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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 výstupy KDU-ČSL v rámci volební 

kampaně, která proběhla před krajskými a senátními volbami. V úvodní části jsou nejprve 

představeni volební lídři a témata KDU-ČSL, a dále jsou podrobněji popsány kampaně vedené 

v jednotlivých krajích a senátních obvodech. V další části práce je prostřednictvím 

kvantitativní obsahové analýzy zkoumán vliv volebních modelů prezentovaných v médiích 

na rozhodování voličů, resp. na volební výsledky KDU-ČSL. Následuje kvalitativní analýza, 

která se snaží odhalit, jakým způsobem mohou mediální výstupy lidovců motivovat voliče 

k hlasování pro KDU-ČSL. V závěru práce je pak celkově zhodnocena volební kampaň KDU-

ČSL, a také jsou zde formulována doporučení, jejichž uskutečnění by mohlo vést k ještě 

lepšímu volebnímu výsledku lidovců. 

  



 
 

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 main leaders of the KDU-ČSL are introduced, following by a 

detailed description of the campaigns in the respective regions and the senate circuits. The 

next part is devoted to a quantitative content analysis that examines the influence of the 

election forecasting models presented in the media on the decision of the voters, or the 

outcomes of the KDU-ČSL. The following qualitative analysis tries to reveal how the media 

outputs of the KDU-ČSL can motivate the voters to vote for this party. In the final part, the 

whole campaign of the KDU-ČSL is evaluated and beside that, there are also 

recommendations that could even enhance the outcomes of the KDU-ČSL. 
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Úvod  

Záměrem této diplomové práce bylo, pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

analyzovat mediální stránku předvolební kampaně tradiční české politické strany, Křesťanská 

a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL), která proběhla 

před krajskými a senátními volbami v r. 2012.  

Na úvod budiž řečeno, že se předkládaná práce poněkud odchyluje od původních tezí, což 

bylo způsobeno zejména z následujících příčin: poté, kdy KDU-ČSL po prohraných 

parlamentních volbách v r. 2010 vypadla ze Sněmovny PČR, musela se vedle finančních potíží 

potýkat také s nezájmem médií. Navíc si delegáti KDU-ČSL na svém stranickém sjezdu 

v listopadu r. 2010 zvolili do svého čela nové osobnosti, které však byly pro širokou veřejnost 

de facto neznámé a které v nastalé situaci neměly příliš velké šance a možnosti představit se 

prostřednictvím masových médií svým potencionálním voličům. Představitelé lidovců tak 

v průběhu r. 2012 nebyli ani jednou pozváni do nejsledovanějších televizních diskusních 

pořadů v zemi, kterými jsou „Otázky Václava Moravce“ v České televizi a „Partie“ na TV 

Prima. Proto byly pro KDU-ČSL klíčovými momenty především vystoupení jejich zástupců 

v televizních „Otázkách Václava Moravce Speciál“ a rozhlasových „Speciálech Martina 

Veselovského“, které se vysílaly postupně ve všech třinácti volebních krajích. Tyto pořady 

navíc vykázaly vysokou sledovanost, což zvýšilo jejich vypovídací potenciál. 

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska mediální strategie KDU-ČSL byla zásadní míra 

připravenosti lidoveckých kandidátů, kteří se ve zmíněných pořadech prezentovali svým 

potencionálním voličům. Lze se domnívat, že příslušní politici tak před svým vystoupením 

v médiích absolvovali řadu školení. Tyto informace je pak z obecně známých důvodů velmi 

obtížné, ne-li nemožné, získat, a navíc jsou těžko měřitelné. Proto autor této práce pro účely 

kvantitativní analýzy zvolil v rámci jedné z hypotéz zkoumání vlivu volebních modelů 
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prezentovaných v médiích na rozhodování voličů, resp. na volební výsledky KDU-ČSL, což je 

dobře uchopitelné téma, kterému čtenář snadno porozumí. Navíc volební modely výrazně 

ovlivňují skupinu nových a nerozhodnutých voličů při jejich rozhodování, komu mají 

odevzdat svůj hlas. Proto je při tvorbě volební strategie potřeba věnovat zmíněným 

modelům značnou pozornost. 

Představitelé lidovců se příliš neobjevovali ani v tištěných médiích,1 proto autor této práce 

přistoupil k provedení vlastního šetření, kdy se prostřednictvím dotazování vybraných voličů 

KDU-ČSL snažil v rámci kvalitativní analýzy odhalit, jakým způsobem mohou mediální výstupy 

lidovců motivovat voliče k hlasování pro KDU-ČSL. Tato analýza pak podtrhuje významnou 

roli médií v procesu utváření veřejného mínění, což je důležitým aspektem pro tvorbu 

mediální strategie. 

KDU-ČSL se rozhodla pro decentralizovanou předvolební kampaň, která poskytla jednotlivým 

krajským organizacím této strany relativně vysokou míru autonomie při tvorbě mediální 

strategie. Tato skutečnost pak učinila deskripci komunikační strategie KDU-ČSL poněkud 

obtížnou, proto se autor práce zaměřil spíše na popis mediálních výstupů v jednotlivých 

regionech. 

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 detailně znát aktuální situaci v každém jednotlivém kraji a senátním 

volebním obvodu. Lidovci se pak v rámci regionálních kampaní soustředili na prezentaci svých 

tradičních témat, jako rodinná politika, vzdělání a výchova či podpora zemědělství a venkova. 

  

                                                           
1
 ) Tištěná média si lidovců začínají více všímat bohužel až nyní (tj. na přelomu let 2012/2013). 
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1. Charakteristika volební kampaně 

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.2 

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 

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.3 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. 

                                                           
2 ) BRADOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a 

volebních kampaní. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005, s. 20-23. 
3
 ) BARTLE, John; GRIFFITHS, Dylan: Political Communication Transformed: From Morrison to Mandelson. 

London: Palgrave MacMillan, 2001, s. 16-35.  
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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.4 

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 

nebyla úspěšná. Navíc v následujících parlamentních volbách lidovci skončili před branami 

Sněmovny. Jiným příkladem negativní politické reklamy byla kampaň Čtyřkoalice v r. 2002, 

přičemž se jednalo spíše o vnitrostranický boj mezi tehdejším předsedou KDU-ČSL Janem 

Kasalem a jeho spolustraníkem Cyrilem Svobodou.5 

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.6  

                                                           
4 ) BRADOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a 

volebních kampaní. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005, s. 87. 
5 ) BRADOVÁ, Eva a Pavel ŠARADÍN. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 

2008, s. 46. 
6 ) viz pozn. č. 4, s. 89. 
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2. Mediální strategie KDU-ČSL 

Krajské a senátní volby byly pro lidovce důležité především z hlediska financování své strany, 

protože KDU-ČSL je z 90 % závislá na příjmech od státu. Koncem r. 2012 se jí podařil splatit 

dluh z r. 2010, kdy ve volbách očekávala výrazně lepší výsledek, a proto naplánovala i dražší 

kampaň. Na krajské a senátní volby v r. 2012 si pak KDU-ČSL vzala desetimilionovou půjčku, 

s tím, že v těch krajích, kde lidovci neměli zastupitele, byly posíleny rozpočty na úkor 

regionů, kde mají lidovci relativně silné postavení.7  

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, KDU-ČSL se rozhodla pro decentralizovanou 

předvolební kampaň. V českých i moravských obcích byly vyvěšeny billboardy KDU-ČSL, 

na kterých se tato strana prezentovala jako alternativa vůči současné vládní koalici. Lidovci 

se prostřednictvím svých vizuálů snažili voliče nalákat na fotografii svého usměvavého 

předsedy doprovázenou sloganem „Nemáte koho volit? Chci to změnit!“. KDU-ČSL skutečně 

hlásá změnu: začala sama od sebe, kdy v r. 2010 obměnila a omladila své vedení. Dle 

Bělobrádka je potřeba nahradit stávající politickou garnituru (Klaus, Zeman, Kalousek…), ale 

ne tak, že lidé budou volit extremisty, nýbrž tradiční strany, které jsou schopny vnitřní 

sebereflexe. Také poukázal na fakt, že KDU-ČSL měla na kandidátkách cca 300 starostů, kteří 

jsou blízko lidem a kteří vědí, co je trápí.8 Ačkoliv byla lidovecká kampaň decentralizovaná, 

byla v regionech akcentována celostátní témata, což ostatně dělají všechny české politické 

strany, protože krajská politika je, na rozdíl od té komunální, více svázaná s celostátní 

politikou. 

                                                           
7
 ) WIRNITZER, Jan. Díváme se dopředu. Volby nebudou soutěž s TOP 09, říká šéf lidovců. [online]. [cit. 2012-12-

15]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-predsedou-kdu-csl-belobradkem-fpq-
/domaci.aspx?c=A121003_114303_domaci_jw > 
8
 ) dtto 
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KDU-ČSL se podle vyjádření svého předsedy Bělobrádka chtěla vyvarovat populismu, na který 

v kampani před krajskými volbami sázela ČSSD. „Nebudeme spoléhat na populismus a 

vyvolávání pocitů strachu nebo nenávisti u voličů. Snahy o rozdmýchání nevraživosti 

jednotlivých sociálních skupin, natož protináboženských nálad - to opravdu není náš styl," 

řekl předseda lidovců.9 

V "jižním pásu" republiky, tj. v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Jihomoravském a Zlínském 

kraji a navíc v Moravskoslezském regionu kandidovali lidovci samostatně, v osmi zbývajících 

krajích v koalicích. 

KDU-ČSL zahájila mediální volební kampaň pro krajské a senátní volby konané v říjnu 2012 

stranickou programovou konferencí dne 26. 5. 2012.10 Na tomto veřejně přístupném 

shromáždění zazněly projevy členů vedení KDU-ČSL, ve kterých byla akcentována základní 

témata, se kterými chtějí lidovci vstoupit do volebního klání. Podle slov předsedy Pavla 

Bělobrádka chce KDU-ČSL představovat pro voliče reálnou alternativu, a nikoliv se tedy 

vymezit pouze negativně. Jak dále uvedl, znamená to, že nechce pouze sbírat protestní hlasy, 

ale hodlá předložit pozitivní nabídku alternativy, možnost „pro něco“. V době, kdy Česká 

republika čelí krizi důvěry ve stranický (demokratický) systém, chce KDU-ČSL nabídnout 

změnu „k lepšímu“. KDU-ČSL je stranou, která chce tvořit, ne bořit: proto naše země dle 

Bělobrádka potřebuje více Baťů a méně tunelářů.11 

  

                                                           
9 ) ALVAROVÁ, Alexandra. Regiony ČR [online]. 01.08.2012 [cit. 2012-08-28]. „Nebudeme se před volbami 

uchylovat k populismu“, říká předseda lidovců Bělobrádek. Dostupné z WWW: 
http://www.regionycr.cz/view.php?nazevclanku=nebudeme-se-pred-volbami-uchylovat-k-populismu-rika-
predseda-lidovcu-belobradek&cisloclanku=2012080017&rstema=231&rsstat=5&rskraj=10&rsregion=50 

10
 ) 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> 
11

 ) dtto 

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

Public Relations (PR) jsou základním stavebním kamenem každé politické komunikace. 

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. 

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.12  

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.13 Jeho vnitřní dvojstrana je prakticky 

                                                           
12

 ) údaj k 1.12.2012 
13

 ) [cit. 2012-12-20]. Dostupné z WWW:<http://www.kdu.cz/Zpravy/Novy-HLAS.aspx?y=2012> 
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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 křesťanští demokraté), 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 starostů na lidoveckých kandidátkách (viz výše) je jistě výbornou příležitostí 

pro propagaci KDU-ČSL také ve vrcholných patrech české politiky. 

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

a tiskové konference, které jsou dostupné na webových stránkách KDU-ČSL.14 

Dalším významným krokem v oblasti externího PR bylo představení nového loga KDU-ČSL, 

kterým je modrý lipový list na žlutém pozadí. Bylo až neuvěřitelné, že strana v minulé 

kampani žádné logo neměla – jeho funkci zastupoval název strany a „korporátní“ barvy, žlutá 

a modrá. Nové logo je jednoduché, vkusné a přesně odpovídá osobnostem strany KDU-ČSL.15 

Významnou součástí externího PR je i účast představitelů strany v předvolebních mediálních 

politických debatách, které jsou podrobně popsány v dalších kapitolách této práce. 

2.2. Internet a sociální média  

Na stranickém sjezdu ve dnech 20. - 21. listopadu 2010 ve Žďáře nad Sázavou si delegáti 

KDU-ČSL zvolilo nové vedení. Kromě Pavla Svobody se jednalo o samé „nováčky“ na těchto 

postech, kteří tento fakt chtěli pochopitelně využít jako významnou devizu do nadcházejících 

krajských a senátních voleb: konkrétním a patrně nejviditelnějším krokem v oblasti 

komunikační strategie 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, 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. 

                                                           
14

 ) [cit. 2012-12-20]. Dostupné z WWW: <http://www.kdu.cz/Zpravy/Medialni-vystupy.aspx?y=2012&page=6> 
15

 ) 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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Strana KDU-ČSL má založenou také svou stránkou na síti Facebook,16 kde má ale pouhých cca 

2 500 příznivců,17 což je v porovnání se stávajícími parlamentními stranami druhý nejnižší 

počet.18 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.19 Většina členů vedení strany pak má svůj blog, 

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

dění. 

  

                                                           
16

 ) odkaz na tuto stránku je umístěn na www.kdu.cz 
17

 ) údaj k 20.12.2012 
18

 ) Pro srovnání: TOP 09 má více než 46tis. příznivců, ODS více než 26tis., ČSSD více než 4,5tis., KSČM pouhých 
cca 700 příznivců. Uvedené číselné údaje jsou z 20.12.2012 (viz www.facebook.com). 
19

 ) [cit. 2012-12-21]. Dostupné z WWW:<http://www.youtube.com/user/kducsl> 
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3. 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“20, 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)21. – 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). 

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. 

                                                           
20

 ) 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/>.   

21
 ) 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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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.22 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.23 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 (viz výše) zmínil Pavel Bělobrádek 

ve svém projevu mj. i skutečnost, že jeho strana před volbami uzavřela poněkud netradiční 

koalice: např. 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 

                                                           
22) 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> 
23

 ) V Jihomoravském kraji byli lidovci v krajské radě pouze po část volebního období. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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.24 

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.25 

  

                                                           
24

 ) 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> 
25

 ) dtto 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=3462154496&to=http%3a%2f%2fwww%2eyoutube%2ecom%2fplaylist%3flist%3dPL3EE8362CAB7B735E%26feature%3dplcp
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4. Volby do zastupitelstev krajů ČR 

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.26  

Zpravodajský kanál veřejnoprávní televize ČT24 věnoval krajským volbám a volbám 

do Senátu konaným v r. 2012 zcela mimořádnou pozornost. Česká televize před krajskými 

volbami poprvé v historii odvysílala seriál diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce Speciál 

ze všech 13 krajů. V jednotlivých pořadech pak byla akcentována vybraná regionální témata. 

Následující text se snaží zachytit, do jaké míry tato témata korespondovala s obsahem 

regionálních volebních programů KDU-ČSL. 

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj patří rozlohou a počtem obyvatel k průměrným krajům ČR. Přírodní 

podmínky území jsou velmi rozmanité od horských oblastí (Krkonoše, Orlické hory) po nížiny 

(Polabí). V ekonomice kraje jsou zastoupeny jak průmyslové, tak zemědělské aktivity. 

Významnou roli sehrává cestovní ruch a celý sektor služeb. Jednoznačným centrem kraje je 

Hradec Králové, dlouhodobě velmi dobře hodnocený z hlediska podmínek pro život 

obyvatel.27 

Současný předseda KDU-ČSL byl lídrem koalice v Královéhradeckém kraji. MVDr. Pavel 

Bělobrádek, Ph.D. je absolventem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a institutu 

                                                           
26

) ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volební kampaň v České Republice. Masarykova Universita, Mezinárodní politologický 
ústav, Brno 2000, s. 45. 
27

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 46. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vojt%C4%9Bch+%C5%A0im%C3%AD%C4%8Dek%22
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CEVRO. V letech 2001-2009 pracoval jako inspektor krajské veterinární správy 

v Královéhradeckém kraji, kde od roku 2009 zastává funkci tajemníka. Do KDU-ČSL vstoupil  

v r. 2004, po komunálních volbách v r. 2010 se stal také zastupitelem města Náchod. Pokud 

porovnáme vzhled a image Pavla Bělobrádka na vizuálech z jeho první kampaně na „moderní 

KDU“ a na billboardech pro krajské volby, lze konstatovat, že v otázce stylingu byl učiněn 

značný pokrok. Lidovecký předseda v nynější kampani vypadá poměrně energicky, na rozdíl 

od té minulé, kde působil unaveně, znuděně a suše. KDU-ČSL se ale musí vyvarovat zaměření 

se pouze na předsedu a ne na tým lidí za ním. Dominance Cyrila Svobody v parlamentních 

volbách v reklamě i médiích, jen občas „porušená“ Janou Hybáškovou ze spolupracující 

Evropské demokratické strany (EDS), lidovcům uškodila. Voliči ostatní kandidáty neznali a 

neměli tak důvod je volit. Opravdu kritický moment nastal, když C. Svoboda na post 

předsedy rezignoval a KDU-ČSL se tak ocitla dočista bez jakýchkoliv známých tváří. Poněkud 

amorfní strana, jakou KDU-ČSL je, si takovou situaci nemůže dovolit.28 

Volebním desaterem Pavla Bělobrádka je nebát se říkat pravdu, snížit nezaměstnanost 

v kraji, více podporovat vědu a výzkum, zlepšit dopravní dostupnost v regionu, vytvořit více 

zeleně a zvětšit prostor pro trávení volného času, zkvalitnit zdravotní péči, být více vstřícný 

k postiženým lidem, snížit zadluženost domácností, podporovat podnikání a hájit rodinu a 

manželství.29 

Podle výsledků výzkumu realizovaného v rámci 5. ročníku unikátního projektu „MasterCard 

česká centra rozvoje“, který byl zveřejněn dne 18. září 2012,30 se Královéhradecký kraj 

vyznačuje následujícími silnými stránkami: stabilita regionální ekonomiky, vysoká kvalita 
                                                           
28

 ) KUBEŠOVÁ, Eliška. O salátech, ořezávátkách, bačkorách a moderní KDU-ČSL. Markething [online]. [cit. 2012-
08-26]. Dostupné z WWW: <http://www.markething.cz/o-salatech-orezavatkach-backorach-a-moderni-kdu-
csl> 
29 ) [cit. 2012-08-28]. Dostupné z WWW:< http:// www.pavelbelobradek.cz/> 
30

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012. Dostupné z: <http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie>. 
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života obyvatel kraje a dobrá propojenost s hlavním městem Prahou. Jako slabou stránku 

tohoto regionu uvádí studie chybějící dopravní infrastrukturu.31 Této slabiny si byl dobře 

vědom také Pavel Bělobrádek, který v rámci svého volebního desatera slibuje mj. zlepšit 

dopravní dostupnost v regionu. 

