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Abstrakt 

Atmosféra předvolební kampaně před krajskými a senátními volbami konanými v říjnu 

r. 2012 nebyla v porovnání s minulou kampaní již tolik vyostřená. Bylo to především kvůli 

absenci tématu polarizujícího společnost, jakým v r. 2008 byly poplatky ve zdravotnictví. 

ČSSD se opět velmi snažila nalézt podobné kontroverzní téma, kterým se na chvíli zdály být 

církevní restituce. Negativní kampaň měla za cíl odradit voliče od hlasování zejména 

pro vládnoucí politické strany ODS a TOP 09, mohla však ubrat voličské hlasy také KDU-ČSL, 

která bývala a stále je spojována s církvemi, zejména pak s církví katolickou. Samotní 

představitelé lidovců se však k tomuto tématu až na několik výjimek vůbec nevyjadřovali. 

Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit mediální stránku volební kampaně KDU-ČSL, která 

proběhla před krajskými a senátními volbami. V úvodní kapitole je blíže představen nástin 

mediální strategie KDU-ČSL. V další části práce je prostřednictvím kvantitativní obsahové 

analýzy sestaven přehled regionálních médií v jednotlivých volebních krajích. Následuje 

kvalitativní analýza, která charakterizuje vybrané mediální výstupy týkající se KDU-ČSL a 

jejich lídrů. V závěru práce je pak zhodnocena mediální stránka volební kampaně lidovců, 

spolu s prezentací výstupů z obou uskutečněných výzkumů. 

  



 
 

Abstract 

The atmosphere of the election campaign before the elections in October 2012 was not such 

fierce as during the last campaign. It was mainly due to absence of a major topic that would 

polarise the society, like the health fees in 2008. The ČSSD tried to find a similar 

controversial topic that might have been the church restitutions for a moment. The purpose 

of the negative campaign was to discourage people from voting the governmental parties 

ODS and TOP 09, but it also could weaken the KDU-ČSL that was and still is closely connected 

with churches, especially the catholic church. The representatives of the KDU-ČSL 

themselves didn’t publish any opinions concerning this matter, with only few exceptions.  

The purpose of this thesis is to analyse and evaluate the media output of the KDU-ČSL during 

the election campaign that was run before the elections to the regional governments and 

the Senate. In the first part, the outline of the media strategy of the KDU-ČSL is introduced. 

The next part is devoted to a quantitative content analysis that compiles an overview of the 

regional media in the respective regions. The following qualitative analysis describes the 

media outputs devoted to the KDU-ČSL and its leaders. In the final part, the whole campaign 

of the KDU-ČSL is evaluated, together with the presentation of the outcomes of both 

executed analysis. 
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Úvod  

Záměrem této diplomové práce bylo, pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

analyzovat mediální stránku předvolební kampaně tradiční české politické strany, Křesťanské 

a demokratické unie - Československé strany lidové (KDU-ČSL), která proběhla 

před krajskými a senátními volbami v r. 2012. 

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

KDU-ČSL ani jeden mandát. Zdálo se, že druhá nejstarší česká politická strana spěje ke svému 

zániku, protože se vedle finančních potíží musela potýkat také s nezájmem médií. 

Na stranickém sjezdu ve dnech 20. - 21. listopadu 2010 ve Žďáře nad Sázavou byl novým 

předsedou zvolen tehdy třiatřicetiletý veterinář Pavel Bělobrádek. Tento „neznámý 

chalupník“1 měl velmi složitou výchozí pozici pro získání pozornosti médií, prostřednictvím 

kterých by mohl představit „novou“ KDU-ČSL svým potenciálním voličům. Obdobně na tom 

byli také ostatní členové předsednictva, kdy se kromě Pavla Svobody jednalo na těchto 

postech o samé „nováčky“. 

První kapitola této práce je věnována mediální strategii lidovců pro kampaň před krajskými a 

senátními volbami. KDU-ČSL se rozhodla pro decentralizovanou předvolební kampaň, která 

poskytla jednotlivým krajským organizacím této strany relativně vysokou míru autonomie 

při tvorbě mediální strategie. Hlavním úkolem volebních manažerů KDU-ČSL bylo zaujmout 

média, což bylo za daných okolností velmi obtížné, a to zejména kvůli absenci lidovců 

ve Sněmovně, a také kvůli mediálně zcela neznámým členům představenstva této strany. 

Navíc si KDU-ČSL kvůli složité finanční situaci nemohla dovolit spolupráci s profesionální 

mediální agenturou. Tyto skutečnosti pak učinily deskripci komunikační strategie KDU-ČSL 

                                                           
1
 ) MAŇÁK, Vratislav. ČT24 [online]. 20.11.2010 [cit. 2012-08-26]. Pavel Bělobrádek, "neznámý chalupník" v čele 

lidovců. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/domaci/107778-pavel-belobradek-neznamy-chalupnik-v-cele-
lidovcu/>.   
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poněkud obtížnou, proto se autor této práce zaměřil spíše na kvantitativní analýzu 

mediálních výstupů v jednotlivých regionech, která je obsahem druhé kapitoly. 

V rámci kvantitativního výzkumu byla soustředěna pozornost na obsah celostátních a 

regionálních tištěných i vysílacích médií, kdy byla provedena rešerše relevantních výstupů, 

které pojednávaly o KDU-ČSL. Sledována byla četnost výskytu v období volební kampaně. 

Pro každý z celkem 13 volebních krajů byla provedena samostatná analýza, v jejímž rámci byl 

zmapován především regionální tisk a regionální mutace celostátních deníků, doplněné 

o výstupy z lokálních rozhlasových a televizních stanic. Jedna z podkapitol je věnována také 

volbám do Senátu, které byly analyzovány rovněž kvantitativní metodou, se zaměřením 

na média působící na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji. Výsledkem 

výzkumu pak bylo porovnání počtu výstupů v celostátních a regionálních médiích. 

Obsahem třetí kapitoly je kvalitativní analýza vybraných mediálních výstupů, jejichž sběr byl 

proveden kvantitativní metodou. Jejím cílem bylo charakterizovat, jak se prezentují lídři 

KDU-ČSL v médiích, a jak komentují lidovce samotná média. Současně byli identifikováni ti 

představitelé lidovců, kteří v průběhu kampaně před krajskými a senátními volbami v r. 2012 

získali největší pozornost médií. 

KDU-ČSL vstupovala do volební kampaně s ambicí minimálně obhájit dosavadních 

56 krajských mandátů a vyhrát minimálně ve čtyřech senátních obvodech. Pro dosažení 

tohoto cíle bylo potřeba formulovat mediální strategii, jak upoutat pozornost médií 

pro oslovení stávajících i potenciálních voličů. Lidovci se pak v rámci kampaně soustředili 

na svá tradiční témata, která však prezentovali poněkud netradičním způsobem, a to např. 

prostřednictvím provokativních bonmotů a vtipů, které lídři KDU-ČSL vkládali do svých 

projevů. 
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1. Mediální strategie KDU-ČSL 

1.1. Charakteristika klíčových pojmů 

Pro média a politiky je typický vzájemný vztah. Stálá poptávka po informacích ze strany 

žurnalistů či moderátorů politických diskusních pořadů a potřeba publicity a pozitivního 

zpravodajství jsou hlavními prvky takového symbiotického vztahu, který vede k tomu, že 

zprávy nejčastěji odrážejí názory informačních zdrojů.2 

Mezi hlavní úkoly médií patří především informování občanů o všech důležitých událostech a 

tématech. Ve volebním boji pak mají informovat o akcích, cílech a programech všech 

politických stran co nejobsáhleji, co nejpřesněji a pokud možno neutrálně. Kromě toho se 

očekává, že nabídnou stranám a jejich kandidátům fórum, na němž by před očima voličů 

mohly odehrát svůj souboj. V neposlední řadě by se média měla sama aktivně účastnit 

politických sporů a ve svých příspěvcích obsahujících názory a postoje zaujímat otevřená 

stanoviska.3   

Pro současnost je příznačné, že se zdůrazňuje analogie mezi politickými stranami a 

hospodářskými podniky, kdy se v mnoha zemích přebírají marketingové metody pro praxi 

volebního boje. Tato analogie vychází z přesvědčení, že vědecké poznatky lze využívat 

k ovlivňování tvorby názorů ve volebním boji. V zásadě se pro přesvědčování občanů 

o přednostech pracích prášků či o kandidátovi na prezidentský úřad využívají stejné metody. 

V obou případech se přitom vychází nejen z poznatků komunikačních studií.4  

Pokud chce jakákoliv politická strana definovat úspěšnou mediální strategii, musí nejprve 

pochopit základní principy fungování volebních kampaní. Slovo „kampaň“ pochází 

                                                           
2
) ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volební kampaň v České republice. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 

Brno 2000, str. 45. 
3
 ) SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998, str. 13-14. 

4 ) Ibid., str. 16. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vojt%C4%9Bch+%C5%A0im%C3%AD%C4%8Dek%22


 

 

- 5 - 

z francouzštiny, kdy bylo používáno pro označení vojenských výprav či přeneseně také 

pro zápas a boj.5 Volební kampaň lze chápat jako sérii komunikačních aktivit sloužících 

k oslovení veřejnosti. Mezi čtyři hlavní cíle volebních kampaní patří jednak informování 

voličů o své politické nabídce, se kterou jednotlivé politické strany do voleb vstupují. 

S hlavními programovými body dále souvisí cíle přesvědčit o nich voliče, a také posílit jejich 

stávající podporu. Čtvrtým a neméně důležitým cílem je pak vlastní mobilizace voličů k jejich 

účasti ve volbách. Současně je však třeba konstatovat, že se jedná pouze o jednu z mnoha 

možných definic chápání volebních kampaní.6  

Moderní kampaň je charakterizována stále více fragmentovaným zpravodajským prostředím. 

Voliči mohou získávat informace jednak z osobních rozhovorů s přáteli, rodinnými příslušníky 

či sousedy, dále z přímého kontaktu s kandidáty, z billboardů, celostátního a regionálního 

tisku, nebo rozhlasového či televizního vysílání. Úkolem politických stran a médií je podnítit 

smysluplné debaty a občanskou angažovanost.7 

D.G. Lilleker charakterizuje moderní volební kampaně následujícími rysy: 

- kampaně jsou řízené centrálně, ale odehrávají se lokálně 

- zvyšuje se míra jejich profesionalizace; politické strany si najímají volební konzultanty 

- stále ve větší míře se provádějí průzkumy trhu, jejichž výsledky jsou dále zpracovávány 

pro transformaci volebních kampaní 

- tzv. „spin doctors“8 hojně manipulují s mediálními zprávami a přizpůsobují je tak, aby 

vyzněly ve prospěch příslušné politické strany 

                                                           
5 ) Váša, P.; Trávníček, F.: Slovník jazyka českého. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Fr. Borový, Praha 

1946, str. 626. 
6 ) BRADOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a 

volebních kampaní. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005, str. 20-23. 
7
  ) NORRIS, Pippa. On message: communicating the campaign. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 1999, str. 11-15. 

8
 ) Podle definice Slovníku politického managementu a volebního marketingu je spin doctor osoba, jejímž 

úkolem je zajistit, aby událost byla veřejností vykládána z určitého žádaného úhlu pohledu. Str. 65. 
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- ve snaze oslovit mediální zprávou nejen masové publikum, ale také jednotlivce, 

přizpůsobují politické strany svou komunikaci podobně, jako výrobci spotřebního zboží 

- kampaně jsou dnes vedeny permanentně, tedy nejen před volbami, ale prakticky po celé 

funkční období; pokud chce být politická strana dlouhodobě úspěšná, musí být v médiích 

přítomna permanentně.9 

R. A. Faucheux jmenuje osm věcí, na kterých je postavena každá volební kampaň. Za prvé 

jsou to lidé, čímž myslí jak voliče, tak i kandidáty. Za druhé se jedná o strategii, tedy plán, 

který vysvětluje způsob dosažení vytýčených cílů a časové rozvržení jednotlivých kroků. 

Za třetí potřebuje každá kampaň klíčové sdělení, které vymezuje příslušného kandidáta vůči 

jeho politickým soupeřům. Za čtvrté jsou to nastolovaná témata, která významným 

způsobem ovlivňují rozhodování voličů. Za páté se v průběhu každé kampaně vytváří koalice, 

které mají za cíl postihnout širší okruh elektorátu. Za šesté každá politická strana sestavuje 

ad hod volební štáb, což je skupina lidí, která nese hlavní odpovědnost za celou kampaň. 

Za sedmé jsou to peníze, které určují, jak, kdy a kde příslušný kandidát sdělí své klíčové 

sdělení. A konečně za osmé se jedná o prezentaci základních charakteristik každého 

kandidáta voličům, tj. jeho pohlaví, zaměstnání, náboženské vyznání, příslušnost k určité 

politické straně apod.10 

Za období volební kampaně se nepovažuje pouze oněch několik týdnů bezprostředně 

předcházejících volbám. Za její počátek lze považovat již moment, kdy jsou vyhlášeny 

termíny voleb, přes vyhlášení volebních strategií jednotlivými stranami, až po dobu 

předcházející samotnému hlasování, jak stanoví volební zákon. Permanentní volební 

kampaně pak nekončí ani tímto momentem a přes procesy zpětné vazby pokračují v boji 

                                                           
9
 ) LILLEKER, D. G. Key concepts in Political Communication. London: SAGE, 2006, str. 51. 

10
 ) FAUCHEUX, Ron. Winning elections: political campaign management, strategy. New York: M. Evans and Co., 

2003, str. 20. 
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o voliče plynule dál. Zajímavá je rovněž otázka užitečnosti volebních kampaní, která však 

není vždy jednoduše měřitelná, pomineme-li jednoduché počty při konečném sčítání hlasů a 

schopnost ovlivnit voliče. Dva z možných přístupů k hodnocení jejich účinnosti nabízí John 

Bartle. První z nich se na základě shromáždění pokud možno vyčerpávajících informací 

o okolnostech kampaně snaží následně provést jejich porovnání s kampaněmi minulými. 

Druhý, empirický, přístup se pak snaží zobecnit získaná statistická data v typologii účinků. 11 

Důležitou cílovou skupinu představují pro tvůrce volebních kampaní tzv. nerozhodnutí voliči, 

jejichž hlasy se logicky snaží získat. Podoba současných kampaní někdy vzbuzuje dojem, že 

do této kategorie spadají prakticky všichni oprávnění voliči, kteří jsou navíc přelétaví, 

nedostatečně informovaní o politických a ekonomických tématech, a že lze snadno 

manipulovat s jejich volebními preferencemi.12 

Významnou kategorií jsou tzv. negativní kampaně, které ve voličích mohou místo znechucení 

vzbudit naopak zvýšený zájem o předkládaná témata. Politická strana KDU-ČSL však nikdy 

neměla ve zvyku vést negativní volební kampaně. Částečně se o to pokusil snad jen její 

bývalý předseda Cyril Svoboda, který v r. 2010 vedl svou osobní kampaň proti 

zkorumpovanému pražskému magistrátu v čele s primátorem Pavlem Bémem, která však 

nakonec nebyla úspěšná. Navíc v následujících parlamentních volbách lidovci skončili 

před branami Sněmovny. Jiným příkladem negativní politické reklamy byla kampaň 

Čtyřkoalice v r. 2002, která upozorňovala na nestandardní spojenectví ČSSD a ODS v letech 

1998-2002, na tzv. „opoziční“ smlouvu. V r. 2000 před krajskými a senátním i volbami přišla 

s billboardy „Konec vlády růže s ptákem“, kdy narážela na stranické symboly obou 

spolupracujících subjektů. Před sněmovními volbami v r. 2002 koalice KDU-ČSL a US-DEU 

                                                           
11

 ) BARTLE, John; GRIFFITHS, Dylan: Political Communication Transformed: From Morrison to Mandelson. 
London: Palgrave MacMillan, 2001, str. 16-35.  
12 ) BRADOVÁ, Eva, op. cit., str. 87. 
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v této tendenci pokračovala, a to s billboardem „Volte ČSSD nebo ODS, my už se nějak 

domluvíme…“.13 

Volební kampaně mají v procesu voleb nezanedbatelný vliv na rozhodování voličů a samotné 

volební výsledky. Na druhé straně ale platí, že samotné kampaně pro voliče představují jen 

jeden ze zdrojů informací o aktérech politické soutěže. Voliči se mohou rozhodovat například 

pod vlivem událostí v domácí politice, podle sociálního prostředí, informací v masmédiích, 

podle politického vývoje státu nebo ekonomiky. Kampaně tedy mají jen omezený vliv, i když 

političtí aktéři se mnohdy domnívají, že jsou hlavními hybateli politického procesu a že hrají 

hlavní roli v ovlivňování volebních výsledků a volebního chování.14 

Nedílnou součástí a jádrem každé kampaně je komunikace, která zaujímá prostor mezi 

ambicemi a cíli kandidátů a volebním chováním elektorátu. Komunikace slouží jako most 

mezi sny a nadějemi voličů a jednáním politiků. Komunikace je prostředkem k zahájení, 

vedení a uzavření každé kampaně.15 

V rámci každé volební kampaně se odehrává tzv. politická komunikace, která je její nedílnou 

součástí. Jak uvádí B. McNair, tento pojem není snadné zcela přesně definovat, neboť každé 

z obou slov může být pojato poměrně široce.16 Jednu z možných definic nabízí R. E. Denton a 

G. C. Woodward, kteří tento pojem charakterizují jako diskusi o alokaci veřejných zdrojů, 

o distribuci moci a o sankcích za nedodržení zákonných předpisů.17 Oblast politické 

komunikace má hluboké a multidisciplinární kořeny. Univerzity po celém světě nabízí širokou 

škálu vědních disciplín, jako žurnalistika a mediální studia, politické vědy, mezinárodní 

                                                           
13 ) BRADOVÁ, Eva, ŠARADÍN, Pavel. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 

2008, str. 48. 
14 ) BRADOVÁ, Eva. op. cit.,  str. 89. 
15

 ) TRENT, Judith S, Robert V FRIEDENBERG, Bruce I NEWMAN. Political campaign communication: principles 
and practicestr. 4th ed. Překlad Barbora Holubová. Westport, Conn.: Praeger, 2000, xvi, str. 14. 
16

 ) MCNAIR, Brian. An introduction to political communication. 5th ed. New York: Routledge, c2011, xix, str. 3. 
17 ) DENTON, Robert E, Gary C WOODWARD. Political communication in America. 3rd ed. Westport, Conn.: 

Praeger, 1998, xviii, str. 14.  

