiných subjektů. „Stranická 

tradice, názory členů i stranických analytiků jsou potlačeny ve prospěch požadavků voliče, 

které jsou zjištěny pomocí marketingových nástrojů. Z hlediska strany se postupně stává 

nejvíce zajímavý volič bez pevné vazby na politickou stranu.“ [Matušková 2009: 22] Méně 

energie je naopak vynaloženo na podporu loajálního voliče. 
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Vnitrostranické struktury strany jsou však nejdůležitější ve čtvrté fázi, kdy probíhají 

přípravy na volby a je realizována volební kampaň. Podobně jako u předešlých typů je strana 

závislá na svých členech. Komunikace s voliči se soustředí do fáze páté. Komunikační 

strategie se nesmí v této fázi zaměřit pouze na média, ale také na členy a podporovatele 

strany. 

Model marketingově orientované strany nutí přemýšlet i nad normativními dopady 

tohoto konceptu. Nepředpokládá se, že by politická strana měla spíše občany vést než je slepě 

následovat? Neztrácí strana svou integritu? Nevzniká politika, která není založena na 

pevnějších programových základech? V reakci na model Lees- Marshmentové se objevila celá 

řada článků a publikací, které s touto typologií polemizovaly a zpochybňovaly obecnější 

aplikovatelnost i použitelnost v jiných politických systémech. Následující krátká podkapitola 

některé z těchto výtek zmíní a stručně je vysvětlí. 

 

Tabulka č. 1 – Fáze volebního cyklu 

FÁZE 

STRANA 

ORIENTOVANÁ NA 

PRODUKT 

STRANA ORIENTOVANÁ 

NA PRODEJ 

MARKETINGOVĚ 

ORIENTOVANÁ 

STRANA 

1. 

 

Design politického 

produktu 

 

Strana připraví program 

na základě svých 

ideologických 

východisek a naplánuje 

své chování před 

volbami, jak je 

přesvědčena, že je pro ni 

nejvhodnější. 

Design politického produktu 

 

 

Strana připraví program na 

základě svých ideologických 

východisek a naplánuje své 

chování před volbami, jak je 

přesvědčena, že je pro ni 

nejvhodnější. 

Analýza situace a voličů 

 

 

Strana zjišťuje, jaké 

potřeby volič akcentuje. 

V rámci analýzy trhu 

využívá metody 

kvantitativní (např. 

průzkumy veřejného 

mínění) i kvalitativní 

(například focus group). 

2. 

 

Analýza situace a 

voličů 

 

Strana jí nevěnuje 

pozornost. 

Analýza situace a voličů 

 

 

Strana zjišťuje, jaká bude ze 

strany voličů reakce na její 

program. Organizuje setkání 

s voliči i běžnými členy strany, 

vytváří různé programové 

pracovní skupiny, věnuje 

pozornost diskusi s širší i 

odbornou veřejností. V rámci 

analýzy trhu využívá metody 

Design politického 

produktu 

 

 

Na základě zjištění 

z výzkumů (fáze 1) strana 

připraví program. 
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kvantitativní i kvalitativní. Na 

základě zjištění připraví 

nejvhodnější komunikační 

strategii. 

3. 

 

Komunikace 

 

Strana implementuje 

připravenou strategii. 

Komunikace 

 

Strana implementuje 

připravenou strategii. 

Úprava politického 

produktu 

Strana program upravuje na 

základě analýzy programu 

konkurence, vnitrostranické 

debaty a splnitelnosti slibů 

4. 

 

Organizace kampaně 

 

Strana postupuje na 

základě vytyčené 

komunikační strategie, 

v průběhu kampaně ji 

nemění. 

Organizace kampaně 

 

Strana postupuje na základě 

vytyčené komunikační strategie, 

v průběhu kampaně ji nemění. 

Implementace 

 

Upravený nový politický 

produkt je implementován 

nejdříve zevnitř strany, tak 

aby později mohl být 

komunikován ven.  

5. 

 

Volby 

 

Strana se účastní voleb. 

Volby 

 

Strana se účastní voleb. 

Komunikace 

 

Strana implementuje 

připravenou strategii. 

6.  

 

Plnění programu 

 

Na úrovni vlády 

prosazuje strana svůj 

program. 

Plnění programu 

 

Na úrovni vlády prosazuje strana 

svůj program. 

Organizace kampaně 

 

Strana postupuje na 

základě komunikační 

strategie, v průběhu 

kampaně ji nemění. 

7.  

- 

 

- 

Volby 

 

Strana se účastní voleb 

8.   

- 

Plnění programu 

 

Na úrovni vlády prosazuje 

strana svůj program. 

Zdroj: Zpracováno autorkou dle Lees-Marshment 2001: 1075–1080. 

 

 

1.3. Teoretická východiska B. Newmana 

 

Druhým konceptem, se kterým pracuje tato studie, je model amerického politologa Bruce 

Newmana. Ten ve své knize The Marketing of the President z roku 1994 na politický 

marketing zaujal jiný pohled. Newman na začátku své knihy uvádí, že „politické vedení 

strany podléhá dnes nejenom ideologii, ale i politickému marketingu.“ [Newman 1994: 6] 
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Opakovaně upozorňuje na to, že marketing v politice nemá roli jen při přípravě volební 

kampaně, ale lze jej využívat po celé volební období [Newman 1994: 145]. Ve své knize 

vychází ze starších prací autorů, kteří problematiku marketingu aplikovali na tržní prostředí a 

na soukromé firmy a korporace. Newman užívá velmi podobné terminologie jako oni, avšak 

upozorňuje, že existuje hodnotový rozdíl mezi užitím marketingu v podnikatelském prostředí 

a v politice. 

Hlavním úkolem v byznysu je zvyšování zisku či udržení podílu na trhu. V politice 

jsou cíle odlišné: snahou politika je samozřejmě zvítězit ve volbách, ale velmi často je 

hlavním cílem prosadit v rámci demokratického zřízení svou představu o řízení a správě státu. 

Vítězství navíc v politice závisí často na několika procentních bodech, či dokonce na 

povolebním koaličním jednání [Newman 1994: 10]. Obchod se obvykle řídí racionálně a 

podřizuje se marketingu, firmy se proto snaží maximálně přizpůsobovat zákazníkům, 

v politice však tento přístup nefunguje. Do politiky přece jen zasahují hodnoty pocházející 

s ideologického zakotvení strany či kandidáta. Dle Newmana ideologie strany vytváří limity 

pro marketing v politice [Newman 1994: 10]. 

Obrázek č. 2 – Teoretický koncept Bruce Newmana 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorkou dle Newman 1994: 12 
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Teoretický rámec, který Newman představil v roce 1994, vychází zejména z konkrétních 

případů v americkém prostředí, nicméně jeho typologie politických kampaní je pro jejich 

empirický základ, ale zároveň obecnou aplikovatelnost možné přenést i do středoevropských 

podmínek [Newman 1994: 31–34]. Ústřední Newmanovou myšlenkou je, že se kandidáti na 

politické funkce dnes nesnaží vyhovět vedení politické strany či obhajovat důsledně její 

ideologii, ale zejména se soustředí na to, aby uměli dostatečně odpovědět na potřeby voličů 

[Newman 1994: 14]. 

Newman rozlišuje mezi marketingovou kampaní a kampaní politickou, obě na sebe 

nicméně podle něj vzájemně působí. Politickou kampaní se rozumí zejména vnitrostranický 

výběr kandidáta, koaliční jednání, nominační sjezd, uzavírání předvolebních dohod apod. 

Marketingovou kampaň chápe Newman striktně jako metodu, jak připravit a vést kampaň a 

definovat konkrétní body politického programu. Dle Newmana má využívání metod 

politického marketingu velký vliv, srovnatelný s ideologií a filozofií strany, na vnitřní 

fungování strany i na výslednou podobu politické nabídky předložené voličům [Newman 

1994: 6]. 

Newman dále vytvořil vlastní typologii volebních kampaní. Kombinuje dvě proměnné 

– na koho se kampaň zaměřuje a kdo kampaň řídí či vykonává. Newman se domnívá, že se 

politické kampaně evolučně vyvíjejí jedním směrem, tj. od prvního typu k poslednímu. Jedná 

se o stádia či fáze, kterými moderní politické kampaně, dle Newmana, přirozeně procházejí, 

navazují na sebe, případně se dokonce různě prolínají v závislosti na délce a podobě konkrétní 

kampaně. 

První typ označuje jako „kampaň orientovanou na stranu“.
1
 Pro tento typ je 

charakteristické, že kampaň je řízena hlavními politickými předáky strany a primárně se 

soustředí na představení politické strany a její ideologie. Organizace kampaně respektuje 

hierarchii strany a využívá především tradiční postupy [Newman 1994: 32]. 

Druhý typ Newman pojmenoval „kampaň orientovaná na produkt“. Kampaň je řízena opět 

zevnitř úzkou stranickou špičkou a soustředí se zejména na přestavení kandidáta v celé jeho 

šíři [Newman 1994: 32]. Zbývající dva modely zdůrazňují soudobý fenomén, kdy jsou při 

přípravách politických kampaní angažováni externí konzultanti a lidé mimo stranu. 

                                                             
1 Bruce Newman užívá pro označení jednotlivých typů v angličtině termíny „party concept“, „product concept“, 

„selling concept“ a „marketing concept“. 
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Třetím typ Newman ztotožňuje s „kampaní orientovanou na prodej“. Kampaň je řízena 

už i externími konzultanty, ale opět se soustředí primárně na kandidáta. Reakce voličů na 

vystupování kandidáta v médiích a při setkání s voliči je klíčová pro úspěch či neúspěch 

kampaně [Newman 1994: 33]. 

Poslední model Newman pojmenoval „kampaň s marketingovou orientací“. Snahou 

kandidáta je získat maximální volební podporu. Kandidát a strana, která jej nominovala, se 

více orientuje na voliče jeho názory a jeho potřebám poté přizpůsobují svůj program. Tento 

typ využívá průzkumů trhu a nejmodernějších způsobů komunikace. Kandidát, chce-li uspět, 

musí svou image formulovat z pohledu voliče – nikoliv z pohledu strany či ideologie 

[Newman 1994: 24]. Voliči se pro kandidáta nerozhodují čistě jen z ideologických důvodů, 

ale velkou roli hrají jeho konkrétní sliby. Kandidát proto musí věnovat velkou pozornost 

splnitelnosti svých slibů, protože si je velmi dobře vědom, že voliči jej zvolí opakovaně pouze 

za předpokladu, že budou spokojeni s výsledky jeho vlády [Newman 1994: 31–34]. Jak P. 

Kotler správně připomíná: „Bez spokojených zákazníků se mohou organizace brzo ocitnout 

v situaci, kdy nemají žádné zákazníky.“ [Kotler 1982] 

 

Tabulka č. 2 – Typologie volebních kampaní dle B. Newmana 

 Kampaň orientovaná na stranu 

Kampaň s marketingovou 

orientací 

Zaměření Porozumění hierarchii a fungování strany  Porozumění potřebám a přáním 

elektorátu 

Cíl Obhajovat svou ideologii Vyhrát volby a splnit sliby dané 

voličům 

Strategie Primárně založená na zapojení velkého 

počtu dobrovolníků a příznivců strany  

Zaměřená na všechny dostupné 

informační kanály 

Plánování Zaměřené více na taktiku než na 

strategické rozhodnutí 

Velmi strategické a dlouhodobé 

Struktura Velmi centralizovaná; dohled nad kampaní 

má obvykle jen jedna osoba 

Méně centralizovaná s jasným 

rozdělením zodpovědnosti, zapojení 

profesionálů a externích poradců 

Propagace Soustředěná zejména na filozofii a 

ideologii strany 

Orientovaná na voliče 

Zdroj: Zpracováno autorkou dle Newman 1994: s. 35–41 
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1.3.1. Model marketingové volební kampaně 

 

Jak již bylo zmíněno, Newman odlišuje politickou a marketingovou kampaň, kterou považuje 

za efektivní metodu vedení politické přípravy před volbami. Newman jí přikládá velkou 

důležitost a v jeho modelu politického marketingu hraje stěžejní roli. Marketingová kampaň 

se skládá ze tří hlavních procesů – segmentace volebního trhu, umístění kandidáta a 

implementace strategie [Newman 1994: 5–40]. 

 

SEGMENTACE 

Segmentace voličů umožňuje z velmi fragmentarizovaného elektorátu s mnoha zájmy vytvořit 

kompaktní celky, které ve volbách rozhodnou o vítězství, či prohře. Politický program by 

neměl jejich potřeby v nabídce ignorovat, ba naopak by se měl na komunikaci s nimi během 

kampaně zaměřit. Volba těchto segmentů podléhá třem základním kritériím – dosažitelnosti, 

stabilitě a identifikovatelnosti [Newman 1994: 69]. Obvykle segmentace vychází z volební 

geografie, etnického složení a demografie, příslušnosti k určité sociální třídě, rozdílných 

životních stylů a zažitých vzorců chovaní voličů. 

Newman segmentaci popisuje ve třech krocích. Prvním je vyhodnocení potřeb voličů, 

kdy strana či kandidát analyzují politické názory všech voličů. Dalším krokem je profilace 

voliče, tedy hledání typů voličů, které chce strana či kandidát získat na svou stranu. Následuje 

krok identifikace konkrétních skupin těch voličů, které odpovídají voličskému profilu. 

Segmentem se pak rozumí například prvovoliči, ženy ve věku od 30 do 40 let, vysokoškolsky 

vzdělaní voliči z větších měst apod. 

Strana pracuje při segmentaci v několika dimenzích: hodnotí a zkoumá voliče 

z různých úhlů, zajímají ji jeho názory na to, co od vítězné strany očekává, jaké stereotypy si 

se stranou a její ideologií spojuje, jakou image strana či kandidát na voliče působí a jak voliči 

projektují program strany do svých každodenních starostí [Newman 1994: 71–75]. 

Volební týmy stran a kandidátů mohou přitom vycházet z analýzy předchozích voleb a z 

dlouhodobého sledování chování svých voličů a voličů konkurence. Vždy je ale nutné 

především setrvale akcentovat současnou politickou nabídku. 

Silnou stránkou segmentace je, že umožňuje zefektivnit způsob komunikace s voliči, 

napomáhá zvolit vhodné komunikační kanály, umožňuje efektivně alokovat finance a lidské 

zdroje do volebních okrsků, kde bitva o voličské hlasy rozhodne o celkovém vítězství. V 

neposlední řadě dává straně a kandidátům možnost lépe své voliče poznat a porozumět jim. 
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UMÍSTĚNÍ KANDIDÁTA 

Po úspěšné segmentaci voličů nastává proces umístění kandidáta (označováno v angličtině 

jako „candidate positioning“). Velmi zjednodušeně se strana či přímo kandidáti snaží najít 

rovnováhu mezi tím, jak se chce kandidát sám prezentovat před voliči, a tím, co voliči 

očekávají, ba co vyžadují od úspěšného kandidáta, kterému v den voleb dají hlas. Kandidát a 

jeho strana musí tedy najít vhodné způsoby prezentace nejen osobnosti kandidáta, ale i jeho 

programu. „V praxi proces umístění znamená, že strana se snaží najít vhodnou pozici, jak ji 

má volič vnímat, musí nalézt klíčové termíny, jak se představit, a které ‚produkty‘ chce voliči 

nabídnout.“ [Matušková 2009: 47] 

Kandidáti by měli velmi objektivně zhodnotit své schopnosti a silné stránky, ale i svá 

negativa a slabé stránky. Odbornost kandidáta může například být jeho silnou stránkou, 

kterou využije ve volbě témat v samotné kampani. Jednou z nejdůležitějších složek umístění 

kandidáta je schopnost vzít v úvahu své protivníky. 

 

FORMULACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE 

Poté co kandidát ví, s kým bude komunikovat, kdo jsou jeho voliči, ale i jak se chce 

prezentovat na veřejnosti vůči voličům i vůči konkurenci, nastává třetí fáze – samotná 

příprava kampaně. 

Newman pracuje – podobně, jako je tomu v marketingu – s pojmem „4 P“. Prvním „P“ 

je politický produkt. Produkt představuje v tomto případě program, který musí kandidát a jeho 

tým zformulovat a kterému musejí dát konkrétní obsahovou podobu. Druhým „P“ Newman 

označuje „push marketing“. Velmi zjednodušeně se jedná o celou síť příznivců, dobrovolníků, 

sympatizantů. Organizace kampaně je bez přirozeně generované podpory z řad dobrovolníků 

v podstatě nemožná, právě oni jsou podstatnou složkou, která zprostředkovává setkání přímo 

mezi kandidátem, respektive jeho programem, a voličem. Jedná se tak o důležitý distribuční 

kanál, využitelný volebním štábem. Je-li síť početná, schopnost obsáhnout důležité voličské 

segmenty se zvyšuje. Třetím „P“ je „pull marketing“, pod tímto pojmem se skrývají hromadné 

sdělovací prostředky, jako je televize, rádio či noviny (tedy forma jednosměrné komunikace). 

Efektivně využívaná média představují prostředek k vytváření image politika a šíření 

nejdůležitějších politických sdělení. Poslední „P“ je „polling“ neboli průzkumy. Zdroje 

informací a zpětná vazba jsou nezbytné pro vedení kampaní. Bez znalosti situace a nálad 

voličů je úspěšná kampaň takřka nemožná. 
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1.4. Srovnání konceptu B. Newmana a Lees-Marshmentové 

 

Srovnáme-li přístupy Newmana a Lees-Marshsmentové, neubráníme se konstatování, že 

pracují s podobnými termíny a východisky, ale přece jenom se jejich závěry poněkud liší. 

Newman vytvořil typologii kampaní, Lees-Marshmentová pak politických stran. Newman tak 

stranám ponechává manévrovací prostor, každý typ voleb mohou přizpůsobit svým 

možnostem a personální kapacitě. Model Lees-Marshmentové, tak jak jej formulovala 

původně, dvě tváře stran neumožňoval. 

Pro oba je důležité, na koho se kampaň orientuje. Jako evolučně poslední fázi oba 

shodně uvádějí orientaci na voliče a jeho potřeby. Modely také shodně považují voliče za 

racionálního, s cílem maximalizovat svůj užitek, tj. tak, jak jej popsal v 50. letech Anthnony 

Downs. Pro voliče je přece rozumné a logické preferovat stranu, která se snaží naplnit jeho 

potřeby a ve svém programu jim věnuje nejvíce prostoru. Proto Lees-Marshmentová píše, že 

orientace na voliče je jediná možná budoucí cesta pro velké strany. Volič racionálně a 

přirozeně bude tyto strany ve větší míře podporovat a bez hlasů většiny elektorátu nelze 

zvítězit. Kritikou těchto úvah se budeme zabývat v další kapitole. 

Jestliže Newman zdůrazňuje jako druhou nejdůležitější věc to, kdo kampaň připravuje 

a vykonává, pro Lees-Marshmentovou je mnohem důležitější, jak vzniká politický produkt. 

U Newmana je politický produkt jen součástí strategie, stejně tak komunikační kanály. 

Nepřisuzuje výslednému produktu takovou důležitost. 

Odlišně oba pracují i s pojmem politický marketing. Lees-Marshmentová usuzuje, že 

v minimální podobě jej užívá již strana orientovaná na prodej a plně jej poté rozvíjí 

marketingově orientovaná strana. Bruce Newman v podstatě vychází z předpokladu, že 

politický marketing využívají všechny strany, ale s velmi odlišnou představou o jeho účelu. 

 

1.5. Kritika typologie Lees-Marshmentové a Bruce Newmana 

 

Převážná část kritiky, kterou zde budeme diskutovat, se soustředila na model Lees-

Marshmentové. Poté co jej v roce 2001 prvně formulovala, se na jeho adresu objevila celá 

řada výhrad. Mezi největší oponenty modelu marketingově orientované strany patří Stephen 

Coleman a Robert Ormrod [Coleman 2007 a Ormrod 2006]. 

Ormrodova kritika se týká především zúženého vidění problémů, jež potřebují 

politické řešení. Krátkodobé politické programy založené na momentálních potřebách 
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veřejnosti a vytvořené pro jedno volební období snižují možnost strany řešit dlouhodobě 

závazky státu vůči občanům. Navíc stále větší orientace strany především na ty voliče, jejichž 

hlas bude ve volbách rozhodovat (tzv. swing voters), vede k opomíjení loajálních voličů. 

Ormrod vyčítá modelu Lees-Marshmentové, že volební trh zužuje pouze na voliče a 

politickou stranu a její konkurenci; dle jeho názoru je realita mnohem pestřejší a prostředí, ve 

kterém se strana pohybuje před volbami, má velký vliv na výsledek voleb. Ormrod přidává i 

kritiku terminologie. V anglickém originálu je totiž užíván termín „market-oriented“, nikoliv 

„marketing-oriented“, který by byl s ohledem na charakter a podobu modelu výstižnější, 

jelikož odráží zaměření modelu na potřeby voličů. 

Český překlad „marketingově orientovaná strana“ víc odpovídá smyslu pojetí Lees-

Marshmentové než překlad v podobě „tržně orientovaná strana“, který by byl lingvisticky 

přesnější. V české odborné literatuře je spíše používán překlad termínu „marketingově 

orientovaná strana“, případně oba termíny současně [Matušková 2009; Bradová, Šaradín 

2006; Šaradín 2007]. Tato práce se bude držet termínu marketingově orientovaná strana i 

z toho důvodu, že podobně jako Ormrod chápe model Lees-Marshmentové coby využívání 

politického marketingu v procesu volebního cyklu. Ormrod konkrétně uvádí, že „strana má 

tržní orientaci v případě, kdy její členové vykazují zájem a jistou míru citlivosti vůči 

potřebám a tužbám aktérů, kteří se pohybují na volebním či politickém trhu bez ohledu na 

volební kampaně“ [Lees-Marshment 2009: 50, cit dle Matušková 2009: 33]. 

Stephan Coleman se pozastavil nad tím, že v podání Lees-Marshmentové jsou 

politické strany „ideologicky mrtvé“. Coleman uvádí, že jde-li vývoj dle modelu Lees-

Marshmentové evolučně dál, dalším typem bude přímá demokracie bez nutnosti zakládat 

strany [Coleman 2007: 181]. Coleman také upozorňuje na fakt, Lees-Marshmentová 

podceňuje roli a sílu medií. Hlavní těžiště Colemanovy kritiky však leží v tom, že žádná 

politická strana nemůže ve 100 % naplnit charakteristiku MOS, protože strany v reálu 

k dosažení vytyčených cílů využívají různé metody a nespoléhají se vždy striktně na jednu 

cestu, dle závislosti na situaci strana dokonce obvykle využívá současně modely dva, a je tedy 

z hlediska Lees-Marshmentové jakousi „hybridní stranou“. Modelu je proto přičítána strnulost 

a schematičnost, neschopnost vystihnout dynamicky proměnlivý charakter politického 

procesu ve všech aspektech [Coleman 2007: 183–184]. 

Kritici Lees-Marshmentové i Newmana se také zaměřili na příliš velkou závislost 

jejich modelů na britském, respektive americkém politickém systému. Dalším velmi 

problematickým bodem obou teorií je samotná metodologie discipliny a konceptu politického 
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marketingu [Scammel 1999; Hennenberg, O’Shaughnessy 2007, cit. dle Matušková 2009: 

29]. 

I přes výše zmíněné námitky vůči oběma teoretickým konceptům jsou jejich klíčové 

momenty v této diplomové práci využity, avšak s některými zpřesněními či modifikacemi. 

Především není v našem uvažování tržní orientace strany či politický marketing v této práci 

vnímán jako záruka volebního vítězství. Za druhé, jako reakce na Ormrodovu námitku, že 

volební trh v pojetí Lees-Marshmentové je příliš úzce vymezený, je pro účely této práce 

rozšířeno pojetí volebního trhu. Již v úvodní kapitole je načrtnut model volebního trhu, tak jak 

je v práci chápán a analyzován (viz výše obr. Volební trh), a rozšíření volebního trhu o další 

aktéry (zejména role médií a mediálního obrazu, vliv volebních průzkumů etc.) je zohledněno  

v obou případových studiích v závěru práce. Za třetí, velká pozornost bude věnována otázce, 

kterou Newman i Lees-Marshmentová ve svých modelech ignorují, a sice jak se promítá 

chování strany před volbami do jejích vnitřních struktur a nakolik úspěšně strana díky tomu 

dokáže mobilizovat své vlastní členy a příznivce. Za čtvrté je třeba na obranu obou modelů 

říci, že ani Lees-Marshmentová, ani Bruce Newman striktně nevyžadují, aby strany plnily 

všechny kritéria, která k jednotlivým modelům a typům přisuzují. Snaží se politické strany a 

kampaně posuzovat komplexně a teprve na základě celkové situaci činit závěry. I tato práce 

bude zkoumat více aspektů a hledat souvislosti mezi nimi. 

 

1.6. Strana TOP 09 v českém stranickém systému 

 

Stranický systém České republiky prošel v letech 2006–2010, tedy v období mezi dvojími 

komunálními volbami, poměrně dynamickými změnami. Proměna stranického systému se 

týkala nejen počtu relevantních stran, ale například i změn v koaličních vzorcích chování či 

štěpení uvnitř stran. 

 Vznik strany TOP 09 bezprostředně souvisí s problémy a spory uvnitř strany KDU-

ČSL v období 2006–2010 mezi levostředovým a provostředovým křídlem strany, 

personifikovanými Jiřím Čunkem a Miroslavem Kalouskem. První výrazný rozpor se uvnitř 

KDU-ČSL objevil již v srpnu 2006, kdy na tiskové konferenci oznámil tehdejší předseda 

KDU-ČSL Miroslav Kalousek, že vyjednává o vzniku vládní koalice s ČSSD za podpory 

KSČM. Později Kalousek své rozhodnutí vysvětloval tak, že ho k tomu vedlo „celkové 

politické prostředí, které nedávalo KDU-ČSL žádnou politickou perspektivu“ [Kramer 2006: 
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14]. Proti Kalouskovi se postavily místní organizace KDU-ČSL a 26. srpna 2006 byl nucen 

rezignovat [Drchal 2006: 3 a Málková 2006: 2]. 

 Strana KDU-ČSL s výjimkou svých poslanců Ambrozka, Šustra a Kalouska podpořila 

při hlasování o důvěře první kabinet Mirka Topolánka. Přesto se Miroslav Kalousek dostal 

jako ministr financí do druhé Topolánkovy vlády, která trvala od  19. ledna 2007 do 24. 

března 2009. V prosinci 2006 byl do čela KDU-ČSL zvolen vsetínský politik Jiří Čunek a 

napětí uvnitř strany zesílilo. Hluboké rozepře uvnitř strany opět vyvřely na povrch v lednu 

2009, kdy předsednictvo KDU-ČSL navrhlo odvolání Kalouska z postu ministra financí 

[Havlík 2010: 20], za ministra se však postavil premiér Topolánek i některé regionální 

organizace jeho strany [Vašek 2009: 2]. 

 Vyvrcholením letitého sporu dvou křídel uvnitř strany byl nakonec volební sjezd, jež 

se konal krátce před volbami do Evropského parlamentu. Krátce před sjezdem ohlásil 

Kalousek svůj odchod ze strany a potvrdil svůj úmysl založit nový politický subjekt. 

První konkrétní zmínky o novém projektu strany s názvem TOP 09 se objevily v 

květnu 2009, a to včetně názvu [Hospodářské noviny 2009]. Pojmenování TOP 09 vychází ze 

slov „tradice“, „odpovědnost“, „prosperita“ a roku vzniku. Spolu s Kalouskem KDU-ČSL 

opustila například Vlasta Parkanová, Ladislav Šustr, Pavel Severa či senátorka Ludmila 

Müllerová. Mezi prvními se do nově zakládáané strany přihlásil také člen pražské ODS 

František Laudát. Dne 11. května 2009 byla veřejnosti nejen oficiálně představena strana, ale 

přípravný výbor TOP 09 potvrdil také informaci, že předsedou se stane Karel Schwarzenberg 

[Nosálková 2009: 1]. Ministerstvo vnitra zaregistrovalo stranu 26. června 2009.
 
Již 22. 7. 

2009 vznikl senátorský klub TOP 09 a Starostové [TOP 09 2009b].
 
Ustavující sněm strany se 

konal 27.–28. 11. 2009, předseda Karel Schwarzenberg a první místopředseda Miroslav 

Kalousek na něm byli potvrzeni ve svých funkcích. 

 Strana se po svém vzniku okamžitě začala připravovat na předčasné sněmovní volby, 

které se měly konat na podzim 2009. Po rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zákona 

vyhlašujícího předčasné volby v roce 2009 pokračovala strana ve volebních přípravách, 

tentokrát na sněmovní volby vypsané na konec května 2010. Strana se tak musela vypořádat 

s faktem, že první volby do sněmovny, jichž se zúčastní, proběhnou pouze asi čtyři a půl 

měsíce před termínem obecních voleb. Veškerá aktivita se zaměřovala (dle záznamů 

předsednictva strany) k realizaci volební kampaně do sněmovních voleb a k budování 

silnějšího zázemí na místních úrovních, zatímco pozvolná příprava na komunální volby 

nebyla v té době prioritní. Je velmi pravděpodobné, že pokud by se sněmovní volby byly 
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uskutečnily již v roce 2009 a pro stranu dopadly s obdobným volebním výsledkem, výchozí 

situace v krajích a obcích by před volbami do obecních zastupitelstev byla podstatně odlišná. 

Takto se však první zmínky o komunálních volbách se v dokumentech strany objevují až 

v dubnu 2010, kdy předsednictvo TOP 09 pověřuje Pavola Lukšu vedením jednání s hnutím 

Starostové a nezávislí o sestavování komunálních kandidátek [TOP 09 2011b: 12]. 

 Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu roku 2010 

strana získala v celkovém součtu 16,7 % odevzdaných hlasů, a obsadila tak třetí místo, které 

od roku 1996 pravidelně připadalo Komunistické straně Čech a Moravy.
2
 Strana TOP 09 tak 

ve sněmovně získala 41 křesel a později vstoupila do vlády pod vedením premiéra Petra 

Nečase, kde obsadila pět ministerských postů.
3
 

 Z ideového pohledu se strana TOP 09 profilovala v roce 2010 před sněmovními 

volbami jako strana s liberálním ekonomickým programem a velkým důrazem na 

konzervativní hodnoty [Havlík, 2010: 22]. Z kvantitativní obsahové analýzy programů, kterou 

v roce 2010 při volbách do PS PČR zpracoval Otto Eibl, vyplynulo, že strana TOP 09 se 

nachází v pravém politickém spektru. 

 

Obrázek č. 3 – Vzájemná ideologická vzdálenost stran v roce 2010 

 

Graf zpracován metodikou skupiny Comparative Manifesto Project, kdy hodnota – 100 

vypovídá o výlučné levicové orientaci a + 100 naopak o pravicovosti. Zpracováno dle Eibl 

2010: 84. 

 

Od května 2009 vedl Kalousek politická jednání s hnutím Starostové a nezávislí, formálně 

byla spolupráce stvrzena smlouvou o dlouhodobé spolupráci dne 9. července 2009. V této 

smlouvě se strana TOP 09 a hnutí STAN zavazují postupovat společně ve volbách do 

Parlamentu ČR v období 2009–2012, v komunálních volbách v roce 2010 a krajských volbách 

v roce 2012 [Starostové a nezávislí, TOP 09 2009: 1–5]. 

                                                             
2 Komunistická strana Čech a Moravy získala 11,27 % odevzdaných hlasů. 

3
 TOP 09 obsadila ministerstvo zahraničních věcí (Karel  Schwarzenberg), ministerstvo zdravotnictví (Leoš 

Heger), ministerstvo kultury (Jiří Besser, respektive Alena Hanáková), ministerstvo práce a sociálních věcí 

(Jaromír Drábek) a ministerstvo financí (Miroslav Kalousek). 
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 Díky spojenectví s hnutím STAN disponovala strana TOP 09 od počátku i 

zastoupením na místní úrovni, které podpořily také individuální odchody starostů především 

z KDU-ČSL právě do TOP 09.
4
 

 Za první rok své existence strana opakovaně měnila stanovy, místní organizace se pro 

volby do obecních zastupitelstev řídily verzí platnou od 7. 12. 2009 do 27. 4. 2011. Dle tohoto 

dokumentu je v Praze ustavena celoměstská organizace strany, která má postavení zároveň 

krajské i regionální organizace, městské části pak mohou založit organizaci místní (odstavec 

10, čl. 7). V případě neexistence místní organizace schvaloval kandidátní listiny do 

zastupitelstva i do pražských částí výbor pražské krajské organizace strany. Sestavování 

kandidátních listin včetně pořadí je jinak plně v kompetenci orgánů příslušné úrovně strany 

(odstavec 24, čl. 3), místní a regionální organizace jsou tak velmi autonomní a vedení strany 

nemůže do výběru kandidátů příliš zasahovat.
5
 

 

1.6.1. Členská základna TOP 09 

 

Počátkem července 2009 strana evidovala téměř 900 přihlášek ke členství a 2000 

registrovaných podporovatelů, na stránkách Facebooku měla již kolem 3000 fanoušků. Do 

poloviny července stihla otevřít 8 krajských kanceláří a v polovině srpna 2009 již měla 4000 

podporovatelů a 15 000 fanoušků na sociální síti Facebook [TOP 09 2009c: 68 a 71]. Počet 

členů TOP 09 se ustálil po komunálních podzimních volbách, kdy dosáhl hranice přibližně 

4400, kterou si od té doby udržuje. Nejpočetnější stranickou organizaci má TOP 09 v Praze, 

kde se počet členů pohybuje mezi 850 a 880. Olomoucká krajská organizace je pátou 

nejpočetněji zastoupenou organizací a šestou v poměru k počtu obyvatel. Počet členů krajské 

olomoucké organizace je v průměru 300. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 V přípravném výboru se například objevili Pavol Lukša, tehdejší starosta Čeladné, či Evžen Uher, dlouholetý 

místostarosta Uherského Hradiště, do strany TOP 09 však vstoupili i další komunální politici. 

