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Anotace (Abstrakt) 

Diplomová práce „Nová média jako klíčový faktor volebního marketingu“ pojednává o 

úloze nových médií ve volebním marketingu. Autor se v této diplomové práci snaţí 

prokázat, jaký vliv mají nová média na úspěšnost kandidátů ve volbách. Konkrétně 

autor pracuje s Prezidentskými volbami 2013 v České republice, na jejichţ příkladu 

verifikuje hypotézu, ţe bez uţívání nových médií ve volební kampani nemohou 

kandidáti uspět ve volebním boji. K potvrzení či vyvrácení hypotézy autor pouţívá 

metodu QCA – kvantitativně komparativní analýzu. Tento druh analýzy přináší do 

sociálních věd matematické prvky. Hlavním nástrojem této analýzy je práce s výroky 

způsobem, jak jej známe z matematiky. 

Kromě samotné analýzy je v diplomové práci také popsáno fungování nových médií, 

konkrétně pak sociálních sítí Facebook, Twitter a Youtube, tedy sociálních sítí, které 

jsou v České republice nejvíce vyuţívány. Bez komplexní znalosti toho, jak výše 

zmíněné sociální sítě fungují nelze skutečně pochopit jejich sílu, díky které mohou ve 

volebních kampaních sehrát klíčovou úlohu. 

 

Abstract 

Diploma thesis " New media as a key factor of the electoral marketing " deals with the 

role of new media in the electoral marketing. The author of this thesis tries to 

demonstrate the influence of new media on the success of candidates in the elections. 

Specifically, the author works with the Presidential elections in 2013 in the Czech 

Republic. On thi example author tries to verificate the hypothesis that without the use of 

new media in the election campaign, candidates can not succeed in the campaign . To 

confirm the hypothesis, author uses the QCA - quantitative comparative analysis. This 

type of analysis brings mathematical elements  to the social sciences. The main tool for 

this analysis is to statements manner , as we know from mathematics. 



 

In addition to the analysis itself, diploma thesis also describes the functioning of the 

new media , specifically social networks: Facebook , Twitter and Youtube, that is social 

networks, which are used by most Czech Republic . Without a comprehensive 

understanding of how the social networks work can not truly understand their potential 

for a political marketing.  
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Úvod 

Sousloví nová média slýchá kaţdý z nás téměř kaţdý den ve sdělovacích prostředcích. 

Téměř kaţdý s nimi díky velmi dynamickému rozvoji technologií denně pracuje. Co 

však tato nová média jsou a jaký vlastně význam mají pro člověka v běţném ţivotě, si 

uvědomí rozhodně méně lidí. Aby však tyto otázky mohly být zodpovězeny, je také 

nutné uvědomit si, co jsou média obecně a jaký vliv mají na globální celosvětové dění.   

Obrovský boom zaznamenala média zejména s rozvojem demokratických prvků 

v některých zemích uţ počátkem sedmnáctého století, kdy začaly vycházet první tištěné 

noviny. První deníky začaly vycházet zkraje osmnáctého století, konkrétně pak od roku 

1702. Osmnácté století bylo stoletím, kdy se objevily i první české noviny – Praţské 

poštovské noviny, které vycházely aţ do roku 1772. Průlomem v rozvoji této formy 

médií byl rok 1850, kdy byla sestrojena rotačka, která zrychlila proces tisku novin, čímţ 

se stal jejich tisk méně nákladný a zároveň dostupnější pro širší masy obyvatel. Další 

velký rozvoj přišel aţ ve dvacátém století, kdy začaly být noviny připravovány a tištěny 

výhradně za pomoci počítačové techniky. Právě rozvoj technologií napomohl šíření 

dopadu médií nejvíce.  

Tištěná média se tedy rozvíjela poměrně rychle a reagovala na potřeby doby. Tyto 

reakce s sebou přinesly i rozvoj funkcí, která média v dnešní době mají. Od počátku 

tisku novin (totoţný proces lze pozorovat i od počátku rádiového a televizního vysílání) 

existovala výhradně funkce informační. Ostatní funkce médií, o kterých se více zmiňuji 

dále v mé práci, přišly s postupem času. Například funkce mobilizační se objevila ve 

Francii v osmnáctém století v období Velké francouzské revoluce, kdy se francouzští 

obyvatelé dozvídali o politickém dění i díky tištěným občasným novinám, které však 

byly poměrně záhy cenzurovány. 

Lze tedy pozorovat, ţe média mají svou pozici ve společnosti historicky velmi dobře 

zakořeněnou. Svobodná média také hrají důleţitou roli i při udrţování demokracie, kdy 

je právě potírání svobodných médií prvním signálem, ţe daná společnost není příliš 

demokratická.   