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+E.+Denton+(Jr.)%22
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+C.+Woodward%22
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vztahy, kulturální studia, sociologie a psychologie, antropologie, marketing a public 

relations.18 Za tři klíčové prvky každé politické komunikace jsou považovány politické 

organizace, média a občané.19  

Dalším z klíčových pojmů jsou tzv. „Public Relations“ (PR). Kolem málokterého pojmu 

moderního managementu panuje tolik nedorozumění jako kolem PR. První problémy vznikají 

již při překladu pojmu: doslova „veřejné vztahy“, lépe „vztahy s veřejností“. Němci učinili 

puristický pokus o překlad pojmem „práce s veřejností“ (Öffentlichkeitsarbeit). V angličtině 

má však pojem aktivní a pasivní význam: jednak jde o „veřejné vztahy“ jako takové v jejich 

trvalé existenci, a současně jde také o vytváření vztahů a péči o vztahy, o činnost, jejímž 

cílem jsou dobré vztahy mezi organizací a veřejností.20 PR jsou dítětem konce 19. a 1. pol. 

20. stol. Poprvé měl tento výraz použít americký advokát Dorman Eaton na přednášce 

na Yale Law School ve smyslu „to mean relations for the general goods“ (vytváření vztahů 

pro obecné blaho).21 Na rozdíl od politické komunikace jsou PR funkcí managementu, a proto 

zahrnují celou organizaci a její začlenění do společnosti. Politická komunikace je pak více 

zaměřena na mocenské otázky a konflikty.22    

Hlavním rysem PR je dlouhodobost, která překračuje časový rámec předvolební kampaně, 

ale jejich působení se zpravidla promítne právě ve volebních výsledcích. Díky zvýšené 

poptávce zástupců médií v předvolebním období intenzita úkolů i výstupů PR výrazně roste. 

Osobou, která koordinuje aktivity strany KDU-ČSL v oblasti PR a zodpovídá za jejich realizaci i 

výsledky, je od 1. ledna 2012 tisková mluvčí strany Alexandra Alvarová. V rámci regionů jsou 

pak odpovědnými osobami zpravidla tajemníci a tajemnice krajských organizací KDU-ČSL. 

                                                           
18

 ) SEMETKO, Holli A, Margaret SCAMMELL. The SAGE handbook of political communication. xviii, p. 2. 
19

 ) MCNAIR, Brian. An introduction to political communication. 5th ed. New York: Routledge, c2011, xix, str. 6. 
20

 ) NĚMEC, Petr. Public relations: zásady komunikace s veřejností. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1993, 
str.11. Není-li uvedeno jinak, přeložil autor. 
21

 ) Ibid., str.17. 
22

 ) , Jesper, KIOUSISTR, Spiro. Political public relations: principles and applicationstr. New York: 
Routledge, Taylor, 2011, ix, str. 18-22. 
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Interní PR 

Interní PR je výchozí podmínkou pro vedení kvalitní komunikace s širokou veřejností. Pokud 

chce strana efektivně komunikovat „navenek“, musí tato komunikace odpovídat vnitřním 

hodnotám a situaci ve straně. V opačném působí značně nevěrohodně. Spojitost interní a 

externí komunikace dokazuje i skutečnost, že člen strany ovlivňuje další rodinné příslušníky, 

kteří zase působí na svou referenční skupinu. A právě na základě osobní zkušenosti se mohou 

v tomto širokém kruhu tvořit ty nejpevnější a nejtrvalejší vazby. KDU-ČSL má v tomto bodě 

velice dobrou výchozí pozici, a to základnu cca 33 000 členů.23  

Hlavním nástrojem interního PR lidovců je jejich stranický časopis Nový Hlas, který vychází 

od roku 2002. Od října 2011 je pak na webových stránkách www.kdu.cz k dispozici také 

v listovacím elektronickém formátu ePaper, který umožňuje listování a fulltextové 

vyhledávání. Obsahuje informace o základních aktivitách strany na celostátní úrovni i 

v regionech, komentáře politiků, rozhovory na aktuální témata, zpravodajství, tisková 

prohlášení, zprávy z klubu poslanců a senátorů aj.24 Jeho vnitřní dvojstrana je prakticky 

koncipována pro vylepení na nástěnkách lokálních organizací, což je především v malých 

obcích stále jeden z hlavních nástrojů prezentace. V průběhu roku 2012 v něm byly postupně 

představeny jednotlivé volební kraje a jejich lídři. 

Dalším důležitým nástrojem jsou členské schůze, kde strana opět čerpá ze zdrojů své široké a 

dobře organizované členské základny. V průběhu předvolební kampaně navštěvovali čelní 

představitelé lidovců jednotlivé místní organizace a akce spřátelených organizací (např. Orel, 

Konfederace politických vězňů, Mladí lidovci), aby motivovali své členy a kandidáty 

v regionech. Propracovaná lokální struktura angažovaných členů je obrovskou konkurenční 

výhodou této strany: poměrně slušná pozice v lokálních zastupitelstvech, a také vysoký počet 

                                                           
23

 ) údaj k 1.12.2012 
24

 ) [cit. 2012-12-20]. Dostupné z WWW:<http://www.kdu.cz/Zpravy/Novy-HLASTR.aspx?y=2012> 
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starostů na lidoveckých kandidátkách je jistě výbornou příležitostí pro propagaci KDU-ČSL 

také v médiích. 

Externí PR 

Význam externího PR je dán podstatou politické komunikace, která se obrací primárně 

na veřejnost. Bytostným zájmem každé politické strany je budovat pozitivní vazby se svými 

stávajícími i potencionálními voliči. V praxi je pak externí PR zpravidla vždy intenzivnější než 

interní PR, a to zejména kvůli množství a rozsáhlosti skupin, se kterými musí představitelé 

strany komunikovat. 

Obzvláště významnou součástí PR jsou tzv. „press relations“, tedy komunikace s tiskem. 

Výchozí pozice KDU-ČSL pro komunikaci s tištěnými médii odpovídá její politické síle. 

Je pochopitelné, že větší pozornost je věnována dominantním stranám ODS a ČSSD. Přesto 

může být kvantita mediálního prostoru vyvážena cílením aktivit na voličské skupiny, které 

chce strana oslovit. Mezi tyto nástroje se řadí například zdůrazňování stěžejních volebních 

témat. KDU-ČSL v tomto případě aktivně vystupuje v problematice podpory rodin, venkova a 

zemědělství, boje proti korupci a dalších. Hlavními nástroji press relations jsou tiskové zprávy 

a tiskové konference, které jsou dostupné na webových stránkách KDU-ČSL.25 

  

                                                           
25

 ) [cit. 2012-12-20]. Dostupné z WWW: <http://www.kdu.cz/Zpravy/Medialni-vystupy.aspx?y=2012&page=6> 
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1.2. Politický marketing a „značka“ KDU-ČSL 

Každá politická strana, která se účastní volební kampaně, musí identifikovat potřeby, zájmy a 

hodnoty voličů a prezentovat se v co možná nejlepším světle, tak, aby byla schopna tyto 

požadavky uspokojit.26 K tomu využívá nástroje politického marketingu. 

Existuje relativně mnoho různých definic politického marketingu, přičemž všechny hovoří 

o spojitosti politické organizace a trhu. B. I. Newman vykládá tento pojem jako aplikaci 

marketingových principů a postupů v politických kampaních jednotlivci i organizacemi, které 

usilují o kontrolu veřejného mínění a vítězství ve volbách.27 P. J. Maarek jej chápe jako 

komplexní proces, resp. jako výsledek uplatnění všech faktorů politické komunikace.28 

Přitom zdůrazňuje, že politický marketing je integrální a vitální součástí politické 

komunikace.29 Podle J. Lees-Marshment je politický marketing výsledkem sňatku marketingu 

a politiky a dodává, že tento není jen o politické komunikaci, volebních kampaních a spin-

doctoring, ale zahrnuje také design politického „produktu“, chování politiků a stran, obsah, 

který nabízejí veřejnosti, a do jaké míry tato nabídka odpovídá skutečným potřebám 

občanů.30 M. Scammell poznamenává, že kvůli rychlé expanzi a rozmanitosti této vědní 

oblasti stále neexistuje konsenzus na definici politického marketingu. Podle ní sdílí politický 

marketing s historií snahu vysvětlit chování politických lídrů, s politologií pak touhu 

porozumět politickému procesu a s politickou komunikací zájem zachytit způsoby 

přesvědčování voličů.31      

                                                           
26

 ) CWALINA, Wojciech, Andrzej FALKOWSKI, Bruce I NEWMAN. Political marketing: theoretical and strategic 
foundationstr. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, c2011, xi, str. 30. 
27

 ) NEWMAN, Bruce I. Handbook of political marketing. Vyd. 1. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c1999, 
str. xiii. 
28

 ) MAAREK, Philippe J. Political marketing and communication. 1st ed. London: John Libbey, 1995, xiv,, str.2. 
29

 ) Ibid., str. 28. 
30

 ) LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: principles and applicationstr. New York: Routledge, 2009, 
xix, str. 29. 
31

 ) Scammell M. (1999) Political marketing: lessons from political science. Political Studies, vol. 47 (4), pp. 718-
739. 
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D. G. Lilleker uvádí další důležitý aspekt politického marketingu, kterým je tzv. „branding“ 

neboli budování „značky“. Pro politickou značku je klíčový proces vytváření její „hodnoty“ 

(angl. „equity“) reprezentující kvality, které si veřejnost dává do souvislosti s příslušnou 

značkou a které jí dodávají důvěryhodnost. S danou značkou mohou být spojeny také např. 

národní symboly. Ještě důležitější pro politickou stranu je podle D. G. Lillekera její ideologie, 

podle které ji voliči mohou identifikovat.32 Ta může být formulována přímo v názvu strany, 

nebo je dána jejím postavením na pravo-levém spektru. Tyto skutečnosti jsou důležité 

zejména v zemích s větším počtem politických stran v parlamentu.33 

KDU-ČSL je na české politické scéně dobře zavedenou značkou s dlouhou tradicí. Slovo 

„křesťanská“ v jejím názvu implikuje hodnoty, které tato strana zastává. Významným krokem 

v rámci předvolební kampaně bylo představení nového loga KDU-ČSL, kterým je modrý 

lipový list na žlutém pozadí. Lípa je symbolem slovanské pospolitosti a také českým 

národním stromem. Lidovci se tak prezentují jako zastánci národních tradic a zvyků, 

s kladným vztahem k půdě a přírodě. Nové logo je jednoduché, vkusné a přesně odpovídá 

osobnostem strany KDU-ČSL.34 Skutečnost, že bylo v názvu strany i nadále zachováno 

adjektivum „Československá“, svědčí o tom, že tato strana hluboce ctí tradice. 

 

1.3. Formulace mediální strategie KDU-ČSL 

Každý volební manažer, který chce formulovat úspěšnou mediální strategii, musí jednak 

dobře znát postavení své politické strany, a také musí mít potřebné vědomosti o čtenosti, 

resp. sledovanosti médií na příslušném trhu. Politický marketing zahrnuje celou řadu aktivit, 

ale jednou z prvních věcí, kterou je třeba si osvojit, je strategie, tzn., jak političtí činitelé 
                                                           
32

 ) LILLEKER, D. G. Key concepts in Political Communication. London: SAGE, 2006, str. 42. 
33

 ) Ibid. 
34

 ) Slavnostní prezentace nového loga KDU-ČSL. Youtube [online]. 15. února 2012, [cit. 2012-08-28]. Dostupný 
z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=y6bNyR83HK4&feature=related> 
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uvažují a plánují za účelem dosažení svých cílů. S. Barber definuje strategii jako „plnění 

jednotlivých úkolů nezbytných pro dosažení cílů, které jsou dlouhodobě konzistentní a 

limitované dostupnými zdroji“.35 Poměrně jednoduchou definici nabízí D. J. Luck a O. C. 

Ferrell, kteří chápu strategii jako schéma nebo nosnou myšlenku, prostřednictvím kterých lze 

dosáhnout vytýčeného cíle.36 

N. J. O´Shaughnessy a S. C. Henneberg ve své publikaci aplikují na politické strany čtyři pozice 

formulované P. Kotlerem, které vypovídají především o jejich postavení na volebním trhu. 

Jedná se o pozice tzv. „leader“ (lídr), „challenger“ (vyzyvatel), „follower“ (následovník) a 

„nicher“ (specialista).37 Svému postavení na trhu pak strany pochopitelně přizpůsobují svou 

volební strategii. Stranický subjekt s pozicí lídra má nejvyšší volební preference, které se 

snaží minimálně udržet, v ideálním případě ještě zvýšit. Současně však musí počítat s tím, že 

bude terčem soustavných útoků svých protivníků. Vyzyvatel se snaží sesadit leadera 

z vedoucí pozice, a to prostřednictvím útočné strategie, kterou míří také na strany v obdobné 

pozici, případně na strany s nižšími volebními preferencemi. Následovník je stranou převážně 

regionálního významu, která spíše kopíruje strategie konkurentů a není příliš inovativní. 

Zpravidla není dostatečně silná na sestavení povolební koalice, naopak je závislá na 

partnerech se silnějším mandátem. A konečně specialista je stranou lokálního významu, 

která nedosahuje dostatečných preferencí pro ovlivnění celostátní politiky. Takovýto subjekt 

se snaží svůj význam posílit nebo alespoň udržet.38 Na základě výše uvedeného lze usoudit, 

že KDU-ČSL až do sněmovních voleb v r. 2010 zaujímala pozici na hranici vyzyvatele a 

následovníka. Poté se však začala propadat směrem k pozici specialisty. Po krajských volbách 

                                                           
35 ) BARBER, Stephen. Political Strategy: Modern Politics in Contemporary Britain. Liverpool: Liverpool 

Academic Press, 2004, str. 212. 
36

 ) LUCK, David Johnston, O. C. FERRELL, George H. LUCASTR. Marketing strategy and planstr. 3rd ed. /. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, c1989, str. 2. 
37

 ) O'SHAUGHNESSY, Nicholas J, Stephan C HENNEBERG. The idea of political marketing. Westport, Conn.: 
Praeger, 2002, str. 5- 6. 
38

 ) Ibid., str. 6. 
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v r. 2012 se zdá, že se lidovcům podařilo svůj propad zastavit a nyní opět aspirují na lepší 

postavení na českém volebním trhu.    

Podle průzkumu prezentovaného v publikaci Plasser-Plasser sleduje v ČR denně přes 75% 

obyvatel televizi a více než 50% čte denní tisk.39 Tento fakt řadí Českou republiku mezi země 

s nejvyšší penetrací vysílacích médií na světě, a také potvrzuje vedoucí postavení televize 

na tuzemském mediálním trhu. I tato skutečnost má zcela logicky vliv na tvorbu mediální 

strategie. Jen pro zajímavost: naše republika má dle výše zmíněného průzkumu více 

televizních diváků, ale současně i méně čtenářů než Německo a Rakousko, dále v obou 

kategoriích předčíme Poláky, ale v obou směrech naopak zaostáváme za Slováky.40 

V případě prvořadých voleb věnují jak veřejnost, tak média volbám více pozornosti než 

v případě druhořadého klání, jehož výsledky nemají přímý vliv na politiku. Role médií 

v mobilizaci elektorátu se do jisté míry odvíjí od pozornosti, kterou politici působící 

na národní úrovni druhořadým volbám věnují.41 Již v r. 2008 šla KDU-ČSL do voleb 

s inovovanou tváří, kdy namísto trikolóry použila v kampani modrou a žlutou barvu. 

U lidovců je rovněž vhodné ocenit ochotu této tradiční strany hledat nové komunikační 

kanály, skrze které by mohla šířit svá sdělení. Takto prezentovala své kandidáty na sociální 

síti Facebook a serveru YouTube.42 Ve volební kampani v r. 2012 se lidovci posunuli opět dál, 

kdy představili své nové logo, které již bylo popsáno výše. 

Dalším důležitým krokem v oblasti komunikační strategie lidovců bylo založení platformy 

„moderní KDU“. Na webových stránkách http://www.moderni-kdu.cz spuštěných v březnu 

r. 2012 byly představeny hlavní priority této platformy, kterými jsou odpovědná solidarita, 

                                                           
39

 ) PLASSER, Fritz, Gunda PLASSER. Global political campaigning: a worldwide analysis of campaign 
professionals and their practicestr. Westport, Conn.: Praeger, 2002, str. 186. 
40

 ) Ibid. 
41 ) EIBL, Otto. Krajské volby 2008. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009, str. 18-

19. 
42

 ) Ibid., str. 73-74. 
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budoucí generace a slušný stát. Zmíněné webové stránky jsou graficky zdařilé a přehledné. 

Vedle těchto internetových stránek samozřejmě funguje oficiální homepage KDU-ČSL 

www.kdu.cz, která byla spuštěna dne 15. 3. 2010. Zde jsou k dispozici mj. mediální výstupy 

politiků strany, volební servis, přehled vrcholných politiků i stranických orgánů KDU-ČSL, 

programové dokumenty a kontakty na regionální organizace. 

Strana KDU-ČSL má založenou také svou stránkou na síti Facebook,43 kde má ale pouhých cca 

2 500 příznivců,44 což je v porovnání se stávajícími parlamentními stranami druhý nejnižší 

počet.45 Proto má toto médium v oblasti komunikační strategie KDU-ČSL spíše marginální 

význam. Dalším sociálním médiem, na kterém má KDU-ČSL umístěny videozáznamy 

z klíčových zasedání a konferencí, je Youtube.46 Většina členů vedení strany pak má svůj blog, 

na kterém pravidelně zveřejňují své články, ve kterých se vyjadřují k aktuálnímu politickému 

dění. 