5 Jedinou možností, kterou má, je zrušit celou místní organizaci.  Při přípravě komunálních voleb v roce 2010 se 

tak stalo například v Liberci. 
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Graf č. 1 – Vývoj členské základny TOP 09 v letech 2010–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorkou na základě informací tiskového odboru TOP 09. 

 

Graf č. 2 – Poměr členské základny TOP 09 vůči počtu obyvatel k 22. 9. 2011
6
 

 

Zdroj: TOP 09 2011b: 25. 

                                                             
6 Údaje o stavu členské základny k 22. 9. 2011 strana prezentovala na svém 2. Celorepublikovém sněmu v říjnu 

2011. Průběžné výsledky o vývoji členské základny strana nesděluje. 



44 

 

Graf č. 3 – Úspěšnost v komunálních volbách v poměru k počtu obyvatel v kraji 

 

Graf č. 4 – Úspěšnost v komunálních volbách v poměru k počtu členů TOP 09 v kraji 

 

Zdroj: TOP 09 2011b: 25. 

 

Zajímavé srovnání si strana TOP 09 zpracovala v rámci vyhodnocování komunálních voleb. 

Sestavila si žebříčky krajů a porovnala úspěšnost TOP 09 v komunálních volbách v poměru 

k počtu členů i k počtu obyvatel kraje. Z grafů vyplývá, že ani pražská, ani olomoucká 

TOP 09 nevycházejí ve srovnání příliš lichotivě (například ve srovnání s Plzeňským či 
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Jihočeským krajem). Otázkou však je, jak byli v jednotlivých krajích podporovatelé zapojeni, 

tyto údaje ovšem strana bohužel nezveřejňuje. 

 Členská základna TOP 09 se zejména v období 2009–2010 dynamicky proměňovala, 

v roce 2011 se počet členů ustálil na přibližně 4400. Tento počet je velmi nízký a zdaleka 

nemůže plně obsáhnout všechny obce v České republice. Nejsilnější členskou základnu má 

strana v Praze. Olomoucká krajská stranická základna nepatří ani k těm největším, ani k těm 

nejmenším. V úspěšnosti stranické základny prosadit stranu v komunálních volbách dosahuje 

Praha a Olomoucko spíše průměrných, ba dokonce podprůměrných výsledků. 

 

1.6.2. TOP 09 v Olomouci 

 

Regionální organizace TOP 09 v Olomouci vznikla v první polovině července [Touberová 

2009]. Mezi první členy TOP 09 z Olomoucka patří bývalá náměstkyně hejtmana Jitka 

Chalánková či senátor Adolf Jílek [Páral 2009: 2]. „Odezva na Olomoucku je. Jsou to desítky 

lidí. Chtějí vstoupit, další chtějí spolupracovat,“ popsal v červnu 2009 situaci v Olomouci člen 

přípravného výboru strany Jan Husák [Tauberová 2009]. Olomoucká organizace měla mezi 

prvními sestavenou kandidátku pro předčasné sněmovní volby [TOP 09 2009d]. 

 Olomoucká regionální organizace byla ustavena 15. listopadu 2009. Předsedou byl 

zvolen Tomáš Chalánek a za místopředsedy Zuzana Sommerová, Ivo Vykydal a Ivo Vlach 

[TOP 09 2009e]. Místopředseda Ivo Vlach, reprezentující město Olomouc, při svém volebním 

projevu řekl: „Věřím, že se naší straně TOP 09 podaří jak na celostátní, tak na olomoucké 

krajské a místní úrovni uspět. Mé osobní krédo je spojeno se slovem důvěra. Důvěra, o kterou 

budeme voliče žádat, a za to chceme nabízet hlavně důvěryhodnost.“ [TOP 09 2009e] Na 

celostátním sněmu, který se konal 27.–28. 10. 2009, byla do celorepublikové výkonné rady 

TOP 09 zvolena Kateřina Šišková, která je členkou olomoucké organizace a významnou 

měrou se později podílela na přípravě komunálních voleb na podzim 2010. V lednu a únoru 

2010 založila regionální olomoucká organizace odborné komise, jejichž úkolem byla příprava 

programových témat na lokální úrovni [TOP 09 2010k a TOP 09 2010l]. Na vzniku komise 

pro sociální otázky se spolupodílela Eva Machová, později jednička 2. volebního obvodu 

v Olomouci a následně zastupitelka města Olomouc. V době komunálních voleb neexistovala 

dnešní městská (místní) organizace TOP 09 – Olomouc, ale pouze regionální organizace, 

která tím pádem dle stanov zastřešovala a schvalovala všechny kandidátky. Místní organizace 

byla založena až 11. března 2011. 
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 Olomoucká kandidátka nebyla od léta 2009 změněna a pro řádné volby v roce 2010 

byla jen potvrzena ve stejné skladbě kandidátů. V olomouckém kraji se TOP 09 podařilo 

získat 13,51 % odevzdaných a platných hlasů, které pro Olomoucko znamenaly dva mandáty 

do PS PČR [Jitka Chalánková a Bořivoj Šarapatka].
7
 V samotném statutárním městě Olomouc 

získala v parlamentních volbách TOP 09 18,24 % hlasů. Dne 4. 8. 2010 představila 

olomoucká organizace kandidátní listinu do zastupitelstva statutárního města Olomouc (viz 

přílohu č. 3). Tři kandidáti TOP 09 v komunálních volbách figurovali i na kandidátní listině 

do PS PČR (Eva Machová, Ivo Vlach a Bořivoj Šaraptka, který byl v květnu zvolen 

poslancem). 

 Z čtyřicetipětičlenné kandidátky ve volbách (komunálních či krajských) od roku 1994 

někdy v minulosti kandidovalo deset osob.
8
 Ve třech případech na kandidátce KDU-ČSL, ve 

dvou na kandidátce US-DEU, po jednom za ODS, Stranu zelených, ODA a v lokální straně 

Naděje a Hnutí občanské sebeobrany, popřípadě jako nezávislí kandidáti. U některých 

kandidátů byla politická minulost relativně pestrá a například Silvestr Tomášek postupně 

kandidoval za LSNS, poté za ČSNS, následně v barvách KDU-ČSL a v roce 2010 pak za 

TOP 09, avšak nikoliv jako její člen. 

 Průměrný věk kandidátů a kandidátek TOP 09 do olomouckého zastupitelstva byl 44 

let; na stranické kandidátce se objevilo pouze 9 žen. Téměř jedna třetina kandidátů na listině 

TOP 09 neměla uvedenu politickou příslušnost (celkem 13 kandidátů). 

 

1.6.3. TOP 09 v Praze 
 

Pražská organizace TOP 09 vznikala souběžně se stranou TOP 09. Ustavující sněm 

celopražské regionální organizace proběhl 19. 11. 2009. Jejím prvním předsedou byl zvolen 

František Laudát, prvním místopředsedou Daniel Korte, posty dalších místopředsedů obsadili 

Gabriela Pecková, Tomáš Hudeček a Oldřich Lomecký. Regionální organizace TOP 09 

disponovala na podzim 2009 asi 400 členy a podle vyjádření Františka Laudáta přibližně jen 

jedna pětina měla za sebou politickou minulost [Žižlavská 2009]. 

 Pražská organizace je od vzniku TOP 09 nejsilnější a nejvlivnější regionální 

organizací. Jejím prvním volebním lídrem se stal Karel Schwarzenberg, který vedl Prahu jak 

                                                             
7 KDU-ČSL získala v roce 2006 za Olomoucko pouze jeden mandát (Tomáš Kvapil). 

8 Údaje o politické minulosti kandidátů byly čerpány z archivu volebních výsledků na stránkách www.volby.cz. 
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do zrušených předčasných voleb, tak i do řádných sněmovních voleb v roce 2010. Podobně 

jako olomoucká TOP 09 i pražská změnila kandidátní listinu minimálně. Na ustavujícím 

sněmu v roce 2009 byl do výkonného výboru zvolen za Prahu Daniel Korte. 

 V Praze se TOP 09 podařilo získat ve sněmovních volbách 27,27 % odevzdaných a 

platných hlasů, které pro Prahu znamenaly 8 mandátů do PS PČR (Karel Schwarzenberg, 

Stanislav Polčák, Václav Kubata, Daniel Korte, František Laudát, Gabriela Pecková, Jana 

Radová a Jaroslav Eček). Dne 24. 6. 2010 představila TOP 09 šest lídrů pro pražské volební 

obvody, kandidáta na primátora prezentovala až 14. 7. 2010. Kompletní kandidátní listiny pak 

schválil pražský krajský výbor 22. 7. 2010. 

 Z 63 kandidátů měla v minulosti politickou zkušenost jedna třetina. Čtrnáct kandidátů 

dříve v komunální politice kandidovalo jako bezpartijní, čtyři byli členy ODA, dva ODS (Eva 

Vorlíčková a Jan Vašíček), zbývající byli členy malých lokálních stran, popřípadě se 

angažovali v SNK-ED (Helena Chudomelová). Nikdo z kandidujících neprošel v minulosti 

stranou KDU-ČSL. Všichni kandidáti TOP 09 do zastupitelstva hlavního města byli v době 

podání kandidátek i jejími členy (na rozdíl od Olomouce, viz výše). Průměrný věk kandidáta 

byl 44,7 let a na kandidátce se objevilo celkem 20 žen. 

 

1.7. Shrnutí teoretické části 

 

V úvodní části práce byl načrtnut základní teoretický rámec, ve kterém se obě případové 

studie budou pohybovat. V předcházejících dvou kapitolách byly pak krátce shrnuty i limity a 

slabá místa obou konceptů. 

Každý teoretický koncept, zvláště pak takový, který byl formulován na základě 

empirických pozorování, může při snaze o použití narazit na specifika různých politických 

systémů; odlišné historické pozadí a jiné kulturní vzorce chování mohou využívání 

teoretických modelů znesnadnit. Lees-Marshmentová uvádí, že její koncept lze aplikovat 

v jiných státech i v jiných typech stranického systému, a to i na úrovni místní správy [Lees-

Marshment 2001: 1083]. Nicméně i ona zdůrazňuje, že by vždy měl být kladen velký důraz na 

zohlednění konkrétního politického systému – před samotnou aplikací je třeba vzít v úvahu 

faktory, jež daný stranický a politický systém charakterizují. 

Polský autor Marek Mazur upozorňuje, že „proces profesionalizace zaznamenáváme 

na každé úrovni politické soutěže. Nejméně badatelsky zpracované zůstávají volby do 

místních zastupitelstev, snad kvůli nejdiferencovanějšímu prostředí, v němž se volební 
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kampaně konají, a kvůli jejich komplikovanému charakteru.“ [Mazur 2007: 91] Na komunální 

úrovni také probíhá přijímání nových marketingově orientovaných technik pomaleji [Mazur 

2007: 93]. 

V případě obecních voleb v České republice je nutné také vzít v úvahu rozkolísanost 

celého komunálního systému. Komunální politický systém nelze chápat jako homogenní, 

sídelní fragmentace z něj naopak vytváří spíše mozaiku různých světů s různými vlastnostmi. 

Proto i volební kampaně nabývají rozličných podob a poskytují velmi rozdílné startovací 

pozice pro kandidáty na post v místní politice. Důležitým předpokladem pro zkoumání 

volebních kampaní je soutěživost politických subjektů před volbami. Je nesmyslné si 

představovat, že by v obcích, kde kandiduje jedna kandidátní listina, někdo vypracovával 

komplikované volební průzkumy. Proto se tato práce zaměřuje na velká města, kde se volební 

strany chovají soutěživě a konkurenčně. Jejich cílem je maximalizovat počet hlasů, a to i na 

úkor ostatních kandidujících subjektů. Dalším faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je 

podoba strany, neboť silně centralizovaná strana s disciplinovanými straníky je mnohem 

náchylnější k tomu, aplikovat nové metody a postupy, pro něž se vedení strany rozhodne 

(například na základě výzkumu). 

Velmi limitujícím faktorem v české komunální politice jsou finanční možnosti a 

personální či hmotné zabezpečení volebních štábů v jednotlivých regionálních stranických 

buňkách. Menší rozpočty limitují podobu kampaně velmi výrazně a pro štáby je obtížné 

vyčlenit alespoň minimální část financí na přípravnou fázi kampaně (například průzkumy, 

kvalitní grafické zpracování, profesionální poradenství). Avšak myšlení a postoje celostátního 

vedení strany mohou i v Česku hrát důležitou roli. Postoj vedení strany k politickému 

marketingu totiž vytváří měřítko, podle kterého lokální kandidáti přemýšlejí o tom, jakou 

ideální podobu by své kampani chtěli vtisknout. Realita komunální politiky je velmi pestrá, 

ale bezpochyby přebírá trendy, které panují již delší dobu na celostátní úrovni.  

Jedním z problémů, se kterými se střetává každý odborník, jenž si vytyčí za cíl 

zpracovat využívání politického marketing politickými stranami, je zvolení vhodné techniky 

sběru dat a jejich zpracování. Obecně lze říci, že se u politického marketingu jedná o velmi 

komplexní problematiku, která se vyvíjí i ve strukturách samotné strany postupně. Jako 

nejvhodnější pro postihnutí některých charakteristických rysů politického marketingu byla 

nakonec zvolena kvalitativní metoda. Kvalitativní přístup je preferován i proto, že lépe 

zohledňuje skutečnost, že využívání politického marketingu je do značné míry závislé na 
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volních rozhodnutích vedení strany či volebních manažerů, a z toho důvodu musejí být 

předmětem analýzy i názory kandidátů a členů strany a jejich vztah k marketingu v politice. 

Pro zpracování empirického výzkumu byly využity různé analýzy, které jsou strukturovány v 

jednotlivých tematických okruzích. Okruhy byly vybrány tak, aby bylo možné převést obecně 

definované teorie Lees-Marshmentové a Bruce Newmana do roviny sledovatelných údajů a 

dějů. Struktura práce vychází z dlouhodobého terénního výzkumu. 

Jak bylo již zmíněno úvodem, doposud na téma českých komunálních volebních kampaní a 

politického marketingu nebyly publikovány žádné odborné práce, které by v takovém rozsahu 

a hloubce problematiku zpracovaly. I proto struktura práce vznikala bez možnosti navázat na 

starší výsledky či ověřené postupy. Jistě však představuje jen jednu z cest, kterou se ve 

výzkumu lokálních politických kampaní vydat.  

Z metodického hlediska je důležité znovu zmínit, že rozsah práce neumožňuje věnovat 

pozornost všem obcím na území celé České republiky. Dvě prezentované případové studie se 

zaměří na volby do zastupitelstva hlavního města a zastupitelstva města Olomouce. Studie se 

nebudou pokoušet srovnávat stranu TOP 09 s dalšími volebními subjekty, které kandidovaly 

ve sledovaných volbách, přestože vztahy k ostatním kandidujícím subjektům budou částečně 

v práci zmíněny. Předmětem zkoumání ovšem není detailní analýza politických kampaní 

jiných politických subjektů než právě TOP 09. 
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Tabulka č. 3 – Tematické okruhy empirické části 

 

Předvolební 

strategie 

 

Programová 

strategie 

Organizační a personální 

strategie 

Komunikační 

strategie 

 

Interní marketing 

 

Strategie 

mezistranických 

vztahů 

Finanční 

strategie 

Přezkoumání 
volební strategie, 

volebních cílů a 

zvolené image  

 

Analýza 
politického 

programu  

Organizační struktura 
volebního štábu  

Mediální obraz 
strany TOP 09 

Formy komunikace 
a metody zapojení 

straníků 

Vztah k politické 
konkurenci 

Financování 
kampaně 

Forma zpětné 
vazby na program 

i průběh kampaně 

 

 Rozsah zapojení externích 
konzultantů (rozsah 

spolupráce, ale i míra 

projevené důvěry ze strany 
TOP 09) 

Obsahová a 
textová analýza 

témat inzerce 

Míra závislosti 
kampaně na 

dobrovolnících a 

příznivcích 

 Struktura 
rozpočtu 

  Konkrétní podoba kampaně 

(kontaktní kampaň, 
guerilla…) 

Analýza public 

relations  

  Zdroje a 

formy 
financování 

   Analýza 
sociálních médií 

   

   Symbolika    

Zdroj: Zpracováno autorkou
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2. Empirická část 
 

 

2.1.  Předvolební strategie 

 

Centrála strany TOP 09 se začala přípravou komunálních voleb zabývat až týden po volbách 

do poslanecké sněmovny, tedy na konci května roku 2010. Volební manažer strany Jaroslav 

Poláček potvrdil, že za tímto rozhodnutím stálo čekání na výsledek parlamentních voleb. 

Jaroslav Poláček shrnuje počátek příprav takto: „Čekali jsme, jak dopadnou volby do 

poslanecké sněmovny. Byly to první volby a velmi to ovlivnilo přípravu strategie pro 

komunální volby. Nedokážu upřímně říct, jestli jsem rezervaci billboardových ploch dělal 

před volbami do sněmovny, nebo po nich, ale bylo to velmi blízko tohoto termínu. To aby 

nám neutekly nějaké výhody či slevy, které vyplývají například z časné rezervace (…) my 

jsme se dohodli, že nebudeme dělat revoluci, ale že budeme dělat evoluci. Tedy, že budeme 

pokračovat v té úspěšné marketingové strategii, která byla vybrána i pro volby do poslanecké 

sněmovny.“ [Poláček 2010: osobní rozhovor] 

 Pro pochopení průběhu kampaně do obecních zastupitelstev uvnitř strany TOP 09 v létě 

2010 je velmi důležité zdůraznit právě návaznost na volby sněmovní. Strana TOP 09 měla 

v té době za sebou teprve první úspěšné volby. Vše, co členové, kandidáti, stranický aparát a 

příznivci strany o kampani věděli a naučili se, pramení primárně právě z voleb do sněmovny. 

Doslova volební manažer strany uvedl: „… snažili jsme se uplatnit všechno, co jsme se 

naučili, a navázat tak na tu předešlou kampaň (…) zejména pak v Praze byla opravdu 

návaznost na sněmovní volby, byť bych nerad ztotožnil toto tvrzení úplně na všechny obce.“ 

[Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] 

Důležitou roli v celostátně připravené strategii voleb hrála spolupráce s hnutím 

Starostové a nezávislí. Na základě studia různých materiálů a dokumentů jsem dospěla 

k závěru, že pro celostátní komunikační linku byly vybrány tři osobnosti: Karel 

Schwarzenberg, Petr Gazdík a Miroslav Kalousek. Každá z těchto osobností měla mít pro 

voliče, dle mého názoru, jinou symbolickou hodnotu. Karel Schwarzenberg naplňoval 

představu voličů, že politika se dá dělat jinak, jeho osoba měla mít především emocionální 

rozměr a vyjadřovala touhu po „jiné“ politice. Role Miroslava Kalouska v celostátně řízené 

komunikaci TOP 09 před komunálními a i senátními volbami měla pravděpodobně zdůraznit 

úspěch strany TOP 09 v parlamentních volbách a připomenout její základní programové 
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pilíře. Hesla jako „Miliardy pro energetické firmy, nebo přijatelné ceny energie“ se jasně 

snažila odkazovat na program strany na vládní úrovni. 

Strana TOP 09 v senátních, ale i obecních volbách opravdu hojně poukazovala také na 

to, že je třeba dobrého hospodáře obecních (respektive státních) peněz (viz jedno z místních 

hesel „Denní výdaje města činí 1 220 019 Kč“). Kandidáti strany voličům v kampani 

slibovali, že budou zodpovědnými správci vyrovnaných obecních rozpočtů, které povedou 

k rozvoji a prosperitě měst a obcí. V českých i moravských obcích se objevovala předvolební 

hesla TOP 09 slibující například: „Ušetříme vaše peníze už nyní víc, než si myslíte“ (také 

v modifikované podobě „Ušetříme, víc než si myslíte“), „Pokladna města není bezedná, 

odpovědní nedělají dluhy víc, než si myslíte“ a „Zalepíme díry v rozpočtu dřív, než si 

myslíte“. Zajímavý je také dvojsmyslný slogan pražské TOP 09: „Kolik obecních peněz vyletí 

komínem? Víc, než si myslíte.“ Osoba M. Kalouska, ministra financí, měla tento apel ještě 

zdůraznit a navázat na rétoriku kampaně do poslanecké sněmovny. 

Petr Gazdík měl s největší pravděpodobností za úkol v kampani zdůraznit spolupráci 

hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se stranou TOP 09 nejen  na vládní, ale i na komunální 

úrovni. Hnutí STAN mělo TOP 09 pomoci zviditelnit a zejména ji zbavit nálepky nováčka 

v komunální politice, která byla jejím výrazným handicapem především v menších městech a 

obcích. V některých obcích sestavila TOP 09 s hnutím STAN společnou kandidátku, a 

přihlásila se tak k závazkům i volebním slibům, které hnutí v minulosti voličům dalo.
9
 

Pokud by autorka měla ke každé ze tří zmíněných politických osobností vybraných pro 

komunální volby v roce 2010 přiřadit symbolický význam z podtitulku strany TOP 09, pak 

Schwarzenberg se stal zosobněním tradice, Gazdík odpovědnosti a Kalousek prosperity.
10

 

Strana se snažila aktivity krajských, regionálních i místních organizací před volbami 

do obecních zastupitelstev koordinovat. Například poslední víkend v srpnu, 28.–29. 8. 2010, 

svolala do Zeleného údolí u Benešova všechny regionální manažery TOP 09 na školení 

v různých komunikačních technikách; na setkání se také probírala volební strategie do 

obecních voleb [TOP 09: 2010b]. Nicméně hlavní zodpovědnost za strategii kampaně a její 

průběh v jednotlivých městech měla místní a regionální sdružení. 

 

                                                             
9 V některých obcích však vznikly i konkurenční kandidátky STAN a TOP 09 – jako například v Praze-

Petrovicích. 
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2.1.1. Praha 
 
Písemnou strategii kampaně TOP 09 pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se 

autorce nepodařilo získat. Stručné shrnutí strategie vychází z informací od hlavního volebního 

manažer strany Jaroslava Poláčka, manažera pražské kampaně Petra Hrubeše a regionální 

manažerky strany Evy Marečkové. Hlavním politickým cílem TOP 09 v Praze bylo, na rozdíl 

od Olomouce, vyhrát volby do zastupitelstva hlavního města a získat většinu v zastupitelstvu i 

radě hlavního města. TOP 09 jako svou hlavní prioritu vytyčila zastupitelstvo hlavního města, 

nikoliv samotné městské části Prahy. Ze strategického hlediska to bylo pro stranu jedno 

z nejdůležitějších rozhodnutí. Za tímto účelem strana stanovila tři strategické komunikační 

cíle: 

 

a) Představit hlavního lídra Zdeňka Tůmu 

b) Přesvědčit voliče v kontaktní kampani 

c) Vysvětlit voličům rozdělení Prahy na sedm volebních obvodů 

 

Velmi stručně shrnula strategii kampaně regionální manažerka strany Eva Marečková: 

„V prvé řadě jsme zvolili do čela pana Tůmu jako symbol čestnosti, a protože Praha potřebuje 

změnu, a poukázali jsme na to, že se s penězi pro Prahu dá hospodařit lépe. A pak při 

kontaktní kampaní samozřejmě nabízet řešení aktuálních problémů, co se týkají Prahy – 

například téma čističky.“ [Marečková 2. 2. 2011: osobní rozhovor] 

 Na druhou stranu z rozhovorů i harmonogramu kampaně vyplývá, že se strategie 

strany měnila a že se utvářela teprve postupně – a to zejména na počátku kampaně. Kandidáti 

do zastupitelstva hlavního města byli představeni veřejnosti 24. 6. 2010. Osoba lídra – Zdeňka 

Tůmy – oficiálně až 14. 7. 2010. (Původně média spekulovala o jiných jménech, například o 

Petru Fejkovi, [Kratochvíl, Říhová 2010].) Petr Hrubeš uvedl, že když se kampaň plánovala, 

tedy v průběhu června, s informací, kdo povede TOP 09 do obecních voleb, tým připravující 

kampaň pracovat ještě nemohl. Teprve po potvrzení nominace byla celková komunikační 

strategie změněna: „Věcí, co šla ven, v drtivé většině, v devadesáti procentech, byl Tůma. My 

jsme museli prodávat to, co volič může znát. To byl Tůma a kníže, i ta sedmička se 

objevovala jen s knížetem nebo Tůmou. Jinak to nemělo smysl.“ [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní 

rozhovor] 
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2.1.2. Olomouc 
 

Olomoucká organizace TOP 09 měla k dispozici písemně vypracovanou volební strategii, 

kterou na objednávku regionální organizace připravil odborník na politickou komunikaci 

z agentury Fleishman-Hillard Roman Pavlík [Pavlík 2010a: osobní rozhovor]. Tato rámcová 

volební strategie byla určena pro největší města Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov, 

Prostějov, Hranice, Šumperk a Jeseník) a stručně měla seznámit především členy strany, na co 

by se měli v kampani zaměřit a co voličům v obecné rovině sdělovat. 

 V tomto dokumentu lze nalézt vytyčení vize stát se „důležitou a relevantní politickou 

silou“ [Pavlík 2010: 3]. Ve vyjádření pro Mladou Frontu DNES přiznal Ivo Vlach, lídr 

olomoucké kandidátky, že cílem strany byl zisk 11 mandátů z čtyřicetipětičlenného 

zastupitelstva [Menschik 2010: 4]. Ve vydání Olomouckého deníku ze dne 30. 9. 2010 Vlach 

postuloval, že cílem TOP 09 je obhájit výsledky z parlamentních voleb
11

 [Páral 2010: 2]. 

Strategie komunikační kampaně TOP 09 pro Olomouc měla tři základní cíle, a to 

v tomto pořadí: 

 

a) Představit kandidáty na nové komunální politiky TOP 09 

b) Sdělit všem voličům své lokální programové priority 

c) Setkat se a diskutovat s místními obyvateli 

 

Důraz měl být v kampani kladen především na: soustředění pozornosti k volebním lídrům, 

emocionální argumentaci, pozitivní a nekonfliktní komunikaci, kontaktnost při vedení 

kampaně, image vládní strany, konzervativní hodnoty, podporu hnutí Starostů a nezávislých a 

nové komunikační kanály. 

V úvodu strategie zdůrazňuje: „Představení kandidátů bude probíhat ve třech fázích, 

které na sebe budou navzájem navazovat a gradovat s představováním stále většího počtu 

nových komunálních politiků v duchu hesla ‚Je nás víc, než si myslíte‘. Cílem taktiky je 

ukázat, že TOP 09 nabízí na komunální úrovni jak nového starostu či primátora, tak i nové 

zastupitele, kteří se navíc mohou opřít o podporu několika stovek stávajících starostů.“ 

[Pavlík 2010: 4] 

Největší pozornost byla ve strategii věnována emocionálnímu apelu na voliče: 

„Podstatnou složkou argumentačně (a tedy racionálně) propracovaného programu by však 

                                                             
11 V parlamentních volbách v roce 2010 TOP 09 získala v Olomouci 18 % hlasů. 
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měla být i emocionální stránka, která by měla zajistit, aby se jak lídr, tak ostatní kandidáti 

nepouštěli do hlubší diskuse o lokálních problémech (jejichž řešení ostatními stranami je 

mnohdy totožné) a mnohé odpovědi formulovali s cílem zasáhnout emocionální stránku 

voliče – TOP 09 chce dělat politiku jinak, odpovědně, nekonfrontačně. Volena by měla být 

zejména slova jako POMOC, ZMĚNA, DŮVĚRA, která v sobě mají emocionální apel.“ 

[Pavlík 2010: 5] 

 Důležitou funkci měla plnit i vizuální podoba kampaně v Olomouci, která by „měla 

být vedena v tzv. ‚korporátním‘ stylu celé politické strany TOP 09 (…) aby i lokální sdělení 

splňovala hlavní ideový positioning celé strany TOP 09“ [Pavlík 2010b: 6]. 

Celkově byla strategie zpracována velmi obecně, bez konkrétních kroků a scénáře kampaně. 

Realizace strategie a její převedení do podmínek Olomouce byla ponechána zejména 

Miroslavu Grassovi, Ireně Šnajdrové, krajské manažerce TOP 09, a kandidátům do 

zastupitelstva statutárního města Olomouc. 

 Z informací od členů olomoucké organizace TOP 09 vyplynulo, že i v Olomouci se 

kampaň začala připravovat až v červnu 2010 po volební kampani do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

 Olomoucký volební tým hodnotil kampaň s půlročním  odstupem pozitivně: 

„Z dosažených výsledků hodnotíme úspěšnost kampaně pozitivně (…) díky nedostatku 

zkušeností s tímto typem volebním kampaně mohlo dojít k menším pochybením, ale tato 

pochybení nebyla zásadního charakteru a dle našeho názoru nijak neovlivnila pozitivní vývoj 

a výsledek volební kampaně.“ [Šišková, Šnajdrová 2011: dotazník] Miroslav Grass dále 

rozvádí hodnocení kampaně slovy: „Kvůli nedostatku zkušeností a omezenému rozpočtu na 

kampaň jsme se ani nemohli vyhnout organizačním improvizacím, které ale řadový občan 

nezaznamenal. Vše se podařilo zvládnout zejména díky nadstandardnímu zapojení 

jednotlivých kandidátů, členů TOP 09 i podporovatelů do kampaně.“ [Grass 25. 5. 2011: 

dotazník] 

 Strana TOP 09 v Olomouci vedla kampaň „po celou dobu podle na počátku dohodnuté 

strategie“ [Grass 25. 5. 2011: dotazník]. Nereagovala tedy na dění na volebním trhu ani na 

negativní útoky ze strany dalších kandidujících uskupení. Prioritou kampaně byla 

nekonfliktnost, pozitivní motivace k účasti ve volbách a nastartování změn na radnici. [Grass 

25. 5. 2011 a Šišková, Šnajdrová 25. 5. 2011: dotazníky] 
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2.2. Programová strategie 
 

Celostátní program pro komunální volby strana TOP 09 v roce 2010 nepřipravila,
12

 pouze 

stanovila několik témat, která později komunikovala nejen pomocí placeného inzertního 

prostoru, ale i pomocí svého tiskového odboru, popřípadě on-linovými nástroji na internetu. 

Příprava programu probíhala na regionální (v případě Olomouce) či krajské (v případě Prahy) 

úrovni. Na celostátní úrovni se komunikace s voličem zaměřila na fungování a vlastnosti 

komunálního volebního systému a způsoby hlasování. Ale především se snažila apelovat na 

voliče, aby k volbám vůbec přišli a vyjádřili svůj názor. 

 

2.2.1. Praha 
 

Pražská TOP 09 se zcela záměrně v komunikaci nesoustředila na program a zvolila 

diametrálně odlišný přístup například právě od Olomouce. Programové otázky byly 

představovány buď ve spojitosti s lídrem, Zdeňkem Tůmou, nebo měly zaznít při kontaktní 

kampani na předvolebních mítincích, veřejných diskusích a dalších akcích pořádaných 

stranou: „Zvolili jsme pokračování jarní kampaně, ale program se neprezentoval. Program byl 

určen na kontaktní kampaň.“ [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovor] Tomáš Hudeček, lídr 

volebního obvodu č. 7 za stranu TOP 09, potvrdil tuto strategii (tedy na prvním místě se 

soustředit na osobnosti a teprve v druhém sledu na program), motivovanou názorem, že najít 

společné programové téma pro celou Prahu, nebo alespoň pro jeden volební obvod, je velmi 

obtížné a TOP 09 se jako nová strana v pražské politice musela soustředit především na to, jak 

se etablovat. Důraz na osobnosti se TOP 09 se zdál být v cestě za vítězstvím schůdnější: 

„TOP 09 v Praze měla svou silnou osobnost. To byla největší přidaná hodnota. Kampaň byla 

vedená tak, aby osobnost lídra podtrhla.“ [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] 

Kampaň v Praze zahájila TOP 09, podobně jako v Olomouci, 9. září. 2010 na tiskové 

konferenci představením devíti prioritních témat: Praha hospodárná a transparentní, Praha 

bezpečná, Pražané v pohybu, Praha ekologická, Praha sociální, Praha pro podnikatele, Praha 

moderní a historická, Praha kulturní a Praha vzdělaná. Program strany TOP 09 pro Prahu tak 

pokryl většinu oblastí, kterým se zastupitelstvo hlavního města věnuje. Stěžejní pasáží 

programu pro volby do zastupitelstva hlavního města jsou odstavce věnované hospodaření. 