Speciál Otázek Václava Moravce z Královéhradeckého kraje, vysílaný dne 11. 9. 2012, 

do kterého byl mezi šestici politiků pozván také Pavel Bělobrádek, se věnoval především 

regionálnímu školství. Dalším velkým tématem diskuze byla těžba břidlicového plynu. 

Speciální vydání Otázek se dotklo i miliardové modernizace a dostavby nemocnice 

v Náchodě.32 - Pokud se vrátíme k volebnímu desateru Pavla Bělobrádka, pak lze konstatovat, 

že v něm nebylo explicitně obsaženo ani téma školství, ani téma břidlicového plynu. Jediným 

z bodů Bělobrádkova desatera, který jednoznačně korespondoval s tématem Speciálu OVM, 

byl slib zkvalitnit zdravotní péči, a to v debatě o dostavbě nemocnice v Náchodě. V rámci 

tohoto tématu působil Bělobrádek ze všech bodů diskuse nejistějším dojmem, což bylo mj. 

umocněno faktem, že předseda lidovců pochází právě z Náchoda.  

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. „Vytvořili jsme hodně silnou jedenáctku, se kterou chceme na podzim vyhrát 

v Královéhradeckém kraji volby. Na kandidátce bude řada nových a nezávislých osobností 

z celého regionu,“ komentoval výsledky předseda KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji Jiří 

Veselý.33 V první jedenáctce se za KDU-ČSL ještě objevili současný vicehejtman Vladimír 

                                                           
31

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 46. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
32

 ) [cit. 2012-11-26]. Dostupné z WWW:<http://ceskatelevize.cz/ct24/domaci/195571-redukce-skol-v-
kralovehradeckem-kraji-je-podle-hejtmanu-nevyhnutelna/>  
33 ) Koalice pro kraj. Koalicehk.cz [online]. 16.01.2012 [cit. 2012-08-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.koalicehk.cz/tiskove-zpravy/68-pedseda-lidovc-blobradek-povede-kandidatku-v-
kralovehradeckem-kraji> 

http://www.koalicehk.cz/tiskove-zpravy/68-pedseda-lidovc-blobradek-povede-kandidatku-v-kralovehradeckem-kraji
http://www.koalicehk.cz/tiskove-zpravy/68-pedseda-lidovc-blobradek-povede-kandidatku-v-kralovehradeckem-kraji
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Derner, starosta Chlumce nad Cidlinou a krajský radní Miroslav Uchytil, starosta Hostinného 

Karel Klíma a primář Jiří Veselý. Hradecký demokratický klub pak reprezentovali Petr Kubát a 

primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Lídrem za Volbu pro město byl ředitel Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích Václav Ludvík.34 

„Naše kampaň nebude populistická, ale věcná. V Královéhradeckém kraji jdeme třeba 

do voleb s heslem ´Alternativa existuje´, protože chceme nabídnout reálnou programovou 

alternativu pro všechny, kteří odmítají jak paušální vládní škrty, tak socialistický populismus“, 

řekl Pavel Bělobrádek.35 Skutečnost, že se jedná o koalici více politických stran, byla 

zachycena také na vizuálech, kdy na jednom billboardu byli společně vyobrazeni hned tři 

kandidáti, a to Zdeněk Fink (HDK), Vladimír Derner (KDU-ČSL) a Petr Kubát (HDK) – viz níže: 

 

Zdroj: http://www.koalicehk.cz/ 

Pavel Bělobrádek byl na billboardech vyobrazen samostatně: 

                                                           
34

 ) dtto 

35
 ) dtto 
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Zdroj: http://www.koalicehk.cz/ 

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:36 

Zdroj: www.volby.cz
37

; vlastní úpravy 

Pavel Bělobrádek získal v Královéhradeckém kraji druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů a 

porazil i stávajícího hejtmana Lubomíra France z ČSSD. Předstihl jej pouze Miroslav Antl 

ze sociální demokracie. Naopak zmiňovaný Václav Ludvík z VPM se z 3. místa propadl až 

na 8. místo (dle preferenčních hlasů) a skončil tak „první pod čarou“. Do zastupitelstva se 

nedostal ani Petr Kubát, druhý na kandidátce, který skončil dle preferenčních hlasů až na 

12. místě. – Tento fakt je důkazem toho, že ani zviditelnění na billboardu nezaručí 

kandidátovi dostatek přednostních hlasů a jeho zvolení do zastupitelstva. 

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

mandáty. 
 
37 ) Navrhující stranou u kandidátů HDK byla KDU-ČSL. 



 

 

- 22 - 

Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj lze rozdělit na severní hornatou a jižní nížinnou část. Přírodní podmínky a 

historické události ovlivnily jak rozmístění obyvatelstva, tak i rozvoj ekonomických aktivit. 

Zejména severní část kraje se dlouhodobě řadí k oblastem s ekonomickými a sociálními 

problémy, což má výrazné dopady na celkovou ekonomickou výkonnost kraje. Tradičními 

průmyslovými odvětvími v Olomouckém kraji jsou průmysl potravinářský, dále textilní a 

oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení. Díky přírodním 

podmínkám zejména v severní části a historickým a kulturním památkám má kraj dobré 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Nejvýznamnějším sídlem a socioekonomickým 

centrem kraje je Olomouc.38 

První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka byl lídrem kandidátky v Olomouckém kraji, kde 

KDU-ČSL kandidovala v koalici s netradičním partnerem lidovců, Stranou zelených.39 Toto 

uskupení pak bylo z úst některých lidovců silně kritizováno. 

Marian Jurečka je soukromým zemědělcem a obchodním manažerem v sektoru dodavatelů 

pro zemědělskou prvovýrobu. Jeho volebními tématy byly ochrana tradičních českých 

potravin před nekvalitním dovozem a zlepšení života běžných lidí v Olomouckém kraji. 

Podle výsledků výzkumu již zmiňovaného projektu „MasterCard česká centra rozvoje“ patří 

mezi silné stránky tohoto regionu následující body: dobrá dopravní dostupnost centrální 

části kraje, růst mzdové úrovně a růst podílu vysokoškolsky vzdělaných na celkovém počtu 

zaměstnanců. Jako slabé stránky tohoto kraje uvádí studie dlouhodobě malou investiční 

                                                           
38

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 55. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
39 ) 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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atraktivnost regionu především pro zahraniční investory a ekonomické zaostávání periferních 

částí (zejména okr. Jeseník).40 

Speciál Otázek Václava Moravce, ve kterém lidovce reprezentoval Marian Jurečka, se 

v Olomouckém kraji vysílal dne 25. 9. 2012. Hlavním tématem vysílání byla nedávná 

metanolová aféra. Dále se pořad věnoval povodním, resp. protipovodňovým opatřením. 

Hovořilo se také o problému nezaměstnanosti a s tím související podpoře malých a středních 

podniků.41 – Lze konstatovat, že obě témata Mariana Jurečky zmíněná výše implicitně 

zahrnovala v podstatě všechny hlavní body televizní debaty. Nejistěji působil Marian Jurečka 

při diskusi o metanolové aféře, kdy kritizoval zejména personální nedostatek odborníků 

ve státní potravinářské inspekci. 

Koalice v tomto kraji je pro lidovce „novum“, v letech 2004 i 2008 zde kandidovala KDU-ČSL 

samostatně, v r. 2000 jako Čtyřkoalice. V tomto kontextu byl, v porovnání s r. 2008, 

Olomoucký kraj pro lidovce spolu s Ústeckým krajem výjimkou mezi všemi regiony. Koalice 

pro Olomoucký kraj byla otevřená i pro nezávislé osobnosti především z řad komunálních 

politiků: na druhém místě kandidátky našli voliči architekta Jiřího Roubíka a pod číslem tři 

místostarostu Velké Bystřice Iva Slavotínka. – Během volební kampaně akcentovala zmíněná 

koalice témata jako „Transparentní veřejná správa“, „Více železnice a cyklostezek v kraji“, 

„Spolehlivá pomoc v nouzi“, „Boj proti krizi“, „Školy jsou zdrojem života v obcích“ a tradiční 

lidovecké téma „Chceme Olomoucký kraj přívětivý k rodině“.42 Níže ukázka vizuálu, 

na kterém je vyobrazen lídr kandidátky Marian Jurečka: 

                                                           
40

 ) viz poznámka č 25. 
41

 ) [cit. 2012-11-26]. Dostupné z WWW:<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/197142-olomoucko-v-
metanolove-afere-selhal-stat-shodli-se-olomoucti-politici/> 
42 ) [cit. 2012-11-26]. Dostupné z WWW:<http://www.koaliceok.cz/volebni-program.html> 
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Zdroj: http://www.koaliceok.cz/ 

Na webových stránkách koalice byly umístěny fotografie prvních tří (již zmíněných) osobností 

na kandidátce, společně se „zelenou“ kandidátkou č. 8 Mgr. Šárkou Foltýnovou: 

 Zdroj: http://www.koaliceok.cz/ 

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. 
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Zdroj: www.volby.cz, vlastní úpravy 

Z výše znázorněné tabulky je patrné, že lídr kandidátky Marian Jurečka obdržel nejvíce 

preferenčních hlasů. Naopak již zmiňovaný Jiří Roubík sice získal mezi kandidáty Strany 

zelených největší počet preferenčních hlasů, celkově se však propadl až na desáté místo a 

do zastupitelstva se tedy nedostal. Stejně tak neuspěla ani jeho stranická kolegyně Šárka 

Foltýnová, která skončila až dvacátá. 

Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj patří rozlohou i populací k největším krajům České republiky. 

Jihomoravskou metropolí je druhé největší město ČR, Brno, které je ekonomickým, 

správním, politickým, sociálním a kulturním centrem nadregionálního významu. Přírodní 

podmínky kraje jsou různorodé, což ovlivňuje zejména zemědělskou výrobu. Jižní část kraje 

je známá svým vinařstvím a ovocnářstvím. Ekonomika kraje jako celku je relativně výkonná, 

nicméně Jihomoravský kraj se vyznačuje výraznými vnitřními rozdíly. Na jedné straně krajské 

město Brno je jedním rozvojových pólů ČR, na druhé straně jižní část kraje (okresy Znojmo, 

Hodonín a Břeclav) ekonomicky zaostává. Mezi silné stránky regionu se řadí Brno jako 

ekonomický pól s významným rozvojovým potenciálem, dále dobrá dopravní dostupnost 

kraje a dlouhodobá atraktivnost regionu z hlediska zahraničních investic. Naopak slabou 
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stránkou tohoto kraje je ekonomické zaostávání jeho jižní části a nepříznivý vývoj 

kriminality.43 

Jihomoravský kraj je tradiční baštou lidovců. Lídrem jejich kandidátky byl senátor PČR a 

dosavadní náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek: 

Zdroj: http://www.juranek.cz/ 

V letech 2000 – 2008 byl S. Juránek jihomoravským a dosud jediným lidoveckým hejtmanem. 

Jednou z věcí, které v této pozici prosadil, je Integrovaný dopravní systém Jihomoravského 

kraje, jímž se inspirovaly další regiony v republice. V tomto období došlo také k rozšíření 

mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech, k rozvoji krajských nemocnic a rychlé záchranné 

služby a ke zdokonalení víceletého financování sociálních služeb. 

Do volební kampaně pro nadcházející volby vstoupila Jihomoravská KDU-ČSL s heslem „Jsme 

společně na jedné lodi“. V rámci kampaně prosazovala program tzv. Region pasů, které by 

obyvatelům Jihomoravského kraje umožnily sdílet slevy na energie a telekomunikační 

služby.44 – Tento volební námět není vůbec špatný a jistě i proveditelný v praxi: na tomto 

principu prakticky fungují všechny slevové portály, které v poslední době velkým způsobem 

rozšířily hromadné nakupování, a to právě díky tomu, že pokud si jednu službu koupí několik 

desítek nebo stovek kupujících, může být její cena mnohem nižší. Celý projekt je prezentován 

na webových stránkách http://www.spolecnenajednelodi.cz/ , kde je vedle loga KDU-ČSL 
                                                           
43

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 37. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
44 ) [cit. 2012-08-28]. Dostupné z WWW:<http://spolecneusetrime.cz/regionpasy.aspx> 
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umístěn obrázek nakreslený asi čtyř- či pětiletým dítětem, což ovšem působí poněkud 

infantilně: 

 

Zdroj: http://www.spolecnenajednelodi.cz/ 

Na lidovecké kampani v Jihomoravském kraji si nešlo nevšimnout, že byla, v porovnání 

s drtivou většinou ostatních krajů, postavena na osobnosti lídra kandidátky KDU-ČSL. 

Na druhé straně se jedná o jediný kraj, kde měli lidovci svého hejtmana. 

Hlavními tématy jihomoravských Speciálů Otázek Václava Moravce, které se vysílaly dne 

2. 10. 2012, byly dopravní infrastruktura kraje, nezaměstnanost, zemědělství a vinařství.45 

Lídři tamních stranických kandidátek, včetně lidovce Stanislava Juránka, se shodli na tom, že 

dostavba dálničního spojení Brna a Vídně není kvůli potížím s krajským územním plánem 

na pořadu dne, prioritou je oprava silnic prvních a nižších tříd. Rozdílný názor však již panoval 

ohledně způsobu financování zmíněných oprav. Souvisejícím tématem byla i debata o plánu 

územního rozvoje Jihomoravského regionu, kdy hlavní tvář KDU-ČSL a někdejší hejtman 

Juránek s odkazem na výročí ničivých povodní 1997 a 2002 upozornil i na závažnější rozměr 

celého problému: "Plán územního rozvoje není jen o silnicích, ale i o protipovodňových 

opatřeních, a proto je velmi důležité, abychom se shodli i s ministerstvem životního 

prostředí."46  

                                                           
45 ) [cit. 2012-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/197920-dalnice-na-viden-

prioritou-politiku-jizni-moravy-jsou-spis-mistni-silnice/> 
46

 ) dtto 
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V průběhu celé debaty bylo znát, že lidovecký lídr těží ze skutečnosti, že byl osm let 

hejtmanem a mohl tedy čerpat ze zkušeností a znalostí, které kromě Michala Haška z ČSSD 

neměl žádný z ostatních kandidátů.  

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: 

 

Zdroj: www.volby.cz; vlastní úpravy 

Stanislav Juránek získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů v Jihomoravském 

kraji napříč politickým spektrem: na 2. místě skončil stávající hejtman JMK Michal Hašek 

z ČSSD, s počtem 20 078 přednostních hlasů. - Současně se jednalo o absolutně nejvyšší 

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

lidoveckého senátora mezi voliči v Jihomoravském kraji. 
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Zlínský kraj 

Zlínský kraj patří rozlohou k nejmenším krajům ČR s nadprůměrnou hustotou zalidnění. 

Území kraje má členitý charakter, převažuje hornatý reliéf, podél řeky Moravy nížinný, 

vhodný pro zemědělskou výrobu. Více než 30 % území kraje je ekologicky chráněno. 

Tradičními odvětvími jsou ve Zlínském kraji průmysl kovodělný, gumárenský, dřevozpracující, 

elektrotechnický a textilní. Správním a socioekonomickým centrem kraje je Zlín, velmi často 

spojovaný se jménem T. Bati, rozsáhlá výroba obuvi je však již minulostí. Mezi silné stránky 

tohoto regionu patří dobrá dostupnost rozvojových ploch a dobrá dopravní dostupnost 

západní části kraje. Na druhé straně jsou slabými stránkami tohoto regionu nedobudovaná 

dálniční síť a špatná dopravní dostupnost východní části kraje.47 

Lídři politických stran ve Zlínském kraji hodnotili kampaň před krajskými volbami oproti 

dřívějšku jako poněkud ostřejší. Kromě rekordního množství 22 kandidujících stran a hnutí, 

jež se snažily voliče zaujmout, se na tom podílelo především tažení subjektů kolem tzv. 