Dne 18. února 2013 proběhlo setkání mezi autorem této práce a stávající tiskovou mluvčí 

KDU-ČSL Alexandrou Alvarovou. Během rozhovoru nastínila A. Alvarová výchozí pozici a 

zvolenou mediální strategii lidovců. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci si KDU-ČSL 

nemohla dovolit spolupráci s mediální agenturou. Navíc od poloviny r. 2010 není zastoupena 

v Poslanecké sněmovně, a proto se pro média stala méně zajímavou. Zastoupení v Senátu 

dle Alvarové KDU-ČSL také příliš nepomůže, protože podle ní je horní komora parlamentu 

vnímána médii jako nadbytečná. Lidovci se tak prakticky ocitli v pozici „nového hráče“, a 

proto jejich jedinou šancí, jak proniknout do médií, bylo dle Alvarové použití prvků „guerilla“ 

marketingu. J. C. Levinson, který je považován za zakladatele guerilla marketingu, jej 

                                                           
43

 ) odkaz na tuto stránku je umístěn na www.kdu.cz 
44

 ) údaj k 20.12.2012 
45

 ) Pro srovnání: TOP 09 má více než 46tistr. příznivců, ODS více než 26tistr., ČSSD více než 4,5tistr., KSČM 
pouhých cca 700 příznivců. Uvedené číselné údaje jsou z 20.12.2012 (viz www.facebook.com). 
46

 ) [cit. 2012-12-21]. Dostupné z WWW:<http://www.youtube.com/user/kducsl> 
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popisuje jako „způsob dosahování konvenčních cílů prostřednictvím nekonvenčních 

metod“.47  

Hlavním cílem KDU-ČSL bylo pokusit se prorazit „mediální zeď“, která se kolem lidovců 

po vypadnutí ze Sněmovny vytvořila a proniknout do tištěných a vysílacích médií. Jejich 

kampaň tak měla dle Alvarové dva základní aspekty: prvním z nich bylo vedení komunikace 

v elektronických médiích, a to jednak v rámci blogů a na sociálních sítích Facebook a Twitter. 

Druhým aspektem byl neformální typ komunikace, kdy byl používán hovorový jazyk a 

ironický, až sarkastický humor. Jako příklad může být uvedena vizualizace pozvánky 

na happening lidovců s názvem „Stop odklánění“, umístěnou na facebukovské stránce KDU-

ČSL, který se uskutečnil 12. dubna 2012 před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Důkazem užití hovorového jazyka je nadpis „Nevyhazujte prachy z okna“.48  Dále byly 

do projevů předsedy lidovců účelově vkládány provokativní bonmoty a výroky, a to 

především se záměrem zaujmout média.49 Jednalo se tedy až o „nepolitickou“ komunikaci, 

jejímž cílem bylo proniknout do médií. Hlavním účelem celé kampaně bylo dle Alvarové vést 

alespoň nějakou komunikaci, než vůbec žádnou. 

Dalším zdrojem, který se autorovi této práce podařilo získat, byl interní materiál lidovců 

s názvem „Návrh volební strategie Koalice pro Pardubický kraj“, zpracovaný Tomášem 

Zdechovským, předsedou kulturní komise KDU-ČSL. V jeho dokumentu jsou formulovány 

následující body: vést jednoduchou a srozumitelnou komunikaci (tj. nepoužívat žádné složité 

věty, pouze jednoduché pojmy), používat tzv. „story managing“, tj. komunikaci 

                                                           
47

 ) LEVINSON, Jay Conrad, LEVINSON, Jeannie. Guerrilla marketing remix: the best of guerrilla marketing. 
Irvine: Entrepreneur Press, c2011, str. 20. 
48

 ) viz příloha č. 4. 
49

 ) Jedním z takovýchto výroků Pavla Bělobrádka byl např. tento: „Na jatkách mi rukama prošla spousta sviní, 
proto se nezaleknu ani těch v politice“. Tento výrok pak byl skutečně odcitován v řadě médií. [cit. 2012-12-10]. 
Dostupné z WWW:  <http://zpravy.idnestr.cz/sjezd-kdu-csl-v-jihlave-2012-0hw-
/domaci.aspx?c=A121201_105419_domaci_kop>  
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prostřednictvím příběhů, která vede k mnohem lepším výsledkům v zapamatování obsahu 

kampaně, využít tzv. „inteligentní PR“, kdy jsou veškeré aktivity propojené a tvoří ucelený 

celek, dále využít lídra strany, který má silné postavení v kraji, zosobňuje myšlenky celé 

koalice a přibližuje je občanům, a konečně klást důraz na využití možnosti zpětné vazby, 

prostřednictvím které se celá kampaň stává mnohem účinnější. Dále zmiňuje prostředky, 

které mají být v komunikaci využity: v rámci již zmíněného inteligentního PR 1x týdně 

publikovat tiskové zprávy k aktuálním tématům, která jsou vybírána dle hlavních myšlenek a 

idejí obsažených ve volebním programu koalice. Volič bude nad zvolenými tématy přemýšlet 

a koalice mu může nabídnout řešení. Dále 1x týdně vydávat tisková prohlášení, ve kterých se 

koalice vymezí vůči největším a nejsilnějším stranám v Pardubickém kraji (tj. ODS a ČSSD). 

Důležitý je rovněž přímý kontakt s voliči, a to budˇ prostřednictvím osobního setkání nebo 

přes sociální sítě a internetové stránky. Významným bodem je také využití moderních 

technologií, jako sociální sítě, interaktivní a názorné internetové stránky, servery typu 

„YouTube“, mobilní telefony aj. Jelikož voliči používají tyto moderní prostředky každý den, 

bude mnohem snadnější navázat s nimi kontakt a získat od nich zpětnou vazbu. 

Pokud zhodnotíme předvolební kampaň KDU-ČSL, pak nejčastějším nedostatkem politiků 

KDU-ČSL byly málo rozvinuté rétorické schopnosti. Jednalo se především o nedostatky 

ve veřejné argumentaci, ve stručném a jasném vystupování, schopnosti přizpůsobit svůj 

projev posluchačům, potažmo médiím.50 Dalším problémem krajských lídrů KDU-ČSL bylo 

užívání prostředků masové komunikace, kde byly mezi nimi patrné značné rozdíly. 

U mnohých politiků střední a starší generace zůstává jakýsi neopodstatněný strach 

z komunikace s médii, který je spojen s předsudky (ve většině případů neopodstatněnými) 

týkajícími se možného negativního dopadu, potencionálního zneužití a nežádoucího vlivu 

                                                           
50 ) ZDECHOVSKÝ, Tomáš. Strategie a komunikační prostředky v komunální politice. [online]. [cit. 2012-12-22]. 

Dostupné z: <http://www.ipestr.eu/storage/2008_01_ipestr.pdf>  
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jejich prohlášení. Přitom právě masmédia jsou prakticky v každé volební kampani jedním 

z nejintenzivnějších a v konečném důsledku i nejpůsobivějších prostředků politické 

komunikace. Pozitivní medializace pak dává politikům auru jedinečnosti, známosti a 

úspěšnosti. 

Tvorba volební strategie je vždy v úzkém vztahu s používáním prostředků masové 

komunikace. Pro volební kampaň platí z profesního hlediska tři důležité zásady: stručnost, 

jasnost a vtipnost (nadsázka).51 Dobrým příkladem efektivního používání PR a médií byly 

např. volební kampaně Vladimíra Železného do Senátu ČR na podzim r. 200252 a 

do Evropského parlamentu na jaře r. 200453, které byly doslova „šité na míru“ osobnosti 

kandidáta. 

Ze sociologických výzkumů jednoznačně vyplývá, že voliči KDU-ČSL tvoří konzervativnější a 

dlouhodobě stabilnější skupinu příznivců.54 Na krajské úrovni však tato vyhraněnost neplatí. 

Na příkladech několika krajských lídrů KDU-ČSL a kandidátů do Senátu PČR je patrné, že 

pokud jsou v čele kandidátek osobnosti s jasně formulovanými názory, může jejich podpora 

ve volbách do krajských zastupitelstev či Senátu dosahovat až několikanásobek běžné 

stranické podpory.55 K tomu je však třeba umět vystoupit ze zaběhnutých stereotypů 

„nekomunikace“ a nerozhodnosti. 

Vzhledem k tomu, že se KDU-ČSL po vypadnutí ze Sněmovny potýkala s nezájmem médií, 

museli se její lídři hodně spoléhat na přímý kontakt s voliči, kterému nakonec v průběhu 

kampaně věnovali větší úsilí než přemýšlení nad tím, jak si získat pozornost médií. Proto lze 

                                                           
51

 ) Ibid. 
52

 ) [cit. 2012-12-22]. Dostupné z WWW:<http://zpravy.idnestr.cz/reditel-novy-kandiduje-do-senatu-d4c-
/domaci.aspx?c=A020820_213604_domaci_pol> 
53

 ) [cit. 2012-12-22]. Dostupné z WWW:<http://zpravy.idnestr.cz/zelezny-kandiduje-na-europoslance-d57-
/domaci.aspx?c=A040317_152519_domaci_ton> 
54

 ) ZDECHOVSKÝ, Tomáš. Strategie a komunikační prostředky v komunální politice. [online]. [cit. 2012-12-22]. 
Dostupné z: <http://www.ipestr.eu/storage/2008_01_ipestr.pdf> 
55

 ) V Ústeckém kraji získala koalice KDU-ČSL oproti volbám v r. 2010 více než čtyřnásobek absolutního počtu 
hlasů (viz www.volby.cz). 
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konstatovat, že strana křesťanských demokratů v podstatě žádnou mediální strategii neměla, 

a ani z empirického zkoumání se nedala žádná vyvodit. 

 

1.4. Představení lídrů a témat KDU-ČSL pro volby 2012 

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

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) ani jeden mandát. 

Vypadalo to, že druhá nejstarší česká politická strana spěje k zániku. Na stranickém sjezdu 

ve dnech 20. - 21. listopadu 2010 ve Žďáře nad Sázavou byl novým předsedou zvolen tehdy 

třiatřicetiletý veterinář Pavel Bělobrádek. Tento „neznámý chalupník“56, tajemník pardubické 

krajské organizace lidovců získal 280 hlasů ze 425 platných, čímž jednoznačně zvítězil 

nad pověřenou předsedkyní Michaelou Šojdrovou, která získala pouze 84 hlasů. Na posty 

místopředsedů byli zvoleni Marian Jurečka (29), Klára Liptáková (40), Helena Šustrová (29), 

Pavel Svoboda (48) a Petr Šilar (54)57. – Kromě Pavla Svobody se tedy jednalo o samé 

nováčky na těchto postech, kteří tento fakt chtěli pochopitelně využít jako významnou 

devizu do nadcházejících krajských a senátních voleb: konkrétním a pro voliče patrně 

nejviditelnějším krokem bylo založení platformy „moderní KDU“ (viz výše). 

Nové vedení strany rovněž provedlo řadu poměrně tvrdých finančních úsporných opatření, 

v rámci kterých bylo propuštěno cca 60% zaměstnanců. Výsledkem je skutečnost, že v r. 

2012 KDU-ČSL splatila všechny své dluhy. Zůstal jí „pouze“ hypoteční úvěr na stranické sídlo, 

palác Charitas, který si ovšem na splátky vydělá (pronájmem dalším subjektům). 

                                                           
56

 ) MAŇÁK, Vratislav. ČT24 [online]. 20.11.2010 [cit. 2012-08-26]. Pavel Bělobrádek, "neznámý chalupník" v 
čele lidovců. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/domaci/107778-pavel-belobradek-neznamy-chalupnik-v-
cele-lidovcu/>.   

57
 ) 1. místopředseda KDU-ČSL - dne 7. 10. 2011 na tuto funkci rezignoval; na jeho post se posunul Marian 

Jurečka, novým místopředsedou byl zvolen Jan Bartošek. 
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Na volební kampaň pro krajské a senátní volby konané v r. 2012 si lidovci dle vyjádření jejího 

předsedy půjčili 10 milionů Kč, s tím, že další finanční prostředky dodali samotní lídři 

krajských kandidátek, a také krajské organizace. Kandidáti do Senátu si svou kampaň 

zafinancovali z vlastních zdrojů. 

Pokud však uvážíme fakt, že průměrný věk členů KDU-ČSL je 60 a výše, je těžko uvěřitelné, že 

se během dvou let transformuje v moderní stranu. Navíc bývalí členové vedení strany z KDU-

ČSL nevystoupili: Cyril Svoboda, lídr lidovců do minulých parlamentních voleb, zůstává 

i nadále jejím členem, a senátor Jiří Čunek, který je spojován s úplatkářskou aférou 

na vsetínské radnici, byl dokonce jednou z hlavních tváří KDU-ČSL v senátních volbách 2012. 

Ovšem zdá se, že výše popsaná strategie se KDU-ČSL zatím vyplácí. Dva roky poté, co ji voliči 

nepustili do Sněmovny, průzkumy ukazují, že by se tam lidovci zase vrátili. Agentura SANEP 

lidovcům v srpnu 2012 přisoudila 7,9 procenta, vládní TOP 09, jejíž popularita klesá, jen 7,1 

procenta.58 I když jiné průzkumy předvídaly formaci Miroslava Kalouska a Karla 

Schwarzenberga větší oblibu, pro KDU-ČSL je zásadní, že se před podzimními volbami vrátili 

znovu do hry. To se ukázalo i před pár dny v Senátu, kdy jejich klub posílil Miroslav Krejča, 

jenž opustil ČSSD. 

KDU-ČSL obhajovala v krajských volbách celkem 56 mandátů, kdy byla zastoupena celkem 

v 5 krajských radách, a to v následujících regionech: Olomoucký, Zlínský, Pardubický, 

Královéhradecký a Jihomoravský.59 V Senátu PČR ji do voleb zastupovalo celkem 5 senátorů, 

z nichž obhajovala 3 mandáty získané ve volbách v r. 2006. 

Na programové konferenci konané dne 26. 5. 2012 zmínil Pavel Bělobrádek ve svém projevu 

mj. i skutečnost, že jeho strana před volbami uzavřela poněkud netradiční koalice: např. 

                                                           
58) KOPECKÝ, Josef. iDNES.cz [online]. 21.08.2012 [cit. 2012-08-28]. Lidovci chystají zmrtvýchvstání. Bělobrádek 

sází i na propad TOP 09. Dostupné z WWW: < http://zpravy.idnes.cz/lidovci-se-chystaji-na-politicke-
zmrtvychvstani fbg/domaci.aspx?c=A120821_100623_domaci_kop> 
59

 ) V Jihomoravském kraji byli lidovci v krajské radě pouze po část volebního období. 
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kandidáta do Senátu v obvodu Praha 2 a Praha 3, mediálně známého „ohlašovatele korupce“ 

Libora Michálka, podporovala vedle lidovců také Pirátská strana a Strana zelených. 

Bělobrádek zdůraznil, že je potřeba spolupracovat s nezkompromitovanými lidmi tak, aby 

byla účinně potírána korupce a rozkrádání veřejných peněz. Boj s korupcí je ostatně nosným 

volebním tématem lidovců: v rámci vize „slušný stát ke slušným lidem“ je dle stranického 

předsedy nezbytné tvrdě stíhat kmotry, od kterých si stát musí umět vzít zpět ukradené 

peníze. Podle něj je nezbytné zabránit zneužívání sociálních dávek, zamezit plýtvání a 

rozkrádání státu. Bělobrádek vyjmenoval několik konkrétních aktivit KDU-ČSL v této oblasti, 

např. podání trestního oznámení na Mosteckou uhelnou, spolupráce s Liborem Michálkem, 

upozornění europoslankyně Zuzany Roithové na půdě parlamentu EU na nepřijatelnost 

smlouvy Acta. KDU-ČSL chce rozbít systém, který privatizuje veřejné zisky, a pak vybírá 

chybějící prostředky od důchodců a rodin s dětmi. Rovněž kritizoval způsob čerpání z 

evropských fondů s tím, že KDU-ČSL přichází s vlastním návrhem restrukturalizace čerpání 

fondů. Neopomněl však zdůraznit, že KDU-ČSL si nepřeje diktát Evropské unie, ale ani její 

desintegraci: podle něj si Česká republika své národní zájmy musí umět tvrdě prosazovat 

kdekoliv, tedy i na půdě EU.  

Dalším z volebních témat lidovců je uplatnění systému sociálně-tržního hospodářství, který 

funguje v sousedním Německu i Rakousku a který se ukazuje být nejodolnějším vůči 

hospodářským krizím. Předseda Bělobrádek zmínil také koncept zodpovědné solidarity, který 

je vlastní všem západním křesťanským stranám. Ekonomický program lidovců ve svém 

příspěvku podrobněji rozebrala místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková. 

Co se týče tradičních témat KDU-ČSL, poněkud stranou zůstalo zemědělství a rozvoj venkova, 

ačkoliv toto téma se objevuje ve volebních programech některých krajských organizací (viz 

níže). Nesmělo ovšem chybět téma rodina a vzdělání: zde lidovecký předseda poukázal 
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na chybný způsob financování českého školství a na nutnost disponovat kvalitním 

vzdělávacím systémem. Podrobněji tato témata rozebral ve svém příspěvku 

1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. 

Nováček v předsednictvu lidovců M. Jurečka ve svém projevu kritizoval chystanou vládní 

důchodovou reformu, která podle něj současný penzijní systém dostává do deficitu a 

prohlubuje i demografický deficit. Zmíněná reforma je také v rozporu s doporučením 

Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) provádět rozumná pro-populační opatření.  

Jurečka dále apeloval na potřebu zastavit pokles porodnosti v ČR, který je způsoben zejména 

nízkými příjmy rodin (medián u čtyřčlenných rodin činí 7 tis. Kč měsíčně na hlavu), dále 

absencí zkrácených úvazků, nedostatkem školek i základních škol. KDU-ČSL ve snaze zvrátit 

tento trend ústy lidoveckého místopředsedy navrhla zavedení společného zdanění rodiny, 

kdy bude zohledněn počet jejích členů a dále přišla s nápadem, aby krajské samosprávy jako 

významný zaměstnavatel v jednotlivých regionech začaly nabízet zkrácené úvazky ženám 

po mateřské dovolené. Své úvahy shrnul M. Jurečka konstatováním, že KDU-ČSL navrhuje, 

aby rodiče investovali do dětí a tím de facto přispívali na svůj důchod. 

Místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková svůj příspěvek uvedla slovy, že rozkrádání 

veřejného rozpočtu se děje prakticky dvěma způsoby: jednak předražováním veřejných 

zakázek a neplněním příjmové stránky rozpočtu. Proto KDU-ČSL navrhuje větší nezávislost 

kontrolních orgánů (např. NKÚ), dále zavedení elektronických aukcí, které přispějí k větší 

transparentnosti veřejných zakázek a jejich snadnější dostupnosti také pro malé a střední 

firmy. Lidovci také chtějí zrušit akcie na doručitele a zakázat účast na veřejných tendrech těm 

firmám, které daní v tzv. daňových rájích. V oblasti stabilizace příjmů státního rozpočtu 

navrhují ponechat dvě sazby DPH a uzákonit, aby se tyto sazby mohly měnit nejvýše jednou 

za řádné volební období. KDU-ČSL chce rovněž pomoci malým firmám, kdy je pro legalizaci 
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tzv. Švarc systému u firem do tří zaměstnanců a je i pro zachování živnostenských paušálů i 

odečitatelných položek na děti. V oblasti přímých daní jsou lidovci pro systém progresivního 

zdanění. 

Místopředsedové Pavel Svoboda a Jan Bartoška ve společném příspěvku k boji s korupcí 

přednesli hlavní opatření, které navrhuje jejich strana zavést. Je to zejména návrh na zrušení 

akcií na doručitele, neboť ve veřejných zakázkách z 80% vítězí firmy s tímto „neprůhledným“ 

druhem akcií, dále uvést v život účinný zákon o státní službě, který by chránil poctivé 

úředníky, kteří upozorňují na korupci, a který by odpolitizoval státní službu. Lidovci jsou 

rovněž pro zavedení majetkových přiznání a klasifikaci lichvy jako trestný čin, přičemž lichvu 

chápou jako půjčku nad 20% RPSN (např. ve Švýcarsku je zafixována sazba 15% RPSN). Dále 

by KDU-ČSL zakázala reklamu na lichvu i hazard, což by pomohlo vytlačit hrací automaty 

pouze do kasin.60 

Jiným nápadem z dílny lidovců je vytvoření „sociální trampolíny“, v rámci které by bylo 

přesně definováno, jaké sociální služby a v jakém množství je občané potřebují. Jednalo by se 

o systém víceletého financování, do kterého by byly intenzivně zapojeny neziskové 

organizace.61 

  

                                                           
60

 ) Programová konference KDU-ČSL  26. 5. 2012. Youtube [online]. 26. května 2012, [cit. 2012-08-28]. 
Dostupný z WWW: <http://www.youtube.com/playlist?list=PL3EE8362CAB7B735E&feature=plcp> 
61

 ) Ibid. 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=3462154496&to=http%3a%2f%2fwww%2eyoutube%2ecom%2fplaylist%3flist%3dPL3EE8362CAB7B735E%26feature%3dplcp
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2. Kvantitativní výzkum 

Co se týče výzkumů tematické agendy médií, můžeme rozlišovat několik typů. Jednak se 

jedná o výzkumy zkoumající celou agendu média nebo více médií, kdy je účelem popsat 

tematickou skladbu celého mediálního produktu nebo jeho některého žánru. Dále se jedná 

o výzkumy sledující postavení jednoho tématu v agendě médií, často z hlediska vývojové 

perspektivy.62 A právě takový typ výzkumu předkládá tato kapitola, která analyzuje mediální 

pokrytí KDU-ČSL v přesně vymezeném časovém období. 

2.1. Cíl výzkumu a výběr vzorku 

Cílem předkládané analýzy je stanovit, zda poměr počtu článků a pořadů o KDU-ČSL 

v regionálních a celostátních médiích, publikovaných a vysílaných ve volebním roce 2012, 

potvrdí pověst KDU-ČSL coby „regionální“ strany. 

Pro dosažení reliability výzkumu je nejprve nutné specifikovat vzorek, na kterém bude 

analýza provedena. Výběr vzorku bude proveden ve čtyřech rovinách: za prvé definujeme 

média, která budeme analyzovat (jednotka výběru), za druhé specifikujeme mediované 

obsahové jednotky (kódovací jednotka), za třetí určíme obsahy, které budou předmětem 

výzkumu (výzkumná jednotka), a konečně za čtvrté vymezíme časové období, ve kterém 

budeme mediální obsahy sledovat.63  

Za jednotku výběru byla zvolena všechna tištěná a vysílací média v České republice. 

Mediovanými obsahovými jednotkami (tj. kódovací jednotkou) budou jednak články 

v tištěných médiích, a dále pořady ve vysílacích médiích, které referují o relevantních 

tématech, tedy o krajských volbách a KDU-ČSL. Jako výzkumná jednotka byly definovány 

celostátní deníky, včetně jejich regionálních mutací, dále regionální tituly, časopisy, 

                                                           
62

 ) TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, str. 102. 
63

 ) SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum, 2004, str. 36. 
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celostátní i regionální rozhlasové a televizní stanice, které vycházejí, resp. vysílají, 

na území ČR. Sledovaným časovým úsekem pak bude období od 1. ledna do 11. října 2012. 

Pro příslušnou analýzu byla rovněž definována soustava proměnných a jejich kategorií, 

tzv. kódovací kniha, která je uložena pod přílohou č. 1. Příslušné údaje byly následně 

zaznamenány do kódovacího archu, který je uložen jako příloha č. 2. 

2.2. Výzkumné otázky, hypotézy a výběr metody 

Nyní položme hlavní výzkumnou otázku, která zní: má KDU-ČSL s pověstí „regionální“ strany 

vyšší zastoupení v regionálních nebo celostátních médiích? Následně stanovíme hypotézu 

č. 1: ve sledovaném období byl celkový počet článků o KDU-ČSL v regionálním tisku vyšší než 

v celostátních titulech. Hypotéza č. 1 bude měřena porovnáním počtu zaznamenaných 

příspěvků v regionálních a celostátních tištěných titulech. Dále stanovíme hypotézu č. 2: 

celkový počet odvysílaných pořadů o KDU-ČSL v regionálních médiích byl ve sledovaném 

období vyšší než v celostátních médiích. Hypotéza č. 2 bude měřena porovnáním počtu 

pořadů zaznamenaných v regionálních a celoplošných vysílacích médiích. 

V rámci analýzy konstrukce mediálního obrazu KDU-ČSL v předvolební kampani je potřeba 

roztřídit materiál podle přesně určených kategorií a následně analyzovat. Pro manipulaci 

s daty a následné porovnávání jednotlivých proměnných použijeme metodu kvantitativní 

obsahové analýzy, pomocí které bude dosaženo požadované kvantifikace dat, což umožní 

porovnávání jednotlivých proměnných a jejich následnou analýzu. Charakteristickým rysem 

této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. 

Další předností této metody je možnost podrobit výsledky šetření statistickým analýzám.64 

                                                           
64

 ) SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum, 2004, str. 30-31. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2. ISBN 80-246-0827-8. 
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Při aplikaci kvantitativní obsahové analýzy bude postupováno podle osnovy, kterou ve své 

knize Úvod do teorie masové komunikace sestavil Denis McQuail: 

1. zvolit vzorek obsahu;  

2. vytvořit relevantní rámec kategorií vnějších referentů;  

3. zvolit jednotku analýzy obsahu;  

4. pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o relevantních   

tématech umístit obsah do připraveného rámce;  

5. vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle frekvence  

výskytu hledaných referencí.65 

Výsledná analýza by měla podat ucelenou zprávu o mediální stránce předvolební kampaně 

KDU-ČSL pro krajské volby z října r. 2012. 

2.3. Kvantitativní obsahová analýza  

Jak již bylo řečeno výše, jako výzkumná jednotka byly definovány celostátní deníky, včetně 

jejich regionálních mutací, dále regionální tituly, časopisy, celoplošné i regionální rozhlasové 

a televizní stanice, které vycházejí, resp. vysílají, na území ČR. Následující obrázek zachycuje 

celkový počet zmíněných médií: 

                                                           
65

 ) McQUAIL, Denistr. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, str. 308. ISBN 80-7178-
200-9. 
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Zdroj: Newton Media SEARCH  

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, výzkumnou jednotku tvořilo celkem 44 celostátních 

deníků (včetně jejich suplementů), dále 168 regionálních titulů, 466 časopisů (resp. 

oborových titulů), 8 celostátních a 5 regionálních televizních stanic, a konečně 

10 celostátních a 28 regionálních rozhlasových stanic. 

Co se týče odhadů čtenosti tisku, je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one 

currency výzkumem“ tzv. Media projekt, který zjišťuje sledovanost tiskových titulů v populaci 

ve věku 12 – 79 let. Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní 

pro tisková média.66
 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech – Median. 

Ve výzkumu jsou sledovány pouze tituly těch vydavatelů, kteří se podílí na financování 

výzkumu a ověřují náklady titulů podle metody ABC ČR. Uzavření smlouvy s Unií vydavatelů 

je proto hlavní podmínkou pro účast ve výzkumu, přičemž není nezbytné, aby vydavatel byl 

členem Unie vydavatelů.67 

                                                           
66

 ) MEDIA Projekt 2012. [cit. 2013-04-06]. Dostupný z WWW:<http://www.unievydavatelu.cz> 
67

 ) Ibid. 
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V období od 1.1.2012 – 17.12.2012 bylo dotazováno celkem 25 067 náhodně vybraných 

respondentů z celé České republiky.68 V následujících dvou tabulkách je uveden odhad 

čtenosti celostátních a regionálních deníků ve výše uvedeném období: 

 Celostátní deníky   Čtenost (počet čtenářů) 

 Blesk (bez Nedělního Blesku)   1 223 000  

 Mladá fronta DNES   804 000  

 Metro  377 000 

 Právo   377 000  

 Sport   273 000  

 Aha! (bez Nedělního Aha!)   251 000  

 Lidové noviny   209 000  

 Hospodářské noviny   193 000  

 E15  46 000 

 Haló Noviny*)  - 

Zdroj: Media Projekt 2012 
*) vydavatel nemá uzavřenou smlouvu s Unií vydavatelů 
 
 

 Regionální deníky  Čtenost (počet čtenářů) 
Deník střední Čechy + Pražský 
deník  

118 000  

Deník - Jihočeský kraj  112 000  

Deník - Moravskoslezský kraj  111 000  

Deník východní Čechy  97 000  

Deník střední a východní Morava  94 000  

Deník severní Čechy  85 000  

Deník západní Čechy  83 000  

Deník - Jihomoravský kraj  75 000  

Deník - kraj Vysočina  36 000  

Deník celkem  809 000  

Zdroj: Media Projekt 2012 

Pro výběr článků a pořadů referujících o krajských volbách byla stanovena následující tři 

klíčová slova, resp. slovní spojení: KDU-ČSL, krajské a volby. Každý výstupní článek či pořad 

obsahuje všechna uvedená slova, resp. slovní spojení (v libovolných deklinacích), a to 

                                                           
68

 ) MEDIA Projekt 2012. [cit. 2013-04-06]. Dostupný z WWW:<www.unievydavatelu.cz> 
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minimálně jednou. Sledovaným časovým úsekem bylo období od 1. ledna do 11. října 2012. 

Pro rešerši samotných článků a pořadů bylo použito online vyhledávání v databázi 

MediaSearch, největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.69 

V celostátních denících (bez jejich regionálních mutací) bylo po zadání výše popsaných 

kritérií do vyhledavače Newton media SEARCH zaznamenáno celkem 127 relevantních článků 

v 9 titulech, jak ukazuje následující graf: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Nejvíce článků publikovaly ve sledovaném období Lidové noviny, nejméně deník Metro. Dále 

bylo publikováno celkem 57 článků v 15 celostátních časopisech, což zachycuje následující 

tabulka: 

 

                                                           
69

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-06]. Dostupný z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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Název titulu počet článků 

Krajské noviny 28 

Týden 7 

Euro 4 

Parlamentní magazín  4 

Sedmička 3 

Medical Tribune  2 

Revue Sondy  1 

Právní rádce  1 

Literární noviny  1 

Ekonom 1 

Xantypa 1 

Moravské hospodářství  1 

Zdravotnické noviny  1 

Nový prostor  1 

Parlamentní listy 1 

Celkový součet 57 
Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Ve vysílacích médiích bylo ve sledovaném období zaznamenáno celkem 63 relevantních 

televizních pořadů o KDU-ČSL na třech celoplošných stanicích, jak ukazuje následující graf: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 
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Nejvíce pořadů odvysílal zpravodajský kanál ČT 24, nejméně komerční stanice Prima Family. 

Dále bylo identifikováno celkem 56 relevantních rozhlasových pořadů na 5 celostátních 

stanicích, jak ukazuje následující tabulka: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Z celostátních rozhlasových stanic odvysílal nejvíce pořadů veřejnoprávní ČRo 1 – 

Radiožurnál, nejméně pak soukromá stanice Frekvence 1. Následující text se bude 

podrobněji věnovat regionálním tištěným titulům a vysílacím stanicím v jednotlivých krajích. 

2.4. Krajské volby 

Český trh s regionálními tištěnými tituly ovládá vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (VLP), 

které v České republice vydává 94 regionálních titulů, z toho 71 regionálních deníků a 

23 týdeníků. Tyto deníky, pro které je charakteristická vysoká čtenost, mají dominantní 

postavení ve svých regionech. Jedná se o jediné noviny, kde je zároveň obsaženo 

zpravodajství z nejbližšího okolí bydliště čtenáře, z okresu, kraje, republiky i ze světa. Cíleně 

lze regionálně oslovit více než 10% obyvatelstva až do úrovně jednotlivých okresů, a to nejen 
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ve velkých městech, ale i v nejmenších obcích. Průměrný denní náklad všech titulů VLP, 

cca 225 tisíc výtisků, si v r. 2012 denně přečetlo odhadem 809 tisíc čtenářů, což představuje 

zhruba 40% trhu se zpravodajskými deníky. Vydavatelství VLP patří koncernu Verlagsgruppe 

Passau, který v Německu vydává např. regionální noviny Passauer Neue Presse.70 

Královéhradecký kraj 

V Královéhradeckém kraji vychází šest z celkových devíti mutací Deníku východní Čechy, 

který měl v r. 2012 odhadem 97 tisíc čtenářů, jak je uvedeno v tabulce výše. Konkrétně se 

jedná o Hradecký, Jičínský, Krkonošský, Náchodský, Orlický a Rychnovský deník. Zbývající tři 

mutace vychází v Pardubickém kraji (viz níže). Většina z nich patří do rodiny titulů VLP již 

od první poloviny devadesátých let 20. stol. Všechny obsahují republikové, zahraniční a 

regionální zpravodajství obohacené o lokální žurnalistiku.71 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

Deník východní Čechy, následovaný tituly Blesk a MF Dnes.72 V regionálních tištěných 

titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 53 článků 

o KDU-ČSL v 8 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých médiích: 

                                                           
70 ) [cit. 2013-04-06]. Dostupné z WWW: <http://www.vlp.cz> 
71 ) [cit. 2013-04-06]. Dostupné z WWW: <http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-vychodni-cechy.html> 
72

 ) [cit. 2013-04-07]. Dostupné z WWW: <http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1045.pdf> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu výše, nejvíce článků o lidovcích vyšlo v příslušné regionální mutaci 

2. nejčtenějšího deníku v zemi, Mladé fronty DNES. Pokud ovšem sečteme články ze všech 

mutací Deníku východní Čechy, je toto číslo téměř dvakrát vyšší (14 versus 27 článků). 

Celkem 12 článků pak bylo zaznamenáno v regionální mutaci deníku Právo, který se však 

v rámci výzkumu čtenosti v tomto regionu neumístil na prvních třech místech (viz výše). 

Dále v tomto kraji vysílají regionální rozhlasové stanice Rádio Blaník - východní Čechy a ČRo 

Hradec Králové, ve kterých bylo ve sledovaném období zaznamenáno celkem pět 

relevantních pořadů.73  

Speciál Otázek Václava Moravce, nejsledovanější televizní pořad týkající se krajských a 

senátních voleb, se v Královéhradeckém kraji vysílal dne 11. 9. 2012 na stanici ČT 1. Lidovce 

v něm reprezentoval jejich předseda Pavel Bělobrádek. Rozhlasový speciál Martina 

                                                           
73

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton>  
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Veselovského se v tomto kraji vysílal na stanici ČRo 1 - Radiožurnál dne 6. 9. 2012. Zde však 

lidovci svého zástupce neměli. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 

59 mediálních výstupů. 

V Královéhradeckém kraji kandidovala KDU-ČSL v koalici pro Královéhradecký kraj složené 

z KDU-ČSL, Volby pro město (VPM), Hradeckého demokratického klubu (HDK) a nezávislých 

osobností. Koalice pro KHK získala ve 45 členném zastupitelstvu celkem 7 mandátů, z toho 

KDU-ČSL obdržela 6 mandátů, což v porovnání s r. 2008 znamená o 2 mandáty více.74 Lídr 

kandidátky Pavel Bělobrádek získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů a porazil i 

stávajícího hejtmana Lubomíra France z ČSSD. K úspěchu lidovců v tomto kraji dopomohla 

také média, kdy v regionálních titulech, které vykázaly v tomto kraji vyšší čtenost než 

celostátní deníky, bylo zaznamenáno více výstupů, než v denících MF Dnes a Právo. Navíc se 

Pavel Bělobrádek účastnil nejsledovanějšího televizního pořadu týkajícího se krajských voleb, 

a to Otázek Václava Moravce Speciál. 

 

Olomoucký kraj 

V Olomouckém kraji vychází čtyři z celkem osmi mutací Deníku střední a východní Morava, 

který měl v r. 2012 odhadem 94 tisíc čtenářů, jak je uvedeno v tabulce výše. Jedná se 

o Olomoucký, Prostějovský, Přerovský a hranický, a konečně Šumperský a Jesenický deník. 

Další čtyři mutace vycházejí ve Zlínském kraji (viz níže). Uvedené tituly zabírají široké 

spektrum veřejného života, podporující rozvoj regionu a zpětně nacházející velký ohlas mezi 

čtenáři především středního věku.75 

                                                           
74 ) Koalice pro krajské volby v r. 2008 byla tvořena pouze lidovci a nestraníky, kdy KDU-ČSL získala všechny 4 

mandáty. 
75

 ) [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: <www.vlp.cz> 
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Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

deník Blesk, následovaný Deníkem střední a východní Morava a bezplatným celostátním 

titulem Metro.76 V regionálních tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 

2012) zaznamenáno celkem 46 článků o KDU-ČSL v 7 periodikách. Následující graf uvádí 

počty článků v jednotlivých médiích: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku Právo, který tak předběhl druhý nejčtenější deník v zemi, MF Dnes. Pokud však 

sečteme články ze všech regionálních mutací Deníku střední a východní Morava, dostáváme 

se na vyšší číslo (14 versus 21 článků). Na pomyslné poslední příčce se s jedním výstupem 

umístil Prostějovský večerník, zpravodajský a společenský týdeník Prostějovska. 