TOP 09 v programu nazvaném „Volební program TOP 09 pro Prahu“ představila 

                                                             
12 Z tehdy parlamentních stran připravila společný program pro komunální a senátní volby jen strana ODS. 
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nejdůležitější zásady, které chtěla v případě obsazení postů v zastupitelstvu a radě prosazovat. 

Jednalo se především o transparentní nakládání s veřejnými financemi, vyrovnaný rozpočet 

magistrátu, zastavení prodeje majetku obce, zavedení nového systému financování 

srovnatelných služeb a nákupů zboží, transparentní veřejné zakázky a jmenování nových 

zástupců v obchodních společnostech v držení města. S hospodařením města souvisely i body 

týkající se změn v systému financování městské policie, financování sociálních služeb a změn 

v grantové politice pro vzdělávací a kulturní projekty [TOP 09 2010i: 7, 9, 15, 21 a 23]. 

Velký mediální zájem vzbudil program pro oblasti územního plánování a dopravy. 

Obsahoval tyto body: dokončení chybějících částí pražské silniční infrastruktury, výstavbu 

nových záchytných parkovišť, přípravu nové trasy D a posílení tramvajové dopravy zejména 

v centru města, pořízení nové řídicí dopravní ústředny, větší integraci železnice do systému 

městské hromadné dopravy a propojení Hlavního a Masarykova nádraží [TOP 09 2010i: 11]. 

Nejdiskutovanějším se však později stal slib vztahující se k vyřešení dopravní situace na 

Václavském náměstí a k revitalizaci této části města [Aktualne.cz 2010a]. 

Velmi konkrétní plány TOP 09 představila také v oblasti kultury a ekologie. 

V programu se strana zavázala k ochraně památek v zóně tzv. Královské cesty, Malé Strany a 

Václavského náměstí. Strana dále programově podpořila projekt Železničního muzea v areálu 

Masarykova nádraží a roli Pražské informační služby v koncepci rozvoje turismu v hlavním 

městě. Plánovala také personální změny ve vedení Galerie hlavního města Prahy a 

Symfonického orchestru hlavního města [TOP 09 2010i: 21]. Předvolební sliby v oblasti 

ekologie se týkaly například výsadby izolační zeleně, kontroly emisí vozidel, budování 

protihlukových clon, využívání technologie tichých povrchů nebo urychlení prací na 

protipovodňových opatřeních v oblasti Zbraslavi, Lahovic a Velké Chuchle [TOP 09 2010i: 

13]. Zásadním tématem se ovšem pro TOP 09 stala v oblasti ekologie především rekonstrukce 

pražské čističky: právě tuto problematiku strana (vedle výše zmíněného důrazu na 

hospodaření města) velmi aktivně nabízela nejen voličům, ale také novinářům a právě tímto 

tématem se během kampaně snažila vymezit proti politickým soupeřům. 

Program TOP 09 v Praze obsahoval i relativně oblíbené, ale zároveň obecné sliby (jako „více 

strážníků v ulicích“, „více zeleně“ a „více prevence a méně kriminality“) a řadu neurčitých 

slibů (jako například „zkvalitňovaní systému sociální péče“ či „odpolitizování územního 

plánování“). 

V sociální oblasti byl jediným opravdu konkrétním závazkem slib rozšířit služby pro 

rodiny těžce nemocných a upoutaných na lůžko [TOP 09 2010i: 15]. Otázky školství strana 
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zúžila na problematiku počtu míst v mateřských školkách a rozvoje učňovských oborů 

[TOP 09 2010i: 23]. 

Nejméně propracovanou částí programu byla kapitola věnovaná podpoře podnikání na 

území hlavního města. 

Strana v programové oblasti nereagovala na žádné aktuální okolnosti a nové kauzy. 

Program TOP 09 v Praze nebyl v průběhu kampaně měněn či upravován (ostatně jeho znění je 

možné si stále dohledat na stránkách strany). 

Program pro Prahu nebyl zpracovaný příliš detailně – z dvacetistránkového 

dokumentu se volič o plánech nového subjektu v pražské komunální politice příliš 

nedozvěděl. Obsahoval výše zmíněné body, při bližším zkoumání spíše povrchní a 

nekonkrétní. Otázkou však zůstává, zda to z marketingového pohledu nebyl záměr spíše než 

(jak by se mohlo na první pohled jevit) nechtěný výsledek. Příliš konkrétní sliby totiž mohou 

později zúžit manévrovací prostor strany jak před voliči, tak i před médii. Naopak nekonkrétní 

sliby mohou být později interpretovány dle aktuální potřeby, a jsou proto také méně závazné a 

prokazatelné. 

Klíčovým pilířem ve volební kampani však nebyl program, ale osoba lídra Zdeňka 

Tůmy. Absolutní důraz na personifikovanou podobu kampaně je hlavní charakteristikou 

komunálních voleb pražské TOP 09. Program hrál spíše roli doplňkovou, z pohledu volební 

strategie spíše dokreslující atmosféru a vyplňující obsah a prostor v komunikaci. 

 

2.2.2. Olomouc 
 

Dle již citovaného vyjádření Miroslava Grasse strana nevyužila při přípravě programu ani 

kampaně žádný průzkum a na psaní programu se kromě úzkého volebního štábu podíleli 

všichni lídři jednotlivých volebních obvodů a představitelé regionálního výboru TOP 09 

[Grass 2011: dotazník]. Obecná strategie kampaně, jak byla konzultantem Romanem 

Pavlíkem vytyčena pro výše zmíněná velká města Olomouckého kraje, stanovila i hlavní 

volební témata, jež doporučila omezit na oblast „radnice a veřejné finance“. V rámci této 

problematiky se strana TOP 09 v Olomouci měla zaměřit na transparentní rozpočet radnice, 

snížení nákladů městského úřadu, otevření úřadu novým lidem, veřejná projednávání 

s občany, průhledné zadávání veřejných zakázek a nový systém grantů pro neziskové 

organizace. Klíčovým sdělením prostupujícím celou kampaň se mělo stát: „Ušetřeme veřejné 

finance a investujme je do zlepšení života v našem městě.“ 
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 V preambuli volebního programu kritizuje TOP 09 dosavadní koalici ČSSD, ODS a 

KDU-ČSL a vyjadřuje zklamání nad dosavadním rozvojem města. Největší problém vidí 

olomoucká TOP 09 v hospodaření města: „Neefektivní hospodaření města za uvedené období 

způsobilo strmý nárůst zadlužení ze 480 milionů korun na konci roku 2001 na hodnotu 1,269 

miliardy korun na konci roku 2009.“ [TOP 09 2010b] Velmi stručný program je rozdělen do 

jedenácti programových oblastí (Město jako služba občanům, Ekonomika a hospodaření, 

Zaměstnanost a podpora podnikání, Cestovní ruch, Bezpečnost občanů, Doprava, Kvalita 

bydlení, Sociální služby a zdravotnictví, Životní prostředí, Školství a vzdělávání, Kultura a 

sport, Územní plán a rozvoj města). Nejpropracovanější pasáží programu je opět část 

věnovaná ekonomice a hospodaření města. Kromě otázky hospodaření města zdůraznil jako 

programové priority lídr olomoucké TOP 09 Ivo Vlach pro deník Právo protipovodňová 

opatření, nezaměstnanost a dopravu [Hradil 2010: 14]. 

Ani olomoucký program TOP 09 není až na pár výjimek příliš konkrétní. Objevují se 

v něm tradiční sliby jako například „více strážníků v ulicích“, „více cyklostezek“ či sliby 

podporovat kulturu a sport. Příliš konkrétní není program ani v části ekonomické, která i 

v rámci kampaně v Olomouci hrála stěžejní roli. Program v oblasti hospodaření zahrnuje tyto 

body: snížení zadlužení města, snížení provozních nákladů, optimalizaci příspěvků na provoz 

městem zřizovaných organizací, efektivní čerpání peněz z evropských fondů, nastavení 

nových pravidel pro schvalování rozsáhlých investičních projektů města, zastavení prodeje 

majetku města, průhledné veřejné zakázky, diverzifikaci daně z nemovitosti dle atraktivnosti 

lokality a změny ve financování neziskových organizací. V dalších materiálech a rozhovorech 

TOP 09 upřesňovala a konkretizovala tuto část svého programu. V placené inzerci ve vydání 

Olomouckého deníku ze dne 30. 9. 2012 Ivo Vlach uvádí, že snížení provozních nákladů 

může město docílit například výraznou redukcí pracovních míst na magistrátu (úspora se má 

týkat až dvě stě míst). TOP 09 během kampaně kritizovala zejména investiční projekt 

akvaparku jako předražený a v inzerci občany upozorňovala na jeho neprůhledné financování. 

Ivo Vlach věnoval celou svou předvolební reportáž na videokanálu TOP 09 právě 

hospodaření města a špatných kroků, kterých se radnice dopustila například rozprodávání 

svého majetku [TOP 09 2010e]. Olomoucký lídr Vlach se stal jakýmsi garantem odbornosti 

strany v problematice hospodaření města. I jeho mediální obraz měl odpovídat představě 

schopného manažera, který umí hospodařit a zodpovědně nakládat s cizím majetkem. TOP 09 

se v Olomouci snažila zdůrazňovat, že právě Vlach restrukturalizoval prostějovskou 

nemocnici a vyvedl ji ze ztrátového provozu do kladných čísel. Dokládá to například jeho 
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vyjádření pro olomoucké vydání MF DNES z 14. 10. 2010: „Přinášíme šanci pro změnu, 

chceme ozdravit hospodaření města. Máme tým, který není zkažený politikou. A já jsem v 

prostějovské nemocnici dokázal, že hospodařit umím.“ [MF DNES 2010: B1]  Z komentářů 

Vlacha i dalších lídrů je zřejmé, že TOP 09 se před volbami do zastupitelstva na podzim 2010 

snažila vyprofilovat jako strana, které leží hospodaření a zadlužení města na srdci víc než 

jiným politickým subjektům. 

Další volební lídři ze zbylých obvodů zastávali funkci garantů či odborníků strany 

TOP 09 za svěřené programové oblasti. Například Eva Machová garantovala sociální 

problematiku, Petr Navrátil se většinou vyjadřoval k územnímu plánování a životnímu 

prostředí, Karel Šimsa nejvíce odbornosti prokázal v oblasti bezpečnosti a dopravní politiky a 

Aleš Jakubec v oblasti školství a sportu. 

Ke konkrétním slibům, které TOP 09 zařadila přímo do volebního programu, patří 

například změny jednacího řádu zastupitelstva statutárního města, revize financování projektu 

výstavby tramvajové trati na Nové Sady, výstavba nového domova pro seniory na Nové ulici 

a domu s pečovatelskou službou, rekonstrukce Horního náměstí, podpora stavby východního 

silničního obchvatu, revitalizace zeleně na Svatém Kopečku, v Řepčíně, na Poděbradech, 

v Neředíně, ve Slavoníně a v Holickém lese, oživení kina Metropol a podpora dostavby 

Teoretického ústavu lékařské fakulty. Další konkrétnější sliby strana TOP 09 představila 

v rozsáhlé placené inzerci v Olomouckém deníku ze dne 30. 9. 2010, kde své volební priority 

pro jednotlivé volební obvody prezentovali jejich lídři. V obvodě 6 například TOP 09 

slibovala vybudovat společenské centrum v Droždíně, v obvodu 4 pak zklidnění dopravní 

situace v Jungamanově a Březinově ulici. Jednička druhého obvodu na kandidátce TOP 09, 

Eva Machová, voličům slibovala obnovení nočních linek. Za první obvod lákal Aleš Jakubec 

voliče na revitalizaci a zkulturnění okolí zimního stadionu, pavilonu Sempry v Bezručových 

sadech a Sokolské ulice. 

Velmi specifickým bodem je závazek TOP 09, že se zasadí o změnu volebního 

uspořádání Olomouce, tedy o zrušení pěti volebních obvodů a jejich nahrazení jedním. 

TOP 09 se společně se stranou KDU-ČSL, Zemanovci, VV a Stranou zelených stala v dubnu 

2010 signatářem petice „Za jednu Olomouc“. Cílem iniciativy „Za jednu Olomouc“ bylo 

„prosazení jednoho volebního obvodu ve městě Olomouci pro komunální volby v roce 2010“. 

Jedním z argumentů autorů petice bylo tvrzení, že „současný systém více obvodů výrazně 

nahrává voličům větších stran, v podstatě jde o zkreslení výsledku voleb ve prospěch velkých 

stran, a do značné míry předurčuje povolební ‚velkou koalici‘“ [Občanská iniciativa JEDNA 
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OLOMOUC  2010]. K petici se později přidala i Strana svobodných občanů. Petiční výbor 

v červnu 2010 oznámil, že se podařilo nasbírat 1621 podpisů. Rozdělení Olomouce na pět 

volebních obvodů však přetrvalo. Ladislav Šnevajs, lídr kandidátky KDU-ČSL v Olomouci 

v rozhovoru pro Olomoucký deník ze dne 7. července 2010 připouští, že součástí rozhovorů 

o vzniku petice za jeden volební obvod bylo i jednání o vzniku předvolební koalice, které ale 

nakonec nebylo úspěšné [Páral 2010: 1]. 

Olomoucká organizace strany TOP 09 se při přípravě kampaně a při výběru 

programových témat a priorit řídila rámcovou strategií. Program ani programové priority 

v průběhu voleb neměnila. Úspory, hospodaření města a oddlužení města se staly základním 

programovým pilířem na celou dobu kampaně TOP 09 v Olomouci. I lídr TOP 09 se 

nejčastěji vyjadřoval právě k tématu hospodaření města. 

 

2.3. Organizace volební kampaně a personální strategie 
 

Na republikové úrovni strana TOP 09 před komunálními volbami vytvořila volební štáb, jenž 

přímo zodpovídal výkonné radě TOP 09. Jeho úkolem bylo především řídit finanční 

prostředky poskytované centrálou strany, vést účetnictví, připravit a kontrolovat jednotnou 

grafickou podobu kampaně, poskytovat technické zázemí pro správu webových portálu a účtů 

na sociálních sítích, komunikovat s celostátními médii a v neposlední řadě vytvářet zázemí 

pro další volební štáby v jednotlivých městech a obcích. Jeho role byla tedy především 

koordinační a podpůrná. Nicméně existovala výjimka, kterou se stala Praha. Pražský volební 

tým byl s celostátním velmi úzce propojen a jejich aktivity se v mnoha ohledech překrývaly. 

Celostátním řízením příprav voleb do obecních zastupitelstev i do senátu byl pověřen Jaroslav 

Poláček, který zastával funkci volebního manažera strany již od samotného vzniku TOP 09. 

Poláček měl díky volbám do poslanecké sněmovny vybudovaný tým lidí, jenž fungoval i přes 

některé personální změny rovněž na podzim roku 2010 [Poláček 2010: osobní rozhovor]. Do 

týmu patřil například Petr Ducháček, který se v TOP 09 dlouhodobě staral o komunikaci na 

sociálních sítích a o on-line nástroje, kterých TOP 09 využívala před volbami. Ke spolupráci 

na přípravě komunálních voleb byl přizván také kreativec a copywriter David Brada, dále 

odborníci z agentury Lavmi a mnoho dalších. 
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2.3.1. Praha 
 

Pražský rozpočet umožnil zapojení více lidí do přípravy kampaně, avšak je třeba také mít na 

paměti, že rozlohou je Praha větší a kandidovalo v ní mnohonásobně více kandidátů než 

v Olomouci či jiných městech. Prahu výrazně odlišovaly od ostatních regionálních štábů dvě 

věci – tou první byla pozornost, jaká se k pražské kampani upínala; tou druhou skutečnost, že 

si Praha vybudovala specifickou strukturu organizačního týmu (ten si rozdělil pravomoci a 

úkoly s celostátní volebním štábem), ale především zapojila do volební kampaně ve velké 

míře externí subjekty. V Praze se TOP 09 rozhodla najmout na organizaci kampaně 

profesionální produkční agenturu, která měla na základě rámcové strategie a plánu TOP 09 

realizovat nejen celou kampaň do voleb do zastupitelstva hlavního města, ale i do všech 

jednotlivých městských částí. Touto agenturou se bez výběrového řízení stala agentura About 

production, hlavním manažerem pražské kampaně se pak stal ředitel agentury Petr Hrubeš. 

Agentura About production byla založena oficiálně v roce 2009, jejím jediným 

majitelem je Martin Příhoda. Agentura se specializuje na pořádání různých kulturních a 

společenských akcí. V minulosti její zakladatelé, Martin Příhoda a Petr Hrubeš, organizovali 

senátní kampaň pro Svatopluka Karáska či Jaromíra Štětinu. Před volbami do Poslanecké 

sněmovny ČR agentura spolupracovala s týmem Karla Schwarzenberga. Právě na základě této 

spolupráce byla agentura oslovena s nabídkou ujmout se volební kampaně TOP 09 v Praze. 

Petr Hrubeš si následně vybral další spolupracovníky, avšak průběh kampaně byl na 

pravidelných týdenních schůzkách vyhodnocován a kontrolován také pražským volebním 

štábem TOP 09, který strana v červnu 2010 ustavila. Jeho členy byli Jaroslav Poláček, 

František Laudát, Tomáš Hudeček, Gabriela Leitkopová, zástupce agentury Lavmi, Petr 

Hrubeš za About production a později i Zdeněk Tůma. 

Nezávisle na pražském volebním štábu a agentuře About production fungoval i tým 

kolem Zdeňka Tůmy – ten se skládal z jeho osobního asistenta Jiřího Lukáče a dvou poradců, 

Víta Glosera a Pavlíny Bolfové. Samostatně se také scházela a pracovala redakční rada 

volebních novin TOP 09 v Praze, Pražského kurýra. Tuto radu vedl poslanec Daniel Korte, 

dále v ní zasedal David Bartoň z About production, Albert Kubišta a střídavě některý 

z pracovníků grafického studia Lavmi. 

Za výkonnou složku (a to včetně vypracování rozpočtu kampaně, scénáře a 

harmonogramu) byla zodpovědná agentura About Production. Agenturní tým pod vedením 

Petr Hrubeše zahrnoval přibližně devět až deset lidí pracujících na kampani na plný úvazek. 

Rozdělení pravomocí bylo následující: David Bartoň zodpovídal za veškerou externí 
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komunikaci a přípravu všech textů, které byly určeny do volebních materiálů, do placené 

inzerce či na web. Barbora Latečková koordinovala komunikaci mezi agenturou a TOP 09, a 

to včetně všech kandidátů ze všech volebních obvodů. Štěpán Suchochleb připravoval off-

home kampaň, jež zahrnovala všechny druhy outdoorové reklamy. Organizace kontaktní 

kampaně byla v kompetenci Veroniky Vaculíkové a Ivana Šímy. Zázemí týmu a 

administrativu zajišťovala Martina Nováková. V neposlední řadě měl tým agentury vlastní 

účetní, Zuzanu Martincovou, za přípravu a průběžnou kontrolu rozpočtu zodpovídal Martin 

Příhoda. 

Velký podíl na kampani měli i další lidé z celostátní a regionální kanceláře TOP 09 – 

například Anna Stará, která koordinovala dobrovolníky z řad podporovatelů TOP 09, Jan 

Jakob, tehdejší tiskový mluvčí TOP 09, Lukáš Tito, účetní strany, Lenka Koudelková, 

asistentka Jaroslava Poláčka, a především Eva Marečková, manažerka pražské regionální 

organizace TOP 09, jež zajišťovala také komunikaci s kandidáty a členy TOP 09 s volebním 

štábem. 
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Obrázek č. 4 – Organizační struktura volební kampaně v Praze 

 

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

Jak již bylo řečeno, pouze část kandidátů měla předcházející zkušenosti s volbami a velmi 

málo kandidátů mělo ve své dřívější kariéře možnost komunikovat s médii. Proto se strana 

TOP 09 rozhodla, že kandidáty na volitelných místech bude školit v mediální komunikaci 

a vystupování na veřejnosti po dobu volební kampaně. Školení probíhala celý týden 

v pronajatém penzionu v blízkosti Prahy, prošlo jimi dvacet kandidátů z kandidátní listiny do 

zastupitelstva hlavního města a první dva až tři z kandidátních listin do jednotlivých 

městských částí Prahy [Hudeček 26. 1. 2011: osobní rozhovor]. Jejich školiteli byli Petr 

Hrubeš, David Bartoň z About production a novinář a pedagog Jan Urban. Cílem školení 

podle slov Petra Hrubeše bylo, „abychom zjistili, co je to za lidi a jak vystupují na veřejnosti 

(…) jak mluví a o čem mluví, a pak je usadili do kontextu programu (…) snažili jsme se jim 

pomoct, aby v rámci TOP 09 vystupovali kompaktně.“ [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovor] 

Model spolupráce strany TOP 09 s externí agenturou, která měla pro Prahu připravit 

kampaň na klíč a vytvářet zázemí pro kandidáty tak, aby se mohli setkávat a komunikovat 

s voliči, nefungoval hladce. About production a TOP 09 vnímají s odstupem času spolupráci 

velmi odlišně, ale zpětně se shodují, že nedostatek času, financí i zkušeností na obou stranách 

byl kamenem úrazu celé organizačně-produkční části volební kampaně. Obě strany hodnotí 
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přístup svého partnera jako neprofesionální a nezkušený. Viz vyjádření Evy Marečkové: 

„Myslím, že náš problém byla komunikace a špatná volba osoby manažera kampaně. Ale to 

teď víme, že to musíme do příště změnit.“ [Marečková 2. 2. 2011: osobní rozhovor] Marek 

Doležal z TOP 09 komentoval spolupráci s externí agenturou slovy: „Pan Hrubeš nás 

přesvědčil, že o volební kampani neví nic, tak jsme si to raději udělali sami.“ [Doležal 

3. 3. 2011: osobní rozhovor] Naopak Petr Hrubeš viděl jako největší problém při spolupráci s 

TOP 09  to, že kompetence nebyly při organizaci kampaně jasně rozděleny a zároveň 

docházelo ke komunikačním problémům mezi kandidáty TOP 09 a agenturou: „Ta 

komunikace byla nesmírně obtížná. Byli jsme postaveni před 850 kandidátů, kteří se nikdy 

předtím, tedy většina z nich, v politice neangažovali a ani neměli jasné představy, do čeho 

jdou. Takže v tak krátkém časovém úseku se to dá zvládnout jen s jasnou komunikační 

strukturou. Navrhli jsme, že každá ta městská část Prahy má svého šéfa a koordinátora (…) 

právě osoba koordinátora byla nesmírně důležitá (…) musel komunikovat ve své buňce 

nahoru i dolů (…). Muselo to tedy jet po lince, že zadáte úkol, návrh jsme si nechali schválit a 

den po schůzi hlavního volebního štábu byla schůzka koordinátorů, kde to šlo ven. Ale 

předpoklad byl, že ti koordinátoři to udělají. A tohle byl ten problém, že se to nedělo, že 

komunikace u nich vázla.“ [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovor] 

Struktura kompetencí i systém komunikace byl v Praze v průběhu voleb značně 

nepřehledný a do jisté míry i zbytečně komplikovaný. Odráží se v něm snaha strany udržet 

nad děním kontrolu a řídit většinu rozhodnutí. Na druhou stranu TOP 09 nedisponovala 

v době komunálních voleb v roce 2010 dostatečně hustou sítí členů a podporovatelů, kteří by 

byli schopni kampaň zorganizovat interně bez pomoci dalších subjektů. Nedostatek času 

a překotná příprava strategie i harmonogramu kampaně přispěla k vážným organizačním 

a komunikačním problémům, jež měly vliv i na množství práce, kterou volební týmy byly 

schopné stihnout. Produkci a organizaci velmi komplikovaly také nejasnosti zadání, schválení 

konečné verze rozpočtu až 15. 10. 2010, nespecifikované kompetence týmu About production 

a nedisciplinovanost kandidátů do zastupitelstva hlavního města, ale i do městských částí. 

Samostatnou kapitolu tvořily týmy kolem Zdeňka Tůmy a skupina příznivců strany, 

která stála za tzv. guerillovou volební kampaní. Tým Zdenka Tůmy spolupracoval především 

s pražským volebním štábem, ale nikdy se nestal integrální částí produkčního týmu, fungoval 

naprosto nezávisle, i když byl schopen své aktivity časově i kompetenčně koordinovat 

s dalšími organizačními složkami volební kampaně. 



66 

 

Pro úplnost je nutné blíže zmínit i organizovanou skupinu stojící za guerillovou 

kampaní, jež byla namířena proti radě hlavního města, vedené v období 2006–2010 stranou 

ODS. Využívání guerillových metod v rámci předvolebních příprav obecně, a u strany 

TOP 09 zvláště, představuje zajímavé téma, jež by si zasloužilo samostatné pojednání, zde se 

alespoň stručně zmíníme o základních rysech guerilly v Praze, aby tak vyvstal co 

nejucelenější obraz průběhu celé kampaně. 

Guerilla marketing je definován jako forma reklamy, jež se snaží co nejagresivněji 

a nejefektivněji zaujmout široké spektrum zákazníků, popřípadě voličů, v co nejkratší době 

a s co nejmenšími náklady. Tento termín poprvé použil J. C. Levinson v roce 1984 ve své 

knize Guerilla marketing. Termín zastřešuje všechny myslitelné formy komunikace, které 

jsou neobvyklé, neotřelé, zábavné, interaktivní a velmi často operující s momentem 

překvapení, přesto však mají konkrétní cíl [Levinson 2009: 19–23]. 

Pražská volební kampaň TOP 09 tímto způsobem operovala s iniciativou Openkrad.cz, 

která formou happeningů a webových stránek upozorňovala občany Prahy na praktiky 

některých politiků, zejména z řad ODS, během jejich vládnutí v letech 2006–2010 a na 

některé podezřelé zakázky města, spojené například s čipovou kartou opencard. Tvůrci této 

guerillové kampaně patřili k příznivcům TOP 09, nicméně s její organizací neměla strana 

TOP 09 pro veřejnost viditelně nic společného, i když o aktivitách iniciativy Openkrad.cz 

dopředu věděla a průběžně o nich byla informována prostřednictvím Gabriely Leitkopové, 

která byla členkou pražského volebního štábu [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovor 

a Leitkopová 10. 2. 2011: telefonická komunikace]. 

Volební štáb TOP 09 v Praze fungoval ještě i po skončení voleb v době vyjednávání 

radniční koalice, tým About production však byl bezprostředně po volbách rozpuštěn. Petr 

Hrubeš se následně soustředil jen na dodání podkladů pro uzavření účetnictví, závěrečnou 

zprávu o průběhu kampaně agentura nevypracovala, neboť ze strany TOP 09 nebyl vyjádřen 

zájem [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovory]. 

Máme-li shrnout pražské poměry, míra zapojení externích subjektů, agentur, poradců a 

specialistů do přípravy kampaně v Praze byla překvapivě velmi vysoká. Strana nechala 

klíčovou část – komunikaci a exekuci kampaně – na agentuře, která v minulosti pracovala 

i pro jiné politické stany (například pro Stranu zelených), ale přitom si nestanovila jasná 

pravidla, jaké kompetence agentuře svěří, a jaké již nikoliv. Výkon agentury About 

production přímo ovlivnil výslednou podobu kampaně a image, kterou kandidáti do 
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zastupitelstva hlavního města získali před voliči. Strana si ponechala kontrolu zejména ve 

finanční oblasti a průběh kampaně kontrolovala během pravidelných schůzek. 

Tím, že strana přenechala agentuře About production zodpovědnost za organizaci celé 

kampaně, umožnila agentuře získat cenné informace o kvalitě a schopnostech jednotlivých 

kandidátů (například o jejich řečnických a organizačních schopnostech nebo o míře osobního 

nasazení v průběhu kampaně). Tyto informace však v budoucnosti nebudou plodně zúročeny, 

stejně tak TOP 09 nemíní v další kampani využít zkušeností lidí z této agentury, neboť obě 

strany – jak TOP 09, tak i About production – jednoznačně vyloučily možnost budoucí 

spolupráce [Marečková 2. 2. 2011 a Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovory]. 

Velkou výhodou spolupráce nicméně pro TOP 09 bylo, že jí agentura nahradila 

chybějící personální zázemí a aparát. Je totiž otázkou, zda by strana v Praze vůbec zvládla bez 

pomoci odborníků externistů kampaň organizačně a logisticky sama zvládnout. 

 

2.3.2. Olomouc 
 

Organizační struktura kampaně byla v Olomouci mnohem jednodušší, kandidáti do 

olomouckého zastupitelstva se zde totiž překrývali s volebním štábem. Míra zapojení 

kandidátů se sice lišila, a tak přirozeně vzniklo jádro štábu, jehož stálými členy se stali ti 

kandidáti, kteří věnovali kampani nejvíce času a energie, ale ve volebním štábu se neobjevil 

nikdo, kdo by zároveň nefiguroval na kandidátce do zastupitelstva města. 

Regionální olomoucká organizace při přípravě strategie pro volby do zastupitelstva 

spolupracovala s několika odborníky z oboru reklamy a public relations. Jedním z nich byl 

Miroslav Grass, který je zároveň členem strany i členem výboru regionální organizace 

Olomouc. Původní profesí novinář a později majitel olomoucké PR agentury  Eufour PR, 

s. r. o., působil v Olomouci jako hlavní koordinátor kampaně. Druhým odborníkem, s nímž 

strana v Olomouckém kraji konzultovala své aktivity, byl Roman Pavlík z agentury 

Fleishman-Hillard. Pavlík pro stranu připravil již zmíněnou komunikační strategii pro města 

Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Šumperk a Jeseník. Během kampaně se soustředil 

kromě Olomouce zejména na Přerov a na zapojení poslankyně Chalánkové do kampaně do 

obecních zastupitelstev v celém Olomouckém kraji [Pavlík 14. 12. 2010: osobní rozhovor]. 

 Základní volební tým tvořili v Olomouci tři lidé, kteří aktivně spolupracovali 

s jednotlivými lídry volebních obvodů. V týmu pracoval již zmíněný Miroslav Grass, dále 

Irena Šnajdrová, která zastávala zároveň pozici krajské manažerky, a třetí členkou týmu se 

stala Kateřina Šišková, jež byla i asistentkou poslankyně Jitky Chalánkové, a zajišťovala tak 
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komunikaci s poslanci za Olomoucký kraj a koordinovala jejich zapojení do volební kampaně 

v celém kraji. Z vyjádření Miroslava Grasse vyplynulo, že spolupráce s vedení strany v Praze 

probíhala relativně úzce, a to i přes vzdálenost, která obě města dělí, a přesto, že na přípravu 

voleb v Olomouci bylo relativně velmi málo času. Grass zpětně zdůrazňuje: „Celostátní 

volební štáb fungoval jako zdroj informací a zkušeností, díky němuž se podařilo celou 

kampaň lépe zvládat. Navíc poskytl regionům podporu přímo z centrály, jako například 

billboardy a jiné velkoplošné nosiče v celostátních sítích, nadstandardní slevy v médiích i na 

naši regionální inzerci, poradenství a školení pro kandidáty a volební štáby, zvýhodněný tisk 

materiálů a podobně.“ [Grass 2011: dotazník] 

 

Obrázek č. 5 – Organizační struktura volební kampaně v Olomouci 

 

 

  Zdroj: zpracováno autorkou 
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 Volebnímu štábu v Olomouci pomáhali i dobrovolníci z řad podporovatelů strany, ale 

i jejich přátel a příbuzných a právě s jejich podporou probíhala většina předvolebních akcí 

v Olomouci. 

 S vyhlášením výsledků voleb volební štáb v Olomouci de facto zanikl. Strana se navíc 

na jednání, která řídil její lídr Ivo Vlach, poměrně rychle dohodla na koaliční spolupráci 

s ODS a KDU-ČSL. 

 

2.4. Kontaktní kampaň 

 

2.4.1. Praha 
 

Kontaktní kampaň byla hlavní složkou celé volební kampaně do zastupitelstva hlavního města 

a v rozpočtu představovala skoro 45 % všech nákladů. Úspěch kontaktní kampaně však 

nezávisel jen na sladění organizace volebního týmu, ale především na míře zapojení 

kandidátů. Regionální manažerka vysvětlovala, s čím se při organizaci kontaktní kampaně 

setkávala: „Většina našich kandidátů neměla politické zkušenosti, nejsou zvyklí dělat polit iku. 