„Zlínské výzvy“, která brojila proti spojení dvou velkých stran, ČSSD a ODS, které spolu 

s lidovci vládly na krajském úřadě.48 

Lídrem KDU-ČSL ve Zlínském kraji byl senátor PČR Jiří Čunek, bývalý starosta Vsetína. Jeho 

volební slogan zněl „Jsem zvyklý dělat pořádek“. Pod logem KDU-ČSL měl navíc připsáno 

„Společně se starosty a živnostníky“: 

 

Zdroj: http://www.jiricunek.cz/ 

                                                           
47

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 69. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
48

 ) [cit. 2012-11-26]. Dostupné z WWW: <http://kromerizsky.denik.cz/z-regionu/kampan-ve-zlinskem-kraji-je-
vyhrocena-tematem-je-velka-koalice-20121004.html> 
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Ve svém volebním programu pro krajské volby slibovali lidovci svým voličům „Zlínský kraj 

proti krizi“ (podpora vzniku pracovních míst, podpora podnikatelů, snížení životních nákladů 

a zefektivnění hospodaření Zlínského kraje), dále „Zlínský kraj solidární“ (zachování dostupné 

a kvalitní zdravotní péče, větší propojenost a návaznost sociálních služeb), „Kraj přívětivý 

rodině, seniorům a zdravotně postiženým“ (budování rovnoměrně rozložené sítě sociálních 

služeb pro rodiny s dětmi, vyčlenění až 20 % pracovních míst v krajské správě na částečné 

úvazky pro maminky s dětmi, podpora finanční a časové dostupnosti ambulantních a 

terénních služeb pro seniory), „Zlínský kraj prosperující“ (kvalitní vzdělání a kvalitní dopravní 

infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství, ale i obcí a měst, ochrana životního prostředí), 

„Zlínský kraj atraktivní“ (rozvoj cestovního ruchu, podpora kultury a sportu), a konečně 

„Zlínský kraj bezpečný“ (investice do Integrovaného záchranného systému, 

protipovodňových opatření a bezpečnosti na komunikacích). 

Mezi hlavní témata Speciálů Otázek Václava Moravce, které se ve Zlínském kraji vysílaly dne 

18. 9. 2012, patřila metylalkoholová aféra, nezaměstnanost a dopravní obslužnost. – 

Metanolové aféře se pořad věnoval hned v úvodu, neboť v kraji pálenic působí celá řada 

likérek, které zaměstnávají stovky lidí. Jiří Čunek viděl za celou aférou jasnou odpovědnost 

právě ministra financí Miroslava Kalouska. V kraji podle něj měla být zřízena služba, kde by si 

lidé mohli nechat zkontrolovat alkohol, který mají doma. Prohibice pak podle zlínského lídra 

lidovců neměla být plošná: "Naším výrobcům se měl prodej alkoholu v jejich prodejnách 

povolit, protože ti legální výrobci problém s metylalkoholem nemají", uvedl ve vysílání.49 

Dalšími diskutovanými tématy byly mj. dopravní infrastruktura a problém nezaměstnanosti 

v kraji: tyto body měli lidovci zpracovány ve svém volebním programu, a to pod body „Zlínský 

kraj proti krizi“ a „Zlínský kraj prosperující“. 

                                                           
49

 ) [cit. 2012-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/196398-zlinsky-kraj-kraj-
palenic-ma-nebo-nema-skoncit-prohibice/> 
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Jiří Čunek vedle krajských voleb obhajoval také svůj senátorský mandát. Kauza o údajném 

půlmilionovém úplatku z doby, kdy byl Jiří Čunek místopředsedou Topolánkovy vlády, KDU-

ČSL i jej samotného spíše poškodila, bez ohledu na to, zda je či není vinen. Přesto zůstal 

na Vsetínsku oblíbeným politikem. 

Ve Zlínském kraji získala KDU-ČSL celkem 10 mandátů, tedy o 4 mandáty více, než v r. 2008, 

což představuje ze všech krajů nejvyšší nárůst mandátů. Z následujícího přehledu zvolených 

zastupitelů je patrné, že společná kandidátka se starosty se vyplatila: 

 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní úpravy 

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.50 

Liberecký kraj 

Liberecký kraj patří k nejmenším krajům České republiky, a to jak rozlohou, tak i počtem 

obyvatel. Tento region má převážně průmyslový charakter, v minulosti spojovaný zejména 

s textilním průmyslem, výrobou skla a bižuterie, v současnosti dominuje automobilový 

                                                           
50

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.jiricunek.cz/aktuality/mam-moralni-pravo-na-kreslo-
hejtmana-rika-lidr-kdu-csl.aspx> 
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průmysl a aktivity s ním spojené. Kraj je převážně hornatý s vysokou mírou zalesnění a s tím 

souvisejícím nejnižším podílem zemědělství v ČR. Chráněná území pokrývají téměř třetinu 

rozlohy kraje. Kraj má dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu díky přírodním 

podmínkám, zejména v oblasti Krkonoš a Jizerských hor. Mezi silné stránky tohoto kraje patří 

posilování ekonomiky regionu, dále blízkost růstového centra Mladá Boleslav, a také 

posilování role Liberce jako univerzitního města. Slabinami Libereckého kraje jsou jednak 

velká závislost na automobilovém průmyslu představující riziko dalšího rozvoje a poměrně 

neuspokojivá situace na trhu práce.51 

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

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

certifikátů v projektovém managementu a v řízení inovací v ekologii. Pracuje jako poradce 

v oblasti ochrany životního prostředí. Její osobní motto zní: „Hrát fér vyžaduje charakter a 

kuráž“.52 

 

Zdroj: http://www.koaliceprolibereckykraj.cz/ 

Na výše uvedených webových stránkách si voliči mohli přečíst „volební dvanáctero“, tedy 

12 zásad, kterými se kandidáti budou řídit, pokud budou zvoleni. 

Speciál Otázek Václava Moravce se v Libereckém kraji vysílal dne 30. 8. 2012. Hlavními 

tématy byly povodně z r. 2010 a s tím související Integrovaný záchranný systém, dále stav 

                                                           
51

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 49. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
52

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 
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komunikací a transparentnost veřejných zakázek. V rámci výše zmíněného „volebního 

dvanáctera“ se objevilo téma veřejných zakázek. Z důvodu nízkých volebních preferencí však 

nebyl do vysílání pozván zástupce koalice SsČR a KDU-ČSL. 

V Libereckém kraji 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. Druhé jméno na kandidátce, Jakub 

Kašpar kandidující za SsČR, se propadl dokonce až na 13. místo. 

Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj patří k plošně největším krajům České republiky, ale vyznačuje se nejnižší 

hustotou zalidnění. Jihočeský kraj si většina obyvatel ČR spojuje s přírodním a kulturním 

bohatstvím a s tím souvisejícími aktivitami cestovního ruchu a rekreace. Chráněná území, 

včetně Národního parku Šumava, pokrývají cca 20 % rozlohy. V kraji se nachází velké 

množství kulturních památek jak národního, tak světového významu (památky UNESCO). Kraj 

patří k ekonomicky stabilním regionům ČR. V kraji je rozvinuté zemědělství, tradičním 

oborem je zde rybníkářství. Průmyslová výroba se soustřeďuje do významných sídel a jejich 

okolí, jako jsou České Budějovice, Písek a Tábor. Významný je sektor služeb. – K silným 

stránkám regionu patří dlouhodobě stabilní regionální ekonomika bez významných 

strukturálních problémů, dále vysoký potenciál cestovního ruchu a vysoká kvalita života 

obyvatel. Za slabou stránku tohoto regionu je pak považováno špatné dopravní spojení 

s Prahou.53 

                                                           
53

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 34. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
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Lídrem lidovecké kandidátky v Jihočeském kraji byl Zdeněk Dvořák, zakladatel a současný 

ředitel Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Pod jeho vedením byla škola v roce 

2011 co do úspěšnosti studentů ve státních maturitách nejlepší v Jihočeském kraji a zároveň 

desátá nejlepší v republice. Jeho hlavním cílem je dát mladým lidem takové vzdělání a 

jazykové vybavení, aby neměli problém na evropském trhu práce. Dvořák považuje vzdělání 

za největší hodnotu, kterou můžeme našim dětem v životě dát.54 Na webových stránkách 

krajské organizace KDU-ČSL byl umístěn proměnlivý banner, kde se střídaly pohlednice 

turisticky atraktivních lokalit jižních Čech:  

 

Zdroj: http://jiznicechy.kdu.cz/Krajske-volby/Kandidati.aspx 

Volební program byl nadepsán sloganem „Slušný program pro slušné lidi“. Pod ním bylo 

uvedeno celkem devět barevně odlišených témat, která byla vždy uvozena formulací 

obsahující slovní spojení „víc než“, např. „Příroda je víc než byznys“, „Lidé jsou víc než 

mafie“.55 

Ústředním tématem Speciálu Otázek Václava Moravce, který se v Jižních Čechách vysílal dne 

20. 9. 2012, byla případná dostavba Jaderné elektrárny Temelín (JET). Většina hostů 

ve studiu se ale shodla, že by za případnou dostavbu elektrárny měli dostat obyvatelé kraje 

jisté kompenzace, ať už v podobě dostavby dálnice D3 nebo levnější elektřiny. Lidovecký lídr 

Zdeněk Dvořák se ve vysílání vyjádřil pro dostavbu JET: "Vycházíme z toho, že je 21. století 

                                                           
54 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 

55
 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://jiznicechy.kdu.cz/Krajske-volby/Program.aspx> 

http://jiznicechy.kdu.cz/Krajske-volby/Program/Priroda.aspx
http://jiznicechy.kdu.cz/Krajske-volby/Program/Lide.aspx
http://jiznicechy.kdu.cz/Krajske-volby/Program/Lide.aspx


 

 

- 35 - 

stoletím jaderné energie. Vycházíme z toho, že lokalita Temelín byla zodpovědně vybrána, 

takže i odpůrci stavby přiznali, že nehrozí ohrožení zemětřesením."56 Lidovci dále budou 

požadovat kompenzace v podobě nižší ceny elektřiny za to, že je na území kraje rozsáhlé 

jaderné zařízení, protože jihočeské domácnosti za elektřinu platí jednu z nejvyšších cen v ČR. 

– Nutno podotknout, že ve volebním programu Jihočeské KDU-ČSL se otázka dostavby JET 

explicitně neobjevila. 

KDU-ČSL kandidovala v tomto regionu samostatně a získala celkem 4 mandáty, což je stejný 

výsledek, jako v r. 2008: 

 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní úpravy 

Z hlediska preferenčních hlasů je největším „skokanem“ lidovecké kandidátky Jaromír Talíř, 

který ziskem 1 217 přednostních hlasů poskočil z 18. místa na kandidátce na 2. místo. Dlužno 

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

kde však v 1. kole skončil se ziskem 2 956 hlasů až na pátém místě.57 

Vysočina 

Rozlohou patří Kraj Vysočina k největším, ale vyznačuje se nízkou hustotou zalidnění. 

Rozdrobená sídelní struktura ovlivňuje celkový rozvoj kraje. Část kraje je dobře dopravně 

dostupná (dálnice D1) a tím atraktivní pro investory. V ekonomice kraje je zastoupen 

                                                           
56

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/196692-jihocesti-politici-
za-dostavbu-temelina-chceme-dalnici-nebo-levnejsi-elektrinu/> 
57

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW:<http://www. volby.cz> 
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průmysl strojírenský a kovodělný, textilní, dřevozpracující a potravinářský. I když podmínky 

pro zemědělství nejsou ideální, vyznačuje se Kraj Vysočina relativně vysokým podílem 

zaměstnaných v zemědělství. Přírodní podmínky a historické a kulturní památky, včetně tří 

památek zapsaných na seznam UNESCO, jsou dobrým potenciálem pro rozvoj cestovního 

ruchu jak pro domácí, tak i zahraniční návštěvníky. Mezi silné stránky tohoto kraje se řadí 

procházející rozvojová osa Praha–Brno (dálnice D1), a také dlouhodobá přítomnost firmy 

Bosch a místních malých a středních firem. Slabinami tohoto regionu jsou jednak málo 

významné postavení Jihlavy jako vzdělávacího centra a špatná dopravní infrastruktura 

v periferních částech kraje.58 

Lídrem lidovecké kandidátky na Vysočině byl Vít Kaňkovský, primář a ortoped 

havlíčkobrodské nemocnice, kde v letech 2006-2011 vykonával funkci ředitele. Vít Kaňkovský 

je nestraník, ale dlouhodobě se hlásí ke křesťanskodemokratickému proudu v politice a již 

čtvrté volební období je zastupitelem města Třešť za KDU-ČSL. Chtěl by se podílet na kultivaci 

politického stylu v naší zemi, i proto přijal nabídku být lídrem kandidátky KDU-ČSL v Kraji 

Vysočina. Další velkou motivací je pro něj prosazení zdravotní politiky, která zachová 

dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro všechny občany kraje.59 Jeho volebním heslem byl 

slogan „Jde to i jinak“: 

                                                           
58

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 43. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 

 
59 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 
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Zdroj: http://vitkankovsky.cz/ 

Na svých webových stránkách má Vít Kaňkovský uveden výčet věcí, které zamýšlí v regionu 

prosazovat. Patří mezi ně např. zabránění rušení oddělení v nemocnicích, zavedení systému 

tzv. „Region pasů“ či podpora zemědělské činnosti. Podobně jako na jižní Moravě, i zde byla 

lidovecká kampaň postavena převážně na osobnosti lídra krajské kandidátky. 

Volební speciál Otázek Václava Moravce se na Vysočině vysílal dne 4. 9. 2012. Hovořilo se 

o negativním dopadu centrální politiky na regiony, ale také o zemědělství, zdravotnictví, 

dopravní situaci a církevních restitucích. Vít Kaňkovský ve vysílání přiznal rezervovaný postoj 

k současné podobě návrhu církevních restitucí. Vyplacení náhrady za majetek, který nelze 

naturálně vrátit, by nejraději odložil. "Veřejnost v době hospodářské recese je pobouřena 

tím, že má být částka vyplacena hned…," soudí Kaňkovský. Obával se také, že "přespřílišné" 

zatahování celostátních témat do krajské politiky ještě poroste.60    

Lidovecká kandidátka získala na Vysočině celkem 7 zastupitelských mandátů, což je o 2 více 

než v r. 2008: 

                                                           
60

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/194617-mrak-centralni-
politiky-zatemnuje-i-kraje-shodli-se-potencialni-hejtmani/> 
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Zdroj: www.volby.cz, vlastní úprava 

Jistě největším „skokanem“ lidovecké kandidátky na Vysočině byl Jan Kasal, který ziskem 

1 216 preferenčních hlasů poskočil z 50. místa na kandidátce na celkově 3. místo (viz tabulka 

výše). Jde o politického matadora KDU-ČSL, který je v regionu poměrně známou osobností a 

specialistou na zemědělskou politiku, což je v tomto kraji poměrně frekventované téma. 

Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji jsou zastoupeny jak zemědělské, tak i průmyslové aktivity, tradiční a 

velmi silné jsou zejména chemický a elektrotechnický průmysl. Specifikem Pardubického 

kraje je výrazná zaměstnanost v sektoru dopravy. Součástí Pardubického kraje je také 

Králicko, které je zařazeno mezi strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony 

vymezované vládou ČR. Mezi silné stránky regionu patří vysoký podíl znalostní ekonomiky 

navazující na tradiční odvětví (zejména elektrotechnický průmysl), dále relativně příznivá 

situace na trhu práce a dobrá dopravní dostupnost regionu. Slabinami tohoto kraje jsou 

negativní dopady zpomalení ekonomického růstu ve světě a přetrvávající ekonomické 

zaostávání periferních částí kraje.61 

                                                           
61

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 58. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
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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 od počátku 90. let úspěšně zastával řadu veřejných funkcí, kdy působil 

jako náměstek primátora města Pardubice, náměstek ministra pro místní rozvoj aj. V roce 

2000 se stal krajským lídrem Čtyřkoalice a po jejím vítězství ve volbách se ziskem 29,37 % 

hlasů prvním pardubickým krajským hejtmanem.62 Tento úřad zastával až do roku 2004, poté 

byl až do krajských voleb v r. 2012 prvním náměstkem hejtmana. Od r. 2008 zodpovídal 

za finance Pardubického kraje a má i přímý podíl na úspěšném čerpání evropských fondů 

ve svém regionu, které není provázeno žádnými skandály. Českou republiku také zastupuje 

ve vedení Výboru regionů EU v Bruselu.63 

Koalice pro Pardubický kraj nechala na svých billboardech zobrazit tvář oblíbeného 

sportovce, hokejového brankáře Dušana Salfického: 

 

Zdroj: http://www.koalicepk.cz 

Dále byl zvolen příznačný text „Volím ty, co mají tah na bránu“. - Jako své priority uvedla 

koalice následující body: kraj přátelský k rodině, kraj s bezpečnými silnicemi, kraj bez dluhů, 

                                                           
62

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http: www.volby.cz> 
63 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99koalice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_hejtman
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
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který šetří na správných místech, kraj přitažlivý pro turisty, kraj ohleduplný vůči potřebným, 

kraj podporující neziskové organizace, kraj, kde je venkov místem pro spokojený život. 