                                                           
76

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Dále v tomto kraji vysílá regionální rozhlasová stanice ČRo Olomouc, na které však 

ve sledovaném období nebyl zaznamenán ani jeden relevantní pořad.77 Speciál Otázek 

Václava Moravce, ve kterém lidovce reprezentoval Marian Jurečka, se v Olomouckém kraji 

vysílal dne 25. 9. 2012. Rozhlasový speciál Martina Veselovského se v tomto kraji vysílal dne 

2. 10. 2012. Zde však zástupce lidovců chyběl. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala 

celkem 47 mediálních výstupů. 

Lídrem kandidátky v Olomouckém kraji byl první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. 

V tomto regionu kandidovala KDU-ČSL v koalici s netradičním partnerem lidovců, Stranou 

zelených.78 Toto uskupení pak bylo ústy některých lidovců silně kritizováno. V Olomouckém 

kraji získala „nová“ koalice celkem 8 mandátů, což znamenalo o tři mandáty více proti 

volbám v r. 2008. Tato skutečnost tak umlčela kritiky tohoto, pro lidovce poněkud 

netradičního „svazku“ se Stranou zelených, která na celostátní úrovni zastává přeci jen 

poněkud odlišné hodnoty, než tradiční a konzervativní KDU-ČSL. Podobně jako 

v Královéhradeckém kraji, také v tomto regionu pomohla k úspěchu lidovců média, kdy 

v regionálních titulech, které vykázaly v tomto kraji vyšší čtenost než deníky MF Dnes a 

Právo, bylo zaznamenáno více výstupů. Navíc se Marian Jurečka účastnil nejsledovanějšího 

televizního pořadu týkajícího se krajských voleb, a to Otázek Václava Moravce Speciál. 

  

                                                           
77

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-09]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton>  
78 ) aktualne.cz [online]. 14.08.2012 [cit. 2012-08-28]. Krajské volby - Koalice pro Olomoucký kraj. Dostupné 

z WWW:<http://wiki.aktualne.centrum.cz/krajske-volby-koalice-pro-olomoucky-kraj> 
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Jihomoravský kraj 

V Jihomoravském kraji vychází celkem šest mutací Brněnského deníku - Rovnost, který měl 

v r. 2012 odhadem 75 tisíc čtenářů, jak je uvedeno v tabulce výše. Jedná se o Brněnský, 

Blanenský, Břeclavský, Hodonínský, Vyškovský a Znojemský deník. Titul přináší svým 

čtenářům informace o důležitých a zajímavých událostech v jejich okolí, ale nezapomíná ani 

na dění v celé republice a ve světě. Jako jediný tuzemský list pravidelně nabízí stranu 

informací ze Slovenska a Rakouska. Rovnost patří k nejstarším titulům ve střední Evropě. Její 

první číslo vyšlo v roce 1885 a jako deník vychází od roku 1905. S listem Rovnost je spojena 

řada významných jmen: v době svého pobytu v Paříži do ní psal Edvard Beneš, v kulturní 

rubrice působili významní autoři jako Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Bedřich Václavek, Ivan 

Olbracht a další významní tvůrci.79 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

deník Blesk, následovaný MF DNES a Brněnským deníkem - Rovnost.80 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

119 článků o KDU-ČSL v 11 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

                                                           
79

 ) [cit. 2013-04-09]. Dostupné z WWW: < www.vlp.cz> 
80

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-09]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku MF Dnes. Pokud však sečteme články ze všech regionálních mutací Brněnského 

deníku - Rovnost, dostáváme se na číslo 67, což je více než polovina všech článků 

v uvedených denících. Na opačném konci se s jedním příspěvkem umístily regionální časopis 

Listy jižní Moravy, spolu s regionálním měsíčníkem Brněnský Metropolitan. 

V regionálních vysílacích médiích pak bylo odvysíláno celkem 6 pořadů na stanici ČT 1 Brno a 

jeden pořad na regionální rozhlasové stanici ČRo Brno.81 Speciál Otázek Václava Moravce, 

ve kterém, se v Jihomoravském kraji vysílal dne 2. 10. 2012. Rozhlasový speciál Martina 

Veselovského se v tomto kraji vysílal dne 8. 10. 2012. V obou pořadech reprezentoval lidovce 

Stanislav Juránek. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 128 mediálních 

výstupů. 

                                                           
81

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-09]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton>  
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Jihomoravský kraj je tradiční baštou lidovců. Lídrem jejich kandidátky byl senátor PČR a 

dosavadní náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který byl v letech 

2000 – 2008 jihomoravským a dosud jediným lidoveckým hejtmanem. V Jihomoravském kraji 

získali lidovci celkem 14 mandátů, což je však o 4 méně, než v r. 2008. V absolutních číslech 

se tedy jednalo opět o nejúspěšnější kraj KDU-ČSL, v relativních číslech zde však lidovci 

zaznamenali největší pokles mandátů ze všech regionů. Stanislav Juránek získal nejvíce 

preferenčních hlasů ze všech kandidátů v celé ČR, což svědčí o velké oblibě lidoveckého 

senátora mezi voliči v Jihomoravském kraji. Jistě mu výrazně pomohla také účast v obou 

nejsledovanějších pořadech týkajících se krajských voleb, kde měl možnost prezentovat své 

úspěchy, kterých dosáhl v pozici hejtmana. 

Zlínský kraj 

Ve Zlínském kraji vychází celkem čtyři mutace Deníku střední a východní Morava, který již byl 

zmíněn výše, a to v rámci Olomouckého kraje. Jedná se o Kroměřížský, Slovácký, Valašský a 

Zlínský deník. 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

deník Blesk, následovaný MF DNES a Deníkem střední a východní Morava.82 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

57 článků o KDU-ČSL v 7 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

                                                           
82

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku MF Dnes. Na druhém místě skončil Deník střední a východní Morava s 18 články, 

následovaný regionální mutací deníku Právo. Na posledním místě se s jedním výstupem 

umístil regionální časopis Dobrý den s Kurýrem.  

Dále v tomto regionu vysílá Rádio Čas, které pokrývá všechny moravské kraje.83 V tomto 

médiu však ve sledovaném období nebyl zaznamenán ani jeden pořad o KDU-ČSL. Speciál 

Otázek Václava Moravce (dále jen „OVMS“) se ve Zlínském kraji vysílal dne 18. 9. 2012. 

Rozhlasový speciál Martina Veselovského (dále jen „SMV“) se zde vysílal dne 28. 8. 2012. 

V obou relacích reprezentoval lidovce Jiří Čunek. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala 

celkem 59 mediálních výstupů. 

                                                           
83

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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Lídrem KDU-ČSL ve Zlínském kraji byl senátor PČR Jiří Čunek, bývalý starosta Vsetína, který 

vedle krajských voleb obhajoval také svůj senátorský mandát. V tomto regionu získala KDU-

ČSL celkem 10 mandátů, tedy o 4 mandáty více, než v r. 2008, což představuje ze všech krajů 

nejvyšší nárůst. Jiří Čunek získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů ve Zlínském 

kraji napříč politickým spektrem. V jednom z povolebních rozhovorů pro Mladou frontu 

DNES Čunek uvedl, že má na post hejtmana morální nárok.84 K úspěchu lidovců v tomto kraji 

dopomohla také média, kdy v deníku MF Dnes, který měl v tomto regionu vyšší čtenost než 

regionální tituly, bylo zaznamenáno více výstupů, než ve všech regionálních periodikách 

dohromady. Navíc se Jiří Čunek účastnil obou klíčových pořadů, a to OVMS i SMV. 

Liberecký kraj 

V Libereckém kraji vychází tři z celkem deseti mutací Deníku severní Čechy. Jedná se 

o Českolipský, Jablonecký a Liberecký deník. Zbylých sedm mutací vychází v Ústeckém kraji 

(viz níže). Pestré aktuální zpravodajství připravuje pro čtenáře tým několika desítek 

redaktorů v ústřední redakci sídlící v Ústí nad Labem a jednotlivých lokálních redakcích. 

Polygrafické zpracování pak zajišťuje Novinové centrum v Praze. 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

právě Deník severní Čechy, následovaný MF DNES a deníkem Blesk.85 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

31 článků o KDU-ČSL v 5 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

                                                           
84

 ) [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: <http://www.jiricunek.cz/aktuality/mam-moralni-pravo-na-kreslo-
hejtmana-rika-lidr-kdu-csl.aspx> 
85

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu výše, nejvíce článků se objevilo v regionální mutaci deníku Právo. Pokud 

ovšem sečteme všechny články Deníku severní Čechy, dostaneme stejné číslo, tedy 12 

výstupů.  

Dále v tomto regionu vysílá mj. Rádio ČRo Sever a soukromé Radio Contact Liberec.86 

V těchto médiích však ve sledovaném období nebyl zaznamenán ani jeden pořad o KDU-ČSL. 

Do Speciálu Otázek Václava Moravce, vysílaného se v Libereckém kraji vysílal dne 

30. 8. 2012, ani do Speciálu Martina Veselovského vysílaného dne 25. 9. 2012 však nebyl 

pozván zástupce lidovců. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 31 mediálních 

výstupů. 

V Libereckém kraji uzavřela KDU-ČSL koalici se Stranou soukromníků České republiky. Lídrem 

kandidátky byla Eva Směšná, absolventka dvou vysokých škol, nositelka řady odborných 

                                                           
86

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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certifikátů v projektovém managementu a v řízení inovací v ekologii. V tomto regionu 

obdržela koalice „soukromníků“ a lidovců pouhých 1,69% hlasů, což je nejméně ze všech 

krajů a nezískala tak jediný mandát, což se KDU- ČSL v tomto regionu nepovedlo ani 

v minulých volbách v r. 2008. Co se týče počtu získaných preferenčních hlasů, lídr kandidátky 

Eva Směšná skončila až na sedmém místě. Za neúspěchem lidovců v tomto kraji 

pravděpodobně stojí také skutečnost, že ani v jednom z obou nejsledovanějších pořadů 

týkajících se krajských voleb neměli svého zástupce. 

Jihočeský kraj 

V jihočeském kraji vychází celkem v sedmi mutacích Deník jižní Čechy. Jedná se 

o Českobudějovický, Českokrumlovský, Jindřichohradecký, Písecký, Prachatický, Strakonický 

a Táborský deník. Většina z nich navazuje na starší tradici lokálních novin a počátkem 90. let 

patřily k zakládajícím redakcím dnešního titulu. Pestré aktuální zpravodajství připravuje pro 

čtenáře tým několika desítek redaktorů v ústřední redakci a jednotlivých lokálních redakcích. 

Polygrafické zpracování pak zajišťuje Novinové centrum v Českých Budějovicích. 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

právě Deník jižní Čechy, následovaný Deníkem Blesk a MF DNES.87 V regionálních tištěných 

titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 71 článků 

o KDU-ČSL v 9 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých médiích: 

                                                           
87

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku MF Dnes. Pokud však sečteme všechny příspěvky z Deníku jižní Čechy, dostáváme se 

na více než trojnásobný počet.  

Dále v tomto regionu vysílá ČRo České Budějovice, kde byly ve sledovaném období 

zaznamenány 2 relevantní pořady. Vysílá zde také regionální televizní stanice TV Gimi, kde 

však ve sledovaném období nebyl zaznamenán ani jeden pořad o KDU-ČSL.88 Speciál Otázek 

Václava Moravce, ve kterém lidovce reprezentoval Zdeněk Dvořák, se v Jihočeském kraji 

vysílal dne 20. 9. 2012. Rozhlasový speciál Martina Veselovského se v tomto kraji vysílal dne 

4. 9. 2012, ovšem bez zástupce lidovců. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 

74 mediálních výstupů. 
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 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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Lídrem lidovecké kandidátky v Jihočeském kraji byl Zdeněk Dvořák, zakladatel a současný 

ředitel Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. KDU-ČSL kandidovala v tomto regionu 

samostatně a získala celkem 4 mandáty, což je stejný výsledek, jako v r. 2008. Z hlediska 

preferenčních hlasů byl největším „skokanem“ lidovecké kandidátky Jaromír Talíř. Dlužno 

dodat, že J. Talíř současně kandidoval ve volebním obvodu České Budějovice do Senátu ČR, 

kde však v 1. kole skončil až na pátém místě.89 Stojí za zvážení, zda neměl být J. Talíř 

postaven také do čela kandidátky pro krajské volby, což by mu umožnilo zviditelnit se 

v pořadu Otázky Václava Moravce Speciál a pravděpodobně by pomohl lidovcům také 

k lepšímu výsledku v krajských volbách. 

Kraj Vysočina 

V tomto kraji vychází v pěti lokálních mutacích Deník Vysočina, který se stal členem 

vydavatelské skupiny VLP v červnu 2002. Jedná se o Havlíčkobrodský, Jihlavský, 

Pelhřimovský, Třebíčský a Žďárský deník. Největší důraz je kladen na regionální 

zpravodajství. Tomu také odpovídá řazení stránek, které v úvodní části listu nabízí čtenáři 

informace i analýzy z regionu a podrobný zpravodajský souhrn z pěti okresů. Čtenář však 

současně dostává odpovídající přehled o hlavních událostech v České republice i ve světě. 

Zajímavou formou se pak seznámí s novinkami v ekonomice a kultuře.90 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

Deník MF DNES, následovaný Deníkem Vysočina a deníkem Blesk.91 V regionálních tištěných 

titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 59 článků 

o KDU-ČSL v 9 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých médiích: 

                                                           
89

 ) [cit. 2013-04-11]. Dostupné z WWW:<http://www. volby.cz> 
90

 ) [cit. 2013-04-11]. Dostupné z WWW:<http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-vysocina.html> 
91

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku MF Dnes. Pokud však sečteme všechny příspěvky z Deníku jižní Čechy, dostáváme se 

na téměř dvojnásobný počet. Dále bylo publikováno celkem osm relevantních příspěvků 

v regionálním týdeníku Jihlavské listy a jeden článek v lokálním periodiku Horácké noviny. 

V tomto regionu vysílá ČRo Region, Vysočina a Rádio Jihlava. V první zmiňované rozhlasové 

stanici byly ve sledovaném období zaznamenány dva relevantní pořady.92 Speciál Otázek 

Václava Moravce se na Vysočině vysílal dne 4. 9. 2012. Rozhlasový speciál Martina 

Veselovského se v tomto kraji vysílal dne 13. 9. 2012. V obou pořadech reprezentoval lidovce 

Vít Kaňkovský. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 63 mediálních výstupů. 

Lídrem lidovecké kandidátky na Vysočině byl již výše zmiňovaný Vít Kaňkovský, primář a 

ortoped havlíčkobrodské nemocnice, kde v letech 2006-2011 vykonával funkci ředitele. KDU-

ČSL zde získala celkem 7 zastupitelských mandátů, což je o dva více než v r. 2008. K úspěchu 

                                                           
92

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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lidovců jistě pomohla jednak účast Víta Kaňkovského v obou nejsledovanějších pořadech ke 

krajským volbám, a pravděpodobně také vysoký počet článků v regionálních titulech, které 

na Vysočině vykázaly větší čtenost, než celostátně nejčtenější deník Blesk. 

Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji vychází tři z celkových devíti mutací Deníku východní Čechy. Konkrétně 

se jedná o Chrudimský, Pardubický a Svitavský deník. Zbývajících šest mutací vychází 

v Královéhradeckém kraji (viz výše). 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

Deník MF DNES, následovaný Deníkem východní Čechy a deníkem Blesk.93 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

33 článků o KDU-ČSL v 5 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

                                                           
93

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku Právo. Pokud však sečteme všechny příspěvky z Deníku východní Čechy, dostáváme 

o dva články více. 

V tomto regionu vysílá ČRo Pardubice, na kterém byl ve sledovaném období zaznamenán 

jeden relevantní pořad.94 Speciál Otázek Václava Moravce se na Vysočině vysílal dne 

6. 9. 2012, rozhlasový speciál Martina Veselovského pak již 30. 8. 2012. V obou pořadech 

reprezentoval lidovce Roman Línek. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 

36 mediálních výstupů. 

V Pardubickém kraji kandidovala KDU-ČSL v koalici se Sdružením nezávislých kandidátů-

Evropští demokraté (SNK-ED) a politickým hnutím Nestraníci. Lídrem společné kandidátky byl 

Roman Línek, který v letech 2000-2004 zastával funkci hejtmana. Koalice pro Pardubický kraj 

získala v krajských volbách celkem 10 mandátů, z toho 5 připadlo lidovcům.95 Pro KDU-ČSL to 

znamená stejný počet zastupitelských křesel, jako po volbách v r. 2008. Největším skokanem 

voleb v Pardubickém kraji byl Petr Šilar. Z posledního 50. místa poskočil až na místo šesté. 

Podobně jako v Jihočeském kraji, také zde stojí za zvážení, zda neměl být do čela lidovecké 

kandidátky postaven právě Petr Šilar, který tak mohl vylepšit volební výsledek KDU-ČSL mj. 

i svou účastí v nejsledovanějších pořadech ke krajským volbám.  

Středočeský kraj 

Ve Středočeském kraji vychází Deník střední Čechy, který v pravidelném rozsahu 16-32 stran 

přináší svým čtenářům od pondělí do soboty aktuální zpravodajství z jednotlivých regionů 

Středočeského kraje, informují je také o dění v České republice, zahraničí a samozřejmě 

velkou pozornost věnují sportu, a to od nejnižších soutěží až po evropská či světová 

                                                           
94

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
95

 ) V r. 2008 kandidovala tato koalice ve stejném složení a získala celkem 9 mandátů. 
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mistrovství.96 Deník má celkem jedenáct regionálních mutací, a to Benešovský, Berounský, 

Boleslavský, Kladenský, Kolínský, Kutnohorský, Mělnický, Nymburský, Pražský, Příbramský a 

Rakovnický deník. 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

deník Blesk, následovaný Deníkem MF DNES a Deníkem střední Čechy.97 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

79 článků o KDU-ČSL ve 14 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku MF Dnes. Pokud se však sečtou všechny příspěvky z Deníku střední Čechy, dostáváme 

                                                           
96

 ) [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-stredni-cechy.html> 
97

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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se na číslo 32. Za povšimnutí jistě stojí také 19 článků publikovaných v regionálních novinách 

Náš region, které vychází 2x měsíčně.98 

V tomto regionu vysílá celá řada lokálních rozhlasových stanic, kdy ale pouze na vlnách 

ČRo Region, Středočeský kraj, byl ve sledovaném období zaznamenán jeden relevantní 

pořad. V tomto regionu rovněž vysílají dvě televizní stanice, TV Metropol a TV Praha, 

ve kterých však nebyly zaznamenány žádné relevantní pořady.99 Speciál Otázek Václava 

Moravce se ve Středočeském kraji vysílal dne 8. 10. 2012, rozhlasový speciál Martina 

Veselovského dne 4. 10. 2012. V televizním vysílání reprezentoval barvy KDU-ČSL Miroslav 

Rovenský, v rozhlase lidovci zastoupení neměli. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala 

celkem 81 mediálních výstupů. 