Nemají zkušenost mluvit s voličem. Takže to pro ně bylo docela obtížné, jít na ulici a 

komunikovat s lidmi na stáncích. Ale zase si nemyslím, že to bylo špatné. Ale všechno to 

pramenilo z nezkušenosti.“ [Marečková 2. 2. 2011: osobní rozhovor] 

Kontaktní kampaň byla zahájena již první oficiální den volební kampaně TOP 09 

 v Praze. Kandidáti i stranické vedení TOP 09 přicestovali na tiskovou konferenci ve 

speciálně upravené tramvaji číslo 9, která byla potištěna klíčovými slogany TOP 09 ke 

komunálním volbám a tváří Zdeňka Tůmy. Touto tramvají pak mohli Pražané cestovat až do 

voleb. 

 

Tabulka č. 4 – Harmonogram kontaktní kampaně TOP 09 v Praze (pouze do 

zastupitelstva hlavního města) 

 

DATUM AKCE 

9. září 2010 Zahájení kampaně jízdou v tramvaji TOP 09 a tisková konference 

12. září 2010 Vinobraní TOP 09 v Troji za účasti Zdeňka Tůmy 

17. září 2010 S TOP 09 na parníku za účasti Zdeňka Tůmy (volební akce místní organizace 
TOP 09 na Praze 7 a 8) pod heslem „Neplavete v tom sami“ 
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19. září 2010 Pražské cyklozvonění se Zdeňkem Tůmou 

20. září 2010 Politická debata o dopravních řešeních v Praze, pořádaná sdružením Auto*mat za 

účasti Tomáše Hudečka z TOP 09 

23. září 2010 Debatní večer „Praha kulturní“ 

25. září 2010 Debata lídrů a kandidátů na primátora o pražské dopravní situaci v ZŠ Londýnská, 
pořádaná sdružením Auto*mat 

25. září 2010 Velká podzimní cyklojízda (za účasti Zdeňka Tůmy) 

26. září 2010 Běžecký závod v Běchovicích (za účasti Zdeňka Tůmy) 

30. září 2010 Debata s názvem CESTY, ULICE, MOSTY – DOPRAVA V PRAZE 
V MINULOSTI, SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI za účasti Františka Laudáta 

30. září 2010 Diskusní večer TOP 09 na téma „Václavák je Praha“ 

2. října 2010 Pojďme s Karlem na Ovar za účasti Zdeňka Tůmy 

4. října 2010 Předvolební diskuse volebních lídrů v Praze se studenty středních škol 

5. října 2010 Recitační večer 60 LET OD PŘÍCHODU HRABALA DO LIBNĚ, organizovaný 

sdružením Auto*mat (za účasti Zdeňka Tůmy) 

6. října 2010 Veřejná debata volebních lídrů „Jaká bude Praha po volbách?“ 

6. října 2010 Vzdušná kampaň s TOP 09 na náměstí Jiřího z Poděbrad 

9. října 2010 cyklojízda TOP 09 s kandidátem na primátora Prahy Zdeňkem Tůmou 

11. října 
2010 

Debatní večer „Praha má future systém“ 

13. října 

2010 

Diskuse se Zdeňkem Tůmou v restauraci Kabinet 

14. října 

2010 

Ukončení kontaktní kampaně na informačním stánku TOP 09 

Zdroj: Zpracováno autorkou dle dostupných dat z webových stránek a různých dokumentů 

TOP 09, volebních tiskovin, vlastních poznámek z průběhu kontaktní kampaně, z mediálních 

výstupů i z rozhovorů s členy volebního štábu. 

 

Kontaktní kampaň do zastupitelstva hlavního města se ve velké míře prolínala s akcemi, které 

si pro voliče připravila jednotlivá místní sdružení TOP 09 ve všech pražských městských 

částech. Na své vlastní akce zvala TOP 09 v městských částech především Zdeňka Tůmu, 

který se touto formou představoval velmi širokému spektru voličů. Zdeněk Tůma tak 

například 17. 9. 2010 zavítal na akci místní organizace Prahy 7 a 8, jež se konala na parníku, 

nebo na koncert Aby Praha byla TOP, který na Ovocném trhu organizovali kandidáti do 

zastupitelstva v Praze 1. 
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Kontaktní kampaň k volbám do zastupitelstva hlavního města i do jednotlivých 

městských částí stála podle volebního manažera Petra Hrubeše na třech pilířích: „Hospoda to 

bylo ‚Na pivo s…‘ (…) Druhým pilířem byla diskuse nebo přednáška. A třetím happening.“ 

[Hrubeš 2011: osobní rozhovor] Koncept „Na pivo s…“ byl v Praze realizován především na 

úrovni městských částí, avšak až na výjimky bez účasti Zdeňka Tůmy, který tuto formu 

kontaktní kampaně odmítl („Takže jsme tohle vynechali. Tůma tohle nedělal, protože ho 

nebudeme nutit do něčeho, co je mu proti srsti. Takže jsme naopak vymysleli cyklojízdu.“ 

[Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovor]). „Na pivo s…“ organizovaly místní organizace a kromě 

vlastních kandidátů na ně zvaly i kandidáty do zastupitelstva hlavního města (například 

13. 10. 2010 podobnou akci zorganizovali na Praze 3, kam dorazila nejen kandidátka na 

starostku MČ Prahy 3, ale i lídr jednoho z volebních obvodů hlavního města a poslankyně za 

Prahu 3). Jednotlivých akcí na lokálních úrovních bylo značné množství a v souhrnném 

harmonogramu nejsou uváděny, neboť byly primárně organizovány městskými částmi. 

Před volbami uspořádala TOP 09 tři diskusní večery pro širší odbornou veřejnost. 

První nesl podtitul „Praha kulturní“ a proběhl 23. září 2010 v Lucerně. Společně s kandidáty 

TOP 09 na téma rozvoje kultury v Praze diskutovali například Helena Třeštíková, Dušan 

D. Pařízek, Marta Smolíková a mnoho dalších. Druhé diskusní fórum se konalo 30. září 2010 

opět v Lucerně na téma revitalizace Václavského náměstí. Trojici diskusních panelů uzavíral 

večer nazvaný „Praha má future systém“, pořádaný 11. října 2010 na Nové scéně Národního 

divadla. Kandidáti TOP 09 zde s voliči i pozvanými odborníky (např. Adam Gebrian, Igor 

Kovačevič, Ivan Vorel, Jakub Cigler, Jan Jehlík, Jan Kasl, Josef Pleskot, Petr Durdík, Václav 

Malina a další) hovořili o urbanistice. Z dalekosáhlejších plánů musel ovšem volební tým 

v průběhu kampaně částečně slevit: „Měli jsme připravené akce, které měly být zajímavé pro 

širší odbornou veřejnost, tedy pro ony ‚opinion makers‘. Udělali jsme debatu ‚Praha kulturní‘. 

Těch akcí mělo tedy původně být víc, ale jak se to začalo mlít, tak jsme zjistili, že 

představitel, kterého tam chceme prodat, nemůže nebo neměl čas se připravit. Chtěli jsme 

například udělat akci k čističce odpadních vod. Ale najednou jsme zjistili, že náš kandidát 

není připravený, protože v té době neexistovaly expertní týmy a nebyl nikdo, kdo by to 

připravil (…) Takže z akcí, kterých mělo být sedm, se realizovaly čtyři.“ [Hrubeš 3. 5. 2011: 

osobní rozhovor] Oněmi čtyřmi velkými akcemi byly tři výše zmíněné diskusní večery 

a „Primátorská cyklojízda s TOP 09“, pořádaná 9. 10. 2010. 

 Zdeněk Tůma jako formu setkání s voliči výrazně preferoval různé sportovní události. 

Vedle primátorské cyklojízdy jel 19. 9. 2010 – podporován svými příznivci – na tzv. 
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Pražském cyklozvonění. O týden později se účastnil Velké podzimní cyklojízdy sdružení 

Auto*mat a na konci září participoval i na tradičním běžeckém závodu v Běchovicích. 

 V měsíci říjnu pak nejen kandidát na primátora Zdeněk Tůma, ale i další lídři 

volebních obvodů trávili svůj čas na informačních stáncích, které měla TOP 09 po Praze 

celkem tři – na Jungmannově náměstí a u stanic metra Anděl a I. P. Pavlova. V posledních 

dvou týdnech před volbami fungovaly tyto stánky nepřetržitě. Tuto část volební kampaně 

popisoval Petr Hrubeš takto: „... prezentovali jsme velkou sedmičku, hodinu co hodinu tam 

byl nějaký kandidát, rozdávali jsme letáky, dělali promo akce“, [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní 

rozhovor] 

 V neposlední řadě kandidáti přijímali pozvání na různá debatní klání a jiné akce, kde 

podobně jako jejich političtí konkurenti měli možnost před občany prezentovat své názory. 

Jedná se například o debatu pražských volebních lídrů k dopravní situaci v Praze 

z 25. 9. 2010, veřejnou volební diskusi s názvem „Jaká bude Praha po volbách?“, pořádanou 

6. 10. Agorou CE, či o setkání a předvolební diskusi lídrů se studenty pražských středních 

škol ze dne 4. října 2010 [Lehovcová-Suchá 2010]. Kandidáti Zdeněk Tůma a Tomáš 

Hudeček přijali také pozvání na akce zaštítěné sdružením Auta*mat (diskuse o problematice 

cyklostezek v Praze a kulturní večer věnovaný Bohumilu Hrabalovi). 

 Oficiálně byla kontaktní kampaň ukončena 14. 10. 2010 v 18 hodin na informačním 

stánku TOP 09 za přítomnosti Zdeňka Tůmy a dalších kandidátů. 

 Do kontaktní kampaně je nutné zahrnout i guerillovou část kampaně TOP 09, ke které 

se strana sice veřejně nepřihlásila, která ale – jak již bylo zmíněno výše – probíhala v přímé 

koordinaci s volebním štábem [Hrubeš 2011: osobní rozhovor]. Dne 23. 9. uspořádala 

iniciativa Openkrad.cz happening na Staroměstské radnici v Praze. Místo bylo zvoleno tak, 

aby sousedstvím s magistrátem naznačovalo spojitost s vedením města. Účastníci happeningu 

se převlékli do masek, do ulic symbolicky vypustili krysy a na zeď radnice vyvěsili 

transparent. Krysy měly značit, dle vyjádření organizátorů, „mafiánské vedení pražského 

magistrátu“, jež iniciativa překřtila na „megaztrát hlavního města“ [Lidovky.cz 2010]. Druhou 

akci iniciativa připravila na předvečer voleb, tedy na 13. 10. 2010, na večerní hodiny: na 

budovu magistrátu na Mariánském náměstí promítala světelnou show v podobě komiksů a 

hesel. Kritizovala opět zakázku na čipovou kartu Dopravního podniku. Iniciativa si své 

počínání natočila na video, které prostřednictvím serveru Youtube šířila napříč internetem.  
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2.4.2. Olomouc 

 

V Olomouci byla kampaň zahájena 9. září tiskovou konferencí, na které byl představen 

program a lídři všech obvodů. Podoba kampaně byla výrazně ovlivněna faktem, že město bylo 

rozděleno na 5 volebních obvodů, ale Olomouc zároveň nemá radnice městských částí, takže 

TOP 09 jako malá a ve městě nová strana neměla příliš velkou možnost zacílit přímo na 

místní drobné problémy, a musela tak kampaní pokrýt celé území města. 

 

Tabulka č. 5 – Harmonogram kontaktní kampaně TOP 09 v Olomouci 

DATUM AKCE 

17. září 2010 Veřejná debata o zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem 

23. září 2010 „Předvolební kotlík“. Debata s kandidáty na primátora Olomouce 

24. září 2010 Na pivo s TOP 09 v Olomouci, restaurace Krodkodýl 

25. září 2010 Na pivo s Ivo Vlachem v hostinci Na Blajchu 

28. září 2010 Házenkářské utkání Droždína proti Senici na Hané s kandidátem Ivo Vlachem 

29. září 2010 Exhibiční zápas ve florbale s TOP 09 

29. září 2010 Moderovaná diskuse s kandidáty na primátora v Olomouci za účasti Ivo Vlacha 

4. října 2010 Meeting TOP 09 na Horním náměstí 

7. října 2010 Na ryby s TOP 09. Setkání s kandidáty TOP 09 v Olomouci v areálu Kaproland  

8. října 2010 Kuličkiáda s TOP 09 v obvodě č. 4  

8. října 2010 Setkání s kandidáty do komunálních voleb a s kandidátem na senátora. 

9. října 2010 Meeting TOP 09 v Olomouci s kandidáty do komunálních voleb a s kandidátem 
na senátora. 

9. října 2010 „Dejte penaltu olomoucké koalici“ – setkání s voliči na fotbalovém hřišti 

v Nemilanech 

10. října 2010 Fotbalový den pro rodiče a děti s TOP 09 v Lazcích za účasti Ivo Vlacha 

12. října 2010 Meeting TOP 09 v Olomouci s kandidáty do komunálních voleb a s kandidátem 

na senátora. 

Zdroj:Zpracováno autorkou dle dostupných dat z webových stránek a z různých dokumentů 

TOP 09, volebních tiskovin, vlastních poznámek z průběhu kontaktní kampaně, z mediálních 

výstupů i z rozhovorů s členy volebního štábu. 
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Kontaktní kampaň začala 17. 9. 2010 veřejnou debatou o zdravotnictví, jejímž hlavním 

hostem byl ministr zdravotnictví Leoš Heger, na organizaci této debaty se aktivně podíleli 

kandidáti TOP 09 do zastupitelstva města Olomouc. Tato akce měla veřejnosti připomenout 

mimo jiné důvody, proč jí voliči v parlamentních volbách dávali hlas, a poukázat na to, že 

plnění programu teprve začíná a zbývá celá řada témat nejenom na celostátní úrovni, kterým 

je třeba se věnovat – proto by voliči neměli zapomínat ani na nadcházející komunální volby. 

 Další týden následovala diskuse o čistě lokálních problémech nazvaná „Předvolební 

kotlík“. Do této debaty, organizované Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého 

kraje, byli pozváni všichni kandidáti na olomouckého primátora, včetně Ivo Vlacha z TOP 09. 

Strana TOP 09 využila této akce a zvala na ni prostřednictvím webu i sociálních sítí své 

příznivce. 

 Intenzivní fáze kontaktní kampaně však probíhala až od 28. 9. do 12. 10. 2010 a 

gradovala v posledním týdnu před konáním voleb. TOP 09 v Olomouci postavila kontaktní 

kampaň na třech základních pilířích. Prvním z nich byly moderované diskuse, druhým 

společenské a sportovní akce pořádané stranou (například akce Na ryby s TOP 09, Kuličkiáda 

s TOP 09, Fotbalová utkání kandidátů TOP 09, Exhibiční sportovní utkání, Dětský den 

s TOP 09 a další). Třetím pilířem byly předvolební meetingy přímo v ulicích města. Během 

meetingu strana propagovala trička s nápisem „TOP 09 miluje Olomouc“, přičemž využila 

nápadu, jenž se poprvé objevil v pražské kampani. Kandidát na primátora Zdeněk Tůma zde 

postavil svou kampaň na jednoduchém heslu „Prahu si beru na triko“, provázeném výrobou 

propagačních triček. Obzvláště trika využívající nápis „Já [tj. TOP 09] miluji své město“ měla 

spontánní odezvu i v ostatní volebních štábech mimo Prahu: nápad se rozšířil například do 

Ostravy, Karviné, Plzně či právě Olomouce. 

 Strana TOP 09 se na setkáních s voliči snažila především představit kandidáta na 

primátora, který se všech akcí kontaktní kampaně účastnil. Předvolební kontaktní kampaň 

TOP 09 v Olomouci byla propojena i s volební kampaní kandidáta na senátora v obvodě č. 61 

Jiřího Kleina – ten se meetingů účastnil společně s lídry volebních obvodů. Závěrečný 

meeting strana zorganizovala již 12. 10. 2010, nikoliv v poslední den zákonem povolené 

volební kampaně, poslední možnosti k sebepropagaci tak strana nevyužila. 
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2.5.  Obsahová analýza vizuální reklamy 
 
Grafická podoba prezentace TOP 09 před volbami do obecních zastupitelstev se příliš nelišila 

od vizuálního pojetí reklamních a inzertních materiálů strany před volbami do PS PČR. 

Strategií strany nejenomže nebylo grafický styl měnit, image strany měla být naopak 

upevněna budováním vizuálně jednotné propagace. Jaroslav Poláček k tomu poznamenal: 

„Topka je nová značka, já jsem rád, že etablovaná. Ale myslím, že si nemůže dovolit 

hazardovat s tou značkou, že by ji dramaticky změnila, nebo měnila každý půl roku, rok (…) 

Já si myslím, že bylo dobře, že jsme to tak neměnili, a spíš ji posílili.“ [Poláček 24. 11. 2010: 

osobní rozhovor] 

 Zpracování grafického manuálu pro obecní volby dostalo za úkol studio Lavmi, které 

již na jaře zvítězilo ve výběrovém řízení a zpracovávalo i kompletní grafické podklady pro 

kampaň do PS PČR. Strana ve spolupráci s Davidem Bradou, který spolupracoval s reklamní 

agenturou DDB i studiem Lavmi, vytvořila jednotící linku kampaně do obecních 

zastupitelstev. Tato linka byla později provázána s celkovým grafickým pojetím kampaně. 

Základním motivem se stal opakující se slogan „Víc, než myslíte“, popřípadě variovaný do 

modifikací „Dříve, než si myslíte“ a podobně. 

Grafický manuál byl, dle Jaroslava Poláčka, schválen celostátním štábem a postoupen 

do regionů k 1. 8. 2010. Manuál čítá 26 stran a pokyny pro zpracování reklamním materiálů 

se vztahují na volby nejen do obecních zastupitelstev, ale i do senátu. Strana nejenže 

neodlišila volby do senátu, ale naopak obě kampaně záměrně vizuálně sjednotila. V úvodu 

materiálu se dočteme: „Smyslem je, aby billboardy na Plzeňsku jako by z oka vypadly těm ve 

východních Čechách (…) a v neposlední řadě, abychom dodržovali textový koncept kampaně, 

kterým je myšleno kandidátovo sdělení ve spojení se sloganem VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE. 

Tento model prosím bezvýhradně dodržujte (…), protože pak ukazujeme jednotnost. A 

upevňujeme značku TOP 09.“ Mottem manuálu je: „Chceme být vidět, chceme být jednotní.“ 

[TOP 09 2010c: 2] Regionální organizace byly dokonce vyzvány, aby v případě, že chtějí 

vytvořit reklamní materiály odchylující se od manuálu, poustoupily náhled celostátnímu 

volebnímu štábu ke schválení. 

 Grafika využívala zejména čtyř prvků. Důležitou roli hrálo logo a jeho barvy, které 

tvořily výchozí typografický prvek. Dále to byl již zmíněný slogan, který doprovázel všechna 

hesla ve všech obcích, posledním pak známka s portrétem Karla Schwarzenberga s razítkem 

„Doporučeně“. Motiv známky využívala strana již v minulosti a v obecních volbách jej pouze 
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zopakovala. Pro stranu byla osoba knížete symbolem a jeho přítomnost na reklamních 

materiálech zdůrazňovala, že každý kandidát TOP 09 do zastupitelstva obcí po celé ČR má 

jeho plnou podporu. Fotografie Karla Schwarzenberga stojícího v pozadí každého kandidáta 

tvořila další pilíř grafické podoby volebních materiálů. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že na grafickou čistotu prezentace byl kladen ze strany 

celostátního štábu obrovský důraz. Přestože TOP 09 nominovala ve volbách přes 11 000 

kandidátů, snažila se udržet komunikační linku napříč celou Českou republikou maximálně 

jednotnou. 

 Volební manažer v rámci rozhovoru, který s ním byl veden, upozornil, že témata, která 

si místní sdružení zvolila pro svou inzertní a volební propagaci na plakáty, byla jejich 

zodpovědností. Přesto připouští, že některé místní kandidátky neměly o centrálně nakoupené 

inzertní plochy zájem například z důvodů nedostatku financí na vytištění potřebných plakátů 

či billboardů. Tyto volné plochy zaplnila celostátně cílená komunikace, opírající se zejména 

o spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. Celostátní volební štáb za tím účelem schválil 

slogan „Starostové vědí, co je u vás potřeba“. Toto heslo mělo dle Jaroslava Poláčka posílit 

celkový „brand strany a dle zpětného hodnocení strany mělo pozitivní vliv na voliče TOP 09“ 

[Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovory]. 

 Centrální kancelář strany po skončení obecních voleb požádala své regionální 

organizace o zaslání dokumentace ke komunálním volbám (návrhy inzerce, volební noviny, 

tištěné programy, letáky, grafiky pro outdoorové prezentace apod.). Centrální kancelář 

TOP 09 umožnila autorce této práce nahlédnout do všech materiálů, které straně místní 

organizace zaslaly. Na základě srovnání materiálů z desítek měst a obcí z celé ČR lze 

konstatovat, že v naprosté většině místní organizace postupovaly dle zadání strany a dodržely 

jednotnou grafickou podobu volební kampaně. Našly se sice i materiály, které vybočovaly, 

jako například v Hradci Králové, v Náchodě, v Jablonci nad Jizerou či České Lípě, ale Praha 

ani Olomouc mezi ně nepatřily 

 Vlastní grafický manuál si zpracovalo i sdružení Starostů a nezávislých, nicméně i tato 

grafika vycházela z podobného konceptu jako u strany TOP 09 – použité typy písma a 

kompozice materiálů se kampani TOP 09 velmi podobaly, hnutí STAN zvolilo pouze méně 

chytlavý slogan: „V říjnových volbách rozhodneme o rozvoji našich obcí na další čtyři roky. 

Rozhodnutí je ve vašich rukou.“ Barvy vycházely z barevného spektra loga STAN. Manuál 

pro STAN byl zpracován agenturou Greta Public. Ze zpracování obou manuálů vyplývá, že 

vznikaly v návaznosti na sebe a jejich autoři měli snahu vizuálně zohlednit i styl STAN. 
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 Analýza outdoorových volebních materiálů ukázala, že je lze zjednodušeně rozdělit do 

dvou skupin: na „amatérská“, která se úporně snaží představit nový vítr, ale namísto toho 

často prezentují jen nicneříkající fráze, a na „profesionální“, kterým jde jen o jedno: uchovat 

pozice a image strany. První skupina cílí na nerozhodnuté voliče, které chce přivést k volbám, 

druhá chce potěšit a neurazit ty, kteří volí spíš podle „obalu“, jenž je jim prezentován. 

Pražskou kampaň lze hodnotit jako případ druhý, olomoucká uvízla na cestě ze skupiny první 

do druhé. 

 

2.5.1. Praha 
 

Pražský volební tým soustředil veškerou outdoorovou kampaň na osobu lídra Zdeňka Tůmy. 

Zbývající lídři volebním obvodů se ve venkovní inzerci objevovali minimálně, nanejvýše opět 

v doprovodu Zdeňka Tůmy, popřípadě Karla Swarzenberga. Osobnost lídra měla zdůraznit 

čtyři vybraná hesla spolu s Tůmovou civilní fotografií. Jedinou výjimku představovalo heslo 

„Prahu si beru na triko víc, než si myslíte.“ doprovázené fotografií Zdeňka Tůmy oblečeného 

do trička s nápisem „I love Praha“. Jaroslav Poláček, volební manažer strany, vysvětloval 

v rozhovoru pro deník MF DNES: „... pan Tůma nápad s tričkem už jednou použil, když 

končil svou práci v České národní bance, kdy na tričku pod sakem ukázal graf vývoje 

základní sazby.“ [Hettnerová 2010] Strana rozhodla využít trička znovu a později tento nápad 

uplatnila i v komunikaci na sociálních médiích. 

 Další slogan „Praha potřebuje schopného manažera víc, než si myslíte“ odkazoval na 

zkušenosti a praxi bývalého vrcholového manažera České národní banky. Voliče měl 

přesvědčit o tom, že za špatný stav na magistrátu mohou selhání bývalého vedení, která se 

špičkovým manažerům nestávají – zvolením Tůmy dají voliči šanci změnám v pražské 

politice a racionalizaci vedení města. Zbývající dvě hesla „Praha může být fér víc, než si 

myslíte“ a „Praha musí být průhledná, nejenom pohledná“ nepřímo kritizovala 

netransparentní rozhodování o veřejných zakázkách a zákulisní politické praktiky 

odcházejícího vedení města. Klíčovým sdělením venkovní reklamy i inzercí v tisku bylo, že 

TOP 09 vybrala jako kandidáta na pražského primátora zodpovědného, kompetentního 

a čestného člověka. Akcentována byla především Tůmova dobrá pověst nezatížená skandály 

a politickými půtkami. Strana se jej zároveň voličům snažila představit jako „správného 

chlapa“, kterého by každý chtěl mít za souseda. Outdoorová kampaň vyvrcholila týden před 

volbami, kdy se objevily billboardy s nápisem „Počítám s Vámi“, vyzývajícím pražské voliče 

k volební účasti. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/najdete-si-lepsi-praci-10950082/10950082?rtype=V&rmain=7827346&ritem=10950082&rclanek=11373377&rslovo=419114&showdirect=1
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Pražský tým připravil kromě plakátů a tištěného programu pro volby do zastupitelstva 

hlavního města také skládané letáčky v sedmi mutacích, které měly na úrovni sedmi 

volebních obvodů voličům přiblížit místní kandidáty. Jejich distribuce probíhala buď během 

kontaktní kampaně, nebo direkt mailingem. V těchto volebních materiálech bylo každému 

lídrovi obvodu přiřazeno jedno heslo, které mělo ve stručnosti odkazovat na oblast, v níž se 

daný kandidát vyzná a orientuje. Nataša Šturmová tak voliče oslovovala heslem „Rodina je 

důležitá pro každého víc, než si myslíte“, Eva Vorlíčková se snažila zdůrazňovat svoje vlastní 

zkušenosti z podnikání sloganem „Vážíme si podnikatelů a živnostníků víc, než si myslíte“. 

Jiří Liška a Albert Kubišta zvolili jako své téma kulturu a doprovázely je sliby „Praha Vám 

může nabídnout kultury víc, než si myslíte“ a „Kulturu k životu potřebujete víc, než si 

myslíte“. Nejzdařilejšími byly slogany Martina Dlouhého „Praze dlužíme hodně, víc, než si 

myslíte“ a Tomáše Hudečka „Politická mapa Prahy se musí změnit víc, než si myslíte“, které 

kriticky hodnotily politickou i rozpočtovou situaci v Praze a nepřímo voliče upozorňovaly na 

možnost dospět volbami ke změně. 

Hesla a slogany pražské kampaně byly promyšlené, navzájem se doplňovaly a je 

z nich patrné, že vznikaly koncepčně pod vedením zkušeného textaře a reklamního odborníka 

Davida Brady. Z dílny TOP 09 v Praze pochází však i velmi nepovedený a dvojsmyslný 

slogan „Kolik obecních peněz vyletí komínem? Víc, než si myslíte“. Pokud by jej voliči měli 

brát jako předvolební slib, rozhodně by nevyzněl pro stranu TOP 09 příliš lichotivě. 

Venkovní kampaň byla organizována způsobem, který se od ostatních stran příliš 

neodlišoval. Využívala podobné plochy (velkoplošné billboardy, tzv. citylighty, přechodné 

plakátovací plochy a kostky, inzertní plochy v metru apod.). Nejkreativnějším počinem bylo 

výše zmíněné potištění tramvaje č. 9 volební grafikou a fotografií Zdeňka Tůmy. 

 

2.5.2. Olomouc 
 

Ve srovnání s Prahou byla venkovní kampaň v Olomouci méně rozsáhlá a také zvolená 

komunikační strategie byla celkově jednodušší a méně propracovaná. Hlavní postavou 

propagovanou v rámci kampaně byl kandidát na primátora Olomouce Ivo Vlach. Tým 

připravující volby do olomouckého zastupitelstva využíval v materiálech i venkovní reklamě 

jen heslo „100 362 obyvatel Olomouce si zaslouží změnu víc, než si myslíte“. Toto sdělení se 

objevilo na billboardech, v nepočetné tiskové inzerci, na programu i ve volebních novinách. 

Heslo se snažilo přesvědčit, že jeho autoři znají město i všechny jeho obyvatele. Problémem 

je, že se v rámci kampaně TOP 09 nejednalo o sdělení originální, ba naopak bylo recyklováno 
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v mnoha jiných obcích, a to především v Plzeňském kraji – například v Horažďovicích, 

Starém Plzenci, Sušici, Zruči-Senci, Tachově či v Plané. Z dostupných zdrojů nebylo možné 

zjistit, do jaké míry se u výskytu totožných hesel v Olomouckém a Plzeňském kraji jedná o 

náhodu a do jaké míry bylo toto sdělení bylo formulováno společně s dalšími materiály 

centrálou strany. Jisté je, že olomoucká buňka TOP 09 nepřipravila pro voliče hesla 

s konkrétními sliby či programovými prioritami. 

Obsahově se tedy kampaň v tisku i na venkovních plochách snažila podtrhnout osobu 

lídra, posílit povědomí o straně jako takové a voličům připomenout, že TOP 09 není jen 

celorepublikovou stranou, ale že má své kandidáty i v komunálních volbách a voliči by na ni 

neměli zapomenout. Apel na změnu měl silný emocionální náboj, neboť politické vedení 

města se ve dvou předcházejících volebních obdobích příliš neměnilo a bylo založeno na 

dlouhodobé spolupráci ODS a ČSSD. Pro srovnání je vhodné připomenout i hesla ostatních 

stran v Olomouci. ODS přestavovala svého lídra Martina Novotného pomocí sloganu 

z programové oblasti: „Rozsvítíme Horní náměstí. Už teď“ či „Opravíme zimní stadion“. 

KDU-ČSL šla do boje s relativně neutrálním heslem „Evropské peníze pro Olomouc“ a Věci 

veřejné stejně jako TOP 09 zvolily strategii nabízet novou, neozkoušenou politickou 

alternativu pod heslem „Lepší město pro život“. 

Outdoorová kampaň TOP 09 v Olomouci nebyla příliš viditelná a bohužel se i na těch 

několika místech, kde její politickou reklamu bylo vidět, vyskytly technické problémy 

s výlepem. Strana například nechala vytisknout standardizované formáty billboardů, ovšem 

k dispozici měla billboardy o rozměrech atypických, takže za reklamou TOP 09 prosvítal 

plakát staršího data. Přesto je při hodnocení nutné zdůraznit, že i v Olomouci byla podoba 

outdoorové kampaně promyšlená a doplňovala se s grafickou úpravou tištěné inzerce 

a volebních tiskovin. Minusem bylo, že strana v kampani využívala jen jedno heslo, které 

navíc nebylo originální, jednoznačně se však TOP 09 podařilo zvolit slogan vhodnější než 

některým jejím politickým konkurentům – například Věcem veřejným či KDU-ČSL. 

 

2.6. Sociální média a internet 
 

Souběžně s klasickými typy komunikačních kanálů se strana TOP 09 snažila využívat 

i možností různých sociálních sítí – především Facebooku, Twitteru a Youtube. Za 

komunikaci na sociálních sítích zodpovídal jak při parlamentních volbách, tak i v těch 

komunálních (co se týče především celorepublikových profilů a celkové komunikační 
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strategie) Petr Ducháček [Matějček 2010: 5]. Klíčovou roli při komunikaci s voliči a 

podporovateli hrála především sociální síť Facebook. Jan Perla ve své práci hodnotí 

komunikaci TOP 09 na Facebooku (na jejím celorepublikovém profilu) jako profesionální: 

„Využívá nejvíce funkcí [myšleno ve srovnání s ostatními parlamentními stranami, pozn. 

autorky], které Facebook ke své komunikaci nabízí. Straně se povedlo vybudovat silnou 

fanouškovskou základnu, která komunikuje převážně pomocí tlačítka ‚like‘“ [Perla 2011: 60]. 

Podle Petra Ducháčka chápe TOP 09 sociální síť jako jedinečnou možnost, jak získat 

okamžitou zpětnou vazbu, kterou může dále v kampani, ale i ve vedení a fungování strany 

zúročit: „Lidi musí tu politiku cítit a od toho máme právě sociální média jako integrovanou 

součást komunikace strany.“ [Ducháček 29. 3. 2011: osobní rozhovor] Ducháček soudí, že 

sociální sítě lidstvo buduje odpradávna, ale teprve nová média je „dokážou zhmotnit“,  pro 

TOP 09 jsou takovým zhmotněním komunity jejích podporovatelů v jednotlivých městech, 

komunity, které spolu primárně komunikují právě prostřednictvím sociálních médií 

[Ducháček 29. 3. 2011: osobní rozhovor]. 

 Hlavní pozornost centrálního volebního štábu byla věnována celorepublikovému 

profilu TOP 09 na Facebooku, který k 18. 6. 2010 čítal 43 070fanoušků  [Perla 2011: 35]. Po 

parlamentních volbách strana v komunikaci na Facebooku částečně polevila, avšak před 

komunálními volbami byl profil znovu oživen, a to zejména v souvislosti s pražským děním. 