Speciál Otázek Václava Moravce se v Pardubickém kraji vysílal dne 6. 9. 2012. Jedním 

z hlavních témat tohoto pořadu byla problematika krajských nemocnic, které táhnou 

hospodaření Pardubického kraje ke dnu. Kandidáti na hejtmana se ve vysílání shodli, že 

problém je v nedostatečných úhradách ze strany zdravotních pojišťoven. Stabilizaci 

zdravotnictví by podle nich pomohlo i sjednocení krajských nemocnic. Bývalý hejtman a 

současný lídr lidovců v Pardubickém kraji Roman Línek poznamenal, že když kraj převzal 

nemocnice od státu, musel investovat téměř jednu miliardu korun do jejich provozu. 

Připustil ale, že dlouhodobé smlouvy se soukromými subjekty mohou být nemravné. 

Ke stabilizaci situace v krajských nemocnicích pak i podle něj pomůže především jednání 

s pojišťovnami. Řešení ale vidí i v nalezení modelu, ve kterém spolu budou krajské 

nemocnice spolupracovat a nebudou si konkurovat.64 Region ovšem řeší i další potíže, např. 

otázku dopravní obslužnosti, kterou v regionu zajišťuje společnost Oredo. Nelogické a děravé 

jízdní řády se sice upravovaly, lidé ale stále nejsou spokojení. "Optimalizace byla udělaná 

špatně, byla to chyba, bylo to podcenění problému," uvedl Línek s tím, že po volbách zřejmě 

proběhne ještě třetí vlna změn jízdních řádů.65  

Koalice pro Pardubický kraj získala v krajských volbách celkem 10 mandátů, z toho 5 připadlo 

lidovcům.66 Pro KDU-ČSL to znamená stejný počet zastupitelských křesel, jako po volbách 

v r. 2008: 

                                                           
64

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/194929-pardubicky-
hejtman-si-bude-muset-poradit-s-cernou-dirou-v-nemocnicich/> 
65

 ) dtto 
66

 ) v r. 2008 kandidovala tato koalice ve stejném složení a získala celkem 9 mandátů. 
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Zdroj: www.volby.cz, vlastní úpravy 

Největším skokanem voleb v Pardubickém kraji byl Petr Šilar. Z posledního 50. místa 

na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj přeskočil na šesté. Paradoxem je, že nevedl 

žádnou kampaň, která spočívala pouze v tom, že se nechal vyfotit s další kandidátkou Jitkou 

Macháčkovou ze sousední Dolní Čermné na volební plakát. - Senátor, starosta Horní Čermné 

a nyní krajský radní je tak vlastně úspěšným volebním "trojskokanem".67 

Středočeský kraj 

Středočeský kraj má v České republice specifické postavení. Rozlohou a v současnosti 

i populací největší kraj obklopuje hl. m. Prahu a díky této poloze se vytvořily velmi těsné 

ekonomické vztahy mezi těmito kraji. Obyvatelé Středočeského kraje v hlavním městě často 

pracují, navštěvují školy, využívají kulturních zařízení a dalších služeb. Ekonomika 

Středočeského kraje je ovlivněna průmyslovou výrobou, zejména automobilovým 

průmyslem (automobilky Škoda, TPCA), dále chemickým a potravinářským průmyslem. 

Ve vazbě na hlavní město se rozvíjí doprava a aktivity s ní spojené, jako jsou logistická centra 

a sklady. Významnou součástí ekonomiky kraje je i zemědělská výroba. Ve Středočeském 

                                                           
67

 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.petr-silar.cz/clanky/detail-clanku/smolar-silar-uspel-ve-
volbach-veleskokem-z-padesate-pricky> 
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kraji sehrávají stále významnější roli služby, nicméně v oblasti cestovního ruchu kraj spíše 

„doplňuje“ nabídku Prahy. K silným stránkám regionu patří dlouhodobá investiční 

atraktivnost regionu, dostatek rozvojových ploch a napojení na hlavní ekonomický pól ČR, 

hlavní město Prahu. Slabinami tohoto kraje jsou ekonomické rozdíly uvnitř regionu (např. 

zaostávající Příbramsko) a negativní projevy suburbanizace v zázemí hlavního města.68 

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. M. Rovenský dlouhodobě usiluje o změnu modelu zavedeného vládnutí 

ve středních Čechách pod heslem ,,Politicko-obchodní a lobbistické vztahy pošlou křesťanští 

demokraté na smetiště dějin". Prosazuje projekt Otevřené hejtmanství, který by zavedl 

povinnost zveřejnit na internetu všechna hlasování, rozhodování a veřejné zakázky, včetně 

malých smluv. Jeho mottem je „Občan má právo vidět politikovi na prsty“.69 Na billboardu se 

Miroslav Rovenský objevoval společně s „dvojkou“ na kandidátce, Stanislavem Boloňským 

z SNK-ED: 

 

Zdroj: http://www.otevrenehejtmanstvi.cz/web/ 

                                                           
68

 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 64. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
69

) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 
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Volební speciál Otázek Václava Moravce se ve Středočeském kraji vysílal dne 8. 10. 2012. 

Hovořilo se o problematice evropských financí čerpaných z regionálních operačních 

programů. Lídři jednotlivých stranických kandidátek se ve vysílání shodli na tom, že jejich 

čerpání patří do rukou odborníků. Rozpor ovšem panoval v otázce, zda se tomu tak děje i 

v tuto chvíli. Zatímco vládnoucí levice stávající systém hájila, pravice ho s odkazem na aféru 

někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha kritizovala.70 Lidovecký lídr Miroslav 

Rovenský ve vysílání zpochybnil plán na vytvoření jediného, celorepublikového operačního 

programu: "Nejsem si jistý, jestli bude šťastné řešení, když to bude jeden operační program," 

konstatoval a upozornil na skutečnost, že TOP 09 sice chce využít evropské peníze 

pro podporu vzdělanosti, ale státu se přitom nepodařilo vyčerpat ani ty evropské dotace, 

které drželo ministerstvo školství.71 

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 v koalici s SNK-ED.  Co se týče počtu získaných 

preferenčních hlasů, lídr kandidátky Miroslav Rovenský skončil na druhém místě. Stanislav 

Boloňský se propadl na 5. místo. 

Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj patří rozlohou k největším krajům, ale vyznačuje se nízkou hustotou zalidnění. 

Rozložení obyvatelstva v kraji je značně nerovnoměrné s velkou koncentrací obyvatel 

v krajském městě Plzni a jejím zázemí. Kraj patří k ekonomicky rozvinutým regionům 

se silným průmyslem, zejména strojírenským, potravinářským a elektronickým, který 

se soustřeďuje v Plzni a okolí. Dobré dopravní napojení a průmyslová tradice ovlivnily 
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 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/198791-evropske-dotace-
patri-do-rukou-odborniku-shoduji-se-stredocesti-lidri/> 
71

 ) dtto 



 

 

- 44 - 

přitažlivost tohoto území pro zahraniční investory. Nejvýznamnějším sídlem v kraji je Plzeň, 

která se stala centrem nejen průmyslové výroby, ale i služeb, které poskytuje v podstatě 

obyvatelům celého kraje. K silným stránkám regionu patří dlouhodobá investiční atraktivnost 

regionu, technicky orientovaná kvalifikovaná pracovní síla a význam města Plzeň jako 

růstového centra. Slabými stránkami tohoto kraje jsou jednak situace v periferních oblastech 

regionu, a také rizika plynoucí ze silného propojení regionální a globální ekonomiky.72 

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. V osmdesátých letech samizdatově vydával sborníky a časopisy, čímž 

si vysloužil nejen dozor StB, ale i vězení.73  

Na webových stránkách koalice byl umístěn „proměnlivý banner“, na kterém se pravidelně 

obměňovalo několik volebních sloganů, např. „Nechci dojíždět 100km k lékaři“ nebo „Volím 

jistotu, už ne experiment“: 

 

Zdroj: http://www.koaliceppk.cz/ 

Z webových stránek koalice si voliči mohli stáhnout volební program, který obsahoval 

následující kapitoly: veřejná správa a občanská společnost, školství a vzdělávání, doprava a 
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) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 61. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
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 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 
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dopravní obslužnost, rozvoj kraje a podpora drobného podnikání, zdravotnictví a sociální 

péče, ochrana životního prostředí, kultura, sport a volný čas, cestovní ruch, bezpečnost 

občanů i majetku, evropská koalice a partnerství s evropskými regiony.74 

Speciál Otázek Václava Moravce se v Plzeňském kraji vysílal dne 13. 9. 2012. Debata se týkala 

rozvoje malých obcí, dopravní infrastruktury, kůrovcové problematiky na Šumavě a Plzně 

jako Evropského hlavního města kultury 2015. Klíčem k rozvoji odlehlých oblastí Plzeňského 

kraje a venkova je podle Petra Náhlíka dopravní obslužnost. "Když zanikly armádní 

příležitosti v obci Strašice, byla zavedena autobusová linka do průmyslové zóny Žebrák, 

stejným způsobem lze řešit situaci i na Tachovsku, a pokud vím, je tak i ve spolupráci se 

starosty řešena," přiblížil ve vysílání recept na proklamovaný rovnoměrný rozvoj kraje lídr 

Koalice pro Plzeňský kraj.75  

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 s SNK ED a získala 2 mandáty (SNK ED pak získala 1 zastupitele). Lídr kandidátky Petr 

Náhlík získal suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů a do jeho zvolení mu chybělo 

pouhých 0,35% voličských hlasů.76 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitým regionem. V povědomí obyvatel ČR 

však zůstává spojen s průmyslovou výrobou, s těžbou černého uhlí a výrobou železa. Tato 

průmyslová činnost, která má i v současnosti negativní dopady na životní prostředí, je typická 

pro východní část kraje. Moravskoslezský kraj patřil a patří k nejdůležitějším průmyslovým 

                                                           
74 ) KOALICE pro Plzeňský kraj – základní teze programu 2012. [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.koaliceppk.cz/> 
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 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/195828-vykroci-male-
obce-do-centra-pozornosti-noveho-plzenskeho-hejtmana/> 
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 ) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http:www.volby.cz> 
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oblastem nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Přestože kraj má pověst průmyslového regionu, 

nabízí svým návštěvníkům nejen chráněná území a přírodní zajímavosti, ale také historické, 

kulturní a technické památky. Mezi silné stránky tohoto regionu patří rozvojové projekty 

krajského města (např. strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov), dále posilování 

Ostravy jako vzdělávacího a vědeckého centra, a také nárůst podnikatelské aktivity. Naopak 

slabinami tohoto kraje jsou jednak vnitřní rozdíly (aglomerace Ostrava versus periferní 

oblasti, zejména Bruntálsko) a neuspokojivá situace na trhu práce.77 

V Moravskoslezském kraji sestavili lidovci vlastní kandidátku, tj. bez koaličního partnera. 

Volebním lídrem byl Vít Slováček, starosta Českého Těšína. Hlavním cílem politiky tohoto 

starosty za KDU-ČSL je vysoká úroveň a dostupnost sociálních služeb v Českém Těšíně a 

rovněž příhraniční spolupráce s Polskem na co nejvyšší úrovni tak, aby byl kompenzován 

handicap hraničního města.78 Na webových stránkách Moravskoslezské KDU-ČSL byl umístěn 

jeho banner s volebním sloganem „Společně posuneme Moravskoslezský kraj dál“, 

prostřednictvím kterého tak lidovci apelovali na občanskou aktivitu: 

 

Zdroj: http://www.kdu-msk.cz/ 

V Moravskoslezském regionu visely billboardy, na kterých Víta Slováčka doplnili také další 

dva kandidáti, Eva Šillerová z 3. místa a Lukáš Curylo z 6. místa na kandidátce. 
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 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 52. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
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) [cit. 2012-12-01]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 
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Mezi volební témata zařadila KDU-ČSL v tomto regionu následující body: Zaměstnanost, 

peníze z EU (s mottem: “I na severovýchodě Moravy to zavání korupcí“), Životní prostředí, 

zemědělství, krajina (s mottem: „Zdědili jsme krásný domov“), Zdravotnictví a sociální služby 

(s mottem: „Pacient je člověk, ne bezbranný zdroj příjmů!“), Školství a vzdělanost (s mottem: 

„Každé dítě má mít stejné šance do života"), Doprava, bezpečná města a vesnice (s mottem: 

„Peněz je dost, jen se nesmí rozmělnit v provizích a úplatcích“), Kultura a sport (s mottem: 

„Narovnání financování služeb na úroveň jiných krajů“) a samozřejmě nesmělo chybět 

tradiční lidovecké téma Rodina, volný čas dětí a mládeže (s mottem: „Nechceme přihlížet 

vylidňování pohraničí“). 

Speciál Otázek Václava Moravce se v Moravskoslezském kraji vysílal dne 4. 10. 2012. 

Hlavními diskutovanými tématy byly nezaměstnanost, životní prostředí, zdravotnictví a 

energetika. Kandidáti na hejtmana Moravskoslezského kraje se snažili najít recept na boj 

s nezaměstnaností. Ta je v tomto regionu druhá nejvyšší v České republice. Lidovec Vít 

Slováček ve vysílání slíbil vytvoření podnikatelských inkubátorů v méně vyspělých částech 

kraje. Poukázal na Bruntálsko jakožto nejzaostalejší oblast. "Jakákoliv startovací tendence 

pro vznik nových pracovních míst má pozitivum, ať už jsou to jednotky, nebo desítky míst," 

uvedl Slováček. Podle něj by také pro kraj mělo být prioritou získání velkých investorů, 

osobně by spíše než do Číny směřoval do Koreje.79 Dalším tématem, ke kterému se kandidáti 

na hejtmana vyjadřovali, byl stav ovzduší. Podle aktuálních čísel organizace Arnika sice 

v r. 2011 české firmy nahlásily méně emisí jemného polétavého prachu než v roce 2010 a 

pokles zaznamenaly hlavně podniky na severu Moravy, i tak zde ale znečištění ovzduší 

představuje palčivý problém. Myslí si to i obyvatelé regionu, podle kterých by kraj měl před 

investicemi do infrastruktury upřednostnit zlepšení ovzduší. Lídr KDU-ČSL Slováček hlavní 

                                                           
79

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/198248-nove-vedeni-ms-
kraje-bude-muset-resit-hlavne-nezamestnanost/> 
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vinu nevidí v Polsku a ve velkých znečišťovatelích, ale v tom, čím topí lidé v rodinných 

domcích.80 

KDU-ČSL získala v tomto kraji celkem 7 mandátů, což je v porovnání s r. 2008 o 2 zastupitele 

více: 

 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní úpravy 

Do čela kandidátky se „vyhoupl“ sympatický ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo se ziskem 

3 943 preferenčních hlasů, lídr kandidátky Vít Slováček naopak klesl na 4. místo. Svou pozici 

obhájil Jiří Carbol, který vedl Moravskoslezské lidovce do voleb v r. 2008. 

Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj je dle počtu obyvatel nejmenším krajem. Tento region bývá tradičně 

spojován s lázeňstvím, neboť na území kraje se nacházejí naše nejvýznamnější lázně, 

zejména tzv. lázeňský trojúhelník Karlovy Vary–Mariánské Lázně–Františkovy Lázně. Díky 

lázeňství míří do Karlovarského kraje ve větší míře zahraniční návštěvníci. Na druhé straně se 

v kraji těží hnědé uhlí (okres Sokolov), což ovlivňuje nejen vzhled krajiny. Vzhledem 

k dlouhodobě nepříznivým ekonomickým ukazatelům se Karlovarský kraj řadí ke strukturálně 

postiženým regionům. K silným stránkám tohoto regionu patří relativně dobrá ekonomická 

situace krajského města Karlovy Vary a slibný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Naopak 
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slabinami tohoto kraje jsou jednak málo významné postavení Karlových Varů jako 

vzdělávacího centra a špatná dopravní dostupnost celého regionu.81 

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. Podílel 

se na řadě projektů pro rozvoj cestovního ruchu na západě Čech, jako například Cesta 

porcelánu, architektura 50. let v Karlovarském kraji a Sasku. Rovněž podporuje zápis 

západočeského lázeňského trojúhelníku a památek Krušnohoří na Seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO.82 

Na webových stránkách koalice byl umístěn banner s nápisem „slušná politika“: 

 

Zdroj: http://www.koalice.com/ 

Na území karlovarského regionu pak visely také billboardy s fotografiemi koaličních 

kandidátů, které byly umístěny nad vchodem do veřejných budov (např. nádraží), a také 

na autobusech. Koalice pro Karlovarský kraj měla celkem 12 programových priorit, mezi 

kterými byla témata, jako např. průhledná veřejná správa, doprava či zdravotnictví. 
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 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 40. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
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 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.moderni-kdu.cz/lidri.html> 
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Speciál Otázek Václava Moravce se v Karlovarském kraji vysílal dne 28. 8. 2012. Hlavním 

tématem předvolební televizní debaty byla nezaměstnanost, která se v kraji pohybuje kolem 

deseti procent. Podle některých kandidátů na hejtmana by možným řešením bylo 

vybudování vědecko-technického parku a podpora vzniku pracovních míst ve službách, které 

mají v kraji lázní a vřídel staletou tradici. Lídr Koalice pro Karlovarský kraj Marek Poledníček 

však s "megalomanským" návrhem typu vědecko-technického parku naprosto nesouhlasil, 

řešení by viděl spíše v udržování a opravě současného majetku kraje, například silnic. 

"V terciární sféře je velký prostor. Obrovským fenoménem Karlovarského kraje je lázeňství. 