Ve Středočeském kraji kandidovala KDU-ČSL v koalici s SNK-ED a nezávislými kandidáty. 

Lídrem kandidátky byl Miroslav Rovenský, úspěšný hudebník, pedagog i zastupitel obce 

Mnichovice. Ve Středočeském kraji obdržela koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislých 

kandidátů pouhých 3,07% hlasů a nezískala tak jediný mandát, což se lidovcům v tomto 

regionu nepovedlo ani v minulých volbách v r. 2008, kdy kandidovali rovněž v koalici s SNK-

ED. Za neúspěchem KDU-ČSL v tomto kraji může stát mj. fakt, že v porovnání s celostátními 

deníky bylo v regionálních titulech zaznamenáno téměř dvakrát více článků. Celostátní tituly 

však ke smůle lidovců vykázaly v tomto kraji vyšší čtenost. 

  

                                                           
98

 ) [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.nasregion.cz/stranky/noviny.html> 
99

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 



 

 

- 52 - 

Plzeňský kraj 

V Plzeňském kraji vychází celkem pět z osmi regionálních mutací Deníku západní Čechy. 

Jedná se o Domažlický, Klatovský, Plzeňský, Rokycanský a Tachovský deník. Zbylé tři mutace 

vycházejí v Karlovarském kraji (viz níže). Většina z nich navazuje na starší tradici lokálních 

novin a počátkem 90. let patřily k zakládajícím redakcím dnešního titulu.100 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

Deník západní Čechy, následovaný deníkem Blesk a deníkem MF DNES.101 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

43 článků o KDU-ČSL v 7 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

                                                           
100

 ) [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-zapadni-cechy.html> 
101

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku Právo. Pokud se však sečtou všechny příspěvky z Deníku západní Čechy, dostáváme se 

k číslu 22. 

V tomto regionu byly na lokální rozhlasové stanici ČRo Plzeň ve sledovaném období 

zaznamenány dva relevantní pořady.102 Speciál Otázek Václava Moravce se v Plzeňském kraji 

vysílal dne 13. 9. 2012, rozhlasový speciál Martina Veselovského dne 27. 9. 2012. 

V televizním vysílání reprezentoval KDU-ČSL Petr Náhlík, v rozhlase lidovci zastoupení 

neměli. KDU-ĆSL tak v tomto regionu zaznamenala celkem 46 mediálních výstupů. 

V Plzeňském kraji uzavřeli lidovci koalici se Stranou soukromníků České republiky, podobně 

jako v Libereckém kraji, a také s hnutím Nestraníci. Lídrem kandidátky Koalice pro Plzeňský 

kraj byl Petr Náhlík, zkušený politik, který za KDU-ČSL působil 8 let na pozici náměstka 

primátora města Plzně. Kandidátka Koalice pro Plzeňský kraj obdržela celkem 4,65% 

voličských hlasů a nezískala tak ani jeden zastupitelský mandát. Ve volbách v r. 2008 

kandidovala v tomto kraji KDU-ČSL v koalici se SNK ED a získala dva mandáty (SNK ED pak 

získala jednoho zastupitele). Lídr kandidátky Petr Náhlík získal suverénně nejvyšší počet 

preferenčních hlasů a do jeho zvolení mu chybělo pouhých 0,35% voličských hlasů.103 

Volební neúspěch lidovců v tomto regionu tak mohla způsobit změna koaličního partnera, 

který byl pro média méně přitažlivý, než strana SNK ED.  

  

                                                           
102

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
103

 ) [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: <http:www.volby.cz> 
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Moravskoslezský kraj 

V Moravskoslezském kraji vychází Moravskoslezský deník, což je zpravodajský titul zabírající 

široké spektrum veřejného života podporující rozvoj Moravskoslezského kraje a zpětně 

nacházející velký ohlas mezi čtenáři. Odhadovaná čtenost se pohybuje okolo 111tis. (viz 

výše). Tento titul má celkem sedm regionálních mutací, a to Bruntálský a Krnovský deník, 

Frýdecko-místecký a třinecký deník, dále Havířovský, Karvinský, Moravskoslezský, 

Novojičínský, a konečně Opavský a hlučínský deník. 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

deník Blesk, následovaný Moravskoslezským deníkem a deníkem MF DNES.104 V regionálních 

tištěných titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 

75 článků o KDU-ČSL v 11 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých 

médiích: 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

                                                           
104

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku MF Dnes. Pokud se však sečtou všechny příspěvky z Moravskoslezského deníku, 

dostáváme se k téměř dvojnásobku. Za zmínku stojí také čtyři články ve slezském týdeníku 

horizont. Jeden článek byl zaznamenán také v regionální mutaci Lidových novin, které 

publikovaly nejvíce výstupů o KDU-ČSL na celostátní úrovni (viz graf výše). 

V tomto regionu byl na regionální rozhlasové stanici ČRo Ostrava ve sledovaném období 

zaznamenán pouze jeden relevantní pořad. Zato regionální studio ČT 1 Ostrava odvysílalo 

celkem sedm relevantních pořadů.105 Speciál Otázek Václava Moravce se 

v Moravskoslezském kraji vysílal dne 4. 10. 2012, rozhlasový speciál Martina Veselovského již 

dne 11. 9. 2012. V obou pořadech reprezentoval KDU-ČSL Vít Slováček. KDU-ĆSL tak v tomto 

regionu zaznamenala celkem 85 mediálních výstupů. 

V Moravskoslezském kraji sestavili lidovci vlastní kandidátku, tj. bez koaličního partnera. 

Volebním lídrem byl Vít Slováček, starosta Českého Těšína. KDU-ČSL získala v tomto kraji 

celkem 7 mandátů, což je v porovnání s r. 2008 o dva zastupitele více. Podobně jako 

na Vysočině, také zde pomohla lidovcům k úspěchu jednak účast Víta Slováčka v obou 

nejsledovanějších pořadech ke krajským volbám, a také vysoký počet článků v regionálních 

titulech, které v tomto kraji vykázaly větší čtenost, než celostátní deník MF Dnes. 

  

                                                           
105

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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Karlovarský kraj 

V Karlovarském kraji vychází celkem tři z osmi regionálních mutací Deníku západní Čechy. 

Jedná se o Chebský, Karlovarský a Sokolovský deník. Zbylých pět mutací vychází v Plzeňském 

kraji (viz výše). 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

Deník MF Dnes, následovaný deníkem Blesk a deníkem Právo.106 V regionálních tištěných 

titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 25 článků 

o KDU-ČSL v 5 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých médiích: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu uvedeného výše, nejvíce článků bylo zaznamenáno v regionální mutaci 

deníku Právo. Pokud se však sečtou všechny příspěvky z Deníku západní Čechy, dostáváme se 

k číslu 11. 

                                                           
106

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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V tomto regionu nebyly na lokálních vysílacích médiích ve sledovaném období zaznamenány 

žádné relevantní pořady.107 Speciál Otázek Václava Moravce se v Plzeňském kraji vysílal dne 

28. 8. 2012, rozhlasový speciál Martina Veselovského dne 20. 9. 2012. V televizním vysílání 

reprezentoval KDU-ČSL Marek Poledníček, v rozhlase lidovci zastoupení neměli. KDU-ĆSL tak 

v tomto regionu zaznamenala celkem 26 mediálních výstupů. 

V Karlovarském kraji kandidovala KDU-ČSL v koalici se Stranou zelených a Hnutím „O co jim 

jde?!“ (OCJJ). Lídrem koaliční kandidátky byl Marek Poledníček, který 16 let působil jako 

ředitel Domu kultury v Ostrově, kde založil kabelovou televizi a byl iniciátorem dětských 

mediálních aktivit v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Koalice 

pro Karlovarský kraj získala celkem 4,66% voličských hlasů a skončila tak těsně pod hranicí 

volitelnosti (5%). V r. 2008 kandidovali lidovci v tomto regionu v koalici s Hnutím nezávislých 

za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), kdy získali 3 mandáty, z toho na lidovce připadli 

dva zastupitelé. Podobně jako v Plzeňském kraji, také zde mohl být volební neúspěch KDU-

ČSL způsoben změnou koaličního partnera, který mohl být pro média méně přitažlivý, než 

strana HNHRM, která měla v minulém období jednoho krajského zastupitele. 

Ústecký kraj 

V Ústeckém kraji vychází sedm z celkem deseti mutací Deníku severní Čechy. Jedná se 

o Děčínský, Chomutovský, Litoměřický, Mostecký, Teplický, Ústecký, a konečně Žatecký a 

lounský deník. Zbylé tři mutací vychází v Libereckém kraji (viz výše). 

Podle odhadu čtenosti ve 2. a 3. kvartálu r. 2012 se v tomto kraji umístil na prvním místě 

deník Blesk, následovaný Deníkem severní Čechy a MF DNES.108 V regionálních tištěných 

                                                           
107

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
108

 ) Media Projekt 2012. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z WWW: < www.unievydavatelu.cz> 
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titulech bylo ve sledovaném období (1. 1. – 11. 10. 2012) zaznamenáno celkem 41 článků 

o KDU-ČSL v 10 periodikách. Následující graf uvádí počty článků v jednotlivých médiích: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu výše, nejvíce článků se objevilo v regionální mutaci deníku Právo. Pokud 

ovšem sečteme všechny články Deníku severní Čechy, dostaneme více než trojnásobný počet 

výstupů. Za zmínku stojí také dva články publikované v regionálním týdeníku Svobodný 

hlas.109 

V tomto regionu nebyly na lokálních vysílacích médiích ve sledovaném období zaznamenány 

žádné relevantní pořady.110 Speciál Otázek Václava Moravce se v Ústeckém kraji vysílal dne 

27. 9. 2012, rozhlasový speciál Martina Veselovského dne 18. 9. 2012. Ani v jednom 

ze zmíněných pořadů však nebyl přítomen zástupce lidovců. KDU-ĆSL tak v tomto regionu 

zaznamenala celkem 41 mediálních výstupů. 

                                                           
109

 ) [cit. 2013-04-14]. Dostupné z WWW:<http://www.svobodnyhlastr.cz/> 
110

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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V Ústeckém kraji kandidovala KDU-ČSL v koalici se Stranou zelených a Hnutím nezávislých 

za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM). Lídrem koalice „Hnutí PRO! Kraj“ byl Přemysl 

Rabas, místopředseda Strany zelených, který byl v minulém volebním období (tj. 2006-2010) 

poslancem za tuto politickou stranu. Koalice „Hnutí PRO! Kraj“ obdržela celkem 8,15% 

voličských hlasů a získala 6 krajských zastupitelů. Ke smůle KDU-ČSL se ale do zastupitelstva 

neprobojoval ani jeden lidovec. V r. 2008 se ústečtí lidovci objevili na kandidátce uskupení 

Severočeši.cz, které získalo celkem osm mandátů. Ze členů KDU-ČSL se mezi zastupitele 

probojoval Zdeněk Vokatý, ale vzhledem k tomu, že byl navržen výše zmíněným koaličním 

partnerem, nebyl jeho mandát započítán do statistik KDU-ČSL. Za neúspěchem lidovců 

v tomto regionu tak může stát volba příliš silného koaličního partnera, který odklonil 

pozornost médií na svou stranu, a to na úkor KDU-ČSL. 

2.5. Senátní volby 

Vzhledem k tomu, že kampaň pro senátní volby probíhala souběžně s kampaní do krajských 

voleb, zahrnovala výše provedená analýza v jednotlivých krajích také lidovecké kandidáty 

do Senátu PČR. Výjimku tvořilo území hl. m. Prahy, kde probíhaly pouze volby do Senátu a 

kde uspěl pouze jediný kandidát KDU-ČSL, a to mediálně známý český „whistleblower“ Libor 

Michálek, finanční analytik podílející se na protikorupčních projektech.111 Kandidoval 

s podporou seskupení s názvem „Michálek do Senátu", které sestávalo z Pirátské strany, 

Strany zelených a KDU-ČSL, přičemž byl registrovaným příznivcem Pirátů.112 

                                                           
111

 ) V roce 2010 se stal Libor Michálek ředitelem Státního fondu životního prostředí (SFŽP), kde čelil 
korupčnímu nátlaku v tzv. kauze Drobil, resp. Knetig. Pořídil nahrávky a zabránil realizaci transakcí, které měly 
dle tvrzení exporadce ministra sloužit k černému financování politické strany. 
112

 ) [cit. 2013-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.libormichalek.cz> 
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Pro rešerši relevantních článků a pořadů bylo opět použito online vyhledávání v databázi 

MediaSearch113. Do vyhledávacího formuláře byly zadány následující tři slova: Michálek, 

senátní a volby. Každý výstupní článek či pořad tedy obsahoval všechna uvedená slova 

v libovolných deklinacích, a to minimálně jednou. Sledovaným časovým úsekem bylo období 

od 1. ledna do 11. října 2012.  

Na základě výše uvedených kritérií bylo vyhledáno celkem 53 mediálních výstupů, z toho 

41 článků ve 20 tištěných titulech, 4 pořady na třech rozhlasových stanicích a 8 pořadů 

na dvou televizních kanálech. Následující 2 grafy ukazují přehled počtu výstupů v tisku: 

 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

                                                           
113

 ) Newton Media SEARCH. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z WWW: 
<http://ezproxy.istr.cuni.cz/login?url=http://ezproxy.istr.cuni.cz/login/newton> 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafů výše, z celostátních titulů se ve sledovaném období objevilo nejvíce 

článků v Lidových novinách. Po jednom příspěvku pak kromě deníků E15 a Metro 

zaznamenaly týdeníky Euro a Marketing&Media. Z regionálních titulů vycházejících v Praze a 

středních Čechách zaznamenal nejvíce výstupů Pražský deník, na posledním místě pak 

s jedním článkem skončil Mělnický deník. 

Další graf zachycuje počet pořadů v celoplošných vysílacích médiích: 
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Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Jak vyplývá z grafu znázorněného výše, nejvíce pořadů zaznamenal zpravodajský kanál ČT 24. 

Zajímavé je, že se ve všech pěti případech jedná o veřejnoprávní stanice. 

V Senátu PČR měla KDU-ČSL do voleb v r. 2012 celkem 5 senátorů sdružených v Klubu 

pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí. V říjnových volbách obhajovali lidovci celkem 

3 mandáty z r. 2006, přičemž ambicí předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka bylo vyhrát 

ve čtyřech volebních obvodech. 

Své mandáty obhajovali lidovci ve volebních obvodech Chrudim, Svitavy a Vsetín, z nichž se 

podařilo zvítězit pouze Jiřímu Čunkovi ve Vsetíně.114 Dále KDU-ČSL uspěla v Šumperku, kde 

zvítězil Zdeněk Brož115 a na Praze 2, kde vyhrál již zmiňovaný Libor Michálek116. Celkově tedy 

                                                           
114

 ) V Chrudimi zvítězil v r. 2006 Petr Pithart, který se rozhodl v r. 2012 již nekandidovat, stejně jako Václav 
Koukal ve Svitavách. 
115

 ) V tomto volebním obvodě vyhrál v r. 2006 lidovec Adolf Jílek, který však přešel do TOP 09 a v r. 2012 již 
nekandidoval. 
116

 ) Tento společný kandidát KDU-ČSL, Strany Zelených a Pirátů byl navržen stranou Piráti, po volbách vstoupil 
do senátorského klubu KDU-ČSL. 
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KDU-ČSL vyhrála ve 3 volebních obvodech, což byly zároveň jediné obvody, kde se kandidáti 

lidovců probojovali do 2. kola. Celkem 6 kandidátů KDU-ČSL a jejích koalic pak v 1. kole 

skončilo na 3. místě. 

 

2.6. Prezentace výsledků obsahové analýzy 

Na úvod této podkapitoly si zopakujme znění hlavní výzkumné otázky, která zněla, zda má 

KDU-ČSL s pověstí „regionální“ strany vyšší zastoupení v regionálních nebo celostátních 

médiích? Následně byla formulována hypotéza č. 1: ve sledovaném období byl celkový počet 

článků o KDU-ČSL v regionálním tisku vyšší než v celostátních titulech. Dále byla stanovena 

hypotéza č. 2: celkový počet odvysílaných pořadů o KDU-ČSL v regionálních médiích byl 

ve sledovaném období vyšší než v celostátních médiích. 

Ve sledovaném období bylo v regionálních tištěných médiích zaznamenáno celkem 

422 článků o KDU-ČSL. Následující tabulka uvádí počty článků v regionálních a celostátních 

tištěných médiích, a to po jednotlivých krajích: 

  



 

 

- 64 - 

Kraj Počet článků v regionálních 

mutacích celostátních deníků 

Počet článků v regionálních 

titulech 

Jihomoravský 50 69 

Jihočeský 26 45 

Karlovarský 14 11 

Královéhradecký 26 27 

Liberecký 19 12 

Moravskoslezský 31 45 

Olomoucký 24 21 

Pardubický 19 14 

Plzeňský 21 22 

Středočeský 30 74 

Ústecký 14 27 

Vysočina 23 36 

Zlínský 38 19 

Celkem 335 422 

Zdroj: Newton media SEARCH, úpravy autora 

Pokud k 335 příspěvkům v regionálních mutacích celostátních deníků připočteme 141 článků 

v celostátních denících a 59 příspěvků z celostátních časopisů, vychází nám číslo 535, což je 

cca 1,3krát více, než celkových 422 článků v regionálním tisku. To znamená, že hypotéza 

č. 1 formulovaná výše nebyla potvrzena. 