Příspěvky týkající se zapojení Zdeňka Tůmy do kampaně komentovalo průměrně přes 50 

fanoušků a v některých případech textydosáhly i mimořádně vysokého čísla kliků na tlačítko 

„like“ – přes 550. Prostřednictvím Facebooku vyzval 15. 10. 2010 příznivce k volební účasti i 

sám předseda strany Karel Schwarzenberg. 

 Celorepublikový volební tým v komunální kampani na Facebooku využil také skupiny 

s názvem „My už jsme byli“, kterou strana založila před parlamentními volbami. Na tomto 

profilu voliči (především pochopitelně ti hlasující pro TOP 09) sdíleli své zkušenosti s 

hlasováním ve svém městě. Na stránce se během komunálních voleb sešlo několik stovek 

příspěvků ze všech koutů republiky. Tato aktivita byla podporována celorepublikovým 

vedením strany a měla stimulovat k účasti všechny příznivce strany. Dne 15. 10. 2010 

obdrželi podporovatelé TOP 09 od volebního manažera Jaroslava Poláčka direkt mailem 

výzvu, aby se nejen zúčastnili voleb, ale aby se zároveň se podělili o volební zkušenosti na 

Facebooku. 

 Pražská organizace založila svůj profil na Facebooku v únoru 2010. Přestože do 

10. 3. 2012 získal profil pouze 977 fanoušků, diskuse, reakce a komentáře zde byly velmi 
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četné, i když nezřídka negativní. Strana TOP 09 se po dobu volební kampaně budování 

profilu v podstatě nevěnovala a tento pak fungoval spíše jako místo, kde příznivci a odpůrci 

TOP 09 nechávali různé vzkazy. Například 7. 10. 2010 jeden z fanoušků napsal na zeď této 

facebookovské stránky: „Dělejte něco s kampaní! Vůbec vás není vidět na rozdíl od ODS, jež 

má své mozko-vymývací plakáty doslova na každém kroku!“ V komentářích zde 

zveřejňovaných se neodrážely jen problémy Prahy, ale především celostátní politika. 

 Naprosto odlišně fungovala stránka Zdeňka Tůmy. Nejen že nasbírala přes 3000 

fanoušků (číslo ověřeno k 3. 2. 2011), ale také účinně stimulovala politickou debatu 

doprovázenou vysvětlováním programu TOP 09 v Praze. Na stránce se pravidelně objevovalo, 

kde a kdy Zdeněk Tůma vystoupí a na jaké téma bude mluvit, a byly zde sdíleny také Tůmovy 

nejdůležitější mediální výstupy. Tým Zdeňka Tůmy dokonce nezapomínal ani na nemalou 

skupinu voličů, kteří sice nejsou občany ČR, ale jako občané EU mají právo volit 

v komunálních volbách – a v několika příspěvcích na to v českém a anglickém jazyce voliče 

upozornil a vyzval je k účasti na hlasování. Tůmovy statusy získávaly od 20. 9. 2010, kdy byl 

na stránce vyvěšen první příspěvek, do 15. 10. 2010, kdy Tůma pozval Pražany k volbám, 

průměrně 22 „liků“. 

 TOP 09 také jako jediná strana pražských komunálních voleb vytvořila aplikaci pro 

uživatele Facebooku. Jmenovala se „Vezmu si Vás na triko“ a spočívala v tom, že fanoušci 

nahráli do aplikace svou fotografii, která se následně objevila na tričku Zdeňka Tůmy. 

Výsledný obrázek pak fanoušci vyvěsili na svou profilovou stránku na Facebooku, ale bylo 

také možné obrázek použít jako profilovou fotografii. Na hlavní stránce aplikace se pak 

Zdeňku Tůmovi na triku objevovalo několik fotografií fanoušků naráz. Aplikace měla mezi 

fanoušky velmi pozitivní ohlas a TOP 09 se podařilo propojit probíhající kampaň s virtuálním 

světem internetu a Facebooku a zároveň vtáhnout své příznivce do dění volební kampaně. 
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Obrázek č. 6 – Aplikace „Vezmu si Vás na triko“ 

 

 

Zdroj: www.facebook.com/tuma.zdenek 

 

Hodnotíme-li zpětně komunikaci TOP 09 v sociálních médiích před volbami do zastupitelstva 

hlavního města, je třeba zdůraznit velmi dobře zvládnutou propagaci lídra TOP 09 Zdeňka 

Tůmy. Jeho stránka se stala hlavním komunikačním kanálem, který měl vzhledem k počtu tří 

tisíc fanoušků alespoň částečně význam. 

 V Olomouci vznikla facebooková stránka „TOP 09 Olomouc – vaše město“ již 

24. 5. 2010, tedy ještě před volbami do PS PČR, nicméně teprve od 2. srpna 2010 se na 

profilu objevují informace ke komunálním volbám. Příspěvky zde zveřejňované je možné 

rozdělit do tří kategorií – první typ se týkal programu TOP 09 pro město Olomouc, druhý 

prezentace lídrů jednotlivých volebních obvodů a poslední typ zpráv sledoval průběh 

kampaně v Olomouci (například fotografie z meetingů apod.). Olomouckému profilu se 
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nepodařilo upoutat větší pozornost, ke dni 26. 9. 2010 nasbíral pouze 124 fanoušků a žádný z 

příspěvků se od voličů nedočkal ani zpětné reakce, ani sdílení na další profily.
13

 

 Volby do městského zastupitelstva byly komunikovány i na facebookovém profilu 

olomoucké krajské organizace TOP 09. Stránka „TOP 09 – Olomoucký kraj“ byla 18. 5. 2010 

zřízena především kvůli blížícím se volbám do PS PČR a jako komunikační kanál mezi nově 

zvolenými poslanci za TOP 09 v Olomouckém kraji a jejich voliči. Přesto se od konce 

července i na této stránce začaly od konce července jako téma v komentářích prosazovat 

komunální, přičemž nejvíce prostoru bylo v komunikaci s fanoušky věnováno právě 

Olomouci. Ovšem i tato stránka, přestože zastřešuje celou krajskou organizaci v TOP 09, má 

velmi nízký počet fanoušků (k 29. 9. 2010 jich bylo jen 284). Nízká angažovanost voličů 

a příznivců TOP 09 na sociálních sítích přispěla k tomu, že tyto komunikační kanály 

v Olomouci nehrály příliš velkou roli. Na rozdíl od Prahy byla sociální média pouze 

doplňkovým komunikačním kanálem, a to zejména pro aktivní podporovatele nebo přímo 

straníky TOP 09 v Olomouckém kraji, ti také tvoří naprostou většinu fanoušků profilů na 

Facebooku. 

 TOP 09 není aktivní jen na Facebooku, ale také na sociální síti Twitter, která se od 

Facebooku odlišuje formátem a délkou sdělení. V českém prostředí není tento komunikační 

kanál využíván tak často a intenzivně jako v zahraničí, avšak TOP 09 se – ve srovnání 

s ostatními stranami – daří tento nástroj poměrně obratně včlenit do své komunikace. Její 

profil na této síti sleduje 2 093 příznivců 
14

 a v roce 2010 měl dle vyjádření Petr Ducháčka 

tento účet přibližně 1600 fanoušků – to vše v době, kdy bylo na Twitteru registrováno asi 

10 000 českých uživatelů. I přes malý počet uživatelů má Twitter v Česku jistý komunikační 

potenciál, kterého může politická strana využít, jeho pravidelnými uživateli jsou totiž velmi 

často novináři a ti mají velký vliv na průběh volební kampaně. První zmínka o komunálních 

volbách se na Twitteru strany objevila 18. června 2010, kdy TOP 09 informovala o termínu 

konání voleb do obecních zastupitelstev a senátních voleb. Od tohoto data až do dne voleb 

zaslala strana svým fanouškům celkem 53 sdělení (tzv. tweetů) týkajících se komunálních 

voleb. Z tohoto počtu se jich 41 týkalo voleb do magistrátu hlavního města, jeden tweet se 

vztahoval k účasti ve volbách obecně a pouze 11 se týkalo jiných měst a obcí. Konkrétně 

                                                             
13 Pro srovnání profil na Facebooku strany ODS v Olomouci dosáhl k 1. 11. 2010 156 fanoušků, tedy řádově 

srovnatelně s TOP 09. 

14 Údaj je platný k 8. 3. 2012. Celkový počet českých uživatelů Twitteru dle specializovaného serveru 

klaboseni.cz, který jej monitoruje, dosahuje v březnu 2012 94 378 registrovaných českých uživatelů. 

https://www.facebook.com/TOP09.Olomoucky.kraj
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třikrát bylo v komunikaci zmíněno Brno, pětkrát ostravská TOP 09, jedenkrát České 

Budějovice, Olomouc a Liberec. Z výše uvedených čísel vyplývá, že volby v Praze se staly 

dominujícím tématem, které zastínilo všechna ostatní, a to včetně voleb do zastupitelstev 

jiných velkých měst. 

 Strana obratně využívala též různých doplňků, které sociální síť Twitter umožňuje, 

například prostřednictvím nástroje „twibbon“ dala svým fanouškům (v terminologii Twitteru 

následovatelů) možnost „označkovat“ si svou profilovou fotografii logem TOP 09, čímž 

všichni, kteří této aplikace využili, dali veřejně najevo, že podporují tuto stranu. 

 TOP 09 podnikla poměrně zajímavý pokus, jak své příznivce, fanoušky i 

podporovatelé zapojit do přípravy volebních novin: dne 10. 9. 2010 je na sociálních sítích 

Twitter a Facebook vyzvala, aby prostřednictvím svého profilu na Facebooku zasílali straně 

své dotazy. Ty nejzajímavější z nich přetiskla strana spolu s odpověďmi Zdeňka Tůmy 

v říjnovém vydání volebních novin Pražský kurýr na první straně. Tři vylosovaní tazatelé 

obdrželi podepsaná trička TOP 09 se sloganem „I já mám Prahu na triku“. 

 Žádná z regionálních organizací TOP 09 ani žádný z volebních lídrů v jednotlivých 

obcích nezaložili vlastní účet na Twitteru, tudíž komunikace na tomto sociálním médiu byla 

plně pod kontrolou centrální kanceláře. 

 Strana používala rovněž portálu sdílených videí Youtube.com. Na této internetové 

stránce založila dne 6. června 2009 účet s názvem „Topvideo“. Komunální volby začala 

strana prostřednictvím svého videokanálu komunikovat po 13. červenci 2010, od tohoto data 

až do komunálních voleb nahrála celkem 53 videí, z čehož 33 bylo věnováno problematice 

komunálních voleb, 18 se vztahovalo k volbám do zastupitelstva hlavního města a jedna 

reportáž byla z komunální volební kampaně v Olomouci. Videopříspěvky k volbám do 

pražského magistrátu v drtivé většině představovaly osobu lídra či podrobně referovaly o jeho 

aktivitách a názorech. Zbývající se týkaly především záznamů a sestřihů z tiskových 

konferencí, výjimkou byl krátký animovaný spot „Manuál, jak správně volit správného 

primátora“, který se snažil voličům vysvětlit rozdělení Prahy na sedm volebních obvodů a 

také důvody, proč se lídr TOP 09 v Praze Zdeněk Tůma v šesti obvodech na kandidátce strany 

neobjeví. Video bylo vzhledem ke grafice, doprovodným textům i hovorovému jazyku 

komentáře cíleno především na mladé voliče či prvovoliče, kteří v pražských volbách ještě 

nikdy nehlasovali. Videomateriály sdílené stranou na internet pokryly všechny důležité body 

pražské kampaně – volbu lídra, rozdělení Prahy na 7 obvodů, představení Zdeňka Tůmy a 

https://www.facebook.com/pages/TOP-09/109238962435013
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sedmičky lídrů volebních obvodů, program pro volební období 2010–2014, záznamy 

tiskových konferencí i průběžné zpravodajství z probíhající volební kampaně. 

Od 12. srpna 2010 strana zavedla pravidelný internetový videomagazín, připravovaný 

přibližně každých čtrnáct dnů. Jeho cílovou skupinou jsou především podporovatelé strany, 

ale i širší veřejnost. Prvních pět vydání se věnovalo zejména komunálním volbám. Strana 

tento videomagazín zveřejňuje na Youtube.cz, ale i na komunitním portálu my.TOP 09.cz a 

na svých stránkách. Zasílá jej pravidelně také v rámci newsletteru všem registrovaných 

podporovatelům strany. 

Hlavním zdrojem informací o dění ve straně a o její politice na celostátní i regionální 

úrovni však zůstaly internetové stránky. Na celostátně fungující web www.TOP 09.cz měly i 

regionální a místní organizace možnost nahrát svoje vlastní příspěvky, program, fotografie 

členů, tiskové zprávy, fotografie z předvolebních akcí, pozvánky a další příspěvky. Této 

možnosti aktivně využíval jak olomoucký, tak i pražský volební štáb. Oba volební týmy však 

založily ještě specializované stránky. V Olomouci se jednalo o portál 

www.olomouckatopka.cz, který byl ale v podstatě přesměrován do sekce olomoucké 

organizace na celostátně spravovaných stránkách. Volební štáb v Praze naopak na adrese 

www.zdenek-tuma.cz připravil graficky i obsahově plnohodnotný web pro lídra Zdeňka 

Tůmu. Portál strana spustila 24. 9. 2010 a průběžně jej aktualizovala po celou dobu volební 

kampaně. Portál propojila se sociálními médii – zejména s Facebookem a Youtube. Kromě 

aktualit se web zaměřil na představení životopisu Zdeňka Tůmy a na jeho programové 

priority. 

 

Obrázek č. 7 – Webový portál www.zdenek-tuma.cz zřízený TOP 09 pro lídra kampaně 

Zdroj: www.zdenek-tuma.cz 
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Po dobu předvolební kampaně fungoval i portál www.openkrad.cz, který byl součástí 

guerillové kampaně TOP 09. Web byl po grafické stránce perfektně zpracován a lákal 

komiksovou zkratkou na manifest iniciativy openkrad.cz, jenž byl na webu také ke stažení. 

 

Obrázek č. 8 – Webový portál openkrad.cz guerillové kampaně TOP 09 v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.openkrad.cz 

V manifestu iniciativy openkrad.cz na webu se například píše: „Nejde už o korupci 

jednotlivých politiků, ale o zkorumpovanost systému, který prorostl celou pražskou radnicí. 

Nazýváme tento systém tyranskou vládou Kmotra Openkrada. Proti okupaci našeho města 

vyhlašujeme odboj.“ Na stránce byla dále nahraná videa z akcí pořádaných iniciativou 

v ulicích města. Návštěvník si mohl přečíst komiks a poslechnout rádiové spoty nahrané za 

účelem podpory iniciativy. Portál žádným způsobem neodkazoval na žádnou politickou 

stranu, ale ani na konkrétní protagonisty projektu, kteří se po domluvě s volebním štábem 

TOP 09 v Praze po celou dobu snažili zůstat v utajení [Leitkopová 10. 2. 2011: telefonická 

komunikace]. 

 

 

 



87 

 

2.7. Kampaň TOP 09 a média 
 

Postoje médií k politickým stranám i k dění na politické scéně byly před volbami do obecních 

zastupitelstev ovlivněny výsledky voleb do poslanecké sněmovny. Velmi krátký časový 

interval mezi oběma událostmi poskytl stranám i jednotlivým kandidátům relativně omezený 

prostor prosadit se s komunálními tématy. Nicméně přestože bylo politické dění od podzimu 

2009, kdy ústavní soud rozhodl o neplatnosti vypsání voleb, až do termínu komunálních voleb 

na podzim 2010 velmi bohaté na události, média se tématu obecních voleb věnovala obsáhle. 

Cílem následující krátké kapitoly je načrtnout, v jakém mediálním prostředí se strana TOP 09 

pohybovala před komunálními volbami v roce 2010. Kapitola mapuje, jakým tématům 

spjatým s Prahou a Olomoucí se média věnovala a jak o místních politicích a kandidátech na 

komunální posty referovala. Analýza se zaměří i na to, jaké informace strana TOP 09 aktivně 

médiím nabízela a za jaká sdělení ve veřejných sdělovacích prostředcích platila. Zvláštní 

pozornost bude věnována mediálnímu odrazu volební kampaně TOP 09 v Praze a Olomouci. 

Pro úplnost na začátek velmi stručně zrekapitulujme podobu mediálního trhu v České 

republice v průběhu roku 2010 a důležité události medializované těsně před komunálními 

volbami. Nejedná se o vyčerpávající výčet; detailní informace o mediálním trhu, jeho 

fungování a charakteristice lze dohledat například v publikaci Dějiny českých médií od autorů 

P. Bednaříka, J. Jiráka a B. Köpplové z roku 2011. 

 

2.7.1. Mediální trh v ČR 
 

Od roku 1989 je český volební trh rozdělen mezi soukromá a veřejnoprávní média. V roce 

2010 představovala veřejnoprávní média Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková 

kancelář. 

Celostátní tištěné deníky – vedle dvou bulvárních titulů, AHA a Blesk, a úzce 

zájmového deníku Sport – reprezentovaly Lidové noviny, Mladá Fronta DNES, Právo a 

Hospodářské noviny. 
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Graf č. 5 – Průměrná denní čtenost celostátních deníků v roce 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů za rok 2010. 

 

Mediální trh regionální úrovně ovládalo vydavatelství Vltava-Labe-Press (viz například 

Pražský deník či Deník střední a východní Morava) a Mladá fronta, která ve všech krajích ČR 

vydává od roku 2009 bezplatný týdeník Sedmička. Od roku 2007 vycházel také bezplatný 

ekonomický deník E15, jenž byl distribuován primárně v Praze a středních Čechách. 

V Olomouckém kraji začal zpoplatněný deník E15 vycházet až v roce 2011. Z časopisů, které 

pravidelně referovaly o police, je nutné zmínit dva ekonomické tituly, Ekonom a Euro, dále 

zpravodajské týdeníky Týden a Respekt a společenský týdeník Reflex. 
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Graf č. 6. – Čtenost vybraných tištěných titulů v roce 2010 

 

*Čísla vyjadřují čtenost za celou ČR 

Zdroj: Media Projekt, Unie Vydavatelů, ročenka 2010 

 

Zaměříme-li se na hlavní město a na Olomoucký kraj, procentuálně vyjádřená čtenost je 

v hlavních rysech podobná, liší se pouze v postavení Lidových novin, jejichž pozice je 

v hlavním městě velmi silná, v poměrně vysoké čtenosti deníků vydavatelství Vltava-Labe-

Press v Olomouckém kraji (zahrnuje Olomoucký deník, Přerovský deník, Hranický deník, 

Šumpersko-jesenický deník a Prostějovský deník, které jsou připravovány jedinou redakcí). 

 

Graf č. 7 – Čtenost tisku v roce 2010 – hlavní město Praha 

 

Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů v roce 2011. 
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Graf č. 8 – Čtenost tisku v roce 2010 – Olomoucký kraj 

 

Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů v roce 2011. 

 

Všechny hlavní deníky, ale i řada týdeníků a měsíčníků a zpravodajských agentur televizních 

a rozhlasových stanic, mají on-line verze zpravodajství. Obsah těchto webů zpracovávají 

redakce kmenových médií. V první desítce webových zpravodajských portálů, jež nejsou 

navázány na jiné médium (například deníky, televize, agentury apod.), se pohybuje jen jediný, 

který funguje nezávisle. 

Jedná se o úzce profilovaný portál parlamentnilisty.cz, který se specializuje na 

politické zpravodajství. Tento portál však nedisponuje rozsáhlou redakcí a spíše informace 

koncetruje z jiných webů a zdrojů, případně přetiskuje vyjádření politiků k různým aktuálním 

tématům, či dokonce přebírá celé tiskové zprávy. 
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Graf č. 9 – Návštěvnost zpravodajských serverů v říjnu 2010 

 

Zdroj: Zpracováno autorkou na základě dat Sdružení pro internetovou reklamu za rok 2010. 

 

Graf č. 10 – Podíl diváků jednotlivých televizních kanálů za rok 2010 

 

Zdroj: Zpracováno autorkou dle údajů digizone.cz. 
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V roce 2010 vysílaly celoplošně kromě České televize také Nova, Prima, TV Barrandov a 

zpravodajská stanice Z1. Poslechovost rozhlasových stanic se liší v jednotlivých krajích, ale 

z celorepublikového pohledu patří k nejúspěšnějším rádio Impuls, Evropa 2, ČRo 1 – 

Radiožurnál či Frekvence 1. 

 

Tabulka č. 6 – Průměrná denní poslechovost v Olomouckém kraji a hlavním městě 

Praze za 3. čtvrtletí roku 2010 

Zdroj: Radioprojekt 

Pro úplnost uveďme, že zákon médiím v období volebních kampaní politických stran před 

volbami do zastupitelstev obcí ukládá zvláštní povinnosti. Jedná se konkrétně o paragraf 30 

zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Média jsou dle tohoto nařízení 

povinna respektovat absolutní zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů „v době 

počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování“. 

 

2.7.2. Mediální obraz TOP 09 před komunálními volbami 
 

Následující mediální analýza se zaměřuje na výstupy z období od 16. 8. 2010 do 22. 10. 2010 

a pokrývá hlavní období volební kampaně. Obsahuje i hodnocení výsledků voleb, která jasně 

poukazují na postoje naší mediální scény k jednotlivým stranám. 

Komunálním volbám se média začínají věnovat až v 34. a 35. týdnu (27. 8. – 9. 9.) 

roku 2010. Tehdy se staly komunální volby třetí mediálně nejsledovanější událostí Česka 
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[Anopress 2010].
15

 ČSSD se v těchto týdnech držela stabilně na špičce největších inzertních 

zadavatelů v denním tisku. Ve 36. týdnu se pak komunální a senátní volby staly s téměř 1500 

výstupy nejsledovanější událostí. Během 37. týdne (17.–23. 9. 2010) se komunální volby opět 

vyšplhaly na třetí příčku nejsledovanějších událostí. Strany ČSSD i ODS se v tomto týdnu 

dostaly mezi 5 největších inzerentů v denním tisku. Ve 38. týdnu (24.–30. 9. 2010) média o 

komunální volby postupně ztrácela zájem a pozornost je věnována Mistrovství světa 

v basketbalu a záplavám na severu Česka, avšak ODS a ČSSD jsou i nadále dvěma největšími 

zadavateli reklamy v tištěných denících. V průběhu 39. týdne, tedy od 1. 10. do 7. 10., se 

komunální politika opět dostala do hledáčku médií a volby se staly znovu mediálně 

nejfrekventovanější událostí týdne. Není bez zajímavosti, že v tomto měsíci se velké mediální 

pozornosti dostalo i kauze sledování pražských politiků ODS ze strany bezpečnostní agentury 

ABL. V tomto týdnu média také velmi zevrubně komentovala výsledky průzkumu SC & C 

pro Českou televizi. V Praze měla podle zmíněného průzkumu vyhrát ODS před TOP 09, 

ČSSD a KSČM. Průzkum dával šance prorazit v komunální politice také VV a koalici SZ a 

SNK ED [Anopress IT 2010]. Ve 40. týdnu, 8.–14. 10. 2010, dominovalo téma komunálních 

voleb všem médiím [Anopress 2010]. Blížící se volby se odrazily i v žebříčku největších 

inzerentů. Do první pětice se za 40. týden roku 2010 probojovaly celkem tři strany – ODS, 

ČSSD a Věci veřejné [Anopress 2010]. I následující monitorovaný týden od 15. do 21. 10. 

byla média opanována komunálními volbami. V tomto týdnu se mezi pět největších inzerentů 

dostala i strana TOP 09, která dle kvalifikovaného odhadu firmy Kantar media utratila za 

inzerci ke komunálním a senátním volbám dle ceníkových cen přibližně 8 532 tisíc, čímž se 

umístila co do vydaných financí mezi stranami kandidujícími v komunálních a senátních 

volbách na čtvrtém místě – za ODS, ČSSD a Věcmi veřejnými. 

Autorka práce s pomocí programu společnosti Newton Media na analýzu mediálních 

výstupů vytvořila souhrnný přehled citovanosti výrazu „TOP 09“ v různých typech médií 

v období od 16. 8. do 16. 10. 2010, tedy pro období soupeření o hlasy v předvolební 

kampani,. Z grafů vyplývá, že strana TOP 09 se nejčastěji objevovala v tištěných médiích, a 

to nejvíce (a téměř srovnatelně) v celostátních a regionálních denících. 

 

                                                             
15 Společnost Anopress monitoruje mediální scénu a ve spolupráci s firmou Kantar media zveřejňovala v roce 

2010 za každý týden tzv. barometr, v němž sledovala mediálně nejcitovanější kauzy a zprávy. Sestavovala také 

žebříček největších zadavatelů reklamy. Anopress v barometrech odkazuje na konkrétní týden počínaje vždy 

pátkem a konče čtvrtkem v následujícím týdnu. 
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Graf č. 11 – Citovanost výrazu „TOP 09“ v médiích od 16. 8. 2010 do 16. 10. 2010 

 

Pozn.: Uvedené číslo odpovídá počtu zmínek o TOP 09 v daném typu média. 

Zdroj: zpracováno autorkou dle dat z databáze Newton media. 

 

2.7.2.1. Tisk 

 

U vybraných tištěných titulů se autorka zaměřila na sledování toho, do jaké míry se zmínky 

o TOP 09 obsahově vztahují ke kampani strany v Praze a Olomouci. Výsledky analýzy 

mediálního obrazu kampaně TOP 09 ve vybraných titulech zobrazuje následující tabulka. 

Uvedené číslo vyjadřuje počet zmínek o kampani TOP 09 v Praze a Olomouci v období od 

16. 8. do 22. 10. 2010. 

 

Tabulka č. 7 – Zmínky o TOP 09 v období 16. 8. – 22. 10. 2010 ve vybraných tištěných 

médiích 

 

TITUL 

POČET ZMÍNEK O 

KAMPANI TOP 09 V 

PRAZE 

POČET ZMÍNEK O 

KAMPANI TOP 09 

V OLOMOUCI 

Hospodářské 

noviny 12 1 

Lidové noviny 14 3 

MF DNES 23 11 

Právo 8 2 

Pražský deník 29 0 

Olomoucký deník 0 18 

E15 16 0 
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Euro 4 0 

Ekonom 4 0 

Reflex 6 1 

Respekt 5 0 

Týden 7 0 

Pozn.: Přehled nezahrnuje placenou inzerci politických stran. 

Zdroj: Zpracováno autorkou na základě obsahové analýzy 157 článků. 

 

Převážná část zmínek o olomoucké TOP 09 v celostátně působících médiích se vztahuje 

k jejímu volebnímu výsledku, ale zejména ke vzniku koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na 

olomoucké radnici, sestavené bezprostředně po volbách. Dění před volbami z celostátních 

deníků nejobsáhleji zpracovala redakce MF DNES, která ve svém vydání z 12. 10. 2010 

představila dosavadní vývoj olomoucké politické scény v období 2006 až 2010 a zároveň pro 

čtenáře rekapitulovala stěžejní body programu TOP 09 v Olomouci: „Právě hospodaření 

města je jedním z hlavních témat nadcházejících komunálních voleb. Investovat jen do 

drobnějších akcí, které nebudou Olomouc dále zadlužovat, chtějí shodně strany TOP 09 

a Věci veřejné.“ [Klimková 2010: 64] Následně dala MF DNES ještě v průběhu voleb 

příležitost lídru Ivo Vlachovi, aby prostřednictvím stránek novin sdělil hlavní důvod, proč by 

jej měli čtenáři volit: „Přinášíme šanci pro změnu, chceme ozdravit hospodaření města. Máme 

tým, který není zkažený politikou. A já jsem v prostějovské nemocnici dokázal, že hospodařit 

umím.“ [MF DNES 2010: B1] 

Lidové noviny psaly o komunálních volbách v Olomouci naopak především 

v souvislosti s tím, že jako jedno z mála velkých měst zůstalo rozděleno na menší volební 

obvody a „přitom nemá radnice městských částí, takže malé strany nemají šanci zacílit přímo 

na drobné místní problémy, musí kampaní pokrýt celé území města. Navíc by malé strany 

musely pětiprocentní kvórum překročit v součtu za všechny obvody, i když by kandidovaly 

jen v jednom.“ [Šenkýř 2010: 4] 

Právo přetisklo dne 27. 9. 2010 názory lídrů všech hlavních olomouckých volebních 

uskupení, příspěvek Ivo Vlacha se věnoval programu strany a zejména otázkám hospodaření 

města: „Objem investic bude limitován stavem zadlužení města, proto ustoupíme od velkých 

investic typu Akvapark. Úspor chceme dosáhnout i zeštíhlením magistrátu.“ [Hradil 2010: 14] 

Nejméně se dění v předvolební Olomouci z celostátních médií věnovaly Hospodářské noviny, 

které referovaly již jen o výsledcích volebního klání a o pozici TOP 09 ve vyjednávání o 



96 

 

vytvoření koalice. Z celostátně distribuovaných časopisů byl zájmem o téma výjimkou 

časopis Reflex, který v článku Viliama Bucherta spekuloval o šancích jednotlivých stran na 

zvolení do zastupitelstva města Olomouc: „Podle dostupných informací by zde [myšleno 

v Olomouci, pozn. autorky] měla vyhrát ČSSD a o druhé místo se podělit ODS s TOP 09. 

Věci veřejné na rozdíl od jiných míst nemají v Olomouci tolik šancí a čeká se, zda se z 

klinické smrti probere alespoň tady KDU–ČSL.“ [Buchert 2010: 16] Citujme vyjádření 

novináře Bucherta popisující přípravu tohoto konkrétního článku a výběr zdrojů k němu: 

„Vycházel jsem samozřejmě z výsledků předchozích voleb a účasti, dále z volebních 

programů jednotlivých stran a vyjádření lídrů před volbami (…) hovořil jsem s jedním 

známým z Olomouce a s mojí bývalou kolegyní z práce, která (…) bydlí v Olomouci.“ 

[Buchert 20. 10. 2012: emailová komunikace] 

Uvedené vyjádření plně vystihuje důvody, proč se předvolební situace v Olomouci 

nedočkala většího ohlasu, přestože se jedná o jedno z největších měst České republiky.
16

 

Novináři z celostátních médií se soustředí na celostátní politiku a jejich pohled je značně 

deformován i díky tomu, že v regionech nemají stálé spolupracovníky či regionální redakce 

(s výjimkou MF DNES). 

Přirozeně největší prostor olomouckým politikům, včetně těch z TOP 09, poskytl 

Olomoucký deník, připravovaný regionální redakcí vydavatelství Vltava-Labe-Press. Tento 

list představil čtenářům měsíční seriál reportáží a článků ze všech obcí se statusem města 

v bývalém okresu Olomouc (Štenberk, Moravský Beroun, Uničov, Velká Bystřice, Litovel a 

samozřejmě Olomouc). Zejména posledních čtrnáct dnů před komunálními volbami se deník 

věnoval již jen volebnímu klání v Olomouci. Pátého října 2010 noviny otiskly obsáhlý 

přehled kandidujících sdružení do olomouckého zastupitelstva a ve zkratce představily 

všechny lídry i program stran, jejich volební hesla i historii v Olomouci. Za stranu TOP 09 

byl představen lídr Ivo Vlach a jako stěžejní téma kampaně noviny vyzdvihly zadlužení města 

[Páral 2010a: 2]. Deník také nabídl analýzu kampaně očima politologa Pavla Šaradína, 

kampaň strany TOP 09 byla v článku zhodnocena jako „klasický standard (…) přitom by 

mohla být mnohem intenzivnější a (…) mohla více útočit na radniční koalici“ [Páral 

2010c: 2]. 

V následujících dnech se redakce zaměřila na dopravní situaci, sociální problematiku, 

hospodaření města, revitalizaci veřejných prostranství a další témata, která zpracovala 
                                                             
16 Dle sčítání lidu z roku 2011 obývá město Olomouc 100 043 obyvatel, čímž se ve srovnání s ostatními městy 

řadí co do počtu obyvatel na šestou příčku (předstihla jej jen Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec). 
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z vyjádření lídrů vybraných politických stran (v přehledech byly zastoupeny strany ODS, 

ČSSD, TOP 09, Věci veřejné, KSČM, KDU-ČSL, Strana zelených a SPO-Zemanovci) 

[Olomoucký deník 2010a: 2; Páral 2010d: 2; Páral 2010e: 2 a Páral 2010f: 2]. 

V sobotním vydání ze dne 2. října 2010 otiskl Olomoucký deník velkou přílohu 

věnovanou plánům jednotlivých politických stran ve věci územního rozvoje města 

[Olomoucký deník 2010b: 8]. Stranu TOP 09 reprerezentoval ve všech redakčně 

zpracovávaných článcích vždy a výhradně její lídr v Olomouci – Ivo Vlach. 

Po volbách deník přetiskl výsledky z měst Olomouckého kraje a dvě vydání zaměřil 

na rodící se olomouckou radniční koalici. Dne 20. října 2010 titulce časopisu vévodila 

fotografie z podpisu koaliční smlouvy v Olomouci [Páral 2010g: 2 a Páral 2010h: 1]. Tímto 

dnem fakticky končí veškeré informace o komunálních volbách v Olomouci. 