Do lázní ročně přijíždí 200 tisíc klientů. Jsou v kraji tři týdny a my máme obrovské pole 

působnosti nabídnout jim kulturu, památky a podobně."83  

Koalice pro Karlovarský kraj získala celkem 4,66% voličských hlasů a skončila tak těsně 

pod hranicí volitelnosti (5%). Lídr kandidátky Marek Poledníček skončil v počtu obdržených 

přednostních hlasů na 2. místě. Předstihl jej Otmar Homolka z OCJJ o 3 preferenční hlasy. 

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. 

Ústecký kraj 

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. I když je rozlohou průměrný, patří 

ke krajům s nejvyšší hustotou obyvatelstva. Ačkoliv je tento region velmi rozmanitý, většina 

obyvatel ČR si jeho území spojuje zejména s těžbou hnědého uhlí a se sociálními problémy. 

V současnosti dochází k rekultivaci oblastí po těžbě a k pomalému zlepšování životního 

prostředí. V ekonomice kraje hrají důležitou roli energetika, těžba uhlí, strojírenství a 
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 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/193649-novi-karlovarsti-
hejtmani-si-lamou-hlavu-hlavne-s-nezamestnanosti/> 
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chemický průmysl. Přestože se na území kraje nacházejí významné přírodní zajímavosti a 

kulturní památky, negativní image kraje jako důsledek minulosti zatím brzdí rozvoj 

cestovního ruchu a rekreace. Mezi silné stránky tohoto regionu se řadí relativně dobré 

trendy týkající se trhu práce, dále zvýšení podílu vysokoškoláků na zaměstnaných v kraji a 

zvyšující se podnikatelský zájem o tento region. Naopak slabinami tohoto kraje jsou jednak 

negativní dopady ekonomické krize omezující další ekonomický růst regionálního 

hospodářství, dále potřeba vnější podpory ekonomického růstu a ekonomické rozdíly uvnitř 

kraje.84 

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. Tento bývalý úspěšný dlouholetý ředitel 

chomutovského Podkrušnohorského zooparku je tvrdým kritikem velkých koalic ODS a ČSSD, 

a to na krajské i komunální úrovni.85 – Ústecký kraj tak byl jediným regionem, kde v čele 

kandidátky, jejíž součástí byla KDU-ČSL, nestál její člen. Hlavním důvodem tohoto ústupku 

ze strany lidovců byla pravděpodobně skutečnost, že Přemysl Rabas je výraznou a dobře 

známou regionální osobností. 

Na webových stránkách „Hnutí PRO! Kraj“ byl umístěn banner s fotografií kandidátů 

(Přemysl Rabas je druhý zleva): 
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 ) DAMBORSKÝ, Milan. SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 až 2012. 
Praha, 2012, s. 66. Dostupné z: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/vysledky-
2012/CCoC%20zari%202012_Brozura_Socioekonomicky%20vyvoj_final.pdf. Odborná studie. 
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 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://pro-kraj.cz/> 
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Zdroj: http://pro-kraj.cz/  

Za své programové priority si tato koalice zvolila témata „proti korupci“, „pro školství“ a „pro 

dopravu“. 

Předvolební speciál Otázek Václava Moravce se v Ústeckém kraji vysílal dne 27. 9. 2012. 

Hlavními tématy televizní debaty byly nezaměstnanost, dostavba dálnice D8, čerpání dotací 

z evropských fondů, bezpečnost obyvatel (ve smyslu zakládání domobran) a průmyslové 

zóny. Vzhledem k odhadu nízkých volebních preferencí nebyl do vysílání pozván zástupce 

koalice „Hnutí PRO! Kraj“. Dvě z jejich tří programových priorit, boj proti korupci (evropské 

fondy) a doprava, však byly hlavními tématy televizní debaty.86 

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: 

poř. na 
kand. 

jméno kandidáta navrh.str. pol.přísl. 
předn. 
hlasy 

% pořadí 

1 Rabas Přemysl MVDr. SZ SZ 3 147 18,11 1 

5 Zoser Josef HNHRM HNHRM 1 859 10,7 2 

7 Buřt Vladimír Ing. SZ SZ 1 462 8,41 3 

6 Řehák Jiří Mgr. SZ BEZPP 1 404 8,08 4 

8 Haidler Jaroslav SZ BEZPP 1 285 7,39 5 

2 Zimová Dostálová Šárka HNHRM Změna 1 278 7,35 6 

4 Pehr Michal PhDr. Ph.D. KDU-ČSL KDU-ČSL 1 018 5,86 7 

Zdroj: www.volby.cz,  vlastní úpravy 
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 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/197569-politici-ustecka-
dostavba-d8-je-ve-verejnem-zajmu-na-tahu-je-ale-vlada/> 
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Jak je patrné z tabulky výše, mandáty si mezi sebou rozdělila Strana zelených a HNHRM, a to 

v poměru 4:2. Lidovec Michal Pehr, který byl za KDU-ČSL na kandidátce nejvýše, skončil 

„první pod čarou“. Druhý lidovec na kandidátce, Dagmar Pištěková, klesla až na 15. místo. 

V r. 2008 se ústečtí lidovci objevili na kandidátce uskupení Severočeši.cz, které získalo 

celkem 8 mandátů. Ze členů KDU-ČSL se mezi zastupitele probojoval Zdeněk Vokatý, ale 

vzhledem k tomu, že byl navržen zmíněnými „Severočechy“, nebyl jeho mandát započítán 

do statistiky KDU-ČSL. 
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5. Senátní volby 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, v Senátu PČR do voleb v r. 2012 KDU-ČSL 

zastupovalo celkem 5 senátorů sdružených v Klubu pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a 

nezávislí, jehož členy byli také Miluše Horská (Nestraník) a Miroslav Krejča (původně zvolen 

za ČSSD). Ve volbách 2012 obhajovali lidovci 3 mandáty (z r. 2006), přičemž ambicí předsedy 

KDU-ČSL Pavla Bělobrádka bylo vyhrát ve čtyřech volebních obvodech. 

Následující tabulka zobrazuje přehled celkem 20 kandidátů, kteří kandidovali za KDU-ČSL 

do Senátu PČR v r. 2012: 

Volební obvod Kandidát 

5 – Chomutov MVDr. Přemysl Rabas 

8 – Rokycany JUDr. Ing. Rostislav Senjuk 

14 – České Budějovice  Ing. Jaromír Talíř 

17 – Praha 12 PhDr. Ivan Gabal 

20 – Praha 4 Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

23 – Praha 8 Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. 

26 – Praha 2 Mgr. Libor Michálek, MPA 

29 – Litoměřice MUDr. Vladimír Říha 

32 – Teplice Alenka Antošová 

35 – Jablonec Nad Nisou MUDr. Michael Vraný 

44 – Chrudim Mgr. Petr Řezníček 

47 – Náchod Ing. Miroslav Štěpán 

50 – Svitavy Vojtěch Stříteský 

53 – Třebíč Josef Herbrych 

56 – Břeclav Mgr. Richard Zemánek 

59 – Brno město MUDr. Daniel Rychnovský 

62 – Prostějov Ing. Pavel Horák 
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Volební obvod Kandidát 

65 – Šumperk Mgr. Zdeněk Brož 

68 – Opava Josef Stiborský 

77 – Vsetín Jiří Čunek 

80 – Zlín Ing. Ludvík Hovorka 

Zdroj: http://www.kdu.cz/Volby/Senatni-volby.aspx, vlastní úpravy 

Své mandáty obhajovali lidovci ve volebních obvodech č. 44 (Chrudim), č. 50 (Svitavy) a č. 77 

(Vsetín), z nichž se podařilo zvítězit pouze Jiřímu Čunkovi ve Vsetíně.87 Dále KDU-ČSL uspěla 

ve volebních obvodech č. 65 (Šumperk), kde zvítězil Zdeněk Brož88 a č. 26 (Praha 2), kde 

vyhrál Libor Michálek89. Celkově tedy 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 (nebo jejích koalic) pak v 1. kole skončilo na 3. místě. 

Senátní volební obvod Praha 2 

Ve volebním obvodě č. 26 zvítězil známý český „whistleblower“ Libor Michálek, finanční 

analytik podílející se na protikorupčních projektech.90 Kandidoval s podporou seskupení 

s názvem „Michálek do Senátu" – Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL, přičemž byl 

registrovaným příznivcem Pirátů.91 

Na volebním plakátu Libora Michálka byla zobrazena ona pověstná píšťalka coby symbol 

upozorňování na korupci, doprovázená heslem „ Zvedl jsem hlas, zvednu ho zas!“: 

                                                           
87

 ) V Chrudimi zvítězil v r. 2006 Petr Pithart, který se rozhodl v r. 2012 již nekandidovat, stejně jako Václav 
Koukal ve Svitavách. 
88

 ) V tomto volebním obvodě vyhrál v r. 2006 lidovec Adolf Jílek, který však přešel do TOP 09 a v r. 2012 již 
nekandidoval. 
89

 ) Tento společný kandidát KDU-ČSL, Strany Zelených a Pirátů byl navržen stranou Piráti, lze však 
předpokládat, že se připojí k senátorskému klubu KDU-ČSL. 
90

 ) 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. 
91

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.libormichalek.cz> 
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Zdroj: http://www.libormichalek.cz  

V příloze č. 1 ke smlouvě o nominaci Libora Michálka na senátora byly ukotveny tyto 

programové teze: Ústavní změny – posílení přímé demokracie a politické konkurence, boj 

proti korupci – posílení kontroly nad (polo)státními firmami, podpora rodinné a sociální 

politiky a ochrana veřejného zájmu a životního prostředí. 

Libor Michálek získal v 1. kole senátních voleb celkem 5 520 hlasů, ve 2. kole pak 11 807 

hlasů (tj. 74,39% všech voličských hlasů) a suverénně tak porazil svého protikandidáta 

Stanislava Křečka z ČSSD.92 

Senátní volební obvod Šumperk   

Ve volebním obvodě č. 65 zvítězil pětapadesátiletý starosta Šumperka Zdeněk Brož, 

nestraník navržený KDU-ČSL.  Vystudoval Pedagogickou fakultu v Olomouci a Ekonomicko-

správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté pracoval jako učitel, nyní jako ředitel 

základní školy v Šumperku. Od r. 1998 působí také jako obecní zastupitel.93 

                                                           
92

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http:www.volby.cz> 
93 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.zdenekbroz.cz> 
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Zdeněk Brož kandidoval do Senátu za koalici lidovců a Nezávislé volby. Svůj volební program 

definoval poměrně jednoduše, a to pomocí těchto tří slov: ROZUM - SLUŠNOT – 

SCHOPNOSTI. Toto heslo nepovažuje Zdeněk Brož pouze za předvolební slib, ale za své motto 

pro každodenní práci. 

Do boje o senátní křeslo v Šumperku zasáhly i útočné pamflety, jejichž terčem se stal také 

Zdeněk Brož. Leták útočící na Brože „se tvářil“, jako by ho tvořil on sám. Vyjmenovával jeho 

funkce v městských a jiných společnostech, tvrdil, že se za dobu jeho působení například 

zvýšila kriminalita nebo že se v Šumperku platí v celém kraji nejvíc za teplo a končil větou: 

„V Senátu vám předvedu ještě víc“.94 Na obranu Zdeňka Brože se pak nezávisle na sobě ozvali 

komunisté i občanští demokraté. 

Zdeněk Brož získal v 1. kole senátních voleb celkem 7 578 hlasů, ve 2. kole pak 10 271 hlasů 

(tj. 55,52% všech voličských hlasů) a porazil tak svého protikandidáta Miloslava Vlčka z ČSSD, 

bývalého předsedu Poslanecké sněmovny PČR.95 

Senátní volební obvod Vsetín 

Ve volebním obvodě č. 77 zvítězil lidovecký senátor Jiří Čunek, který byl současně lídrem 

krajské kandidátky KDU-ČSL, kdy získal nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů 

ve Zlínském regionu, a navíc dokázal lidovce ve Zlínském kraji dotáhnout na druhé místo 

před komunisty. V senátních volbách neměl rovnocenného konkurenta, který by s ním 

dokázal držet krok. Tento vsetínský politik neváhal v kampani připomenout také to, co mu 

přineslo celostátní slávu a pozornost: na billboardech oznamoval, že umí dělat pořádek, což 

je samozřejmě narážka na to, jak vystěhoval Romy z centra Vsetína. Pro mnohé voliče je to 

stále plusový bod, bez ohledu na to, jaké způsoby či slova Jiří Čunek při akci volil. 

                                                           
94

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/utok-na-zdenka-broze-
odsoudili-komuniste-i-ods-20121012.html> 
95

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http:// www.volby.cz> 
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Jiří Čunek získal v 1. kole senátních voleb celkem 16 306 hlasů (tj. 47,28% všech voličských 

hlasů) a byl tak ze všech kandidátů v zemi nejblíže zvolení již v 1. kole. Ve 2. kole pak získal 

14 995 hlasů (tj. 72,13% všech voličských hlasů) a s přehledem tak porazil svého 

protikandidáta Jindřicha Šnejdrlu z ČSSD.96 

  

                                                           
96

 ) [cit. 2012-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.volby.cz> 
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6. Kvantitativní výzkum 

6.1. Cíl výzkumu a výběr vzorku 

Cílem předkládané analýzy je stanovit, jak volební modely prezentované v médiích 

v předvolebním období ovlivnily výsledky KDU-ČSL v krajských volbách konaných ve dnech 

12. a 13. 10. 2012.97 

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.98  

Za jednotku výběru byly zvoleny jednak zpravodajský kanál České televize ČT 24, a dále 

zpravodajský kanál Českého rozhlasu ČRo 1 Radiožurnál. Mediovanými obsahovými 

jednotkami (tj. kódovací jednotkou) budou jednak politický diskusní pořad Otázky Václava 

Moravce Speciál (OVM) vysílaný na ČT 24, a také Speciál Martina Veselovského (SMV) 

rozhlasové stanice ČRo 1 - Radiožurnál. Jako výzkumná jednotka bylo definováno 

13 diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce Speciál, a dále seriál 13 předvolebních debat 

s Martinem Veselovským. Obě série byly odvysílány v období od 28. 8. do 8. 10. 2012.99 

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

                                                           
97

 ) VOLEBNÍ MODEL je matematický konstrukt, který by měl věrněji než samotné volební preference odrážet 
aktuální rozložení sil jednotlivých politických uskupení. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: 
<http://img8.ct24.cz/multimedia/documents/41/4021/402017.pdf> 
98

 ) SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum, 2004, s. 36. 
99

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-
moravce/video/> a <http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut> 
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tzv. kódovací kniha, která je uložena pod přílohou č. 1. Příslušné údaje pak byly zaznamenány 

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

Jak již bylo řečeno výše, Česká televize před krajskými volbami odvysílala seriál diskusních 

pořadů Otázky Václava Moravce Speciál ze všech 13 krajů. Do vysílání byli zváni zástupci těch 

politických stran a uskupení, které v době konání výzkumu dle odhadů volebního modelu 

obsadila prvních 6 míst. Maraton předvolebního vysílání pak ČT ukončila v sobotu 13. 10. 

2012 volebním vysíláním, které zasáhlo 2 miliony 122 tisíc dospělých diváků. Zájem, který 

diváci o toto vysílání projevili, tak potvrzuje klíčovou roli České televize v oblasti aktuálního 

zpravodajství.100 Výše jejich sledovanosti byla v průměru 119 tisíc diváků. Dále dosahovaly 

průměrného podílu na publiku 3,46 % a každý pořad dokázal v průměru zasáhnout 396 tisíc 

diváků. Celkový zásah všech 13 Speciálů OVM byl 1 milion 828 tisíc dospělých diváků.101 

Český rozhlas se po konzultaci s realizátorem předvolebních výzkumů, které zveřejňoval 

v souvislosti se Speciály Martina Veselovského, rozhodl nastavit hranici pro zvaní zástupců 

politických stran a uskupení v krajích do diskusí přenášených ČRo 1 - Radiožurnálem tak, že 

diskuse se účastnili ti, kteří by v době konání výzkumu s 90% pravděpodobností překročili 5% 

hranici potřebnou pro vstup do krajského zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se při 

rozhodování vycházelo z intervalových odhadů, tzn. rozpětí, ve kterém by se výsledky 

jednotlivých stran při dané míře spolehlivosti pravděpodobně pohybovaly, byli zváni zástupci 

těch stran, kde se dolní hranice intervalu odhadu volebních výsledků pohybovala nad 5%. 

Toto rozhodnutí zároveň reflektovalo potřebu zúžit počet účastníků diskuse tak, aby každý 

                                                           
100

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-
zpravy/?id=6496> 
101

 ) dtto 
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z nich měl zajištěn přiměřený prostor pro prezentaci svých názorů vzhledem k délce 

vysílání.102 

6.2. Výzkumné otázky, hypotézy a jejich operacionalizace 

V průběhu předvolebního období byly ve výše definovaných mediovaných obsahových 

jednotkách prezentovány dva modely, a to volební model agentur SC&C a STEM/MARK 

pro Otázky Václava Moravce Speciál a volební model agentury ppm factum pro Český 

rozhlas. Výstupy volebních modelů byly prezentovány moderátory výše zmíněných pořadů, a 

to vždy na začátku vysílání každé relace. 