Dále bylo zaznamenáno také 36 pořadů v regionálních vysílacích médiích, z toho 

15 na rozhlasových a 21 na televizních stanicích. V celostátních médiích pak bylo 

ve sledovaném období zaznamenáno celkem 60 rozhlasových a 71 televizních pořadů, 

tj. celkem 131, což je přibližně 3,6krát více, než počet relací v regionálních vysílacích médiích. 

Hypotéza č. 2 formulovaná v textu výše tak rovněž potvrzena nebyla. 
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Na základě výsledků provedené analýzy, v rámci které bylo ve sledovaném období 

zaznamenáno celkem 1124 mediálních výstupů, lze konstatovat, že z pohledu poměru 

prezence KDU-ČSL v regionálních a celostátních médiích se v případě lidovců nejedná 

o „regionální“ politickou stranu, neboť měla ve sledovaném období vyšší zastoupení 

v celostátních tištěných titulech a na celoplošných rozhlasových a televizních stanicích. 
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3. Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní metody výzkumu se ptají zejména otázkou „Jak?“. Charakteristickým prvkem 

těchto metod je, že nejsou standardizované, jako je tomu u kvantitativních metod. Jejich 

výhodou je, že výzkumník může jít do hloubky v případě vyskytnutí neočekávaných 

informací, sběr dat je otevřenější a není tak zatížen výzkumníkovou znalostí tématu 

před samotným sběrem dat. To je pozitivní zejména v případě, že téma nebylo ještě dosud 

zkoumáno a flexibilita kvalitativního přístupu umožňuje větší otevřenost vůči novým 

podnětům. Nevýhodou je, že tato metoda je většinou schopna zpracovat menší vzorek a 

menší počet případů.117 Podle A. L. Strausse a J. M. Corbinové je kvalitativní výzkum jakýkoli 

výzkum, jehož výsledky nejsou dosaženy pomocí statistických postupů nebo jiných způsobů 

kvantifikace.118 

J. Hendl upozorňuje na úskalí, které vyplývá ze samotné podstaty kvalitativního výzkumu, 

kdy konstatuje, že plán výzkumu se v jistém slova smyslu vyvíjí po celou dobu svého trvání a 

na rozdíl od konvenčního kvantitativního výzkumu neexistuje jasný předpis, jak provádět 

kvalitativní výzkum, takže ani nelze předložit jednotný předpis jak navrhnout projekt 

takového výzkumu.119 Hendl se rovněž přiklání ke kompatibilitě kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu, a jejich kombinaci považuje za obohacující, pokud výzkumníkovi 

záleží na úplnějším a širším poznání.120 Kombinování může být simultánní nebo sekvenční, 

za smíšené modely v užším smyslu se považují projekty, kde se využije pro sběr dat nebo 

pro jejich analýzu metod patřících tradičně ke konkurujícímu přístupu k výzkumu. Zmíněný 

autor dále uvádí, že potenciální výhody smíšených strategií spočívají ve vyvažování slabých a 

                                                           
117

 ) TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, str. 18. 
118 ) STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999, str. 10. 
119

 ) Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základy metodologie a aplikace. Praha: Portál 2005, str. 157. 
120

 ) Ibid., str. 276. 
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silných stránek kvalitativního a kvantitativního výzkumu, v možnosti komplexnějších výsledků 

a spolupráce výzkumníků s různým metodologickým zaměřením.121 

 

3.1. Východiska výzkumu 

Cílem předkládaného výzkumu bylo charakterizovat mediální obraz KDU-ČSL v průběhu 

kampaně před krajskými a senátními volbami v r. 2012. Podobně jako u kvantitativní analýzy 

byl sledovaným obdobím opět časový úsek od 1. 1. do 11. 10. 2012.  

Vztah mezi politikou a masmédii je mocenským vztahem, který má 2 dimenze: moc či 

kontrola „nad“ médii, tzn., jaký obsah je v nich prezentován, a moc samotných médii, tzn., 

jak je proměňována realita skrze média.122 Na základě zmíněné úvahy byly formulovány 

následující výzkumné otázky: jak se prezentují lídři KDU-ČSL v médiích? A jak komentují KDU-

ČSL samotná média? V rámci tohoto výzkumu byla aplikována kombinace kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu, s tím, že pro sběr dat byla použita kvantitativní metoda, pro jejich 

vyhodnocení pak metoda kvalitativní. 

Pro rešerši relevantních výstupů v médiích byla použita databáze Anopress IT, která je 

spravována společností Anopress IT, a.s. působící v ČR od roku 1997 jako dodavatel 

monitoringu médií a mediálních analýz. Uvedená firma je členem nadnárodní 

středoevropské společnosti NEWTON Media. Ve spolupráci s jednotlivými vydavateli vytváří 

databázi monitoringu médií s archívem od roku 1996, která obsahuje plné texty novinových 

a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy 

z internetových serverů.123 

                                                           
121

 ) Ibid., str. 287. 
122

 ) STREET, John. Mass media, politics and democracy. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011, xi, p. 9-
10. 
123

 ) [cit. 2013-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.anopresstr.cz/Web/PagesFree/About.aspx> 
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Na následujícím obrázku jsou zachycena zadávací kritéria pro rešerši v tištěných i vysílacích 

médiích, kdy do 1. řádku vyhledávacího formuláře bylo zadáno slovní spojení „KDU-ČSL“, 

do 2. řádku pak byla heslovitě uvedena deklarovaná volební témata lidovců: korupce, 

hazard, rodina, venkov, zemědělství, sociálně tržní hospodářství, společné zdanění, sociální 

trampolína, akcie na doručitele a progresivní zdanění. 

 

Zdroj: www.anopress.cz , úpravy autora 

Cílem bylo zpřesnit zadávací kritéria, tak, aby byly získány relevantní výstupy pro zamýšlenou 

analýzu. Na základě zvolených kritérií bylo vyhledáno celkem 559 mediálních výstupů, z toho 

461 článků v tisku, dále 53 rozhlasových a 45 televizních pořadů (resp. jejich přepisů). Tyto 

výstupy byly nejprve podrobně analyzovány, a následně byly formulovány výsledky výzkumu, 

které jsou prezentovány v následující podkapitole. 
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3.2. Výsledky výzkumu 

Na úvod této podkapitoly si připomeňme hlavní výzkumné otázky: jak se prezentují lídři KDU-

ČSL v médiích? A jak komentují KDU-ČSL samotná média? V rámci této práce pak byly blíže 

zkoumány mediální výstupy samotné KDU-ČSL a její nabídky voličům, s cílem charakterizovat 

mediální obraz lidovců v průběhu kampaně pro volby 2012. Ze vzorku 559 výstupů byly 

vybrány ty, jejichž obsah měl pro účely této práce největší vypovídací hodnotu. Jednotlivé 

výstupy jsou pak řazeny chronologicky. 

Dne 13. 1. 2012 otiskly Hospodářské noviny článek současného předsedy lidovců Pavla 

Bělobrádka s titulem „Do zlata či do akcií? A co takhle do dětí?“, ve kterém představuje svou 

stranu a její programovou nabídku, jejímž „jádrem“ je podpora rodin s více dětmi: „…Chceme 

vytvořit takové podmínky pro život, aby mít děti už nebylo sociálním trestem, ale důstojným 

rozhodnutím. Zapůsobit na současnou českou společnost, aby uvažovala s tímto přesahem, 

jistě není úkolem jednoho volebního období a jedné politické strany. Celý svět blahobytné 

euroatlantické civilizace se bojí svého vymírání a s úzkostí sleduje davy přistěhovalců na svých 

hranicích. Realisté říkají, že naše důchody už budou platit ´ti odjinud´. My říkáme: Nechceme 

nikomu brát jeho volbu zůstat bez dětí. Ale proč za dnes už strategicky správné rozhodnutí 

mít děti náš střední stav trestat chudobou? Namísto vyděšeného sledování burzovních indexů 

bychom měli začít trochu myslet. Selsky.“ 

Nosnou myšlenkou článku je tradiční téma lidovců, kterým je rodina. Z projevu lze rovněž 

vypozorovat kritický podtón současné společnosti. Dále je zde patrná výzva k „návratu 

ke kořenům“, k tradičnímu uspořádání společnosti, jejímž úhelným kamenem je instituce 

rodiny.  

Dne 23. 1. 2012 vydal deník MF Dnes článek s titulem „Budeme největší strana, sní lidovci“, 

který shrnuje ideovou konferenci lidovců: „Na sobotní ideové konferenci….předseda KDU-ČSL 



 

 

- 70 - 

Pavel Bělobrádek přednesl velmi ostrý projev vůči vládní koalici. Vláda podle něj dělá místo 

reforem ´deformy´. Dodal, že se KDU-ČSL připojila k protireformní ústavní stížnosti sociálních 

demokratů proti standardům a nadstandardům. ´Bez úplatků a rozkrádání neumíme ani 

koupit obrněné transportéry, ani vytisknout tramvajové lístky´, prohlásil“. Dále ve svém 

projevu Bělobrádek poodhalil, že hlavním volebním tahákem jeho strany bude společné 

zdanění rodin. Poté neopomněl  nastínit pozici lidovců v českém politickém spektru: 

„…Hlavní rozdíl mezi námi je ten, že my chceme pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou. 

ČSSD pomáhá i těm, kteří si pomoci nechtějí“, a odmítl tak příklon k „rozhazovačné“ ČSSD. 

MF Dnes toto komentovala následovně: „…Volič, který by čekal, že se dozví, zda se KDU-ČSL 

přikloní spíš k nynější koalici, nebo k ČSSD, se zase dočkal tradičních středových lidovců, kteří 

zůstávají někde mezi“. Jako největší „snílek“ na konferenci se předvedl místopředseda Pavel 

Svoboda ve svém projevu – variaci na Martina Luthera Kinga, kde tvrdil, že usnul ve vaně a 

měl sen, že v roce 2020 budou lidovci hlavní vládnoucí stranou a cenu Největší Češi dostanou 

rodiče, kteří vychovali šest dětí. 

V tomto shrnujícím komentáři se projevuje snaha médií zařadit lidovce buď mezi pravici, 

nebo levici, což se jim však očividně nedaří. Tzv. „středovost“ lidovců je jedním z hlavních 

mediálních charakteristik této politické strany. Navíc zvolený titulek k článku navozuje obraz 

lidovců jako strany snílků a naivistů. Nutno však dodat, že k tomu významně přispěl obsah 

projevu místopředsedy Pavla Svobody, jehož úryvek je citován výše. 

Na lednovou ideovou konferenci lidovců navazoval také pořad, který dne 24.1 2012 vysílala 

rozhlasová stanice ČRo Rádio Česko, kde o formě komunikace KDU-ČSL s médii zazněly mj. 

také zajímavé postřehy od A. Mitrofanova, komentátora deníku Právo: „Já si myslím, že 

pokud mluvíme o formě, je tady naprosto zřetelná snaha zaujmout zcela netradičním 

přístupem, který, když to řeknu hovorově, by člověk od lidovců nečekal…“. Mitrofanov dále 
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vyjádřil údiv nad kombinací neslušných slov s konzervativními hodnotami. Na druhou stranu 

připustil, že je to zřejmě poslední šance lidovců, protože v případě neúspěchu je může čekat 

opravdu velký sestup, možná i úplný pád do zapomnění. Proto se podle něj nové mladé 

vedení KDU-ČSL snažilo oživit průběh konference tím, že například moderátor prokládal 

vystoupení jednotlivých řečníků židovskými vtipy. Komentátor se domnívá, že se nejednalo 

o špatné vtipy, klade si však otázku, zda patří na takovou konferenci. V každém případě to 

považuje za znamení, že stávající lidovecké vedení chce zaujmout voliče téměř za každou 

cenu. Mitrofanov dále označil toto počínání za snahu lidovců o ekumenismus. Z této 

poznámky je patrné, že KDU-ČSL je médii, a potažmo i voliči, stále vnímána jako konfesní 

strana s úzkou vazbou na katolickou církev. 

Na otázku moderátora Ondřeje Černého, zda v současném vedení lidovců jsou skutečné 

osobnosti, odpovídá A. Mitrofanov takto: „…pokud jde o KDU-ČSL a Vaši otázku, já si myslím, 

že v případě, že tato strana uspěje, pak bude jako vždycky prostor na to, aby se lidé, kteří jsou 

v jejím čele, představili veřejnosti a přesvědčili, jestli jsou osobnostmi, anebo jestli jsou jenom 

bizarními úkazy“. 

Mitrofanov velmi přesně vystihuje charakter mediální strategie lidovců, jejíž kontury ostatně 

byly naznačeny již v první kapitole této práce. Upozorňuje na kontrast tradičních témat 

prezentovaných prostřednictvím bonmotů, až vulgarismů. Z pohledu KDU-ČSL se jedná 

o zcela novou a odlišnou formu komunikace s médii. Lidovci tím riskovali, že je nikdo nebude 

brát vážně. Na druhou stranu je pravdou, že KDU-ČSL po vypadnutí ze Sněmovny ztratila 

pozornost médií, kterou se musela snažit získat zpět za každou cenu. Komentátor Práva 

rovněž poukazuje na skutečnost, že opravdové osobnosti se poznají teprve po volbách. Podle 

něj během každé kampaně jde v prvé řadě o získání pozornosti médií, která se neřídí podle 

toho, která strana má více „osobností“, ale která je dokáže lépe zaujmout. 
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Politickou nabídku lidovců shrnuje také redaktor Daniel Takáč v úvodu pořadu „Hyde Park“, 

který se vysílal dne 25. 1. 2012 na televizním kanále ČT 24: „…Co lidovci konkrétně nabízí: 

chtějí úzkou spolupráci s EU, a inspirovat se hlavně v Německu. Jsou pro důchodovou 

reformu, ale dílo vlády odmítají, podporují dobrovolné spoření a chtějí dál průběžný systém, v 

něm by zvýhodnili rodiny s dětmi. Bezdětní by do systému odváděli 31 %, za každé dítě by pak 

člověk platil o 3 % body méně. To má ale být jen náplast na současné problémy. Dlouhodobé 

řešení lidovci sami nenabízí, chybí jim prý debata s dalšími stranami a občany, na hřišti 

zdravotnictví lidovci dál hrají proti eutanázii, chtějí lepší péči pro nevyléčitelně nemocné, i 

více peněz pro hospice. Tvrdě odmítají i potraty, ženy by podle nich měly dát dítě k adopci a 

to i klidně přes babybox.“ 

Redaktor neuvádí své zdroje, pravděpodobně se však jedná o informace, které načerpal 

z volebního programu KDU-ČSL a z reakce diváků, kteří píší do redakce. Hlavním sdělením je 

fakt, že lidovci sice kritizují současnou vládu, ale sami nenabízí uspokojivá řešení. Média tak 

v tomto případě přisuzují lidovcům nálepku populistické strany. 

Dne 19. 3. 2012 vyšel v deníku E15 rozhovor s lidoveckým senátorem Petrem Pithartem, 

který se týkal zavedení přímé volby prezidenta. Na otázku autorů, zda mohou prezidentští 

kandidáti té které strany přispět i na kampaň před krajskými a senátními volbami, odpovídá 

Pithart takto: „Předpokládám, že oddělit obě kampaně není možné. Především si nedovedu 

představit, jak kandidáti kampaň povedou. Oni přece musí veřejnosti něco nabízet nebo 

dokonce slibovat. Ze začátku budou říkat, jak mají spořádané rodiny a takové věci. Ale jak se 

začnou volby blížit, budou se muset vyjadřovat i k velkým politickým otázkám. Po volbách 

nastane situace, před níž jsme jako odpůrci přímé volby v Senátu varovali: prezident bude 

nucen, aby se s vládou neustále utkával, konfrontoval. A protože bude mít za sebou třeba 

přes 60 procent voličů a premiérova strana jenom 22, může to být strašný chaos, který začne 
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rozkládat ústavní a politický systém. Prezident přece nebude moci hlásat totéž, co vláda, 

chválit ji za to, co dělá. To nebudou moci říkat ani koaliční kandidáti. V kampani musí nabízet 

jiné varianty, jinak budou sebevrazi. 

Petr Pithart je intelektuál s kultivovaným projevem, ve kterém se neobjevují vůbec žádné 

vulgarismy. Ačkoliv se rozhodl ve volbách 2012 již nekandidovat, média tomuto senátorovi, 

v porovnání s ostatními současnými lídry KDU-ČSL, dávala v rámci volební kampaně poměrně 

velký prostor. Jeho projev nepřipomíná politika, ale spíše politologa, který komentuje a 

predikuje politický vývoj v zemi. 

Dne 20. 4. 2012 otiskly Krajské noviny rozhovor s Jiřím Čunkem, který kandidoval ve Zlínském 

kraji na post hejtmana, a současně obhajoval senátorské křeslo. Z celého rozhovoru zaujal 

média nejvíce jeho výrok „Nelíbí se mi, že jsme fíkovým listem na ohanbí“, který použila jako 

titulek. Jiří Čunek v něm líčí mj. i tyto své postoje: „Já jsem přímý člověk a vidím, že reálná 

schopnost našich zástupců měnit nějaké věci a zasahovat do toho, do čeho bychom chtěli, je 

mizivá. Prosazuji jasnou a otevřenou politiku a ne politiku těch, kteří se za každou cenu musí 

uchýlit pod nějaká křídla, aby měli nějakou funkci. A jsem přesvědčen, že tak dlouhé spojení 

ODS a ČSSD, jaké máme ve vedení Zlínského kraje, se nějak projevuje a je zhoubné…O mně 

jeden novinář řekl, že Jiří Čunek je zvláštní politik – kde ho znají, tam ho volí, kde ho neznají, 

tam ho nevolí. U ostatních politiků je to většinou naopak. Nechci měnit to, že by za nás měly 

hovořit výsledky. Lidé tady vědí, že jsem vždycky zastupoval jejich zájem. V tuto chvíli pro mě 

nejsou stranické posty prioritou“. 

Jiří Čunek má velmi svérázný projev, kdy se prezentuje především jako regionální politik a 

celostátní politiku spíše odsuzuje. V médiích působí jako osobnost, která řadí zájmy občanů 

ve svém kraji nad stranické zájmy. V porovnání s Bělobrádkem pak mluví více o sobě, než 

o KDU-ČSL: má tendenci komentovat, jaký je či není, co o něm říkají média, čím chce být, čím 
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naopak být nechce, apod. Nelze však ignorovat, že média, resp. jejich pracovníci, jej stále 

aktivně vyhledávají, ačkoliv již několik let nezastává vládní funkci, ani nestojí v čele své 

domovské politické strany. 