S ohledem na velikost a na symboliku voleb v Praze se předvolbenímu klání v hlavním 

městě věnovala všechna celostátní média. Nejobsáhleji referoval o vystupování, aktivitách 

a programu strany TOP 09 deník MF DNES. 

Mediální obraz, který tištěná média o kampani TOP 09 v Praze prezentovala voličům, 

byl velmi rozkolísaný. Jak je patrné z níže uvedeného grafu, nejvíce negativních článků 

otiskla Mladá fronta DNES, která ovšem zároveň publikovala i nejvíce článků kladných. 

„Lichotivější“ obraz strany TOP 09 nabídly časopisy Ekonom a Respekt. Naopak, relativně 

negativní dojem o předvolební kampani TOP 09 v Praze mohli získat čtenáři časopisu Týden. 

Týden se například věnoval dvěma kauzám, které doprovázely Zdeňka Tůmu v průběhu 

předvolební kampaně. Jedna z nich se týkala tzv. sponzorských večeří, na nichž byli 

významní podnikatelé vyzváni k finančním příspěvkům na Tůmovu kampaň [Gallist, 

Kovanda, Štefek, Zatloukal 2010: 66], druhá Tůmovu údajnému zneužití příspěvků na bydlení 

z rozpočtu České národní banky [Macková, Hympl 2010: 18–19]. 

Deník MF DNES rozvířil další kauzu ještě v den konání voleb, když bylo na portálu 

iDNES.cz, který je elektronickou verzí novin, publikováno obvinění ODS, že TOP 09 

v hlavním městě načerno přelepuje volební plakáty [Válková 2010]. List také kriticky 

hodnotil vystoupení Zdeňka Tůmy v druhé televizní debatě lídrů stran v Praze, která proběhla 

5. 10. 2010. MF DNES vyčítala Tůmovi apatické reakce a málo projevených emocí 

[Frouzová, Kolářová 2010: 3]. Na druhou stranu deník opakovaně psal o Zdeňku Tůmovi a 

TOP 09 jako o favoritech pražských komunálních voleb. Čtyři dny před volbami zveřejnila 

Mladá fronta průzkum agentury Factum Invenio, podle kterého měla TOP 09 v Praze 

předběhnout ODS, a doplnila jej komentářem: „Šance, že si Zdeněk Tůma z TOP 09 navlékne 
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po volbách primátorský řetěz, zatím docela stoupá. Nasvědčuje tomu nejen výsledek 

předvolebního průzkumu agentury Factum Invenio pro MFDNES, ale i prohlášení lídra ČSSD 

v hlavním městě Jiřího Dienstbiera ml. Ten totiž v týdnu odmítl možnou povolební spolupráci 

s ODS.“ [Rumler 2010: 2] 

 

Graf č. 12 – Předvolební mediální obraz strany TOP 09 v Praze (16. 8. – 16. 10. 2010) 

Zdroj: Zpracováno autorkou dle dat společnosti Newton media.
17

 

 

Většina článků a zmínek o TOP 09 v tisku vyznívá neutrálně a je věnována zejména analýze 

programu. „Tůma a jeho tým včera představili volební program a podle něj by měl být v české 

metropoli zaveden jednotný parkovací systém,“ psal například 10. 9. 2010 deník Právo 

[Danda 2010: 10]. Noviny dále komentovaly postavu lídra TOP 09 v Praze a přetiskovaly 

četné rozhovory se Zdeňkem Tůmou (obsáhlé rozhovory vyšly například v denících 

Hospodářské noviny, Právo, E15, Metro, MF DNES, v celostátní rubrice deníků Vltava-Labe-

Press a na webech iDNES.cz, novinky.cz či parlamentnilisty.cz). Zájem tisku vzbudila i první 

                                                             
17 Metoda: Z každého média byly vybrány ty zmínky, které se vztahovaly ke kampani TOP 09 (programu, 

lídrovi, průběhu předovolební kampaně, mediálnímu vystupování, tiskovým konferencím apod.). Následně byla 

ke každé zmínce přiřazena pozitivní, neutrální či negativní hodnota. Procento vyjadřuje tedy podíl negativních, 

pozitivních či neutrálních příspěvků o TOP 09 v daném médiu. Ve výsledku je graf zpracován ze zmínek ze 157 

článků. 



99 

 

debata lídrů v pořadu ČT Otázky Václava Moravce [Vadlejchová 2010: 5; Fryšarová 2010: 1–

2 a Přibyl 2010: 2]. 

Důležitým faktorem, který se promítl do vnímání práce novinářů ze strany samotných 

politiků TOP 09, je psychologická skutečnost, že kladnému hodnocení v médiích je vždy 

přisuzován menší význam než negativním zprávám – viz příkladně toto vyjádření Tomáše 

Hudečka: „Například MF DNES (…) najednou vytáhnou témata, která spolu nesouvisí, ale 

spojuje je strana. To není náhoda. Je to účelové spojování témat. Ten, kdo dává dohromady 

články, k tomu musí mít důvod. MF DNES je na to expert.“ [Hudeček 26. 1. 2011: osobní 

rozhovor] Zmíněné podezření politiků by snad stálo za hlubší analýzu, nicméně z výše 

uvedených grafů apriorní negativní zaujatost vybraných tištěných médií proti straně TOP 09 

v Praze před komunálními volbami v roce 2010 nevyplývá. 

Ani olomoucká TOP 09, ani pražská organizace strany nedostaly příležitost se 

prezentovat v bezplatně distribuovaném radničním Měsíčníku občanů statutárního města 

Olomouce nebo v Listech hlavního města Prahy. 

 

2.7.2.2. Televize a rozhlas 

 

Česká televize věnovala v říjnu 2010 šedesát procent svého politického zpravodajství 

komunálním volbám [Newton media 2010: 3]. Z televizních stanic se politice věnovala 

nejvíce zpravodajská stanice České televize – ČT 24. Redakce publicistiky připravila ke 

komunálním volbám speciály Václava Moravce: již 22. 8. 2010 odvysílala díl věnovaný 

volbám do pražského magistrátu, jehož se zúčastnil Zdeněk Tůma. Dne 14. září věnovala 

televize pořad problematice malých obcích a vysílala jej z vesnice Tučín u Přerova, která byla 

tehdy aktuálním držitelem titulu vesnice roku. Následně 21. září zavítal pořad do Ostravy, 

28. září pak do Brna a 5. října byl cyklus předvolebních debat s komunální tematikou 

zakončen v Praze. První debata z Prahy přilákala k obrazovkám 10,57 % diváků, kteří v tu 

chvíli sledovali televizi, u druhé předvolební debaty pražských lídrů dosáhl podíl 14,92 %. 

Studio volby 2010, vysílané 16. 10. kontinuálně celý den, zaujalo 15,43 % diváků [ČT 24 

2010a a ČT 24 2010b]. Absolutně nejsledovanějším pořadem vztahujícím se ke komunálním 

volbám byly Události ze dne 17. 10. 2010, které si pustilo 24,02 % diváků; zazněla zde i 

sedmapůlminutová reportáž o volbách v Praze, která byla věnována výhře TOP 09 v hlavním 

městě [ČT 24 2010b]. 

Velmi přehledné shrnutí medializace strany TOP 09 i osoby Zdeňka Tůmy 

v televizních publicistických a zpravodajských pořadech nabízejí grafy zpracované pro Radu 
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České televize. Vyplývá z nich, že drtivá většina příspěvků o TOP 09 byla neutrální. Jediná 

negativní zmínka se vztahovala ke zrušení liberecké místní organizace těsně před 

komunálními volbami. Zatímco TOP 09 v Praze byla na obrazovkách České televize vidět 

pravidelně a Zdeňek Tůma se stal patnáctým nejmedializovanějším politikem v televizi, 

zmínka o olomoucké TOP 09 se ve veřejnoprávní televizi objevila až po volbách, a sice 

v souvislosti s rychlým sestavením radniční koalice. Televize divákům poprvé nabídla krátký 

vstup lídra TOP 09 v Olomouci Ivo Vlacha, když pro Události dne 18. 10. 2010 komentoval 

povolební vyjednávání v Olomouci. 
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Graf č. 13 – Medializace politických stran ve zpravodajských pořadech ČT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mediální analýza vyváženosti vysílání České televize za říjen 2010, Newton Media. 
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Graf č. 14 – Medializace politických stran v publicistických pořadech ČT 

 

Zdroj: Mediální analýza vyváženosti vysílání České televize za říjen 2010, Newton Media. 
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Graf č. 15 – Nejčastěji medializovaní politici ve zpravodajství ČT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mediální analýza vyváženosti vysílání České televize za říjen 2010, Newton Media. 
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Soukromé televize věnovaly politickému zpravodajství mnohem méně prostoru než Česká 

televize. Nova se k volbám v Praze vyjádřila v podstatě až po jejich skončení a olomoucká 

TOP 09 se zde objevila jen ve vydání Televizních novin ze dne 20. 10. 2010, kdy v krátkém 

komentáři věnovaném vzniku jednotlivých radničních koalic v moravských městech zaznělo, 

že „ruka v rukávu je i v Olomouci. ODS si plácla s TOP 09 a lidovci.“ Více prostoru pražské 

kamani TOP 09 poskytla soukromá stanice Prima, která odvysílala nejprve 15. září Fakta 

Barbory Tachecí a 1. října Show Jana Krause – hosty obou pořadů byl Zdeněk Tůma. 

Zpravodajská redakce Primy také poměrně zevrubně komentovala průběžné výsledky voleb, 

přičemž se zaměřila opět především na Prahu, olomoucké komunální volby nebyly ve 

vysílacícm čase televize Prima tematizovány vůbec. 

Veřejnoprávní rozhlas připravil ke komunálním volbách sérii speciálů Matina 

Veselovského, vysílaných z Brna, Ostravy, Horního Jiřetína, Českých Budějovic a Prahy. 

O komunálních volbách, především těch pražských, referoval Český rozhlas průběžně a volby 

se staly na několik týdnů integrální součástí jeho zpravodajství. Dne 13. 10. 2010 zařadila 

hlavní zpravodajská stanice Radiožurnál (v roce 2010 měla tato stanice průměrnou denní 

poslechovost 211 000 posluchačů) rozhovor s kandidátem TOP 09 Zdeňkem Tůmou. 

Soukromá rádia věnovala pozornost komunálním volbám zejména ve svém pravidelném 

zpravodajství, ale hloubka a rozsah příspěvků nedávaly příležitost, jak kampaň TOP 09 

zviditelnit. Jediné výjimky znamenaly rozhovory Zdeňka Tůmy pro dvě soukromé stanice – 

jako host vystoupil 17. 9. 2010 v ranní relaci rádia City a dne 15. 9. 2010 v Otázkách Václava 

Moravce na rádiu Impuls. Olomoucká kandidátka TOP 09 prostor v rozhlase nezískala, a to 

ani na regionálních stanicích. Situace v Olomouci byla rozhlasem komentována až po volbách 

a vztahovala se čistě ke vzniku radniční koalice. 

 

2.7.3. Inzerce a public relations TOP 09 v průběhu volební kampaně 
 

Podle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění důvěřovalo v březnu 2010 přes 62 % 

české populace televizi, 59 % vyjádřilo důvěru rozhlasu a polovina Čechů věřila i tištěným 

médiím [Kunštát 2010: 2]. Vliv médií na formování názorů, zažitých stereotypů, ale i 

politických postojů je v každé vyspělé společnosti neopominutelný: „V případě, že chtějí 

političtí aktéři něco aktivně sdělit veřejnosti, mají dvě možnosti – nakoupit inzertní plochy 

a sdělit svou zprávu přímo prostřednictvím nosičů sdělení, jakými jsou například plakáty, 

letáky, inzerce v tisku nebo na venkovních plochách. V druhém případě jde o nepřímou 

komunikaci s voličem zprostředkovanou médii.“ [Petrová 2010: 119] 
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Hledání způsobů neplacené komunikace s voliči skrze média patří k náročné disciplině 

politických „public relations“. Politické PR (zkrácený výraz pro „public relations“) zahrnuje 

různé aktivity, které strana či politici a jejich týmy vědomě vykonávají a plánují. Politické 

strany proto například médiím nabízejí zajímavá témata na tiskových konferencích, zasílají do 

médií komentáře a tiskové zprávy, dávají rozhovory a obsahově koordinují mediální 

vystoupení svých členů tak, aby mediální prezentace strany vypadala jednotně a byla pro 

voliče čitelná. Avšak politici nechávají také novináře nahlédnout do svého soukromí i do nitra 

politických stran a těmito i dalšími způsoby se snaží upoutat pozornost novinářů tak, aby 

o nich, v ideálním případě, pozitivně referovali. Politici spolupracují s novináři i přes riziko 

zkreslení či zploštění mediálního obrazu svého politického programu. Mnohdy se však politici 

i politické strany nevyhnout ani „negativní reklamě“ a potom je úkolem dobrého politického 

PR utlumit negativní obraz strany, politika, či prosazovaného programu v médiích. „Politické 

strany tak komunikují s vysoce heterogenní skupinou novinářů, jejichž požadavky a zájmy se 

mohou výrazně odlišovat. Intenzita těchto požadavků se přitom stále zvyšuje.“ [Petrová 2010: 

119] 

Jak pražský, tak i olomoucký volební štáb TOP 09 se pokusily implementovat určitou 

strategii komunikace s novináři. Oběma volebním týmům se komunikace zásadně nevymkla 

z rukou a působila relativně koordinováně, jednotně a v určitých ohledech i promyšleně. 

V Olomouci šlo o strategii velmi jednoduchou, nicméně fungovala a ukázalo se, že 

zvolený model komunikace byl pro styl a charakter kampaně vhodný. Strana uspořádala na 

začátku kampaně již zmíněnou tiskovou konferenci, kde představila lídry obvodů a seznámila 

novináře s programem. Následně se za stranu vyjadřoval do médií již jen její lídr. Mediální 

obraz, který tak strana v Olomouci získala, se zúžil na komunikaci značky, tedy jména 

a reputace strany, a na osobu lídra. Strana tím byla pro voliče čitelná a propojením PR 

kampaně s placenou inzercí dosáhla zintenzivnění účinku svých sdělení. 

Po čtyři dny před volbami postupně vycházela také placená celostátně nakoupená 

inzerce, ve které se objevili Karel Schwarzenberg s Petrem Gazdíkem a Miroslav Kalousek. 

Olomoucká TOP 09 si kromě toho zakoupila ve vydání Olomouckého deníku ze dne 

30. 9. 2010 celkem čtyři celostrany jako zvláštní přílohu. Tuto inzerci strana využila 

především pro představení kandidátů do olomouckého zastupitelstva ve všech obvodech –

každému kandidátovi zde byla publikována fotografie se jménem. Další dvě strany zaplnily 

informace o programu strany a politických plánech TOP 09 v Olomouci. Strana neopomenula 

zařadil ani billboard s lídrem Ivo Vlachem či fotografii Karla Schwarzenberga z poslední 
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návštěvy Olomouckého kraje. Zbývající inzertní strana byla věnována kandátovi na senátora 

za TOP 09 Jiřímu Kleinovi. Nejzajímavější část inzerce představuje fiktivní poukázka na 

vstup do olomouckého akvaparku, která voliče upozorňovala na předražený investiční projekt 

Zastupitelstva města Olomouce. 

 

Obrázek č. 9 – Inzerce TOP 09 v Olomouckém deníku 

Zdroj: Olomoucký deník, 30. 9. 2010, s. 43. 

 

Jedná se o velmi kreativní nápad, jak kritikou radniční koalice zdůraznit vlastní programové 

body, kterými, jak už bylo zmíněno v předešlých kapitolách, bylo odlužení, revize investic 

a nastavení nového kurzu v hospodaření města. Jedná se o ojedinělé velmi efektivní využití 

inzertního prostoru, jež nápadem připomínalo fiktivní tzv. „Kalouskovu složenku“, která měla 

voličům před parlamentnímu volbami připomenout, jaká je výše státního dluhu v přepočtu na 

obyvatele ČR. 

Pražská TOP 09 využila pro kampaň jen velmi málo inzerce, soustředila se především 

na celostátní deníky – nejvíce inzertního prostoru nakoupila před komunálními volbami 

v deníku Mladá fronta DNES, který, jak již bylo zmíněno, pokrýval kampaň velmi detailně; 

vynechala naopak úplně Hospodářské noviny. Při inzerci pracovala TOP 09 s jediným velmi 

stručným heslem „Chcete férového primátora?“, jako obrazový doprovod k němu sloužily dvě 

fotografie: Zdeňka Tůmy s Karlem Swarzenbergem a Tůmy samostatně. Žádný z dalších 

kandidátů do zastupitelstva hlavního města se v placené inzerci neobjevil. Využití placené 

inzerce bylo velmi konzervativní, bez kreativních nápadů – jejím cílem bylo spíše občany 

upozornit, že volby jsou za dveřmi, a posílit image pražského lídra strany. 
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Chudou a nepočetnou placenou inzerci, která postrádala 

sebemenší zmínky o programu pražské TOP 09, částečně 

nahrazovala velmi aktivní PR komunikace. Strana své kandidáty 

v Praze dle slov volebního manažera nabádala k tomu, aby „psali 

blogy a hledali další možnosti, kde na webu psát, a tím byli vidět“. 

Petr Hrubeš však zpětně upozorňuje na úskalí tohoto plánu: „Jedním 

z jejich omylů bylo, že my jim přivedeme novináře, který by s nimi 

chtěl dělat rozhovor, nejlépe z Mladé fronty, Ekonoma (…), to jsme 

jim vysvětlovali na tom školení.“ [Hrubeš 3. 5. 2011: osobní 

rozhovor] 

Volební tým zveřejňoval prohlášení, stanoviska, reakce či 

komentáře a v neposlední řadě aktivně novináře zval na akce 

pořádné TOP 09. Pražský tým zorganizoval ke komunálním volbám 

dvě velké tiskové konference. První zahájila kampaň. Druhá 

proběhla 11. 10. 2010 a tiskové zprávě, který byla následně 

distribuována, vévodil titulek „Praha se nezměnila“. Na tiskové 

konferenci 11. 10. 2010 se Zdeňek Tůma vyjádřil k několika 

kauzám, které považovala strana TOP 09 za zásadní a které také 

opakovaně v průběhu kampaně komentovala. Jednalo se o provoz 

pražského kartového centra Opencard, o čističku odpadních vod a 

kauzu Trojmezí, spojenou s územním plánem města. Strana aktivně 

nabízela novinářům lídra TOP 09 Zdeňka Tůmu, a jak bylo výše 

uvedeno, mnohá média nabídku rozhovoru přivítala. Strana také 

nechala například novináře časopisu Respekt nahlédnout do 

soukromého života Zdeňka Tůmy natočením videodotazníku [Hönig, 

Sacher 2010].  

Dále měla strana připraveny fotografické portréty kandidátů 

a dokumentaci z akcí, jež mohla média volně přebírat. Na rozdíl od 

Olomouce se strana TOP 09 v Praze musela v několika případech 

ohradit proti negativním útokům. Jednalo se například o nařčení ze strany Suverenity, ODS či 

o to, že bylo třeba čelit guerillové antikampani „Bratři v triku“ (více o těchto negativních 

útocích v kapitole Vztah TOP 09 k politické konkurenci). 

Obrázek č. 11 –  

 Inzerce TOP 09 

v Praze 

 

 

 

 

Zdroj: MF DNES, 

roč. 21, 15.10. 

2010. 

 

 

Zdroj: MF Dnes, roč. 

21, 15.10. 2010. 

 

Obr. č. 10 – Inzerce 

 TOP 09 v Praze 
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Strana tyto informace obvykle dementovala pouze prostřednictvím prohlášení zveřejněných 

na webu strany a jejich zasláním novinářům. Zdeněk Tůma a František Laudát pak nařčení 

vyvraceli v komentářích a rozhovorech pro různá média. Nicméně ani negativní útoky 

nepřiměly stranu výrazně změnit strategii předvolební kampaně v hlavním městě či změnit 

styl komunikace s novináři nebo voliči. „Nemá smysl na negativní kampaň nereagovat, tady 

v Praze jela poměrně velká akce ‚Bratři v triku‘ jako typická negativní kampaň. Vždycky je 

strategicky strašně těžké rozhodnout, kdy je to v míře, že to zasahuje už cílovou skupinu, a 

kdy je to jen takový indikátor nálad.“ [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] 

Strana  tak v těchto případech nepřišla s aktivní PR komunikací, která by se snažila 

cíleně rozptýlit negativní obraz, jejž kauza vyvolala, ani nepřistoupila na alternativní formu 

reakce, jako to učinila například před poslaneckými volbami.
18

 

Máme-li shrnout právě řečené, pražský volební tým se snažil maximálně posílit roli 

PR komunikace a upozadit placenou inzerci, které využívali političtí rivalové (především 

ODS). TOP 09 a zejména Zdeněk Tůma si pečlivě budovali mediální image, která 

korespondovala s programem a hodnotami strany. S médii za TOP 09 komunikovalo několik 

lidí – tiskový mluvčí strany Jan Jakob, předseda pražské TOP 09 František Laudát, Daniel 

Bartoň z About production, mediální poradkyně Zdeňka Tůmy Pavlína Bolfová 

a v neposlední řadě i sám Zdeněk Tůma. 

Celostátní kancelář připravila jednotnou celorepublikovou komunikační linku, které se 

držela i v placené inzerci. Republikový volební štáb nechal v krátkém časovém intervalu 14.–

15. 10. 2010 tisknout celkem tři typy inzerátů. První z nich se týkal voleb do senátu a byl na 

něm zobrazen Karel Swarzenberg. Druhý zdůrazňoval ekonomický program a rozpočtovou 

zodpovědnost symbolizovanou Miroslavem Kalouskem. Úkolem tohoto inzerátu bylo posílit 

image strany a povědomí o značce. Pouze jediný typ inzerátu se svým heslem „TOP 09 

a starostové vědí, co je u vás potřeba“ vztahoval přímo k obecním volbám. Text inzerce byl 

doprovázen fotografií Karla Swarzenberga a Petra Gazdíka. Celostátně koupená inzerce byla 

směřována do plošných deníků, regionální média strana přenechla svým místním sdružením. 

 

 

 

                                                             
18 Pirátská strana těsně před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010 umístila na videoportál Youtube.com 

krátký spot, do kterého sestříhala neslušné výroky místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. TOP 09 na to 

reagovala vytvořením „Klubu kokotů“, a tím negativní útok díky recesistickému přístupu v podstatě 

bagatelizovala. 
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2.8. Volební průzkumy 

 

Volební průzkumy a jejich zveřejňování mohou hrát významnou roli ve volebním procesu, i 

když se odborníci dodnes neshodli na tom, jak přesně voliče ovlivňují a do jaké míry mohou 

změnit volební výsledek.
19

 V dnešní době jsou však různé volební průzkumy přítomné 

v každé volební kampani, a to i v těch na komunální úrovni. Význam průzkumů si uvědomují 

také média, jež je nejen zveřejňují a interpretují, ale dosti často také sama provádějí 

a zadávají. Vleklým problémem všech médií, která průzkumy zveřejňují, je, že mají potíž data 

korektně a nezkresleně interpertovat. Toto téma je v českých podmínkách velmi detailně 

analyzováno například v příspěvku Tomáše Lebedy v publikaci Voliči a volby z roku 2006. 

 Další problém identifikoval mj. volební manažer strany TOP 09 – a sice že voliči 

průzkumy „vnímají kontinuálně“ [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor], tj. nereflektují, že 

je často provádějí různé agentury s odlišnou metodikou (a často i dosti kolísající vypovídací 

hodnotou). 

 Pro komplexní zhodnocení mediálního obrazu strany TOP 09 je nutné předvolební 

průzkumy, které veřejnosti přinášela v klíčové předvolební době média, nevynechat. 

První průzkum volebních preferencí v hlavním městě zveřejnily regionální noviny Pražský 

deník. Data se opírala o výzkum volebních preferencí u vzorku 1003 respondentů. 

Zajímavostí tohoto průzkumu je, že respondentům jako jediný nabídl variantu volit napříč 

kandidátními listinami, kterou umožnuje i zákon o volbách do obecních zastupitelstev [Marek 

2010: 1 a 3]. 

                                                             
19 Více lze nalézt například ve studiích Ansolabehere, Stephen; Iyengar, Shanto (1994): Of Horseshoes and 

Horse Races. Experimental Studies of the Impact of Poll Results on Electoral Behaviour. Political 

Communication. Roč. 11, s. 413–430.) či McAllister, Ian; Studlar, Donley (1991): Bandwagon, Underdog, or 

Projection? Opinion Polls and Electoral Choice in Britain 1979–1987. Journal of Politics. Roč. 53, č. 3, s. 720–

741. 
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Graf č. 16 – Volební preference do zastupitelstva hlavního města Prahy dle agentury 

Global PR 

 

Zdroj: Vydání Pražkého deníku ze dne 5. 10. 2010, graf zpracován autorkou. 

 

Několik šetření vztahujících se ke komunálním volbám zpracovala i společnost SANEP. Před 

komunálními volbami zveřejnila v měsíčních intervalech stranické preference pro hlavní 

město Praha. Reprezentativní vzorek volený kvótním výběrem měl zodpovědět stejnou 

otázku: „Pokud by se v tomto týdnu konaly komunální volby do zastupitelských orgánů 

jednotlivých pražských obvodů, koho byste volili z uvedeného seznamu bez ohledu na Vaši 

případnou volební účast?“ Ve výsledcích všech tří průzkumů se TOP 09 umístila na prvním 

místě. Výsledky přetiskoval například deník Právo a jeho portál Novinky.cz (který byl v té 

době nejčtenějším zpravodajským portálem v Česku), dále časopis Týden a portál 

parlamentnilisty.cz, ale zprávu o něm vydala například i zpravodajská agentura Mediafax. 
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Graf č. 17 – Výzkum stranických preferencí agenturou SANEP ve volbách do 

zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

 

Zdroj: SANEP, graf zpracován autorkou. 

 

Největší mediální ohlasy vzbudily průzkumy, které si pro Prahu nechala zpracovat Česká 

televize a Mladá fronta DNES. Česká televize zveřejnila 6. 10. 2010 v souvislosti se 

speciálním vydáním pořadu Otázky Václava Moravce bleskový průzkum voličských 

preferencí v hlavním městě, který pro televizi na vzorku 1007 respondentů sebrala agentura 

SC&C ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2010. Průzkum byl založen na metodě kvótního výběru podle 

pohlaví, věku, vzdělání a místa bydliště [SC&C 2010]. 

 

Graf č. 18 – Výzkum voličských preferencí agentury SC&C pro Českou televizi ve 

volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva volebního průzkumu SC&C pro ČT ze dne 4. 10. 2010, graf 

zpracován autorkou. 
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Tento průzkum od ČT následně převzala v podstatě všechna tištěná média pravidelně 

referující o politice – včetně regionálního Pražského deníku a deníku Metro. Strana TOP 09 se 

podle něj umístila ve voličských preferencích na druhém místě. Dle závěrečné zprávy byl 

interval spolehlivosti výzkumu u ODS i TOP 09 3,3 %, průzkum tedy nevylučoval možnost 

obráceného pořadí ODS a TOP 09. Respondenti, kteří deklarovali zájem jít volit, byli také 

tázáni, jaké kandidáty by volili. Nejčastěji zmiňovaným kandidátem byl Zdeněk Tůma za 

TOP 09. Jmenovalo jej 7 %, celých 81 % však uvedlo, že zatím neví, jaké konkrétní 

kandidáty bude volit. V hodnotící zprávě agentura SC&C píše: „... velmi důležitý je ovšem 

poznatek, že respondenti jmenovali přední kandidáty za TOP 09, VV a ODS napříč všemi 

volebními obvody (v obvodech, kde zmiňovaní kandidují, paradoxně nejméně). Je tedy 

patrné, že obeznámenost respondentů o tom, že kandidáty na primátory mohou volit pouze 

v jediném obvodu, není příliš vysoká. Kampaň mířená na konkrétní osoby plošně po celé 

Praze se tak částečně míjí účinkem.“ Agentura pro zajímavost udělala i přehled stability 

voličů jednotlivých stran ve srovnání s volbami do PS PČR. Pouze 71 % respondentů, kteří 

deklarovali preferenci volit TOP 09 v komunálních volbách do pražského magistrátu, volilo 

tuto stranu i v poslaneckých volbách. Dalších 11 % tvořili voliči, kteří v květnových 

parlamentních volbách hlasovali pro ODS [SC&C 2010]. 

Druhý obsáhlý průzkum analyzující předvolební situaci v Praze byl zpracován 

agenturou Factum Invenio pro deník Mladá Fronta DNES, list výsledky tohoto průzkumu 

zveřejnil 11. 10. 2010, tedy v poslední den, kdy je ze zákona zveřejnit mohl. Podle tohoto 

výzkumu byla již favoritem strana TOP 09. 
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Graf č. 19 – Výzkum voličských preferencí agentury Factum Invenio pro deník 

MF DNES ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

Zdroj: Vydání MF DNES ze dne ze dne 11. 10. 2010, graf zpracován autorkou. 

 

Mladá fronta psala v souvislosti s tímto průzkumem o TOP 09 pozitivně a jeho 

výsledky komentovala slovy: „Lídra topky podporují nejčastěji mladí lidé do 29 let a pak také 

vysokoškoláci. Obě skupiny tvoří okolo 35 procent, což je úspěch, který jeho kolegové 

nemají. Například Svobodovi dávalo hlas jen necelých 12 procent vysokoškoláků.“ 

[Frouzouvá 2010a: 1 a Frouzová 2010b: 2] 

Další medializované průzkumy se týkaly všeobecně problematiky komunálních voleb, 

ale i v nich se odráželo volební klání v Praze. Zajímavý průzkum například publikovaly 

Lidové noviny, které na titulní straně vydání z 13. 9. 2010 zveřejnily průzkum společnosti 

Median, v němž měli respondenti odpovědět na otázku: „Poškodí situace v pražské ODS 

stranu v podzimních volbách v celé zemi?“ Téměř 45 % odpovědělo, že určitě nebo spíše ano. 

Lidové noviny doprovodily průzkum komentářem, že ODS prohrála v Praze parlamentní 

volby a o vítězství v komunálních volbách ji opět připraví strana TOP 09 [Čabanová, Kolář, 

Vadlejchová 2010: 1]. 

CVVM čtrnáct dnů před volbami zveřejnilo výsledky průzkumu, ve kterém se tázalo, 

zda se chtějí voliči komunálních voleb zúčastnit a nakolik jsou již rozhodnutí, komu dají hlas. 

Pouze 35 % účastníků výzkumu bylo přesvědčeno, že se k volbám určitě dostaví. Další 

čtvrtina respondentů deklarovala, že se spíše budou účastnit. Jednalo se o historicky nejnižší 

podíl respondentů vyjadřujících odhodlání zúčastnit se komunálních voleb. Jasno v otázce, 

koho volit, mělo v září 46 % respondentů, čtvrtina uvedla, že se již rozhodla, ale možná svůj 

názor ještě změní [Šamanová 2010: 2–3]. 
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Kromě výše zmíněných průzkumů se v období od 16. 8. 2010 do 11. 10. 2010 objevily 

i volební stranické prefence pro celou Českou republiku. Například podle výzkumu SC&C 

z 12. 8. 2010 by TOP 09 získala na podzim podporu 20 % hlasů a podle agentury Factum 

Invenio by stranu TOP 09 ke dni 29. 9. 2010 volilo 18,1 % voličů. 

V souvislosti s komunálními volbami v Olomouci nezveřejnila žádná média relevantní 

volební průzkum. Regionální tisk však přebíral informace o celorepublikových preferencích, 

které pro stranu TOP 09 v Olomouci vyznívaly pozitivně. Jedinou výjimkou byl Olomoucký 

deník, který na svých stránkách uspořádat anketu, v níž žádal olomoucké občany, aby se 

vyjádřili, kdo by se dle jejich mínění měl stát olomouckým primátorem. Výsledky ankety sice 

lze považovat v nejlepším případě jako orientační, ale není vyloučené, že anketa mnoho 

čtenářů seznámila s jednotlivými lídry vůbec, a posílila tak jejich zakotvení v povědomí 

voličů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že volební průzkumy měly ohlas v médiích především 

v souvislosti s volbami do pražského magistrátu. Zdá se, že v Olomouci neměly předvolební 

průzkumy na voliče s největší pravděpodobností velký vliv. 

V Praze byla situace odlišná, zde se volič během kampaně mohl seznámit s celou 

řadou průzkumů, které se nezaměřovaly jen na preference stran, ale například i na osobnost 

lídra. Vzhledem k tomu, že všechny průzkumy byly hojně medializované, a to v podstatě 

všemi formami sdělovacích prostředků, dá se předpokládat, že mohly formovat názory mnoha 

pražských voličů. Míra a konkrétní dopady jsou však diskutabilní a pro posouzení vlivu na 

voliče není možné získat dostatek dat. Nicméně všechny publikované průzkumy avizovaly 

v komunálních volbách v Praze pro TOP 09 skvělý první volební výsledek (nakonec se odhad 

od reálně dosaženého výsledku příliš nelišil, bereme-li v úvahu především průzkumy agentur 

SC&C a Factum Invenio). 