Nyní položme hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jakým způsobem ovlivnil volební model 

agentur SC&C a STEM/MARK pro Otázky Václava Moravce Speciál a volební model agentury 

ppm factum pro Český rozhlas výsledky KDU-ČSL v krajských volbách konané ve dnech 12. a 

13. 10. 2012? K ní pak doplňme vedlejší výzkumnou otázku č. 1: Do jaké míry se 

prezentované odhady volebního modelu agentur SC&C a STEM/MARK shodují s výsledky 

KDU-ČSL v krajských volbách 2012? Následně stanovíme hypotézu č. 1: Volební model 

agentur SC&C a STEM/MARK ve většině krajů podhodnotil volební výsledky KDU-ČSL. 

Je předpokládáno, že volební model agentur SC&C a STEM/MARK prezentoval ve většině 

krajů pro KDU-ČSL či jejich koalice nižší hodnoty volebních výsledků, než kterých pak bylo 

ve volbách reálně dosaženo. 

Hypotéza bude měřena pomocí porovnání zveřejněných procentních údajů volebního 

modelu agentur SC&C a STEM/MARK a volebních výsledků KDU-ČSL či jejich koalic 

v jednotlivých krajích. Výsledky pak budou zachyceny v přehledném bodovém grafu. 

Nyní formulujme vedlejší výzkumnou otázku č. 2: Jak se míra zastoupení představitelů KDU-

ČSL ve  Speciálech Martina Veselovského odrazila na výsledcích KDU-ČSL v krajských volbách 
                                                           
102

 ) [cit. 2012-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1113194> 
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2012?103 K ní stanovme hypotézu č. 2: Ve většině krajů, kde představitel KDU-ČSL nebyl 

pozván do vysílání Speciálu Martina Veselovského, nezískala KDU-ČSL ani jeden mandát. 

Kritéria, podle kterých byli zástupci jednotlivých politických stran a uskupení zváni do vysílání 

Speciálu Martina Veselovského, již byla popsána výše, a to v rámci představení volebního 

modelu agentury ppm factum. Dále je potřeba konstatovat, že tento model podhodnotil 

volební výsledky KDU-ČSL ve všech regionech (s výjimkou Libereckého kraje), a proto měla 

být míra zastoupení lidovců a jejich koalic ve Speciálu Martina Veselovského vyšší.104 

Hypotéza bude měřena výčtem těch krajů, kde představitel KDU-ČSL nebyl pozván do vysílání 

Speciálu Martina Veselovského. Výsledky pak budou zachyceny v přehledném sloupcovém 

grafu, kde budou znázorněny počty získaných mandátů v příslušných krajích. 

6.3. Výběr metody 

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.105  

Při aplikaci kvantitativní obsahové analýzy bude postupováno podle osnovy, kterou ve své 

knize Úvod do teorie masové komunikace sestavil Denis McQuail: 

 

                                                           
103

 ) V OVMS byl představitel lidovců zastoupen celkem 11krát (chyběl pouze v Ústeckém a Libereckém kraji). 
104

 ) viz příloha č. 3 
105

 ) SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum, 2004, s. 30-31. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2. ISBN 80-246-0827-8. 
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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.106 

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

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

6.4. Kvantitativní obsahová analýza 

V následujícím textu bude pomocí kvantitativní obsahové analýzy sebraného datového 

vzorku prostřednictvím zodpovězení dílčích otázek hledána odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku:  Jakým způsobem ovlivnil volební model agentur SC&C a STEM/MARK pro Otázky 

Václava Moravce Speciál a volební model agentury ppm factum pro Český rozhlas výsledky 

KDU-ČSL v krajských volbách konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012? 

Budou tedy interpretována data získaná z výzkumného souboru, a to s cílem potvrdit, 

případně vyvrátit výše formulované hypotézy. 

Podhodnocení volebních výsledků KDU-ČSL volebním modelem agentur SC&C a 

STEM/MARK 

Při porovnání údajů uveřejňovaných v pořadu Otázky Václava Moravce Speciál a skutečných 

volebních výsledků KDU-ČSL lze poměrně jednoznačně konstatovat, že volební model 

                                                           
106

 ) McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s. 308. ISBN 80-7178-
200-9. 
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vypracovaný pro Českou televizi lidovce velmi výrazně podcenil (viz následující bublinový 

graf): 

 

Zdroj: www.volby.cz a http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/video/;  
vlastní úpravy 

Na vodorovné ose jsou zaneseny volební výsledky KDU-ČSL a jejích koalic v 13 regionech, 

na svislé ose pak hodnoty z příslušného volebního modelu. Jednotlivé bubliny pak 

představují průsečík hodnot z modelu a volebního výsledku v jednotlivých krajích. Dále platí, 

že větší průměr bubliny znamená vyšší absolutní počet získaných hlasů. Pokud se bublina 

nachází napravo od osy xy, znamená to, že volební model podhodnotil volební výsledek 

v daném regionu. Dále platí, že čím je bublina od osy xy vzdálenější, tím byla odchylka 

volebního modelu větší. Analogicky platí, že pokud se bublina nachází nalevo od osy xy, 

znamená to, že volební model nadhodnotil volební výsledek KDU-ČSL v daném regionu. 

Pokud se bubliny nachází na ose xy (případně v její bezprostřední blízkosti), znamená to, že 

volební model odhadl volební výsledek v daném kraji přesně (resp. téměř přesně): toto se 

podařilo celkem v pěti krajích, kde odchylka nepřesahuje 1%. Jedná se o kraj Jihočeský, 
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Karlovarský, Liberecký, Plzeňský a Středočeský, kdy navíc v případě Jihočeského a 

Středočeského regionu zaznamenal volební model vůbec nejpřesnější odhad ze všech krajů: 

odchylka činila pouhých 0, 07%. 

Dvě červené úsečky zanesené v bodovém grafu ohraničují 5% kvórum a rozdělují diagram 

do 4 kvadrantů: v levém dolním kvadrantu jsou ty kraje, kde volební model předpověděl 

lidovcům neúspěch, tedy zisk méně než 5% hlasů potřebných pro získání krajských mandátů 

a kde se tato předpověď také naplnila. Tento případ byl zaznamenán celkem ve 4 krajích. 

V pravém dolním kvadrantu jsou pak ty kraje, ve kterých volební model rovněž předpověděl 

KDU-ČSL neúspěch, kde však lidovci překročili 5% kvórum a získali tak křesla v krajské radě. 

V těchto případech tedy model teoreticky nejvíce „poškodil“ předvolební kampaň KDU-ČSL: 

jednalo se o kraj Olomoucký a Ústecký, ve kterých nebyl lídr koaliční kandidátky pozván 

do vysílání Otázek Václava Moravce Speciál. V pravém horním kvadrantu jsou pak ty kraje, 

ve kterých volební model předpověděl lidovcům zisk více než 5% hlasů, což odpovídalo 

volebním výsledkům. Tento případ byl zaznamenán celkem v 7 krajích. Nutno však dodat, že 

právě u krajů v tomto kvadrantu byly odchylky volebního modelu nejvyšší: vůbec největší 

odchylka ze všech regionů, a to ve výši 9,24%, byla zaznamenána u Pardubického kraje. 

A konečně do levého horního kvadrantu by spadaly ty kraje, ve kterých by volební model byl 

býval lidovcům předpověděl překročení 5% hranice hlasů a KDU-ČSL by byla bývala skončila 

bez jediného mandátu. Jak je však patrné z výše znázorněného grafu, nenastal tento případ 

ani v jednom ze 13 krajů. 

Volební model agentur SC&C a STEM/MARK tedy podhodnotil volební výsledky lidovců 

celkem v 10 krajích (tj. 77%). Pouze ve 3 krajích, Libereckém, Jihočeském a Karlovarském, 
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zisky KDU-ČSL mírně nadhodnotil.107 Tato skutečnost je znázorněna v následujícím 

výsečovém grafu: 

 

Zdroj: www.volby.cz ; vlastní úpravy 

Z výše uvedeného vyplývá, že hypotéza H1 je pravdivá a potvrzuje se, že čísla volebního 

modelu prezentované veřejnosti v době před volbami měly pouze marginální vliv 

na rozhodování voličů, zda odevzdají svůj hlas KDU-ČSL. 

Neúspěch KDU-ČSL ve většině těch krajů, kde nebyl zástupce lidovců pozván do vysílání 

SMV 

Představitelé KDU-ČSL a jejich koalic nebyli hosty Speciálu Martina Veselovského celkem 

v následujících 8 krajích: Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, 

Plzeňský, Středočeský a Ústecký. Následující sloupcový graf znázorňuje počty získaných 

lidoveckých mandátů v uvedených regionech: 

                                                           
107

 ) odchylky ani v jednom ze tří uvedených regionů nepřesáhly 1%.  
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Zdroj: www.volby.cz ; vlastní úpravy 

Jak plyne z výše znázorněného grafu, celkem v pěti krajích z osmi vybraných regionů 

(tj. 62,5%) nepřekročili lidovci 5% hlasů a nezískali tak ani jeden mandát. Jen pro doplnění: 

ve všech zbývajících pěti krajích, kde byl zástupce lidovců ve vysílání SMV, KDU-ČSL 

překročila 5% kvórum potřebné pro zisk krajských mandátů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hypotéza H2 je pravdivá a potvrzuje se, že skutečnost, zda se 

zástupce lidovců objevil ve vysílání Speciálu Martina Veselovského či nikoliv, měla významný 

vliv na rozhodování voličů, zda dají svůj hlas KDU-ČSL. 

6.5. Prezentace výsledků KOA 

Při formulování odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, která se ptala na to, jakým způsobem 

ovlivnil volební model agentur SC&C a STEM/MARK pro Otázky Václava Moravce Speciál a 

volební model agentury ppm factum pro Český rozhlas výsledky KDU-ČSL v krajských volbách 

konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012, pak lze konstatovat následující: 

- volební modely měly nepatrný vliv na rozhodování voličů, zda dají svůj hlas KDU-ČSL; 

- skutečnost, zda se zástupce lidovců objevil ve sledovaných médiích či nikoliv, měla 

významný vliv na rozhodování voličů, zda odevzdají svůj hlas KDU-ČSL; 
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- voliči se neřídili podle čísel uváděných v médiích, ale podle toho, zda se ztotožňují 

s názory, které politici prezentují v médiích. 

Faktem je, že volební modely převážně podhodnotily volební výsledky KDU-ČSL: model 

pro Českou televizi „podstřelil“ výsledky v 10 krajích, model pro Český rozhlas dokonce 

ve 12 krajích. Z toho vyplývá, že voliči KDU-ČSL se nerozhodovali podle čísel uváděných 

v médiích, ale převážně podle vlastních (osobních) znalostí svých regionálních kandidátů. 

Pokud porovnáme odhady obou modelů, pak lze konstatovat, že model pro Český rozhlas byl 

v součtu odchylek (v absolutních číslech) o něco přesnější, konkrétně o 2,82 jednotek. Jeho 

odhad byl pak přesnější celkem v 8 krajích. Na druhou stranu však u něj byla stanovena 

přísnější kritéria pro zvaní politiků do vysílání. 

Na výsledky volebních modelů se snesla četná kritika, např. od předsedy kulturní komise 

KDU-ČSL Tomáše Zdechovského, který v jednom z článků na svém blogu označil tyto výzkumy 

za podvod.108 S kritikou přišli také samotní zástupci Českého rozhlasu, kteří požadují 

po agentuře ppm factum vysvětlení.109 Dokonce i samotná agentura přiznala nedostatky 

svého modelu a slíbila provedení důkladné analýzy.110 

  

                                                           
108 ) [cit. 2012-12-03]. Dostupné z WWW: <http://zdechovsky.blog.idnes.cz/c/295747/Vyzkumy-verejneho-

mineni-jsou-podvod-podvrh-nebo-to-agentury-neumi.html> 
109 ) [cit. 2012-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/KDU-CSL---Pruzkumy-

nejsou-spolehlive-voditko.aspx> 
110

 ) [cit. 2012-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.factum.cz/507_ohlednuti-za-pruzkumy-ke-krajskym-

volbam-2012?PHPSESSID=9466c5062a98e119d9d843d7ad613b47> 

http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/KDU-CSL---Pruzkumy-nejsou-spolehlive-voditko.aspx
http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/KDU-CSL---Pruzkumy-nejsou-spolehlive-voditko.aspx
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7. Kvalitativní výzkum 

Po vyřazení KDU-ČSL ze Sněmovny Parlamentu ČR v r. 2010 panovala uvnitř strany obava, že 

lidovci přestanou být v médiích „vidět“. Je pravdou, že představitelé KDU-ČSL od posledních 

sněmovních voleb nebyli hosty nesledovanějšího politického diskusního pořadu v zemi, 

Otázek Václava Moravce. Na druhé straně lidovcům velmi „nahrál“ fakt, že následující volby 

byly volbami právě do krajských zastupitelstev, u kterých jsou do televizních diskusních 

pořadů zváni kandidáti politických stran nikoliv podle celonárodních výsledků, nýbrž podle 

volebních preferencí v jednotlivých regionech. Jak již bylo řečeno výše, představitelé lidovců 

či jejich krajských koalic se ve Speciálech Václava Moravce objevili celkem v 11 ze 13 krajů. - 

Co se týče rozhlasu, pak zastoupení lidovců v tomto médiu již nebylo tak velké: ve Speciálech 

Martina Veselovského se lidovci prezentovali pouze v 5 ze 13 regionů. 

7.1. Východiska výzkumu 

Pojetí předkládaného výzkumu bude spočívat v pokusu o odhalení motivace českých voličů 

k odevzdání svého hlasu KDU-ČSL, identifikaci způsobu jejich přístupu k volbám a odhalení 

sociálního kontextu ve vztahu předvolební kampaně k socializaci voliče. Na základě těchto 

úvah byla formulována výzkumná otázka, spolu s podotázkami, kdy bylo zjišťováno, do jaké 

míry může být motivace odevzdat volební hlas KDU-ČSL ovlivněna snahou subjektu (voliče) 

ztotožnit se nebo odlišit se od svého okolí. Otázky byly konkretizovány především ve vztahu 

k referenčním skupinám respondenta, protože volby představují (nejen) v dnešní době určitý 

společenský fenomén. Výsledky výzkumu, včetně odpovědí na výzkumnou otázku a 

podotázky, jsou formulovány níže. 

Vzhledem k tomu, že bylo zkoumáno, jakým způsobem ovlivňují předvolební kampaně 

rozhodování voličů, byly pro tyto účely zvoleny techniky polořízených rozhovorů s otevřenou 
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strukturou111 a principy zakotvené teorie, což je „…teorie induktivně odvozená ze zkoumání 

jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto se 

shromažďování údajů o zkoumaném jevu, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. 

Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a 

necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“112 - Nezbytné informace byly 

získány na vzorku 8 osob, které v krajských volbách 2012 volily stranu KDU-ČSL nebo její 

koalice. Ještě před zahájením samotného dotazování bylo všem respondentům doporučeno 

přečtení několika rozhovorů s předsedou strany KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem, a dále 

několika článků publikovaných v tištěných i elektronických médiích. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o velmi intimní téma, byla při vedení rozhovoru 

dodržována následující pravidla: vybraní respondenti byli nejprve seznámeni s tím, že spadají 

do výběrového souboru, určeného pro tento výzkum a rovněž byli ujištěni o tom, že získaná 

data a informace budou využívány pouze pro potřeby této práce. Současně byli ubezpečeni, 

že zůstanou v anonymitě. – Jednotlivé rozhovory byly vždy zahájeny otázkami 

pro „rozmluvení“ respondentů tak, aby byly rozptýleny jejich případné obavy a psychické 

zábrany. Poté se přešlo k jednotlivým okruhům rozhovoru. Získané údaje byly následně 

analyzovány pomocí otevřeného kódování.113 

Samotná KDU-ČSL se snaží postihnout zejména následující voličské kategorie: rodiny s dětmi, 

střední stav, tj. drobné živnostníky, zemědělce, učitele a lékaře, dále neziskový sektor a starší 

generace.114 Proto příslušný výzkumný vzorek 8 respondentů rovnoměrně zahrnoval osoby 

žijící v manželském svazku (se dvěma nebo třemi dětmi), drobné živnostníky (lékaře a 

                                                           
111

 ) Seznam otázek je uveden v příloze č. 5. 
112

 ) STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999. s. 14. 
113

 ) STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999. s. 52. 
114

 ) [cit. 2012-12-14]. Dostupné z:  <http://www.kdu.cz/Dokumenty/Argumentar/Lidovci-2012.aspx> 
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zemědělce) i zaměstnance z neziskového sektoru, a konečně i seniory pobírajícími starobní 

důchod. Všichni pak aktivně sledovali předvolební kampaň lidovců v médiích a v krajských 

volbách hlasovali pro KDU-ČSL. Navíc všech 8 respondentů žije v těch krajích, kde lidovci 

získali mandáty. 

Otázky v příslušném dotazníku byly rozčleněny do následujících tematických okruhů: 

- Příčiny a motivace volby KDU-ČSL; 

- Sledování předvolební kampaně jako socializační faktor (rodina a přátelé); 

- Aspirační a disociační skupina; 

- Média; 

- Kontext sledování kampaně (časové a prostorové určení sledování kampaně); 

- Interpretace. 

Údaje získané z uskutečněných rozhovorů byly prostřednictvím (již zmíněné) metody 

otevřeného kódování rozděleny do kategorií uvedených v příloze č. 4. 

7.2. Výsledky výzkumu 

Získaná data, rozčleněná do příslušných kategorií, byla následně analyzována a byly 

vyvozeny následující závěry: 

 Jak mohou výstupy lidovců v médiích motivovat voliče k hlasování pro KDU-ČSL? 