Dne 28. 5. 2012 vydaly Haló noviny krátký, ale poměrně věcný článek s titulem „KDU-ČSL 

chce být alternativou“, který shrnul obsah programové konference lidovců: „Na programové 

konferenci KDU-ČSL v pražském paláci Charitas zaznělo, že lidovci se chystají být 

ekonomickou i politickou alternativou současného vývoje České republiky. Chtějí, aby každá 

koruna, která nebude v legálních příjmech daného člověka, byla zdaněna alespoň 

95 procenty. Podle předsedy Pavla Bělobrádka je KDU-ČSL také pro úplné zrušení anonymních 

akcií a slušný stát pro slušné lidi. Vizí je koncept sociálně tržního hospodářství a nová 

generace politiků. Občané prý podle něj mají dost politiků generace Klausů, Zemanů, Nečasů, 

Sobotků a Kalousků…“. 

Na základě tohoto článku nabude čtenář dojmu, že konference KDU-ČSL měla věcný obsah. 

Jsou zde vyjmenovány základní body politického programu lidovců, kteří chtějí bojovat proti 

korupci a nastolit mechanismy sociálně tržního hospodářství, které se osvědčilo např. 

v Německu a Rakousku. Je to s podivem, protože paradoxně od tohoto deníku by byla 

očekávána spíše kritika „konkurenční“ politické strany. Tento text „neřeší“, o čem lidovci sní, 

zda jsou pravicoví či levicoví, ale jaké konkrétní kroky chtějí prosadit. 

V rozhovoru s P. Bělobrádkem, který byl otištěn dne 11. 8. 2012 v deníku Právo, se autor 

článku Jan Martinek ptá Bělobrádka mj. na to, proč se podle něj v roce 2010 nedostali lidovci 

do Sněmovny. Jako jeden z důvodů uvádí předseda KDU-ČSL také marketingově špatně 

uchopenou kampaň. Na otázku, zda se z toho lidovci poučili, odpovídá lídr lidovců takto: 

„Doufám, že ano. Samozřejmě jsme ve složité finanční situaci, ale pokoušíme se místo dojmů 

používat pojmy a tvrdá data. Z nich mimochodem lezou docela zajímavá čísla. Ukazuje se, že 
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náš senátorský klub je složen pouze ze dvou praktikujících katolíků, jednoho evangelíka a 

dalších lidí, kteří mají ke křesťanství trochu jiný vztah, než se o nás říká, ale že i náš voličský 

elektorát se podstatně změnil“. Dále uvádí, že ze šesti i sedmi procent lidí, kteří chtějí dát 

KDU-ČSL svůj hlas, je praktikujících katolíků pouze třetina. Dle něj dochází k určitému 

posunu, na který chtějí lidovci reagovat směřováním volební kampaně tak, aby zasáhli 

cílovou skupinu, která má potenciál. Dále v tomto rozhovoru připouští, že v rodině 

v tradičním pojetí již spousta lidí nežije. Rozvody se podle něj nevyhýbají ani samotným 

členům KDU-ČSL a ví, že polovina dětí se nerodí v manželství. Zároveň ale konstatuje, že to 

neznamená, že by o samoživitelky nebo o lidi, kteří žijí „na divoko“ neměli zájem. V tomto 

vidí lidovecký předseda posun, který dle něj bude pro mnoho voličů překvapivý, protože i 

tyto občany by KDU-ČSL chtěla oslovit a nabídnout jim svůj program. 

P. Bělobrádek prezentuje v uvedeném rozhovoru KDU-ČSL v „novém světle“, kdy hovoří 

o jistém „posunu“ a záměru oslovit širší cílovou skupinu. Bohužel již nevysvětluje, jak by toho 

chtěli lidovci docílit. Zde se projevuje velká slabina KDU-ČSL, která sice ústy svých lídrů 

avizuje zájem oslovit širší spektrum voličů, na druhou stranu však nedokáží v médiích 

zaujmout novými tématy. V průběhu tohoto rozhovoru se pak také vymezuje vůči stávající 

vládě, když říká, že „…Současná vláda je ostudou pravice. Blíž máme k programu sociální 

demokracie.” Tento výrok ostatně použil deník Právo také jako nadpis pro přepis tohoto 

rozhovoru.  

Dne 10. 9. 2012 otiskl  deník MF Dnes rozhovor s předsedou KDU-ČSL, ve kterém 

P. Bělobrádek mj. konstatuje, že vypadnutí ze Sněmovny není pro lidovce žádná tragédie, 

naopak: dle něj to straně prospělo a dalo možnost očistit se od korupčních skandálů. Lídr 

křesťanských demokratů se tak pokouší skrze média vyslat voličům signál, že prohra 

ve sněmovních volbách jeho stranu nerozložila, čemuž napomáhá také výstižný nadpis 
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rozhovoru „Karanténa prospěla“. Reportér MF Dnes Václav Dolejší se jej dále ptá, čím chtějí 

lidovci uspět v krajských a senátních volbách. Na to mu Bělobrádek odpovídá takto: 

„Jedna věc je kvalita kandidátů. Protože v těchto volbách ji lidé přece jen sledují. Druhá věc 

je, že se budeme snažit najít konsenzus. Není možné vyhrotit třeba zdravotnictví na jednu 

stranu, že se všechno zprivatizuje, nebo na druhou, že se všechno zestátní…Chceme být 

alternativou vůči současným stranám. Topka už alternativou není. V kampani slyším voliče, 

jak si stěžují, že v TOP 09 se hajnému příliš nepovedlo pohlídat bývalého pytláka“. 

V rozhovoru vedeném dne 4. 10. 2012 v pořadu Impulsy Václava Moravce na Radiu Impuls 

P. Bělobrádek mj. mluví o tom, že by se měly obměnit politické špičky, což ostatně naznačil 

již ve svém projevu na květnové programové konferenci lidovců: 

„…Domnívám se, že je na čase nejenom vyměnit Nečase tedy, ale také že je zde konečně čas, 

aby se obměnily vůbec politické špičky. Když se podíváte, kolik lidí je v politice 20 let. 

Zakládají si třeba nové strany, ale jsou tam 20 let. Kolik lidí v těch špičkách politických stran 

nikdy nechodilo do práce a hned ze školy šli dělat politiku. Já myslím, že to je velká chyba a já 

jsem si prošel tím, že jsem pět let vstával ve čtvrt na pět, abych byl o půl šesté na lince, a když 

bylo před Vánoci, tak jsme třeba chodili do práce od tří od rána a já myslím, že to je velká 

škola, která mnohým politikům chybí právě proto, aby byli schopni se skutečně zajímat ne 

o to, jestli obsadí nějaké funkce a tam z toho něco budou mít, ale aby to bylo skutečně 

ve prospěch občanů republiky“. 

Za povšimnutí stojí především způsob jeho argumentace, proč by se měly české politické 

špičky obměnit. Údajně proto, že nemají zkušenosti s „klasickým“ povoláním. Konkrétně 

jmenuje pouze Petra Nečase, který však 4 roky pracoval v Tesle Rožnov pod Radhoštěm jako 

technolog. To, zda by výměna stávající garnitury politiků bylo skutečně řešením, je velmi 

těžko odhadnutelné. Zde je nicméně třeba podotknout, že výše citovaný úryvek je pouze 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm
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zlomkem celého rozhovoru, který však byl médii vybrán a použit pro nadpis přepisu tohoto 

dialogu. Zazněla zde ovšem také spousta jiných témat, jako např. problematika víceletého 

financování sociálních služeb, které dle Bělobrádka zavádí lidovci v těch krajích, kde dosud 

vládli nebo spoluvládli. Tuto záležitost, která se bytostně týká krajské samosprávy, však 

moderátor nepovažoval za nutné dále rozvíjet. Většinová část debaty se týkala celostátní 

politiky a řešila se hypotetická otázka, co by bylo, pokud by se lidovci po nejbližších 

sněmovních volbách vrátili zpět do Sněmovny. Na tomto rozhovoru je názorně vidět, že 

nastolování témat, a především výběr těch „podstatných“ věcí, mají ve svých rukou média. 

 

 

V průběhu volební kampaně dala média významnější prostor prakticky třem osobnostem 

z řad KDU-ČSL, přičemž každá z nich měla vůči nim zcela odlišnou pozici. Zatímco nově 

zvolený předseda Pavel Bělobrádek si musel prostřednictvím bonmotů mediální prostor 

pracně dobývat, další dva bývalí předsedové KDU-ČSL, kteří navíc v minulosti zastávali 

i funkce premiéra a vicepremiéra, byli médii spíše sami vyhledáváni. Petr Pithart v průběhu 

volební kampaně přitahoval pozornost médií jako respektovaný politik a senátor bojující 

proti zavedení přímé volby prezidenta, Jiří Čunek pak kvůli své kandidatuře na hejtmana 

Zlínského kraje, a také obhajobě senátorského křesla, který přitahoval média svými 

provokativními předvolebními výroky na billboardech a veřejnými vystoupeními.  

Lídrům KDU-ČSL se v průběhu volební kampaně příliš nedařilo měnit již poměrně ustálený 

mediální obraz jejich politické strany, která nedokáže nabídnout voličům žádná nová témata 

a která o sobě neumí říci, zda patří k levici nebo pravici. Představitelé lidovců se ve svých 

výstupech sice vymezovali vůči stávající vládě, většina médií však konstatovala, že sami 

nenabízejí žádné uspokojivé alternativní řešení. Některá média KDU-ČSL dokonce líčí jako 
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populistickou stranu, která byla zastoupena prakticky ve všech polistopadových vládách a 

která se vždy přikloní na stranu vítěze. V některých médiích se však v souvislosti s KDU-ČSL 

objevují také věcné komentáře, a to např. od nezávislých komentátorů, jakým je např. 

A. Mitrofanov. 
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Závěr 

Vyhlídky KDU-ČSL po parlamentních volbách v roce 2010 nebyly radostné. Křesťanští 

demokraté zcela vypadli ze Sněmovny Parlamentu ČR, utápěli se v dluzích, propustili většinu 

zaměstnanců a na čas se téměř vytratili z české mediální scény. Krajské a senátní volby 

konané v r. 2012 však ukázaly, že i po krachu v minulých sněmovních volbách je KDU-ČSL 

v české politice pevně zakořeněna. Lidovci obhájili všechny krajské mandáty, a dokonce 

získali o 5 křesel více. Ve 2. kole senátních voleb pak obhájili tři senátorská křesla, což 

umožnilo zachování jejich senátorského klubu. Otázkou zůstává, zda se KDU-ČSL podařilo 

obhájit své pozice díky mediálnímu obrazu, který možná pomohl získat lidovcům i nové 

voliče, nebo se jednalo spíše o kombinaci celkově nižší volební účasti a „skalních“ voličů KDU-

ČSL, kteří poctivě přišli k volebním urnám. 

V kapitole o mediální strategii KDU-ČSL dospěl autor k závěru, že lidovci v podstatě žádnou 

strategii neměli, a ani z empirického zkoumání se nedala žádná vyvodit. Po vypadnutí 

ze Sněmovny v r. 2010 se lidovci ocitli prakticky v pozici „nového hráče“, a proto jejich 

jedinou šancí, jak proniknout do médií, bylo dle její tiskové mluvčí A. Alvarové použití prvků 

„guerilla“ marketingu. Hlavním cílem KDU-ČSL bylo pokusit se prorazit „mediální zeď“, která 

se kolem lidovců po vypadnutí ze Sněmovny vytvořila a proniknout do tištěných a vysílacích 

médií. Tohoto cíle mělo být dosaženo mj. vedením jednoduché a srozumitelné komunikace, 

dále využitím lídra strany, který zosobňuje myšlenky celé koalice a přibližuje je občanům, a 

konečně kladením důrazu na využití možnosti zpětné vazby od voličů. 

Stěžejní částí této práce je kapitola o kvantitativním výzkumu, v rámci kterého bylo 

ověřováno, zda má KDU-ČSL s pověstí „regionální“ strany vyšší zastoupení v regionálních 

nebo celostátních médiích. Současně byl vytvořen přehled regionálních tištěných médií 

v jednotlivých volebních krajích. Na základě výsledků provedené analýzy bylo autorem práce 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyzkousej-si-vyhlidkovy-let-s-vetronem/11045330?rtype=V&rmain=7840949&ritem=11045330&rclanek=13777487&rslovo=433754&showdirect=1
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konstatováno, že z pohledu poměru prezence KDU-ČSL v regionálních a celostátních médiích 

se v případě lidovců nejedná o „regionální“ politickou stranu, neboť měla ve sledovaném 

období vyšší zastoupení v celostátních tištěných titulech a na celoplošných rozhlasových a 

televizních stanicích. 

Obsahem třetí kapitoly je kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo charakterizovat mediální 

obraz KDU-ČSL v průběhu kampaně před krajskými a senátními volbami v r. 2012. Na základě 

popsaných úvah pak bylo analyzováno, jak se prezentují lídři KDU-ČSL v médiích a jak 

komentují KDU-ČSL samotná média. V rámci tohoto výzkumu byla aplikována kombinace 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu, s tím, že pro sběr dat byla použita kvantitativní 

metoda, pro jejich vyhodnocení pak metoda kvalitativní. Výstupem analýzy bylo 

konstatování skutečnosti, že se lídrům KDU-ČSL v průběhu volební kampaně příliš nedařilo 

měnit již poměrně ustálený mediální obraz jejich politické strany, která nedokáže 

srozumitelně zformulovat nová témata a která o sobě dle soudu médií neumí říci, zda patří 

k levici nebo pravici. 

Co by tedy měli lidovci změnit, aby uspěli v nadcházejících sněmovních volbách? Především 

dvě věci: za prvé je potřeba formulovat účinnou mediální strategii, která pomůže získat 

pozornost médií, což je zvláště v dnešní době klíčem k volebnímu úspěchu. K tomu by mohlo 

dopomoci mj. uzavření spolupráce s profesionální mediální agenturou. Za druhé KDU-ČSL 

potřebuje více mediálně známých osobností typu Libora Michálka, úspěšného kandidáta 

do Senátu. V ideálním případě pak každá osobnost reprezentuje jedno ústřední téma 

z volebního programu KDU-ČSL: v případě zmíněného kandidáta si jej mohli voliči spojit 

s tématem boje proti korupci. 

Další metou jsou pro KDU-ČSL volby do Poslanecké sněmovny. Krajské a senátní volby 

konané v říjnu r. 2012 označil lidovecký předseda Pavel Bělobrádek za určitou přípravu a 
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generálku před volbami sněmovními. Cílem strany je podle něj nabídnout moderní 

křesťansko-demokratický směr, jaký bývá běžně zastoupen v řadě západních zemí. Ambicí 

lidovců je být alternativou k pravicovým i levicovým stranám. Relativní úspěch v krajských a 

senátních volbách je pak podle něj prvním krokem. "Jsem rád, že KDU-ČSL se svou více než 

dvaadevadesátiletou historií bude i nadále stabilním prvkem v naší republice," prohlásil 

Pavel Bělobrádek po krajských a senátních volbách konaných v r. 2012.124 

  

                                                           
124

) TRACHTOVÁ, Zdeňka. Vzkříšení lidovců: Jsme zpátky ve hře a chceme do vysoké politiky. [online]. [cit. 2012-
12-15]. Dostupné z: <http://zpravy.idnestr.cz/kdu-csl-obhajila-krajske-mandaty-a-tri-lidovci-bojuji-o-
senatorska-kresla-1qd-/domaci.aspx?c=A121013_210826_domaci_zt> 
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Summary 

In the first chapter, which is about the outline of the media strategy of the KDU-ČSL, the 

author of the thesis stated that the KDU-ČSL in fact did not have any real strategy how to 

penetrate into the media. Instead of this, the leaders of the party were either concentrated 

to the direct contact with the voters. On the other hand, after the elections in 2010, the 

party did not have any deputies in the lower chamber of the Czech Parliament and so it was 

in a position of a “new comer” who had to fight very hard in order to obtain the attention of 

the media. 

The crucial part of this thesis is the chapter about the quantitative content analysis, where 

the hypothesis, whether the KDU-ČSL is a “regional” party or not, was tested. The author 

compared the number of articles and broadcasts in the regional and national media. He 

came to the result that the KDU-ČSL is stronger represented in the national media and so 

that is why the rumour about the KDU-ČSL being a “regional” party was not proved. During 

this analysis, a well-arranged overview of the regional printed media in the respective 

regions was created. 

The third chapter is devoted to the qualitative analysis that described the media outputs 

related to the KDU-ČSL during the election campaign in 2012. The outcome of the analysis 

was the fact that the leaders of the party did not manage to change its common media 

image being a traditional party that is not able to communicate new topics with the voters. 

 

The next goal for the KDU-ČSL will be to succeed in the parliamentarian polls, by which the 

last elections were a good opportunity to find out the current support of the voters. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 : kódovací kniha pro KOA 

Číslo 

proměnné 

Název proměnné Kód Kategorie proměnné 

1. 
Elektronický archiv 

mediálních zpráv  

1 Newton Media SEARCH 

2. Médium 

1 Celostátní deník (vč. regionálních mutací) 

2 Regionální deník 

3 Časopis 

4 Pořad v celostátním rozhlase 

5 Pořad v regionálním rozhlase 

6 Pořad v celostátní televizi 

7 Pořad v regionální televizi 

3. Území 

1 Středočeský 

2 Jihočeský 

3 Plzeňský 

4 Karlovarský 

5 Ústecký  

6 Liberecký  

7 Královéhradecký 

8 Pardubický 

9 Vysočina 

10 Jihomoravský 

11 Olomoucký 

12 Zlínský 

13 Moravskoslezský 

14 Celá ČR 
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Příloha č. 2: graf čtenosti deníků (v tis.) 

Zdroj: www.unievydavatelu.cz 
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Příloha č. 3: mediální nosiče (billboardy) KDU-ČSL  

 

Zdroj: http://www.koalicehk.cz/  
 
 

 

Zdroj: http://www.libormichalek.cz  
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Příloha č. 4: vizualizace happeningu KDU-ČSL 

 

 

Zdroj:http://www.facebook.com 

 