Druhou samostatnou kapitolou je využití volebních průzkumů ve strategii kampaně. 

Na přímý dotaz, zda TOP 09 při přípravě pražských voleb vycházela ze sociologických 

průzkumů, Jaroslav Poláček velmi vyhýbavě odpověděl: „Využívali jsme toho, co jsme už 

věděli nebo zjistili před sněmovními volbami. Je to otázka hlavně peněz. Využívali jsme 

především volných zdrojů.“ [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] Petr Hrubeš, manažer 

pražské volební kampaně, uvedl, že TOP 09 neměla v rozpočtu, který od strany dostal, 

dostatek financí na sociologický průzkum a jeho agentura About production nedostala od 

TOP 09 žádná data, která by mohla použít při přípravě harmonogramu a scénáře kampaně 

[Hrubeš 3. 5. 2011: osobní rozhovor]. Na druhou stranu regionální manažerka pro Prahu Eva 
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Marečková v rozhovoru jasně a opakovaně potvrdila, že předvolební průzkum zaměřený jen 

na Prahu před obecními volbami vznikl – vypracovala jej podle ní agentura STEM 

[Marečková 2. 2. 2011: osobní rozhovor]. 

Pro ověření těchto rozporuplných údajů autorka kontaktovala odborníky 

z výzkumných agentur, které na českém trhu vytvářejí průzkumy pro politické strany. Jeden 

 z odborníků na tuto problematiku (zpracovával v letech 1998–2010 průzkumy pro pravicové 

strany) potvrdil, že strana TOP 09 si zadala čistě jen pro Prahu průzkum u externí agentury.
20

 

S metodikou a sociologickým zadáním straně pomáhala Kateřina Weissová.
21

 Výzkum se 

zaměřil na zjišťování hodnotové orientace voliče bez ohledu na volby a na zjištění, koho 

chtějí lidé volit v komunálních volbách. V dotazníku chyběly otázky, které by zjišťovaly, 

jakou jinou stranu by voliči volili, pokud by si nevybrali TOP 09. Výzkum také nezjišťoval, 

do jaké míry je rozhodnutým voličům strana TOP 09 blízká ani jaké povolební koalice by 

preferovali. Průzkum probíhal na vzorku 600 respondentů.
22

 I přes toto zjištění není jasné, jak 

byla data využita, kdo k nim měl přístup a za jakým účelem byla sbírána. Autorce se 

nepodařilo zjistit, kdy přesně sběr probíhal a nakolik byla data ovlivněna výsledky voleb do 

PS PČR. Jisté však je, že organizační štáb pražské kampaně soustředěný kolem Petra Hrubeše 

se získanými výsledky nepracoval. S největší pravděpodobností data sloužila úzké stranické 

špičce pro zhodnocení politických pozic v Praze a pro stanovení reálných cílů kampaně. Je 

možné, že mohla působit jako podpůrný faktor při rozhodování vedení TOP 09 o tom, koho 

vybere za hlavního pražského lídra. Nicméně jedná se o pouhou domněnku, která je vyvozena 

z jednotlivých informací od členů strany, volebního týmu, politiků a dalších lidí najatých 

stranou TOP 09 před volbami do zastupitelstva hlavního města. 

Na tomto místě je důležité také poznamenat, jaký je obecně názor komunálních 

politiků TOP 09 na využívání volebním průzkumů ve volbách do obecních zastupitelstev. 

Tomáš Hudeček v rozhovoru vyjádřil přesvědčení, že strana nutně potřebuje podrobnou 

                                                             
20 Na jeho žádost v práci neuvádíme ani jeho jméno, ani názvy agentur, pro které pracuje či v minulosti pracoval; 

informace, které autorce poskytl, jsou stále na žádost strany neveřejné (nicméně pro politologický výzkum velmi 

cenné). 

21 Kateřina Weissová spolupracovala se stranou TOP 09 již před volbami do PS PČR. Po volbách se stala 

součástí pracovního týmu předsedy strany Karla Schwarzenberga a pro stranu pracuje i nadále. 

22 Informace vychází z neveřejných materiálů, které měla autorka k nahlédnutí, a z rozhovoru s odborníkem, 

jehož jméno nelze na jeho vlastní žádost uvést. 
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analýzu zaměřenou na Prahu, pokud chce dělat kampaň typu „door-to-door“:
23

 „Troufl bych si 

tvrdit, že pokud se nám podaří tohle [tj. průzkum a door-to-door kampaň, pozn. autorky] 

realizovat příští volby, tak ty městské části, které to udělají, vyhrají. Ale je to ekonomická 

položka, jednou to uděláme my a pak je to standard. Bude to mít okamžitý efekt jen jednou, 

pokud to neudělá nikdo jiný.“ [Hudeček 26. 1. 2011: osobní rozhovor] Hlavní volební 

manažer strany Jaroslav Poláček připustil v rozhovoru, že je velmi obtížné získat relevantní 

data a že je to především otázka peněz. Marek Doležal, člen předsednictva pražské regionální 

organizace TOP 09, v rozhovoru přisuzoval průzkumům nebo alespoň analýzám založeným 

na otevřených zdrojích velký význam, sám je využil ve své politické kariéře i v komunálních 

volbách na Praze 9 v roce 2010 [Doležal 3. 3. 2011: osobní rozhovor]. 

Pro srovnání – v Olomouci si TOP 09 žádný průzkum nezadala a z vyjádření 

M. Grasse k této otázce vyplývá, s jakými daty strana v Olomouci výhradně pracovala: 

„Informace o volební účasti a podobně jsme čerpali ze statistik, informace o volebních 

preferencích z celostátně zveřejňovaných průzkumů pro náš region.“ [Grass 25. 5. 2011: 

dotazník] 

Využívání sofistikovanějších metod výzkumu veřejného mínění naráží zejména na 

finanční možnosti místních sdružení, přesto politici přiznávají, že jejich užití v komunálních 

volbách má potenciál a v budoucnu se k němu strany, a to včetně TOP 09, budou více a více 

uchylovat [Poláček 24. 11. 2010, Hudeček 26. 1. 2011, Doležal 3. 3. 2011 a Grass 

25. 5. 2011: osobní rozhovory a dotazník]. 

 

2.9. Vztah TOP 09 k politické konkurenci 

 

V předchozí kapitole bylo zmíněno, že zejména v Praze se TOP 09 musela rozhodnout, jak se 

vypořádá s negativní kampaní. Negativní kampaně jsou vždy spojené se vztahy, jež má 

kandidující subjekt ke svým politickým soupeřům. Následující kapitola se bude věnovat 

otázce, jak vztahy k politické konkurenci zasáhly do volební kampaně. 

Pro Prahu je nutné v této souvislosti zmínit jeden důležitý faktor, a sice že 

předsednictvo strany místní organizace při plánování kampaně i při sestavování kandidátek 

nijak neomezovalo ohledem na vládní angažmá strany v koalici s ODS a VV. Ve volebním 

boji na vládní koalici vlastní strany místní organizace nemusely brát zřetel [Hudeček 

                                                             
23 Jedná se o typ kampaně, kdy politici, kandidáti za daný obvod, obcházejí voliče v místě jejich bydliště, osobně 

představují svůj program a zodpovídají dotazy občanů. 



117 

 

26. 1. 2011: osobní rozhovor]. Proto byly později volby v Praze členy TOP 09 označovány za 

souboj o voliče v pravicovém politickém spektru – tedy mezi ODS a TOP 09 [Poláček 24. 11. 

2010: osobní rozhovor]. 

Kampaň TOP 09 v Praze ovlivnily vztahy především ke třem politickým stranám. 

V prvé řadě se do kampaně promítl vztah k ODS. ODS byla v médiích prezentována jako 

největší soupeř TOP 09 v Praze a cítila se silnou pozicí TOP 09 v hlavním městě ohrožena, 

proto se několikrát v průběhu kampaně do TOP 09 opřela. První popíchnutí ze strany ODS 

přišlo již 3. 9. 2010 na pražském Žofíně během úvodního projevu Petra Nečase k zahájení 

komunální a senátní kampaně. Během proslovu Nečas opakovaně upozorňoval, že ODS na 

rozdíl od jiných pravicových stran nepředstírá, že je „čerstvě vylíhlé mládě, svěží, voňavé 

a znovu volitelné. Netváříme se jako někteří jiní, že změnou zavedené značky a politické 

strany lze změnit i svoji minulost. (…) v našem politickém systému jsme strana zavedená a to 

znamená spolehlivá, čitelná, schopná citlivě reagovat na požadavky doby – jiná by 

v politickém boji nepřežila. Opakem jsou strany na jedno použití, vytvořené ad hoc jako 

marketingový projekt kolem jediného tématu, pravé lapačky na protestní hlasy.“ [Nečas 2010] 

Nečas sice explicitně TOP 09 neuvedl, ale jasně na ni i v dalších pasážích projevu narážel. 

Další negativní útoky na sebe nenechaly čekat. Stranický deník ODS Pražský 

metropolitan, distribuovaný před volbami bezplatně po celé Praze, se ve svém 14. čísle 

pokusil TOP 09 zdiskreditoval celostránkovým článkem o tom, že TOP 09 chce Prahu ochudit 

o 15 miliard na rozpočtovém určení daní: „TOP 09 chce Praze sebrat peníze na lepší platy pro 

učitele, zřizování nových mateřských školek, byty pro sociálně slabší obyvatele, domovy 

důchodců, stavbu a údržbu silnic, péči o městskou zeleň, sponzorování kuturních 

a sportovních akcí. Proto volte ODS.“ [Pražský metropolitan 2010: 19] 
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Obrázek č. 11 – Pražký metropolitan – negativní reklama ODS namířená proti TOP 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pražský metropolitan, č. 14/2010. 

 

TOP 09 naopak na stranu ODS velmi silně útočila zejména v souvislosti s kauzou Opencard. 

Zdeněk Tůma podal v průběhu měsíců září a října celkem čtyři podněty na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže ohledně výběrového řízení na jednotný ekonomický systém, na 

metropolitní síť, na opravu Clam-Gallasova paláce a na provozovatele sytému karty 

Opencard. Tůma tak veřejně napadal rozhodnutí rady hlavního města, ovládané v té době 

ODS. Při různých příležitostech se vymezoval proti ODS a jejímu stylu politiky. Snaha 

změnit dosavadní styl pražské politiky, určované dlouhá léta taktovkou ODS, byla vůbec 

jedním z hlavních témat kampaně a podle vyjádření Zdeňka Tůmy ztělesňovala i důvod, proč 

se ve volbách vůbec angažoval [Kubík 2010: 12]. 

Proti ODS a zejména proti konkrétním vlivným členům její pražské stranické 

organizace byla také namířena celá guerillová část kampaně TOP 09 v Praze. Jak již bylo 

zmíněno, skupina podporovatlů TOP 09 zorganizovala na Staroměstkém a Mariánském 

náměstí dva happeningy a připravila webovou stránku, kde mj. zesměšňovala politiky ODS 
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v komiksu, ve kterém vystupovaly postavy jako Pavel Lezec Fén či Borja Šprt Šťastný, jež 

záměrně připomínaly pražské politiky Pavla Béma a Borise Šťastného. 

 

Obrázek č. 12 – Ukázka guerillové kampaně TOP 09 v Praze namířené proti ODS 

 

Zdroj: Openkrad.cz. 

 

Skupina se v guerillové kampani soustředila ryze na starou a odcházející garnituru pražské 

ODS. Jejím terčem se tak například nestal kandidát na primátora Bohuslav Svoboda či bývalí 

starostové MČ Prahy 8 a 9 Josef Nosek a Jan Jarolím, kteří do ZHM také kandidovali, ale 

nebyli spojováni s vládou ODS na magistrátu v letech 2006–2010. 

Navzájem vyhrocené vztahy ODS a TOP 09 v Praze kulminovaly v předvečer voleb, 

kdy ODS obvinila TOP 09, že svými plakáty nepovoleně přelepuje jejich vlastní inzertní 

plochy. Předseda pražské organizace TOP 09 František Laudát naopak v médiích obviňoval 

ODS z „provokace, která nás má poškodit“ [Válková 2010]. 

ODS, ČSSD i Věci veřejné si také na dlouhé měsíce dopředu zabraly 

nefrekventovanější místa Prahy a na stranu TOP 09 i na další strany tak zbyly pro kontaktní 

kampaň méně vhodné lokace [Aktualne.cz 2010b]. 



120 

 

Druhou stranou soupeřící s TOP 09 negativní guerillovou kampaní byla ČSSD. 

Skupina jejích spolupracovníků a příznivců „založila stránky Bratři v triku, poukazující na to, 

jak elitní lidovci ovládají TOP 09, a na neprůhledné vazby z minulosti“ [Cvrček, Pečinka 

2010: 8]. Na speciálně zřízených webových stránkách a na Facebooku si autoři této negativní 

kampaně „pohráli“ s jedním ze sloganů oficiální kampaně Zdeňka Tůmy „Prahu si beru na 

triko“ a voliče oslovovali tričky s přeškrtnutým Kalouskem a hesly „Nevolím Tůmu 

s Kalouskem v zádech“ či „Praha je moje, ne Kalouskova“. Kampaň byla namířena v prvé 

řadě na Miroslava Kalouska a měla těsně před volbami poškodit pověst strany TOP 09 jako 

takové, kampaň proto měla celorepublikový přesah, i když využití pražského hesla i jména 

Zdeňka Tůmy ve sloganech naznačovalo, pro jaké voliče je sdělení určeno. 

 

Obrázek č. 13 – Negativní kampaň Bratři v triku 

 

Zdroj: www.bratri-v-triku.cz. 

 

Poslední stranou, která definovala svůj vztah k TOP 09 velmi negativně, byla protestní strana 

Jany Bobošíkové Suverenita. Pražané před volbami dostali do svých schránek dvě vydání 

Listů Prahy, která se tvářila anonymně, avšak jejich autorem byla právě Suverenita. V textech 

zde byl kritizován Zdeněk Tůma za to, že si v době svého působení v České národní bance 

údajně počínal nekompetentně a způsobil ztrátu ve výši 150 milard korun. Dále se zde útočilo 
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na sponzorské večeře Zdeňka Tůmy i na minulost šéfa pražské organizace TOP 09 Františka 

Laudáta. 

 

Obrázek č. 14 – Negativní reklama strany Suverenita namířená proti TOP 09 v Praze 

Zdroj: Listy Prahy, archiv autorky. 

 

TOP 09 v Olomouci na rozdíl od pražkého volebního štábu nemusela řešit negativní kampaň, 

která by mířila proti ní, i když i zde se tento typ předvolebního boje objevil – strana 

Suverentita zde vedla negativní kampaň proti olomoucké velké koalici, a to pod heslem 

„Zbavte Olomouc koaliční saně ČSSD& ODS“. Vztahy k etablované politické konkurenci zde 

měla TOP 09 relativně korektní a k novým stranám, jako Věci veřejné či SPO-Zemanovci, se 

vůbec nevyjadřovala. Podobu kampaně však částečně určovala politika tehdejší vládnoucí 
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radniční koalice (především ODS, ČSSD a KDU-ČSL), neboť podstatná část volební strategie 

TOP 09 se v Olomouci opírala o kritiku přešlapů olomoucké radnice v letech 2006–2010. 

Olomoucká TOP 09 tak zvala voliče například na předvolbení míting s názvem „Dejte penaltu 

olomoucké koalici“. I přesto ovšem nebyl vztah k politickým soupeřům vyhrocený a obešel se 

bez osobních útoků na kandidáty jiných stran. TOP 09 v Olomouci absolutně 

depersonifikovala svůj postoj k dalším kandidujícím subjektům a soustředila se v podstatě jen 

na věcnou kritiku. Za nejvyhrocenější výpad olomoucké TOP 09 se dá považovat výše 

přetištěný inzerát upozorňující na úvěr, kterým město Olomouc financovalo akvapark. 

 

2.10. Interní marketing 

 

Naprosto specifickou součástí kampaně TOP 09 nejen v Praze a Olomouci, ale i v dalších 

městech se stali její podporovatelé. Strana TOP 09 rozlišuje mezi dvěma statusy, které lidem 

spřízněným se stranou uděluje. Jedním z nich je formální stranictví. Členem strany se může 

stát každý občan ČR starší osmnácti let, pokud není současně členem jiné strany. Členství pak 

vzniká schválením přihlášky do strany regionálním výborem a zaplacením členského 

příspěvku. K hlavním právům členů patří kandidovat na stranické funkce a být informován 

o dění ve straně [TOP 09 2009: 1]. 

Druhý model ve straně funguje již od jejího vzniku v roce 2009. Podporovatelem 

TOP 09 se dle komunitního portálu my.TOP 09.cz v podstatě může stát „každý, kdo chce 

osobně něco udělat pro úspěch TOP 09“. Jedinou podmínkou je registrovat se u strany 

elektronicky, a to od léta 2010 na jejím komunitním portálu. Z registrace neplynou žádné 

povinnosti, lze se tímto způsobem ke straně pouze veřejně přihlásit; výhodou pro 

podporovatele je pravidelné zpravodajství o dění uvnitř strany. Prostřednictvím tohoto portálu 

se příznivcům nabízejí příležitosti, jak straně pomoci finančně či logisticky a organizačně. 

Strana na webových stránkách uvádí konkrétní možnosti spolupráce: nalepení loga TOP 09 na 

auto, vyvěšení plachty na dům či auto, vložení banneru na své stránky, publikace článků na 

blogu s odkazem na stranu, podpora strany na Facebooku a Twitteru, zaslání finančního daru, 

získání nových podporovatelů, výpomoc během kampaně. Celkovým cílem portálu je pak 

ovšem především budování komunity aktivních podporovatelů strany, což TOP 09 chápe jako 

jeden ze svých strategických cílů – viz též vyjádření: „TOP 09 se zavázala, že nebudeme činit 

rozdíl mezi členem a podporovatelem, protože jde o společnou věc, protože TOP 09 chce být 

otevřená vůči sobě i veřejnosti.“ [Jakob 2010a] Podporovatel je sice bez členské legitimace 
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a nemůže kandidovat na vnitrostranické funkce, avšak místní organizace jej může navrhnout 

jako bezpartijního na svou kandidátku. 

Krátce po vzniku strany v srpnu 2009 registrovala strana přibližně 4000 

podporovatelů, jejich počet postupně narůstal a 22. 9. 2011 již dosáhl 7093, číslo se ale 

i nadále zvyšuje [TOP 09 2011b: 24]. 

Počet podporovatelů výrazně převyšuje počet členů strany, avšak většina straníků je 

zároveň i podporovateli. Strana neověřuje, zda osobní údaje poskytnuté registrovanými 

podporovateli – například jméno a místo bydliště – jsou, nebo nejsou pravdivé, a také nemá 

možnost, jak účty třídit, případně mazat ty duplicitně zřízené. Tento fakt částečně 

znehodnocuje údaj o počtu podporovatelů, neboť reálně bude toto číslo nižší. O rozdílech 

mezi podporovateli a členy strany hovoří Poláček následovně: „Podporovatelé nemají právo 

hlasovat, (...) to je právo člena, ovlivňovat výsledek vnitřních voleb. Ale co se týče přístupu 

k informacím a zacházení s nimi, tak jsou to pro nás strašně důležití lidé. Členská základna 

má asi 4000 lidí a podporovatelů máme registrováno asi 11 000. A ochudit se o 6000 až 7000 

lidí je hloupost. My se snažíme celou dobu pro právě tuhle skupinu připravovat projekty, co 

nám dají nejvíc práce.“ [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] 

 Hlavním nástrojem pro komunikaci s podporovateli je komunitní portál 

my.TOP 09.cz, jejž strana spustila k 22. 4. 2010 [Jakob 2010a a TOP 09 2010a]: „Cílem je 

umožnit sympatizantům TOP 09, aby se prostřednictvím sítě MY.TOP 09 zapojili do veřejné 

politiky. (...) inspirací pro MY.TOP 09 nebyl pouze známý portál Baracka Obamy (MYBO), 

ale i podobné projekty z Velké Británie nebo Německa. Celý systém je provázán 

s Facebookem, takže aktivity na obou serverech mohou být propojeny.“ [Jakob 2010b] 

Podporovatelé mají po přihlášení na webové stránky my.TOP 09.cz možnost vstoupit 

do různých diskusních skupin. Každý podporovatel má přidělen skrytý status, na němž strana 

sleduje, jak je daný registrovaný podporovatel aktivní. Za každou aktivitu ve fórech či za 

jakoukoliv pomoc straně je obodován, a strana tak má okamžitý přehled, kteří podporovatelé a 

v jakých městech jsou aktivní, ty je pak možné kontaktovat s žádostí o zásadnější spolupráci – 

právě například v průběhu volební kampaně. 

V mnoha záložkách webu my.TOP 09.cz najdou podporovatelé například kalendář 

různých akcí, které TOP 09 pořádá či spoluorganizuje, aktuality z vnitrostranického dění, dále 

vyjádření představitelů strany k programovým otázkám, chaty a diskusní skupiny. Stránka 

obsahuje i e-shop s upomínkovými předměty, jejichž prodejem plní TOP 09 stranickou kasu. 

Obsah Facebooku, Twitteru i Youtube je do portálu plně integrován a umožňuje 
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návštěvníkům webu přístup ke všem komunikačním kanálům naráz. Strana TOP 09 pro 

potřeby portálu my.TOP 09.cz vyvinula speciální webový nástroj „toplokátor“, který 

umožňuje všem podporovatelům vidět, kolik podporovatelů je v jejich obci. Využití této 

služby není povinností a k 10. 3. 2011 ji využilo pouze 936 podporovatelů (v Praze 176, 14 

v Olomouci). 

Druhým důležitým komunikačním nástrojem je newsletter a videomagazín, který 

strana pravidelně připravuje, jak již bylo zmíněno výše, od 23. 8. 2010 [Jakob 2010b]. Strana 

v parlamentních volbách využívala i direkt marketing prostřednictvím SMS, ten však před 

komunálními volbami nezopakovala. U emailového newsletteru pro podporovatele pracuje 

strana minimálně s geografickým zacílením, redakční systém spravující profily podporovatelů 

totiž umožňuje rozesílání cíleně připravených emailových sdělení. Proto například těsně před 

volbami do zastupitelstva hlavního města všem podporovatelům z Prahy dorazil email 

z poštovní schránky Zdeňka Tůmy, v němž volební lídr mimo jiné psal: „Obracím se na Vás 

s laskavou žádostí – přijďte prosím k volbám do místních zastupitelstev (…). Pokud získá 

naše strana od Vás voličů dostatečně silný mandát, povedeme Prahu lépe a povede se lépe 

i Vám – Pražanům. Výsledky komunálních voleb bezprostředně a výrazně ovlivní kvalitu 

Vašeho života v Praze. Pokud Vám není jedno, v jakém městě bydlíte a co Vám nabízí, jděte 

volit a volte TOP 09.“ [Tůma 2010] 

Kromě newsletteru strana podporovatele vybízí v rámci své strategie získávání 

finančních prostředků k darům či nákupům na stranickém e-shopu. Zasílá jim také informace 

týkající se sněmu a některé tiskové zprávy. 

Zásadní roli podporovatelé strany nicméně před volbami sehráli především tím, že 

poskytli dostatečně velkou základnu pro to, aby mohla strana maximalizovat své předvolební 

úsilí: „Jediná oblast, kde jsme překročili rozpočet, byla oblast, která se týkala podporovatelů 

(…). Dosáhli jsme dvojnásobku vyrobených věcí pro ty lidi [myšleno reklamní plachty a 

samolepky na auto určené k distribuci mezi podporovatele, pozn. autorky] (…) to vůbec 

nejsou malá čísla, a pomoc těch lidí je navíc nevyčíslitelná (…) druhá věc navíc – dopad téhle 

reklamy. Myslím, že je rozdíl v tom, když vidíte billboard na standardní ploše a když si na 

svůj barák pověsíte plachtu o velikosti billboardu s logem TOP 09.“ [Poláček 24. 11. 2010: 

osobní rozhovor] Strana v říjnu před konáním komunálních voleb požádala podporovatele, 

aby znovu vyvěsili plachty, které již jednou využili během kampaně do poslanecké 

sněmovny. Další předměty, plachty a samolepky, kontinuálně rozesílala novým zájemcům 

z řad podporovatelů i v průběhu září a října 2010 [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor]. 
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Tento případ uplatnění nového modelu budování podpory napříč voličskou skupinou 

se zdá potvrzovat závěry studie Russela Daltona a Martina Wattenbergra Parties without 

Partisans, totiž že se politické strany snaží stále mobilizovat občany, aby se aktivně na 

volební kampani podíleli, ale protože strany v zemích západní demokracie trpí úbytkem 

členů, je tento pokles straníků v mnoha případech kompenzován jinými formami nestranické 

účasti v politice. Nechuť ke stranictví je pak zřejmá především v mladší generaci, která 

preferuje jiné formy participace v politickém dění. Strany jsou v situaci, kdy postrádají 

spolehlivou a dostatečně velkou stranickou, a tím pádem i voličskou základnu, nuceny měnit 

svou volební strategii a metody mobilizace politické podpory. Zároveň však Dalton 

s Wattenbergem upozorňují, že menší stranická základna nemusí znamenat vnitřní oslabení 

fungování strany, straníky se prostě stávají jen ti nejaktivnější a nejzapálenější. Zbývající část 

populace dává přednost mírnějším a méně intenzivním formám politické práce [Dalton, 

Wattenberg 2002: 7, 11, 31, 36 a 100–101]. Model podporovatelů TOP 09 odpovídá výše 

uvedeným trendům a je odpovědí na snižující se zájem občanů o vstup do politické strany. 

Způsob vedení kampaně i nastavení komunikace s podporovateli vyhovuje především mladší 

generaci, která, jak se ukázalo u voleb do poslanecké sněmovny, tvořila velmi silnou skupinu 

voličů TOP 09 [SC&C 2010: 11]. 

 

Graf č. 20 – Geografické rozložení podporovatelů TOP 09 vyjádřeno v % 

 

Zdroj: Zpracováno autorkou na základě údajů z komunitního portálu my.toop09.cz. 
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2.11. Finanční strategie 

 

Strana v únoru 2011 vyčíslila v tiskové zprávě celkové finanční náklady vynaložené na 

podzimní kampaň do komunálních voleb. Z publikovaných informací vyplývá, že strana 

centrálně vydala za tyto volby přes 20 435 000 Kč, náklady krajských organizací TOP 09 pak 

dosahovaly výše 13 miliónů Kč [Severa 2011]. V pozdější zprávě, kterou centrální kancelář 

strany vypracovala pro 2. sjezd strany v roce 2011, jsou celkové náklady na volby do 

obecních zastupitelstev konsolidovány a vyčísleny na přibližně 38 milionů [TOP 09 2011b: 

23]. 

 

Tabulka č. 8. – Náklady TOP 09 na volby do obecních zastupitelstev 2010 

 

 

 
Celostátní kancelář 

Krajské a regionální 

organizace 

Volby do obecních 

zastupitelstev 
12 492 000 13 378 000 

Volby do zastupitelstva 

hlavního města Prahy 
12 215 000 0 

Zdroj: Zpráva TOP 09 pro 2. celorepublikový sněm TOP 09 v roce 2011. 

 

Z účetní uzávěrky vyplývá, že největší část rozpočtu tvořily náklady na kampaň v Praze.
24

 

Strana vyčíslila celkové náklady na volby v Praze přibližně na 12 000 000 Kč. Tyto údaje 

však nezahrnují práci dobrovolníků, kteří pro stranu pracovali bez nároku na honorář, a 

administrativní a personální náklady na ty ze zaměstnanců TOP 09, které strana zaměstnává 

i v období mimo volby, ale o nichž lze usuzovat, že v době volební kampaně bude jejich 

pracovní agenda primárně soustředěna na otázky spojené s její přípravou a průběhem. 

 Výsledné vyúčtování také neobsahuje jednu poměrně důležitou položku – prostředky, 

které do kampaně vložili samotní kandidáti z vlastních zdrojů v jednotlivých obcích, aniž by 

                                                             
24 Z osobních rozhovorů vyplynulo, že se jednalo o částku alokovanou na volby nejen do zastupitelstva hlavního 

města Prahy, ale i do jejích městských částí. Přesto například volební manažer pražské kampaně či hlavní 

manažer voleb TOP 09 připustili, že se jejich pozornost soustředila především na volby do zastupitelstva 

hlavního města Prahy, což se také odrazilo ve struktuře finančních prostředků – ty z větší části mířily na kampaň 

do pražského magistrátu. 
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tyto faktury zanášeli do účetnictví strany. Tato částka zvedá výslednou cenu o několik řádů 

výše. Dle vyjádření politiků za TOP 09 se však jedná na komunální úrovni o běžnou praxi 

[Doležal 3. 3. 2011: osobní rozhovor]. 

Zdeněk Tůma například na svou podporu uspořádal sponzorskou večeři, díky které se 

mu podařilo navýšit rozpočet o další milión korun [Parlamentní listy 2010]. Faktem také je, že 

do vyúčtování nejsou, alespoň dle dostupných údajů, zahrnuty částky za mediální školení ani 

za předvolební šetření a výzkum, který si TOP 09 nechala pro Prahu zadat.
25

 Strana navíc 

nakoupila část inzertního prostoru na některých venkovních plochách za velmi výhodných 

podmínek a se slevami [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor]. Tyto slevy mohou významně 

zkreslovat odhady, kolik strana vydala v porovnání s ostatními politickými soupeři. Původní 

rozpočet se podle volebního manažera měl pohybovat přibližně kolem 10 miliónů [Hettnerová 

2010: B1]. Předseda pražské organizace TOP 09 František Laudát pro Hospodářské noviny 

uvedl: „My máme pro pražské komunální volby strop deseti miliónů. Ale právě v těchto 

dnech jednáme s podnikateli a firmami o sponzorské podpoře a počítám, že díky jejich darům 

se celkové náklady vyšplhají možná na nějakých dvanáct miliónů korun.“ [Kreč, 

Kubita 2010: 4] V polovině září Tomáš Hudeček odhadoval náklady jen na pražskou část 

kampaně TOP 09 na 15 miliónů [Frouzová, Kinkor 2010: B1]. 

Je takřka nemožné vyčíslit celkovou sumu, kterou strana, její kandidáti 

a podporovatelé vynaložili na volební zisk. U voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy 

věc navíc komplikuje skutečnost, že kontaktní kampaň do zastupitelstva hlavního města se 

prolínala s volbami do městských částí, jež čerpaly prostředky i z jiných kapitol rozpočtu. 

Pro Olomouc jsou tyto odhady ještě komplikovanější vzhledem k tomu, že zde 

neexistuje detailní struktura rozpočtu volební kampaně. Regionální olomoucká organizace 

TOP 09 uvedla, že ze svého rozpočtu alokovala na kampaň finanční prostředky ve výši 

500 000 Kč [Grass 25. 5. 2011: dotazník]. K tomu je ale nutné započítat některé výhody 

poskytované kandidátkám TOP 09 v regionech ze strany centrální kanceláře strany (např. 

centrálně nakoupené billboardové plochy, připravená grafika, podpora webu a sociálních sítí, 

investice do sítě podporovatelů). Strana předem avizovala, že se při financování kampaně 

před komunálními volbami „na rozdíl od větších stran budou regiony u TOP 09 spoléhat 

především na to, co jim pošlou ze stranické centrály“ [Kreč, Kubita 2010: 4]. I zde platí, že 

                                                             
25 Informace z výzkumné agentury, podrobnosti viz výše. 
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kandidáti a jejich okolí nebyli povětšinou za svou práci placeni a vykonávali ji dobrovolně 

v době svého volna, navíc řadu přímých nákladů pokrývali ze svých soukromých prostředků. 

Zajímavé srovnání údajů o vynaložených finančních prostředcích na kampaň poskytne 

přepočet vzhledem k poměru hlasů, které strana v dané obci získala.
26

 V přepočtu tak TOP 09 

vydala v průměru v Praze na jeden získaný hlas 1,2 Kč a v Olomouci 13,1 Kč. 

O prioritnosti pražské kampaně pro celou stranu pak dobře vypovídá struktura 

předběžně vyčíslených prostředků členěných dle jednotlivých rozpočtových kapitol. 

 

Graf č. 21 – Struktura nákladů na volební kampaň v Praze 

 

Zdroj: Zpracováno autorkou na základě tiskových zpráv TOP 09 a závěrečné finanční zprávy 

a materiálů pro 2. sněm TOP 09. 

 

V Praze byla z rozpočtu nejvíce podpořena kontaktní kampaň, nákup outdoorových ploch 

a kampaň lídra Zdeňka Tůmy. Z grafů také vyplývá, že on-linové nástroje představovaly spíše 

menší položku v rozpočtu kampaně. Na tomto místě je však nutné uvést, že na celostátní 

úrovni strana vydala asi 450 tisíc právě na rozvoj webu a sociálních sítí, a tyto 

celorepublikově spravované sociální sítě a web se zaměřily na předvolební situaci v Praze. 