Slovo „motivace“ je odvozeno od latinského slova „movere“, které znamená hýbat, 

pohybovat. V kontextu tohoto výzkumu lze motivaci chápat jako „vnitřní pohnutku“. Volební 

kampaň je pak v tomto smyslu pouze „stimulem“, který může či nemusí aktivovat onu 

zmíněnou vnitřní pohnutku, tj. motivaci voliče odevzdat svůj hlas té či oné politické straně. - 

Obecně lze motivaci charakterizovat jako souhrn proměnných, které aktivují, udržují a 



 

 

- 72 - 

usměrňují chování jedince. Jedná se o velmi širokou oblast, která v sobě obsahuje i takové 

pojmy jako jsou snažení, chtění, přání, potřeba, žádost, cíl atd. 115 

Existuje velké množství teorií motivace. Mezi nejznámější patří Maslowova hierarchická 

teorie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie, Vroomova teorie očekávání a Adamsova 

teorie rovnováhy. Pro cíl našeho výzkumu je podstatná především hierarchická teorie 

Abrahama Maslowa, která patří snad k vůbec nejznámějším teoriím v oblasti motivace. 

Vychází z předpokladu, že chování jedince je determinováno touhou po uspokojení 

základních potřeb. Tyto potřeby uspořádal do pyramidy, v jejíž základně jsou fyziologické 

potřeby, nad nimi jsou potřeby jistoty a bezpečí (vyhýbání se všemu hrozivému, 

neznámému), dále potřeby lásky a sounáležitosti (někam, k někomu patřit, být přijímán), 

ještě výše stojí potřeba úcty a uznání (mít úspěch v očích druhých a na jeho základě budovat 

vlastní sebehodnocení), přičemž nejvýše stojí potřeba seberealizace. Uspokojení nižších 

(nedostatkových) potřeb je podmínkou rozvoje potřeb vyšších, růstových.116 

V rámci tohoto výzkumu hrají nejvýznamnější roli potřeby, které se nacházejí v základně 

Maslowovy pyramidy: lidé (voliči) se chtějí mít lépe po materiální stránce, usilují o zvyšování 

své životní úrovně. Motivace pro odevzdání hlasu KDU-ČSL může mít jednak podobu vnitřní 

pohnutky podněcující jednání člověka. Jedná se o psychologické příčiny reakcí a činností 

člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb, přičemž potřeba je subjektivně 

pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Příkladem vnitřní pohnutky pro sledování 

předvolební kampaně je potřeba zjistit, která politická strana zvýší kvalitu života jedince – 

voliče. Dále se může jednat o vnější stimuly, např. doporučení KDU-ČSL od rodinných 

příslušníků či přátel nebo četba volebního programu. 

                                                           
115) MEAD, George Herbert. Mind, self and society : from the standpoint of a social behaviorist. Chicago : 
University of Chicago Press , 1997. s. 53 

116) MASLOW, Abraham Harold. Motivation and personality. New York : Harper & Row, 1954. s. 80 
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Na základě šetření lze konstatovat, že motivaci voliče k odevzdání hlasu KDU-ČSL určuje celá 

řada faktorů. Při stanovení závěrů se zaměříme na nejdůležitější z nich: 

- životní situaci voliče 

- vzdělání voliče 

- hodnotovou orientaci voliče 

Životní situace 

Na základě údajů získaných z rozhovorů lze konstatovat, že KDU-ČSL volí převážně lidé, kteří 

se pohybují na hranici nízké a střední příjmové skupiny. Rozdíly jsou patrné i mezi 

respondenty žijícími ve větších městech (tj. nad 100tis. obyvatel) a menších městech či 

obcích. Obyvatele větších měst oslovují zejména ekonomická témata (např. daně, penzijní 

reforma, koncept sociálně-tržního hospodářství), obyvatelé menších měst a obcí věnují 

velkou pozornost především rodinné a sociální politice, protože je pro ně těžší udržet si 

stávající nebo získat nové zaměstnání. 

Vzdělání 

Celkem 4 z 8 respondentů mají vysokoškolské vzdělání, ostatní pak dosáhli vzdělání 

středoškolského. Zajímavým faktem je zjištění skutečnosti, že jeden z našich respondentů 

volil lidovce již na střední škole a po přechodu na vysokou školu je i nadále volí. Z toho lze 

vyvodit, že změna prostředí a kolektivu nemusí být nutně důvodem pro „odchod“ od KDU-

ČSL: volič tuto politickou stranu naopak může začít vnímat v odlišném kontextu. 

Hodnotová orientace 

Všichni naši respondenti uvedli, že jejich rodiče volí KDU-ČSL, resp. by ji téměř s jistotou 

bývali volili i v případě svobodných voleb před r. 1989. Z této skutečnosti lze vyvodit fakt, že 

předávání životních hodnot mladším generacím hraje u voličů KDU-ČSL významnou roli. 

Potomci si velmi váží hodnot svých předků a berou si je „za své“. – Tato skutečnost 
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koresponduje také s faktem, že KDU-ČSL má druhou největší voličskou základnu v zemi.117  

Všichni respondenti dále shodně uvedli, že jsou zastánci konzervativních hodnot, jakými jsou 

např. pevné pouto k členům vlastní rodiny a ke své zemi, či hluboká úcta k životu a každému 

člověku. Stranu KDU-ČSL si vybrali mj. i proto, že se ztotožňují s křesťansko-demokratickou 

myšlenkou, ve které jsou pevně zakotveny morální hodnoty. V této souvislosti oslovila 

respondenty také protikorupční výzva, se kterou lidovci před volbami vystoupili. 

Na tomto místě je užitečné všimnout si také toho, že dva z oslovených respondentů jsou 

členy zájmových spolků – konkrétně pěveckého sboru a Českého hudebního tábora mládeže. 

V obou případech se jedná o volnočasové aktivity respondentů, kde provozují činnosti, které 

je naplňují a obohacují jejich životy. V rámci těchto spolků rovněž našli své nejlepší přátele, 

se kterými sdílí podobné hodnoty. Zde se tedy logicky formují i jejich politické názory. 

Jednou z dalších důležitých konzervativních hodnot je úcta k autoritám. Po zvolení nového 

předsednictva, jehož věkový průměr byl oproti předchozím polistopadovým vedoucím 

představitelům strany výrazně nižší, se uvnitř strany ozývaly kritické hlasy, že si nové vedení 

nemůže získat potřebnou autoritu, a to zejména u starších voličů. Na základě odpovědí 

respondentů se však ukázalo, že významnou roli hraje také způsob formulace myšlenek. 

Jeden z tázaných účastníků tohoto výzkumu, kterému bylo v době dotazování 60 let, uvedl, 

že si jej nový pětatřicetiletý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek získal zejména svými 

vtipnými a trefnými bonmoty.118 

 Jaký může být sociální kontext odevzdání hlasu KDU-ČSL ve vztahu k primárním a 

sekundárním skupinám voliče? 

Prvotní podnět pro volbu KDU-ČSL vzešel u respondentů z primární skupiny (tj. rodiny), kdy 

                                                           
117

 ) K 1.12. 2012 eviduje KDU-ČSL cca 33tis. členů. 
118

 ) Výroky Pavla Bělobrádka: „Na jatkách mi rukama prošla spousta sviní, proto se nezaleknu ani těch 
v politice“. „Kde je tma a špína, tam se drží krysy“. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z WWW:  
<http://zpravy.idnes.cz/sjezd-kdu-csl-v-jihlave-2012-0hw-/domaci.aspx?c=A121201_105419_domaci_kop>  
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se předvolební kampaň stává např. tématem rodinných rozhovorů. V této rovině pak probíhá 

poměrně silná sociální interakce v rámci rodinného kruhu. Ostatně „rodina“ je také 

ústředním tématem KDU-ČSL.  

Sekundární členská skupina spíše doplňuje primární skupinu a při rozhodování o volbě KDU-

ČSL nehraje tak významnou roli. Přesto by právě tato skupina neměla být podceňována, 

spíše naopak: právě zde se může ukrývat značný potenciál nových voličů KDU-ČSL. 

 Jaký může být sociální kontext odevzdání hlasu KDU-ČSL ve vztahu k členským a 

nečlenským skupinám voliče? 

Aspirační skupina je sociální skupinou, do které se snaží volič KDU-ČSL proniknout. 

Analogicky disociační skupina je sociální skupinou, od které se volič KDU-ČSL distancuje, resp. 

vůči které se vymezuje. V prvním případě by se mohlo jednat o snahu voliče vstoupit např. 

do mládežnické organizace KDU-ČSL, tedy k „mladým lidovcům“, z jejichž řad se mohou 

rekrutovat potencionální straničtí lídři. Naopak disociační skupinou voliče lidovců mohou být 

např. voliči Komunistické strany Čech a Moravy. Pokud komunisté v posledních volbách 

posílili, může to voliče Křesťanských demokratů motivovat k intenzívnímu lobbování např. 

za zrušení komunistické strany. 

 Jaká může být vazba médií a jejich využití k ovlivnění rozhodování voličů? 

V případě působení médií na jednotlivce, skupiny či celou společnost používá příslušná 

literatura pojmy dopad, vliv a účinek. Chceme-li využít těchto synonym, označujících 

předpokládané či pozorované důsledky působení médií, pro jemnější rozlišení významových 

odstínů, pak dopad médií je zřetelně pojem nejobecnější a zahrnuje v sobě jak vlivy, tak i 

účinky médií. Vliv častěji označuje dlouhodobější, trvalejší působení médií, a to působení jak 

nabízených obsahů, tak samé existence médií, zatímco účinek médií odkazuje častěji 
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ke specifické reakci na určité typy nabízených obsahů.119 

V případě předvolební kampaně pak hovoříme spíše o účinku médií na voliče. V tomto 

ohledu je nejúčinnějším médiem televize, která svým vysíláním zasahuje největší část 

potencionálních voličů KDU-ČSL. Z dlouhodobějšího hlediska formuje respondenty - voliče 

KDU-ČSL zejména rodinné prostředí a životní hodnoty, které zastávají. 

Jak již bylo řečeno výše v rámci kvantitativní analýzy, voliči se zejména v krajských volbách 

rozhodují nikoliv na základě volebních průzkumů, ale podle názorů regionálních lídrů 

volebních stran. Všichni respondenti, kteří se účastnili tohoto výzkumu, shodně uvedli, že 

rozhodujícím momentem pro volbu KDU-ČSL bylo, že si vyposlechli názory regionálních 

představitelů lidovců, které prezentovali v televizním vysílání speciálů Otázek Václava 

Moravce. 

 Za jakých možných okolností, v jakém možném kontextu sledovali voliči KDU-ČSL 

předvolební debaty? 

Respondenti, kteří sledovali předvolební speciály Otázek Václava Moravce na internetu, 

zpravidla neupravují svůj denní harmonogram a samotné sledování diskuse tak bylo spíše 

důsledkem vzniklé situace a potřeby načerpat nové informace. Při sledování pak navíc 

vykonávali paralelní aktivity, např. domácí práce, což znamená, že debatě nevěnovali 

stoprocentní pozornost a mohly jim tedy uniknout podstatné souvislosti. – Do této skupiny 

se zařadili všichni respondenti z věkové kategorie do 30 let. Naopak ti respondenti, kteří 

sledovali předvolební debaty v reálném čase na televizních obrazovkách, jí také věnovali 

stoprocentní pozornost a nevykonávali žádnou paralelní aktivitu. Bylo to dáno jednak 

rozhodnutím těchto respondentů, ale také vědomím toho, že na rozdíl od první skupiny 

neměli možnost si debatu zpětně přehrát a mohly by jim tak uniknout důležité informace a 

                                                           
119

 ) JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 152 
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souvislosti. - Obě kategorie respondentů pak sledovaly předvolební debaty vždy u sebe 

doma, a to buďto sami nebo se svými rodinnými příslušníky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že získat pozornost mladší generace je těžší než u příslušníků 

vyšších věkových kategorií. Proto budou muset představitelé lidovců vyvinout velké úsilí 

pro nalezení tzv. „marketingové zkratky“, tj. formulovat veřejnosti srozumitelná, úderná a 

výstižná sdělení stěžejních bodů svého 54stránkového volebního programu.120 Tuto potřebu 

navíc umocňuje fakt, že politikům je ve sdělovacích prostředcích poskytováno stále méně 

času, který se počítá nikoliv na hodiny, nýbrž pouze na minuty, ne-li vteřiny. 

 Jakým způsobem mohou voliči interpretovat obsah volebního programu KDU-ČSL? 

Všichni respondenti shodně uvedli, že v případě neexistence KDU-ČSL by nevolili ani jednu 

ze dvou od r. 1993 nejsilnějších politických stran v zemi, ODS a ČSSD. Rovněž odmítají 

polarizaci české politické scény (a potažmo celé společnosti) na pravici a levici. Chtějí 

takovou společnost, jejíž základní, přirozenou a nejefektivnější jednotkou je fungující 

vícegenerační rodina. Přejí si žít ve společnosti, kde existuje sociální soudržnost a kde panuje 

nesocialistická a nekolektivistická solidarita. Přejí si stát, který podporuje občanskou 

společnost, tj. občanská sdružení, neziskové organizace, komory a profesní svazy, které svým 

členům umějí pomoci efektivněji a za nižší náklady než stát. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že ačkoliv ani jeden z respondentů nečetl 

volební program KDU-ČSL, jejich představy přesto plně korespondují s jeho obsahem, jehož 

hlavními tématy jsou rodinná politika, vzdělání a výchova, silná občanská společnost a 

odpovědná sociální politika.121 

  

                                                           
120

 ) [cit. 2012-12-14]. Dostupné z WWW: http://kdu.ecpaper.cz/#page=1  
121

 ) [cit. 2012-12-14]. Dostupné z WWW: http://kdu.ecpaper.cz/#page=8-9  

http://kdu.ecpaper.cz/#page=1
http://kdu.ecpaper.cz/#page=8-9


 

 

- 78 - 

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. 

KDU-ČSL sice v žádném kraji nezvítězila, v pěti regionech však porazila ODS i TOP 09, ať už 

samostatně nebo společně s koaličními partnery.122 Na Vysočině a ve Zlínském, 

Jihomoravském, Pardubickém, Olomouckém a Královéhradeckém kraji se tak KDU-ČSL stala 

nejsilnější nelevicovou stranou. 

Lidovci skončili se ziskem 61 krajských mandátů na celkovém čtvrtém místě. Následující 

tabulka ukazuje přehled mandátů získaných v jednotlivých krajích: 

Kraj 
Počet získaných 

mandátů 
2012 

Počet získaných 
mandátů 

2008 

Změna 
(2012-2008) 

Středočeský 0 (koalice) 0 (koalice) 0 

Jihočeský 4 4 0 

Plzeňský 0 (koalice) 2 (koalice) -2 

Karlovarský 0 (koalice) 2 (koalice) -2 

Ústecký  0 (koalice) 0 0 

Liberecký  0 (koalice) 0 (koalice) 0 

Královéhradecký 6 (koalice) 4 (koalice) +2 

Pardubický 5 (koalice) 5 (koalice) 0 

Vysočina 7 5 +2 

Jihomoravský 14 18 -4 

Olomoucký  8 (koalice) 5 +3 

Zlínský 10 6 +4 

Moravskoslezský 7 5 +2 

Celkem ČR 61 56 +5 
Zdroj: www.volby.cz ; vlastní úpravy 

                                                           
122

 ) [cit. 2012-12-15]. Dostupné z WWW: <http://www.volby.cz> 

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
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/prvni-krok-ke-zmene-udelejme-spolecne-uz-v-lednu/11313776?rtype=V&rmain=7857137&ritem=11313776&rclanek=13777487&rslovo=471071&showdirect=1
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Jak vyplývá z výše zobrazené tabulky, oproti roku 2008 si KDU-ČSL v počtu mandátů polepšila 

celkem v 5 krajích (nejvíce ve Zlínském regionu), naopak si pohoršila ve třech krajích (nejvyšší 

ztrátu mandátů zaznamenali lidovci ve svém tradičně nejsilnějším Jihomoravském kraji). 

Čelní představitelé KDU-ČSL sice hovoří o úspěšných volbách, je však potřeba připomenout  

také několik varovných skutečností: v r. 2008 získali lidovci mandáty celkem v 10 krajích, 

v r. 2012 však pouze v 8 krajích. Navíc se KDU-ČSL nepodařilo uspět ani v jednom ze tří 

regionů, kde po volbách v r. 2008 neměla ani jednoho krajského zastupitele, právě naopak: 

přibyly 2 kraje (Plzeňský a Karlovarský), ve kterých zůstali lidovci bez jediného mandátu. Další 

skutečností je fakt, že do voleb v r. 2012 byli krajští zástupci lidovců součástí celkem 

5 krajských rad, po volbách v r. 2012 jsou však zastoupeni pouze ve 2 krajských radách, a to 

v Jihomoravském a Pardubickém regionu. Z uvedeného vyplývá, že klesl reálný vliv KDU-ČSL 

na utváření krajských politik. Je ale pravdou, že v několika krajích upřednostnila vítězná ČSSD 

jako svého koaličního partnera KSČM. 

Zbývá tedy zhodnotit předvolební kampaň KDU-ČSL. Nejčastějším nedostatkem politiků KDU-

ČSL jsou málo rozvinuté rétorické schopnosti. Jedná se především o nedostatky ve veřejné 

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

posluchačům, potažmo médiím.123 Dalším problémem krajských lídrů KDU-ČSL je užívání 

prostředků masové komunikace, kde jsou 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 jejich prohlášení. Přitom 

právě masmédia jsou prakticky v každé volební kampani jedním z nejintenzivnějších a 

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

Dostupné z: <http://www.ipes.eu/storage/2008_01_ipes.pdf>  
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v konečném důsledku i nejpůsobivějších prostředků politické komunikace. Pozitivní 

medializace pak dává politikům auru jedinečnosti, známosti a úspěšnosti. 