                                                             
26 TOP 09 souhrnně dosáhla při hlasování do zastupitelstva hlavního města ve všech obvodech 1 043 0008 hlasů, 

v Olomouci pak 38 165 hlasů. 
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Strana také investovala z celorepublikového rozpočtu 280 tisíc na rozvoj nového komunitního 

portálu pro své podporovatele z celé ČR, tedy i z Prahy, čímž se dá v rozpočtu Prahy vysvětlit 

tato chybějící položka. Pro zajímavost uveďme, že strana v Praze investovala do grafiky 

a kreativního zpracování kampaně stejně vysokou částku jako v souhrnu do všech ostatních 

krajů dohromady. 
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Závěr 

Jeden z členů volebního štábu TOP 09, který úspěšně připravil pro tuto stranu komunální 

a sněmovní volby, během rozhovoru doslova řekl: „Marketing je součástí demokracie.“ 

[Ducháček 29. 3. 2011: osobní rozhovor] Výrok byl nepochybně myšlen vážně a je 

zjednodušeně i odpovědí na otázku, zda se strana TOP 09 snažila v kampani používat 

marketingové nástroje a metody. Nejenom, že je používala, ale chápala je i jako integrální 

součást své existence: „Myslím, že všichni lídři kampaní pochopili, i v ČR, že bez politického 

marketingu už to prostě nejde (…) Ale je špatně, pokud jenom čistě metody politického 

marketingu zastíní danou politickou stranu.“ [Poláček 24. 11. 2010: osobní rozhovor] 

Empirický výzkum ukázal, že politický marketing je přítomný dokonce i v prostředí 

komunální volební kampaně a vědomě se s ním zde pracuje. Pravdou však zůstává, že míra 

jeho využití se místně liší a závisí na lokálních podmínkách a rozsahu kampaně. Finální 

kapitola se pokusí shrnout nejdůležitější závěry, které lze z dlouhodobého empirického 

výzkumu vyvodit. 

 Z rozhovorů a tištěných dokumentů vyplynulo, že strana TOP 09 připravila strategii 

volební kampaně pro komunální volby nejenom pro regionální úroveň (tj. např. pro námi 

sledovaná města Prahu a Olomouc), ale že kampaň byla vedena se silnou centrální podporou. 

Ústředí strany poskytovalo regionům servis zejména ve formě profesionálních grafických 

podkladů a metodických pokynů tak, aby volby v obcích a městech svým stranickým buňkám 

maximálně usnadnila. Centrálně byly také nakoupeny některé inzertní plochy. Vedení strany 

mělo poměrně velký vliv na výši přidělených finančních prostředků do jednotlivých regionů. 

Přesto nelze hovořit o centralizované volební kampani. Hlavní volební manažer 

v rozhovorech uvedl, že za vedení vlastní kampaně byly zodpovědné místní organizace. 

Dokonce ani pražská kampaň, největší a pro TOP 09 spojená se symbolickou hodnotu, 

nepodléhala pouze rozhodnutím nejužší stranické špičky, když např. paralelně s pražským 

volebním štábem fungoval i tým lídra kampaně Zdeňka Tůmy a samostatně pracovala 

i externí agentura About production či studio Lavmi. 

 Olomoucká i pražská místní organizace přizvala ke spolupráci externí poradce 

a konzultanty, míra jejich zapojení se však v obou městech lišila. Zatímco v Olomouci tito 

externisté zasahovali spíše do strategické přípravy, v Praze převzala externí agentura About 

production přímo zodpovědnost za výsledek a podobu kampaně. 
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 Strana se snažila v Praze i v Olomouci obsáhnout nejdůležitější komunikační kanály 

včetně sociálních médií a guerilla marketingu. V Praze byla komunikace diverzifikovanější, 

zejména v oblasti nových médiích propracovanější a patrně i ve výsledku účinnější. 

 Celkově se zvolená volební strategie v Olomouci a Praze lišila. V Olomouci se 

obsahově zaměřila zejména na program a teprve v druhé rovině na postavu lídra. Pražská 

strategie se soustředila v podstatě jen na osobu lídra. Ani jedna strategie nepracovala výrazně 

s ideologií, naopak obě apelovaly zejména na voličskou zodpovědnost v oblasti rozpočtové 

politiky. Spojovala je také snaha prezentovat stranu před voliči jako novou politickou 

alternativu, která vnese do místní politiky svěží vítr. Strategie se zaměřily na témata, která 

voliče zajímají, ale neslibovaly nereálný politický program (byť program zůstával v mnoha 

ohledech hodně dlužen konkrétnosti). Ani Praha, ani Olomouc neměnily svou volební 

strategii v průběhu kampaně, nevyužily metod negativní reklamy a v podstatě na aktuální dění 

na volebním trhu nereagovaly (viz v zásadě scházející reakci na negativní útoky namířené 

proti pražské TOP 09). 

 Marketingové techniky se promítly do vizuální podoby kampaně – ta byla díky tomu 

jak v inzerci, tak ve volebních materiálech i na internetu jednotná a pro voliče srozumitelná. 

TOP 09 vhodně vizuálně propojila spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí. Strana 

v symbolické rovině využila především Karla Swarzenberga, který se v té době těšil značné 

popularitě. Mediální obraz, který TOP 09 vytvořila, je možné charakterizovat jako neutrální. 

Strana aktivně komunikovala s novináři a sama jim nabízela témata (kauza čističky či projekt 

Opencard), avšak možnosti politického public relations nebyly v plné míře využity. 

 V otázkách financování volební kampaně do obecních zastupitelstev v Praze 

a Olomouci dojdeme ke zjištění, že rozdíly v rozpočtech byly značné, ba neporovnatelné. Na 

druhou stranu rozpočet strany v Praze byl pod mnohem větším drobnohledem médií 

i konkurentů. Sponzorská večeře, kterou uspořádal Zdeněk Tůma, vyvolala značný ohlas. 

Naopak v Olomouci tato otázka neměla v mediální rovině ohlas žádný a na komunální 

politiky zde nebyl ani vyvíjen tlak, aby veřejnosti doložili, kolik a za co před volbami utráceli, 

jako tomu bylo v Praze. Praha a Olomouc se tedy nelišily jen v nulách, které v jejich finanční 

rozvaze figurovaly, ale i ve veřejné kontrole financování komunálních voleb. 

 Hodnotíme-li kampaň TOP 09 v Praze a Olomouci z pohledu konceptu Lees-

Marshmentové a Bruce Newmana, můžeme závěrem konstatovat, že se strana TOP 09 v Praze 

chovala jako marketingově orientovaná, zatímco olomoucká stranická buňka se spíše 
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projevovala jako strana orientovaná na prodej. Oběma se podařilo připravit kampaň 

s marketingovou orientací, přestože míra užití marketingových technik se různila. 

 Při tomto hodnocení vycházím především z faktu, že olomoucká TOP 09 nevěnovala 

pozornost (nebo jen minimální) analýze názorů voličů a nezorganizovala žádný průzkum 

mínění. Při tvorbě strategie vycházela spíše z logiky a znalosti místních poměrů. Strana 

vsadila na to, že voliči jsou unaveni ze stávající koalice, a zaměřila se na oblasti, v nichž měli 

její kandidáti potřebnou odbornost a na programové body, které byly pro voliče aktuální 

a které do jisté míry souvisely s celkovou náladou ve společnosti (nespokojenost s korupcí, 

komplikovaná hospodářská situace města apod.). Na druhou stranu se však jednalo o kampaň 

s marketingovou orientací tak, jak ji popisuje Bruce Newman. Jako argument pro toto tvrzení 

lze zmínit například to, že kontaktní kampaň i strategie byly zaměřeny na potřeby voliče. 

TOP 09 také stanovila pro Olomouc reálné cíle kampaně a vsadila na splnitelnost slibů, jež 

může po pozdějším vstupu do radniční koalice realizovat. Strana také od samého počátku 

uvažovala strategicky s ohledem na dlouhodobý horizont (například si uvědomovala, že 

vyhrocenou negativní kampaní by si mohla zkomplikovat vztahy s potencionálními 

koaličními partnery), i když se i tak nevyhnula určité improvizaci dané nezkušeností. 

 Nepodařilo se zde využít naplno všechny komunikační kanály (například v oblasti 

nových médií), byť se o to strana alespoň pokusila. Jako klad lze hodnotit zapojení externistů 

a nestraníků do přípravy kampaně, jako negativum skutečnost, že se straně nepodařilo 

pracovat se segmentací voličů. Výborně naopak zvládla fázi umístění kandidátů: zvolená 

image lídra kampaně korespondovala s hlavními body programu (především s akcentací 

ekonomických otázek). Strana také správně vyhodnotila postavení svých politických 

konkurentů, neodchýlila se od připraveného grafického stylu a celkově využila především své 

silné stránky (zdůraznila úspěchy ve sněmovních volbách, zapojila poslance z olomouckého 

regionu, nabídla voličům nové tváře i jiný pohled na politická řešení, využila potenciál skrytý 

v podporovatelích a tak dále) a upozadila naopak ty slabé (politickou nezkušenost, minimální 

rozpočet na kampaň apod.). Úspěšně tak implementovala téměř ve všech bodech (s výjimkou 

průzkumů) složky chápané Newmanem jako nezbytné pro volební strategii. 

 Nicméně i v Olomouci lze vysledovat některé rysy, které jsou dle Lees-Marshmentové 

typické spíše pro marketingově orientovanou stranu. Především i zde TOP 09 aktivně 

komunikovala s podporovateli a sympatizanty, kteří tak sloužili jako důležitá „první zpětná 

vazba“. Výrazně také strana spolupracovala s externími subjekty (agentura Fleishman-

Hillard), jež straně pomohly připravit strategii tak, aby byla pro voliče zajímavá a lehce 
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přijatelná. Externí konzultanti napomohli členům volebního štábu v orientaci v problematice, 

se kterou ne všichni měli předcházející zkušenosti. V neposlední řadě do čela kandidátní 

listiny zvolila olomoucká organizace TOP 09 lídra, jehož hlavní devizou nebyly politické 

zkušenosti, ale naopak možnost, že se s ním voliči ztotožní. 

 Důvody, proč měla pražská organizace blíže k modelu marketingově orientované 

strany, lze hledat především ve způsobu designu politického produktu, jejž zde představoval 

zejména Zdeněk Tůma coby kandidát na primátora. Proces formulace politického produktu 

v Praze byl komplikovanější a déle trvající, než tomu bylo v Olomouci. Strana si nechala 

zpracovat průzkum, ovšem jeho vliv na výslednou podobu kampaně je velmi těžké 

odhadnout. Vedení kampaně však jednoznačně zdůrazňovalo, že názor voličů a podporovatelů 

je pro stranu důležitý – svědčí o tom i investice do rozvoje sítě podporovatelů, tj. on-linových 

komunikačních nástrojů, které se při pražské kampani silně uplatnily (webová stránka lídra, 

aplikace na Facebooku se Zdeňkem Tůmou, charakter kontaktní kampaně, guerillová kampaň 

apod.). Image formulovaná pro Zdeňka Tůmu nevycházela z ideologie, ale z pohledu voliče 

na post primátora. Tůma byl záměrně v kampani postaven do role „dobrého hospodáře“, který 

si voliče „vezme na triko“. I proto se strana při psaní Pražského kurýra ptá svých příznivců, 

jakým otázkám se má v příštím čísle věnovat, co si voliči přejí zodpovědět. I při organizaci 

kontaktní kampaně – například Praha kulturní či Praha má future systém – byli kandidáti de 

facto zastíněni přizvanými odborníky, jsou zde tak prezentováni jako ti, kteří naslouchají 

občanům a odborníkům, ti, kdo se budou jejich radami řídit. I v Praze lze hovořit o kampani 

s marketingovou orientací. Na rozdíl od Olomouce se straně v hlavním městě dařilo přece jen 

lépe segmentovat voliče, a to nejen geograficky (například cílený online marketing), ale 

především důrazem na sociální média; netradiční podoby kontaktní kampaně formou 

cyklojízd nebo guerillová kampaň svědčí o snaze zacílit na mladé a také vzdělané voliče. 

 Je rovněž třeba podtrhnout roli interního marketingu, který se strana snažila v přípravě 

voleb do obecních zastupitelstev uplatňovat. Bezprostředně před volbami se TOP 09 zaměřila 

na komunikaci s členy a podporovateli. Podporovatele přitom strana chápe jako první 

frontovou linii, již je třeba dobýt, má-li být volební kampaň a politika strany úspěšná 

(rozesíláním informací, zakládáním uzavřeným diskusních skupin na internetu 

k programovým otázkám, rozesíláním pozvánek na akce a tak dále). Budováním této skupiny 

se strana snaží politiku personifikovat i odlehčit, aby byla atraktivní i pro ty občany, kteří se 

nechtějí stranicky angažovat, ale zároveň sledují politické dění. Fungující komunita 

podporovatelů je výrazným znakem volebních kampaní TOP 09 a jedním ze stěžejních 
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marketingových nástrojů, které strana užívá – a to i na lokální úrovni. Tato komunita straně 

poskytuje výhody, jež by v opačném případě mohla získat jen rozvětvenou stranickou 

základnou nebo s vynaložením nemalých finančních prostředků. Interní marketing je tak pro 

stranu stejně důležitý jako externí marketingová komunikace. Důraz na interní marketing lze 

považovat za odpověď na snižující se počet straníků, zároveň je to základní stavební pilíř 

fungování této relativně nové strany. Tento prvek odlišuje stranu od jejích soupeřů ať už na 

pravém, nebo levém křídle politického spektra. Bude jistě nesmírně zajímavé sledovat, jaký 

bude mít síť podporovatelů v budoucnu vliv na strukturu a chování strany, jak se bude strana 

své komunitě věnovat a jakým způsobem hodlá rozvíjet vztah jejích členů k vlastní straně 

i zájem o politiku obecně. Stejně tak zajímavé by bylo zjistit, jaké pohnutky vedou občany 

k preferenci volné formy podpory politické strany před formálním stranictvím, a to zejména 

právě u podporovatelů TOP 09, kteří byli a jsou velmi aktivní (například jako dobrovolníci 

během kampaně). Podobná témata bohužel přesahují rozsah této práce, ale v kontextu českého 

politologického výzkumu by stála za zpracování. 

 I vlastní výzkum využívání politického marketingu na komunální úrovni nabízí řadu 

dalších cest, kterými se v budoucnosti lze vydat. Velmi zajímavé by bylo sledovat volební 

kampaně TOP 09 na komunální úrovni po několik volebních období za sebou a zaznamenat 

případné trendy a vývoj strany v této oblasti. Další možností by bylo na prostoru rozsáhlejšího 

šetření analyzovat kampaň ve vícero městech, příkladně zpracovat všechna bývalá krajská 

města. Nabízí se i možnost porovnat podobu volební kampaně v krajských a komunálních 

volbách. 

 Na úplný závěr si dovolím připojit několik poznámek ke zvolené metodě a struktuře 

práce. Výsledná kvalitativní metoda se ukázala být správně volená. V rozhovorech například 

zaznělo mnoho informací, které by jen velmi těžko mohly být získány jiným způsobem. 

Zvolená struktura práce pak poskytla dostatečný prostor věnovat se položeným výzkumným 

otázkám. Nicméně pro výzkum by bylo jistě ještě přínosnější, pokud by se podařilo zmapovat 

činnost, názory, postoje a emoce aktérů zainteresovaných ve volební kampani již přímo 

v jejím průběhu, nikoliv zpětně. Sběr dat by tak byl sice mnohem delší, ale jistě by přinesl 

další důležité a zajímavé poznatky. 
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Summary 

 

The thesis focuses on the use of political marketing by the political party TOP 09, during the 

municipal elections in 2010. The thesis comes to several conclusions from analysing two case 

studies, one from Prague and the other from Olomouc. The following synopsis should 

summarize the most interesting findings. 

 TOP 09 not only used political marketing during the municipal election campaigns in 

2010, but the political party even believed that marketing was an essential part of its activities 

and its existence. The empirical research demonstrated that TOP 09’s municipal campaigns 

had included political marketing and party campaign strategists, deliberately relying on its 

techniques. However, individual and local campaigns differed in the extent of usage of 

political marketing. 

 From semi-structured interviews, the following emerged, political party TOP 09 had 

not only prepared different campaign strategies for the cities of Prague and Olomouc, but had 

also a unique strategy at central level. The party headquarters provided a professional graphic 

manual and other guidance to the regional offices. The headquarters had the majority of 

financial resources at its own disposal. The central office also bought outdoor advertisements 

around the whole republic and later redistributed them to regional areas. In spite of this, we 

cannot speak about centrally driven electoral campaigns. Every regional party unit was 

responsible for their own local campaigning.  

 For example, even the most centralised campaign in Prague was influenced not only 

by decisions of the headquarters but also by Zdenek Tuma´s team, regarding the production 

agency, Lavmi’s agency and many others. 

 Both Prague and Olomouc’s campaign teams took advantage of external consultancy. 

In Olomouc, external consultants were used especially in the preparatory phases and helped 

Olomouc TOP 09 with its campaign strategy. In contrast, external agencies in Prague were 

responsible primarily for the campaign progress and its realisation.  

 In spite of the fact that TOP 09 in Prague and Olomouc tried to exploit all possible 

communication channels, including social media. Prague’s campaign communication was 

more effective and better diversified. 
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 From a strategic point of view, Olomouc and Prague’s campaigns varied significantly. 

Olomouc’s campaign focused especially on programme issues, while Prague’s strategy 

emphasised its leader. Neither Prague, nor Olomouc’s campaigns appealed to ideology. Both 

presented TOP 09 as the new political alternative with special emphasis on fiscal 

responsibility.  

 Political programmes were not very concrete, but definitely not unrealistic. Neither 

Prague, nor Olomouc’s strategies reacted on campaign developments (e.g. negative attacks 

from political competitors). 

 Political marketing techniques were reflected in the visual concept of the campaign. 

The media image of TOP 09 was rather neutral. The party actively communicated with 

journalists. However, it did not maximize its political PR.  

 Campaign budgets in Prague and Olomouc were incomparable. Similarly, public and 

media attention was focused primarily on the sponsorship of the Prague campaign. On the 

contrary, Olomouc’s campaign’s financing was totally out of the public sphere.  

 From Lees-Marshment and Bruce Newman´s point of view, it is possible to note that 

TOP 09 in Prague behaved as a market-oriented party. This was in contrast to Olomouc, 

where it was more precise to speak about a sale-oriented party.  

 TOP 09 in Olomouc did not pay attention to voter analysis as, it did not organise the 

poll. The regional office reckoned on familiarity with inhabitants of the city of Olomouc and 

through personal experience. 

 On the other hand, some market-oriented characteristics were possible to note even in 

Olomouc. Remarkable examples are well demonstrated by using internal marketing and by 

collaborating with external agencies (e.g. Fleishman-Hillard). 

 In my opinion Prague’s regional office for TOP 09 should be considered as the 

market-oriented party, especially because of the design of its political product (leader Zdenek 

Tuma). TOP 09 in Prague paid for a sophisticated poll (its role and impact is quite difficult to 

estimate). The choice of leader was mostly motivated by voters’ needs and opinions. TOP 09 

in Prague also invested heavily in on-line communication (Facebook application, leader’s 

website) to strengthen relationships, not only with voters but also primarily with active party 

supporters. Candidates asked voters what they needed and what they considered to be 

important for the next election cycle. This was done several times by means of public 

discussions and party journals.  
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 Both Prague and Olomouc prepared the voter-driven campaigns with marketing 

orientation as described by Newman. TOP 09 in Olomouc and Prague listened to voters’ 

needs during the campaign. Both cooperated with external consultants. The party also 

strategically planned not only the campaign itself but also subsequent political steps. 

Olomouc’s TOP 09 party placed particular stress on its advantages (like active regional MPs, 

candidates’ expertise, grassroots potential) and overshadowed weaknesses (low budget, 

political inexperience). 

 To sum up, Olomouc’s TOP 09 office successfully managed the positioning of 

candidates, but it did not pay attention to voter segmentation. Unlike, TOP 09 in Prague who 

managed both candidate positioning and voter segmentation. 

 Finally, a very important factor in Olomouc and Prague’s TOP 09 campaigns was 

played by internal marketing and grassroots’ support. An active community of grassroots 

became a crucial pillar of TOP 09, 2010 marketing strategy. 

 The next research might be focused on TOP 09 grassroots effort. What would be 

interesting would be to also analyse local and municipal campaigns from a long-term 

perspective and compare municipal campaigns with regional elections.  

 The methodology and thesis structure proved to be applicable and sufficient. 

Nevertheless, it would surely be more involving in the future to conduct interviews not only 

after the campaigns, but during the preparatory phase too.  
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Seznam zkratek 

 

BEZPP 

Bez politické příslušnosti 

 

CVVM 

Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR 

 

KDU-ČSL 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

 

KSČM 

Komunistická strana Čech a Moravy 

 

MČ 

Městská část 

 

MOS 

Marketingově-orientovaná strana 

 

ODS 

Občanská demokratická strana 

 

PS PČR 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

 

STAN 

hnutí Starostové a nezávislí 

 

VV 

Věci veřejné 

 

ZHM 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Otázky pro polostrukturovaný rozhovor (struktura otázek) 

 

1. Okruh 

Volební kampaně do obecních zastupitelstev 2010: 

1. Co je podle Vás volební kampaň? 

2. Jaký máte názor na kampaň Vaší strany při posledních volbách do obecních 

zastupitelstev? 

3. Jaký je Váš názor na kampaně dalších politických stran (zejména ODS, ČSSD a VV) do 

obecních zastupitelstev? 

4. Domníváte se, že byly obecní kampaně profesionálně organizované? 

 

2. Okruh 

Kampaň TOP 09 do obecních zastupitelstev 2010 

 

1. V čem se lišila kampaň TOP 09 do obecních zastupitelstev od voleb do PS PČR? 

2. Kdy začala strana TOP 09 připravovat centrální část kampaně pro obecní zastupitelstva? 

3. Jak velký byl tým TOP 09 připravující centrální část obecní kampaně? 

4. Využila strana TOP 09 v kampani pro obecní volby služeb českých či zahraničních  

konzultantů? 

5. Nechala si strana TOP 09 vypracovat před obecními volbami předvolební průzkum? 

Pokud ano, využila jej strana při přípravě kampaně? 

6. Jakou strategii kampaně strana TOP 09 zvolila pro obecní volby? 

7. Reagovala strana TOP 09 v průběhu kampaně na dění na volebním trhu (tj. na ostatní 

volební strany, na průzkumy preferencí apod.)? 

8. Myslíte si, že Vaše strana udělala nějaké zásadní chyby v kampani? (Domníváte se, že 

nějaká konkurenční politická strana udělala zásadní chyby v průběhu kampaně?) 

9. Jaké byly finanční náklady TOP 09 na volební kampaň v obecních volbách? 

10. Hrálo roli při přípravě kampaně, že TOP 09 je vládním koaličním partnerem ODS a VV? 

 

3.  Okruh 

Politický marketing 

 

1. Setkal jste se s termínem politický marketing? Co si pod tímto termínem představíte? 

Jaké metody politický marketing podle Vás využívá? 

2. Myslíte si, že Vaše strana využívala v obecních volbách 2010 politický marketing? (Která 

politická strana podle Vás ve volební kampani do obecních zastupitelstev nejvíce 

využívala politický marketing?) 

3. Myslíte si, že je pro české prostředí a české kampaně vhodné využívat politický 

marketing? 
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4. Doplňující otázky 

 

1. Myslíte si, že volební kampaň je důležitá součást volebního procesu? 

2. Jaká forma komunikace s voliči je Vám blízká? (Jaké metody komunikace 

 s voličem podle Vás strany používaly v posledních obecních volbách?) 

3. Jak byste vysvětlil nárůst negativní politické reklamy? 

4. Co si myslíte o úrovni způsobu psaní o volebních kampaních politickými novináři? 

5. Jsou podle Vás důležitější informace o průběhu kampaně než o volebním 

 programu? 

6. Myslíte si, že systematické využívání politického marketingu může zvýšit volební 

výsledky? 
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Příloha č. 2: Kandidátní listina TOP 09 pro volby do zastupitelstva hlavního města 

Prahy v roce 2010 a volební výsledky jednotlivých kandidátů (tabulka) 

 

Obvod Číslo Jméno 

kandidáta 

Věk Politická 

příslušnost 

Hlasy   

v % 

Hlasy Mandát 

1 1 Zdeněk Tůma 49 TOP 09 13,18 24 898 * 

1 2 Petr Dodal 54 TOP 09 11,11 20 997 * 

1 3 Milan Effenberk 

Růžička 

35 TOP 09 11,06 20 886 * 

1 4 Iveta Borská 46 TOP 09 11,36 21 458 * 

1 5 Věra Šturmová 29 TOP 09 11,18 21 119 * 

1 6 Roman Vaculka 40 TOP 09 10,76 20 324  

1 7 Michal Nýdrle 28 TOP 09 10,61 20 048  

1 8 Daria Bartlová 38 TOP 09 10,51 19 853  

1 9 Zdeněk 

Lochman 

55 TOP 09 10,19 19 252  

2 1 Eva Vorlíčková 48 TOP 09 11,76 17 305 * 

2 2 Václav Novotný 51 TOP 09 11,53 16 967 * 

2 3 Pavel Richter 44 TOP 09 11,31 16 636 * 

2 4 Michal Štěpán 45 TOP 09 11,24 16 542 * 

2 5 Petr Čapek 51 TOP 09 11,17 16 437  

2 6 Petr Štěpán 51 TOP 09 11,12 16 356  

2 7 Jiří Vitha 61 TOP 09 10,82 15 921  

2 8 Diana 

Bubníková 

41 TOP 09 10,79 15 873  

2 9 Radka Fabiniová 48 TOP 09 10,21 15 023  

3 1 Albert Kubišta 34 TOP 09 11,73 17 619 * 

3 2 Helena 

Chudomelová 

59 TOP 09 11,53 17 326 * 
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3 3 Ondřej 

Počarovský 

39 TOP 09 11,52 17 315 * 

3 4 Karel Korba 42 TOP 09 11,35 17 060  

3 5 Jan Kotík 50 TOP 09 11,25 16 905  

3 6 Hana Jandová 54 TOP 09 11,01 16 547  

3 7 Radek Dlesk 38 TOP 09 10,86 16 024  

3 8 Jan Petr 31 TOP 09 10,66 15 060  

3 9 Eva 

Čerešňáková 

24 TOP 09 10,02   

4 1 Nataša 

Šturmová 

55 TOP 09 11,74 16 032 * 

4 2 Jiří Nouza 47 TOP 09 11,62 15 863 * 

4 3 Lukáš Manhart 28 TOP 09 11,38 15 541 * 

4 4 Jana Ludwigová 44 TOP 09 11,30 15 422  

4 5 Michael 

Moravec 

43 TOP 09 11,36 15 506  

4 6 Marek Polach 32 TOP 09 11,04 15 074  

4 7 Zdeněk 

Bartošek 

70 TOP 09 10,67 14 569  

4 8 Markéta 

Adamová 

26 TOP 09 10,58 14 447  

4 9 Jaroslav Císař 55 TOP 09 10,25 13 998  

5 1 Martin Dlouhý 40 TOP 09 11,90 17 267 * 

5 2 Petr Trombík 61 TOP 09 11,37 16 505 * 

5 3 Zuzana 

Bonhomme-

Hankeová 

51 TOP 09 1,50 16 695 * 

5 4 Ludmila 

Stvánová 

57 TOP 09 11,25 16 330 * 

5 5 Aleš Svoboda 57 TOP 09 11,04 16 024  
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5 6 Petr Kaňka 55 TOP 09 11,08 16 078  

5 7 Radim Senk 36 TOP 09 10,97 15 925  

5 8 Pavel Pěkný 63 TOP 09 10,52 15 264  

5 9 Jana Cagašová 25 TOP 09 10,32 14 974  

6 1 Jiří Liška 57 TOP 09 11,55 15 499 * 

6 2 Monika Krobová 

Hášová 

47 TOP 09 11,64 15 626 * 

6 3 Jiří Vávra 50 TOP 09 11,25 15 100 * 

6 4 Jan Tamele 40 TOP 09 11,52 16 461  

6 5 Marie 

Kolovratová 

33 TOP 09 11,16 14 980  

6 6 Jiří Soukup 47 TOP 09 10,87 14 590  

6 7 Michal Tryml 64 TOP 09 10,87 14 586  

6 8 Jiří Karban 43 TOP 09 10,70 14 361  

6 9 Kamila 

Procházková 

47 TOP 09 10,39 13 949  

7 1 Tomáš Hudeček 31 TOP 09 11,71 16 543 * 

7 2 Jiří Pařízek 50 TOP 09 11,54 16 307 * 

7 3 Jan Vašíček 36 TOP 09 11,43 16 147 * 

7 4 Milan Urban 50 TOP 09 11,37 16 067 * 

7 5 Lucie 

Koudelková 

29 TOP 09 11,09 15 677  

7 6 Jaroslava 

Snajberková 

60 TOP 09 10,82 15 298  

7 7 Jiří Pilař 53 TOP 09 10,87 15 362  

7 8 Kateřina Vecere 30 TOP 09 10,63 15 028  

7 9 Josef Heller 67 TOP 09 10,50 14 836  
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Příloha č. 3: Kandidátní listina TOP 09 pro volby do zastupitelstva statutárního města 

Olomouc v roce 2010 a volební výsledky jednotlivých kandidátů (tabulka) 

 

Obvod Číslo Jméno kandidáta Věk 
Politická 

příslušnost 

Hlasy 

v % 
Hlasy Mandát 

1 1 Aleš Jakubec 34 TOP 09 13,76 1025 * 

1 2 Jan Zapletal 26 TOP 09 11,62 866  

1 3 Jana Moudrá 51 TOP 09 11,72 873  

1 4 Dana Ondrová 42 TOP 09 12,17 907  

1 5 
Miloslav 

Kolomazník 
45 BEZPP 12,20 909  

1 6 Rudolf Bláha 71 TOP 09 10,24 763  

1 7 Oldřich Bartoněk 59 TOP 09 9,57 713  

1 8 Miroslav Grass 34 BEZPP 10,15 756  

1 9 Jaromír Benedikt 41 TOP 09 8,52 635  

2 1 Eva Machová 53 TOP 09 13,42 1159 * 

2 2 Petr Šafránek 47 TOP 09 11,45 989  

2 3 Irena Šnajdrová 51 TOP 09 10,99 949  

2 4 Lubor Ludma 26 TOP 09 11,12 961  

2 5 Otakar Svitavský 53 TOP 09 11,76 1016  

2 6 Bořivoj Šarapatka 51 TOP 09 11,45 989  

2 7 Martin Skoumal 28 TOP 09 9,9 855  

2 8 Pavel Kalman 54 BEZPP 10,33 892  

2 9 Jaroslav Mihal 33 TOP 09 9,53 825  

3 1 Petr Navrátil 49 TOP 09 11,7 679  

3 2 Zdeněk Šebestík 49 TOP 09 11,79 684  

3 3 Ivana Janečková 52 TOP 09 11,79 684  
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3 4 Milan Langer 51 BEZPP 13,7 795 * 

3 5 Ladislav Zapletal 56 TOP 09 11,17 648  

3 6 Radim Kořínek 36 BEZPP 10,75 624  

3 7 Martin Vysoudil 28 TOP 09 9,55 554  

3 8 Petr Kolář 35 TOP 09 10,24 594  

3 9 Jiří Brada 37 BEZPP 9,27 538  

4 1 Karel Šimsa 42 TOP 09 12,48 950 * 

4 2 Nikola Carić 28 TOP 09 10,6 809  

4 3 František Šváb 31 TOP 09 11,47 873  

4 4 Anna Taclová 54 TOP 09 11,66 887  

4 5 Silvestr Tomášek 74 BEZPP 11,09 844  

4 6 Tomáš Bohanes 38 TOP 09 11,64 886  

4 7 Isabela Pospíšilová 36 TOP 09 10,77 820  

4 8 Evžen Horáček 51 BEZPP 10,05 765  

4 9 Dušan Letocha 42 BEZPP 10,16 773  

5 1 Ivo Vlach 51 TOP 09 12,81 1112 * 

5 2 Kateřina Šišková 25 TOP 09 11,59 1006 * 

5 3 Svatopluk Losert 53 TOP 09 10,92 948  

5 4 Jan Bardoň 45 BEZPP 11,88 1031  

5 5 Adolf Gryga 60 BEZPP 12,14 1054  

5 6 Radek Vyroubal 33 TOP 09 10,13 879  

5 7 
Ludmila 

Lochmanová 
51 BEZPP 11,26 977  

5 8 Václav Stejskal 51 BEZPP 10,00 868  

5 9 Zdeněk Blaťák 35 TOP 09 9,23 801  

 