Tvorba volební kampaně je v úzkém vztahu s používáním prostředků masové komunikace. 

Pro volební kampaň platí z profesního hlediska tři důležité zásady: stručnost, jasnost a 

vtipnost (nadsázka).124 Dobrým příkladem efektivního používání PR a médií byly např. 

volební kampaně Vladimíra Železného do Senátu ČR (podzim 2002)125 a do Evropského 

parlamentu (jaro 2004)126, které byly doslova „šité na míru“ osobnosti kandidáta. 

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

dlouhodobě stabilnější skupinu příznivců.127 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.128 K tomu je však třeba umět vystoupit ze zaběhnutých stereotypů 

„nekomunikace“ a nerozhodnosti. 

 Jak již bylo řečeno výše, každá krajská organizace lidovců si vedla samostatnou kampaň. Dle 

vyjádření předsedy Pavla Bělobrádka si KDU-ČSL na kampaň půjčila 10 milionů Kč, s tím, že 

v těch krajích, kde lidovci neměli zastupitele, byly posíleny rozpočty na úkor regionů, kde 

mají lidovci relativně silné postavení.129 Přesto ani tato finanční strategie nepomohla 

                                                           
124

 ) dtto 
125

 ) [cit. 2012-12-22]. Dostupné z WWW:<http://zpravy.idnes.cz/reditel-novy-kandiduje-do-senatu-d4c-
/domaci.aspx?c=A020820_213604_domaci_pol> 
126

 ) [cit. 2012-12-22]. Dostupné z WWW:<http://zpravy.idnes.cz/zelezny-kandiduje-na-europoslance-d57-
/domaci.aspx?c=A040317_152519_domaci_ton> 
127

 ) ZDECHOVSKÝ, Tomáš. Strategie a komunikační prostředky v komunální politice. [online]. [cit. 2012-12-22]. 
Dostupné z: <http://www.ipes.eu/storage/2008_01_ipes.pdf> 
128

 ) V Ústeckém kraji získala koalice KDU-ČSL oproti volbám v r. 2010 více než čtyřnásobek absolutního počtu 
hlasů (viz www.volby.cz). 
129

 ) WIRNITZER, Jan. Díváme se dopředu. Volby nebudou soutěž s TOP 09, říká šéf lidovců. [online]. [cit. 2012-
12-15]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-predsedou-kdu-csl-belobradkem-fpq-
/domaci.aspx?c=A121003_114303_domaci_jw > 
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lidovcům uspět ve „slabších“ krajích. Volební výsledky spíše potvrdily pověst KDU-ČSL coby 

„moravské“ strany. Z „českých“ krajů uspěla pouze v Královehradeckém kraji, kde 

v porovnání s volbami konanými v r. 2008 získala o 2 mandáty více: v ostatních buď zůstali 

lidovci „na svém“, nebo mandáty ztratili. 

Co by tedy měli lidovci změnit, aby uspěli také v Čechách? Především dvě věci: za prvé 

potřebuje KDU-ČSL více 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. - Tyto představitele pak lze během volební kampaně např. vhodně doplňovat 

tvářemi celebrit z oblasti populární hudby, sportu či modelingu. 

Za druhé se KDU-ČSL musí v Čechách více profilovat s ekonomickými tématy: její ústřední 

témata jako rodinná politika či podpora zemědělství a venkova nacházejí poměrně slušnou 

odezvu na Moravě, v „českých“ regionech je však rezonance výrazně nižší. Tímto však 

netvrdím, že by lidovci měli upustit od svých tradičních témat, nebo že by ekonomická 

témata ve svém programu vůbec neměli. Celá záležitost je především o novém uspořádání 

priorit, tzn. rozhodování o tom, která témata budou ve volební kampani akcentována, a 

která naopak upozaděna. 

Proto, aby se mohly zmíněné změny uskutečnit, budou se čelní představitelé KDU-ČSL muset 

v první řadě naučit vést kampaň „dovnitř“ vlastní stranické základny. Jako názorný příklad lze 

uvést debatu o změně názvu strany, která proběhla na stranickém sjezdu dne 1. 12. 2012 

v Jihlavě. Po dvouhodinovém dohadování a opakovaném hlasování bylo rozhodnuto, že se 

název měnit nebude: ačkoliv Československo bylo rozděleno již na konci roku 1992, v názvu 

zůstane slovo „československá“. Tato zdánlivě nevýznamná skutečnost však dokazuje fakt, že 
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mezi straníky KDU-ČSL je zastoupena celá řada názorových proudů, které sahají „od Šumavy 

k Tatrám“. 

Vraťme se ale zpět k oněm dvěma výše navrhovaným bodům změny: vedení strany totiž 

nejprve musí přesvědčit vlastní členy krajské organizace, aby do svého čela pustili výraznou 

osobnost. Teprve poté mohou začít přesvědčovat např. úspěšného kandidáta do Senátu 

Libora Michálka, aby se postavil také do čela středočeské kandidátky lidovců. – Další 

možností je vychovat si „vlastní“ osobnosti, které se formují z řad organizace Mladých 

křesťanských demokratů (resp. Mladých lidovců) a ze kterých ostatně vzešel i současný 

předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Výchova „vlastních“ osobností je ovšem běh 

na dlouhou trať. - Co se týče intenzivnější profilace ekonomických témat, zde je potřeba lépe 

a efektivněji pracovat s odbornými komisemi KDU-ČSL, kde by měly vznikat nové formulace 

tradičních myšlenek. Také by bylo jistě velmi prospěšné diskutovat stěžejní témata 

s uznávanými odborníky, např. s ekonomem Tomášem Sedláčkem. 

 

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 

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," řekl 

po krajských a senátních volbách Pavel Bělobrádek.130  

                                                           
130

) TRACHTOVÁ, Zdeňka. Vzkříšení lidovců: Jsme zpátky ve hře a chceme do vysoké politiky. [online]. [cit. 2012-
12-15]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.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 

According to the outcomes of the quantitative content analysis, the forecasting models 

presented in the media mostly underestimated the real outcomes of the KDU-ČSL. Then, the 

qualitative analysis confirmed that the voters were mainly motivated by the fact in how far 

the statements of the leaders of the party complied with their own opinions.      

The outcomes of the elections confirmed the reputation of the KDU-ČSL to be a „Moravian“ 

party. In the “Czech” regions, the party either gained the same number of representatives 

like in 2008 or even lost their mandates. 

The question is what exactly should the KDU-ČSL change in order to succeed also in the 

Czech regions? First and foremost, the party needs more personalities like Libor Michálek, a 

successful candidate to the Senate nominated by KDU-ČSL and two more parties. In addition, 

he also represented one of the major topics that are involved in the election programme of 

the KDU-ČSL: the fight against corruption. It is also necessary to convince the members of 

the party itself about following the mentioned strategy: they must be willing to respect the 

candidates coming from “outside” on the top of the candidate lists. Another way to gain 

such personalities is to educate them among the organization of the Young Christian 

democrats. By the way, the current president of the KDU-ČSL Pavel Bělobrádek grew up in 

this organization.  Nevertheless, it also has to be mentioned that this is a long-term strategy.   

Secondly, the party has to communicate topics connected with economics: it doesn´t mean 

that the KDU-ČSL should leave its traditional themes like family policy or support of the 

agriculture that are popular especially in Moravia, but it is more a question of prioritization. 

– On this field, there is a plenty of potential in cooperation with the expert committees of 

the party that even could collaborate with well-known and recognized experts like Tomáš 

Sedláček. 

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. 

According to the leader of the party, the main purpose is to offer a modern Christian-

democratic course that is ordinarily represented in the West Europe and to be an equivalent 

alternative to left- and right-wing parties. According to Pavel Bělobrádek, the relative 

success in the last elections was a first important step. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 : kódovací kniha pro KOA 

Číslo 

proměnné 

Název proměnné Kód Kategorie proměnné 

1. 

Datum vysílání 

Speciálu OVM a 

Speciálu MV 

1 den 

2 měsíc 

3 rok 

2. Médium 
1 ČT 24 (OVMS) 

2 ČRo 1 Radiožurnál (SMV) 

3. Kraje ČR 

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 
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Příloha č. 2 : kódovací arch  

kódovací arch kraje ČR 

datum médium SČ JČ PL KV ÚS LB HK PR Vysočina JM OL ZL MSK 

28.8. OVM       5,00%                   

30.8. OVM           2,50%               

4.9. OVM                 10,00%         

6.9. OVM       
 

      8,50%           

11.9. OVM             7,00%             

13.9. OVM     4,50%                     

18.9. OVM                       11,50%   

20.9. OVM   6,50%                       

25.9. OVM                     4,50%     

27.9. OVM         2,50%                 

2.10. OVM                   10,50%       

4.10. OVM                         6,50% 

8.10. OVM 3,00%                         

28.8. SMV                       12,50%   

30.8. SMV               10,70%           

4.9. SMV   5,10%                       

6.9. SMV             5,40%             

11.9. SMV                         8,00% 

13.9. SMV                 12,20%         

18.9. SMV         0,90%                 

20.9. SMV       4,50%                   

25.9. SMV           2,00%               

27.9. SMV     3,10%                     

2.10. SMV                     5,00%     

4.10. SMV 2,90%                         

8.10. SMV                   11,20%       
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Příloha č. 3: graf porovnávající volební model agentury ppm factum a volební výsledky KDU-ČSL 
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Příloha č. 4: kategorie kvalitativního výzkumu 

Kategorie Subkategorie Vlastnosti  

Sledování 

Příčina 

sběr informací o KDU-ČSL ještě před 

spuštěním kampaně 

čtení článků o KDU-ČSL a rozhovorů s jejími 

představiteli 

doporučení od rodiny či přátel, kteří volí 

KDU-ČSL 

obliba KDU-ČSL 

Kontext 

místo 

čas 

pozornost 

médium 

organizace času 

další aktivity  

Motivace 

důvody sledování předvolební kampaně 

důvody oblíbení si KDU-ČSL  

Média 

Televize speciály Otázek Václava Moravce 

Rozhlas Speciály Martina Veselovského 

Internet „iVysílání“ televize 
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Socializace 

Rodina a přátelé 

společné sledování předvolební kampaně 

téma hovorů 

téma hádek 

ztotožnění 

respekt 

Aspirační skupina 

seznámení se 

vytváření názoru 

Disociační skupina 

vyhranění názorů 

odrazení 

Interpretace 

Základní myšlenkové 

hodnoty 
křesťansko-demokratická myšlenka 

Uspořádání 

společnosti sociální soudržnost, občanská společnost 

Charaktery lídrů ztotožnění se s názory lídra 
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Příloha č. 5: dotazník pro kvalitativní analýzu 

Příčiny a motivace volby KDU-ČSL: 

1. Na základě jakých skutečností jste se rozhodl/a pro volbu KDU-ČSL? 

2. Jakou politickou stranu byste volil/a, kdyby KDU-ČSL neexistovala? 

3. Jakou politickou stranu byste rozhodně nevolil/a? 

4. Volil/a jste někdy jinou politickou stranu než KDU-ČSL? Pokud ano, kterou? 

5. Zhlédl/a jste alespoň jeden díl vysílání speciálu Otázek Václava Moravce (OVMS) nebo  

Speciálu Martina Veselovského (SMV)? 

6. Pokud ano, co Vás vedlo k tomu, že jste si ho pustil/a? 

7. Viděl/a jste OVMS (nebo SMV) sám/a nebo s někým? 

8. Upoutal Vás ve vysílání lídr lidovecké kandidátky? 

9. Zaujal Vás více obsah nebo spíše forma prezentace lidoveckého lídra? 

10. Bavil/a jste se o zhlédnutém OVMS (nebo SMV) s někým? Mohl to být i důvod proč jste si  

pořad pustil/a? 

11. Ovlivnilo zhlédnutí pořadu nějakým způsobem Vaší náladu? Pokud ano, jak? 

Sledování předvolební kampaně jako socializační faktor: 

Rodina 

1. Volili KDU-ČSL i další členové vaší rodiny? Pokud ano, kdo? 

2. Vědí ostatní členové rodiny, že volíte KDU-ČSL? 

3. Jak vnímají KDU-ČSL členové rodiny, kteří ji nevolí? 

4. Vyprávíte si doma někdy o volbách (navzájem s těmi, kteří k nim také pravidelně  

chodí)? 

5. Vyprávíte o KDU-ČSL členům rodiny, kteří ji nevolí? 

6. Vyskytly se někdy kvůli volbám ve Vaší rodině neshody? 
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7. Sledovali jste už někdy v rodině společně nějaký politický pořad v televizi (případně  

v rozhlase) Pokud ano, jaký?  

8. Přesvědčil Vás někdo z Vaší rodiny o tom, abyste volil/a KDU-ČSL? 

9. Snažil/a jste se někdy přesvědčit někoho z Vaší rodiny, kdo KDU-ČSL nevolí, aby je  

volit začal/a? Pokud ano, podařilo se Vám to? 

Přátelé 

10. Bavíte se o volbách s přáteli, kteří k nim také pravidelně chodí?  

11. Bavíte se o volbách s přáteli, kteří k nim nechodí?  

12. Je politika častým tématem vašich hovorů? 

13. Hádáte se s přáteli kvůli politice? 

14. Snažil/a jste se někdy přesvědčit své přátele, kteří KDU-ČSL nevolí, aby je volit začali? 

Pokud ano, podařilo se Vám to? 

15. Přesvědčil Vás někdo z vašich přátel o tom, abyste volil/a KDU-ČSL? 

16. Pokud ano, byl to spíše blízký přítel nebo kamarád / známý? 

17. Máte větší respekt k přátelům, kteří chodí pravidelně k volbám? 

Aspirační skupina 

18. Volí KDU-ČSL některé osoby, se kterými byste se chtěl/a spřátelit? Které? 

19. Spřátelil/a jste se někdy na základě rozhovorů o politice? O čem konkrétně jste se bavili? 

20. Utváříte si o člověku obrázek na základě toho, jakou politickou stranu volí? Dokážete 

charakterizovat případné skupiny? 

21. Probíráte politiku s osobami, které přímo neznáte? 

22. Myslíte, že existuje někdo, kdo začal volit KDU-ČSL, aby se s Vámi spřátelil? 
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Disociační skupina 

23. Víte o některých osobách, které nemáte rádi a které volí KDU-ČSL? 

24. Pokud jste věděl/a o těchto osobách, odrazovalo Vás to od volby KDU-ČSL? 

Média: 

1. Prostřednictvím jakého média jste sledoval/a předvolební kampaň? 

2. Viděl/a jste někdy předvolební diskusní pořad v jiném médiu, než ve kterém ho  

pravidelně sledujete? 

3. Sledoval/a jste-li OVMS (nebo SMV) na internetu, viděl/a jste v tom nějaké výhody či  

nevýhody? 

4. Vedlo Vás zhlédnutí OVMS (nebo SMV) k četbě rozhovorů nebo článků o KDU-ČSL? 

5. Četl jste volební program KDU-ČSL nebo jiné politické strany? 

Kontext sledování kampaně (časové a prostorové určení sledování kampaně): 

1. Stávalo se Vám, že v závislosti na sledování OVMS (nebo SMV) jste si organizoval/a  

svůj čas či své aktivity, abyste mohl/a pořad sledovat? 

2. Byla nějaká pravidelná doba, kdy jste OVMS (nebo SMV) sledoval/a? 

3. Co Vás vedlo k tomu, že jste si OVMS (nebo SMV) pustil/a?  

4. Jak moc velkou pozornost jste věnoval/a sledování daného pořadu? Byl pro Vás pořad  

v danou dobu vaším 100% zájmem? Komunikoval/a s někým v průběhu sledování  

pořadu? 

5. V jakém prostředí jste nejčastěji sledoval/a OVMS (nebo SMV)? 

6. Měl/a jste se sledováním OVMS (nebo SMV) spojen nějakou jinou pravidelnou  

aktivitu? 

7. Sledoval/a jste OVMS (nebo SMV) pravidelně nebo pouze jeden díl (z Vašeho kraje)?  
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8. Díval/a jste se vždy na celý díl pořadu? 

9. Díval/a jste se na některé díly pořadu jednou nebo opakovaně? 

Interpretace:  

1. Myslíte, že ve vysílání OVMS (nebo SMV) byly prezentovány nějaké základní myšlenky? 

2. Vnímal/a jste z daného pořadu nějakou zásadní morální otázku či téma? 

3. Byl pořad OVMS (nebo SMV) dle Vašeho názoru spojen s určitými principy?  

4. Jakým způsobem vnímáte hodnoty prezentované lídry KDU-ČSL? 

5. Dokázal/a byste se identifikovat se způsobem myšlení některého (či některých) 

z představitelů KDU-ČSL? Přijdou Vám myšlenky prezentované lídry KDU-ČSL k zamyšlení se 

nad skutečným stavem společnosti?  

6. Vnímáte lídry KDU-ČSL jako komplexně charakterní a hluboké osobnosti nebo Vám přijdou 

povrchní?  

7. Vnímáte charakteristiky lídrů KDU-ČSL v závislosti na jejich genderové, rasové či 

společenské rozdílnosti? 