Nová média jsou podskupinou médií jako celku, která se vyvinula v druhé polovině 

dvacátého století, avšak nejdynamičtěji se rozvíjí od počátku jednadvacátého století, coţ 

samozřejmě souvisí s technologickým pokrokem, zejména pak se šířením internetu, bez 

nějţ by nová média nemohla fungovat.  Znakem nových médií je jejich obrovská 
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aktuálnost a rychlost šíření. Díky novým médiím se dozvídáme v dnešní době zprávy 

prakticky v reálném čase. Jestliţe se někde na zeměkouli stane například ţivelná 

katastrofa, její obrázky zaplní sociální sítě nejpozději během desítek minut. Nová média 

tedy oproti klasickým médiím umoţňují sdílet informace daleko rychleji. Dalším 

efektem je i cílení informací, které jsou sdělovány skrze nová média. Oproti klasickým 

médiím lze informace podávat přesně těm lidem, které chceme oslovit. Toto funguje 

samozřejmě i naopak, ţe lidé, kteří se zajímají o konkrétní informace, naleznou je díky 

novým médiím velmi rychle. 

Právě toto rychlé šíření informací je příznačné pro dnešní dobu, která je často z pohledu 

starších generací povaţována za dobu příliš rychlou. Tato rychlost nových médií 

s sebou však přináší i mnohá pozitiva, která si uvědomují politické subjekty, jako jsou 

například politické strany či hnutí, či samotní politici. Tento druh médií poskytuje 

politickým subjektům bezplatný prostor pro vlastní prezentaci myšlenek či programů, 

díky čemuţ tyto subjekty mohou ušetřit značnou míru finančních prostředků, které záhy 

mohou investovat do jiných typů kampaně. 

Dle Anny Matuškové, která je přední odbornicí na politický marketing v ČR, je 

politický marketing disciplínou, která kombinuje marketing v ekonomickém slova 

smyslu s prvky politických procesů.
 1

 Dle předního britského vědce a znalce politického 

marketingu Dominica Wringa je pak politický marketing definován tím, ţe politické 

subjekty se snaţí vyuţít volebních průzkumů ve svůj prospěch tak, ţe na základě 

znalosti prostředí (zprostředkována skrze průzkumy veřejného mínění atd.) vytváří 

konkurenceschopnou nabídku, která uspokojí voliče výměnou za jejich podporu. Tato 

definice zcela jasně vystihuje propojování politologie s ekonomickými teoriemi, které je 

v oblasti volebního marketingu nevyhnutelné.
 2

 

Podíváme-li se na teoretické koncepty optikou nedávných událostí, zjistíme, ţe nově 

vzniklé subjekty na české politické scéně, které uspěly, měly volební marketing 

bezpochyby špičkově propracovaný. Zejména v posledních mimořádných volbách do 

                                                 
1
 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 

2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 174 s. ISBN 
978-80-210-5169-0. 
 
2
 WRING, Dominic, Roger MORTIMORE a Simon ATKINSON. Political communication in 

Britain: the leader debates, the campaign and the media in the 2010 general election. New 
York, NY: Palgrave Macmillan, 2011, xx, 349 p. ISBN 978-023-0301-467. 
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Poslanecké sněmovny v roce 2013 se ukázala síla propracované strategie v předvolební 

kampani, kdy se naplno ukázaly nové trendy politické marketingu. Těmito trendy mám 

na mysli zejména propracovanější orientaci kampaně na voliče, kteří si dle posledních 

průzkumů přáli vidět nové tváře v politice. Na tento fakt nejlépe zareagovalo politické 

hnutí ANO, které nabídlo pro voliče nejvíce zajímavé tváře, které v kombinaci 

s propracovanými volebními hesly celého hnutí tvořili účinný politicko-marketingový 

koktejl. 

V souvislosti s tvorbou nových strategií v předvolebních kampaních se také objevují 

nové trendy ve formách vedení kampaně. Politické strany a politická hnutí vsázejí často 

právě na jiţ zmíněná nová média, skrze která své kampaně vedou, ať uţ částečně – viz 

ANO 2011, TOP 09 či kompletně – Česká pirátská strana. Cílem této diplomové práce 

je zjistit, jaký vliv právě tato nová média mají na předvolební kampaně, zda je politické 

subjekty v předvolebních bojích vyuţívají či nikoliv. 

Hypotézu stanovenou v projektu diplomové práce jsem díky příleţitosti, která se mi 

naskytla ve formě mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny 2013, drobně 

aktualizoval, ale její podstata zůstala stejná. Za hlavní cíl této práce si tedy kladu 

ověření myšlenky, zdali se dají v současné době „vyhrát“ volby právě díky novým 

médiím nebo naopak, jestli jsou nová média pouze přeceňovaným prvkem volebního 

marketingu, bez něhoţ jsou politické subjekty schopny bezproblémově fungovat. 

Domnívám se, ţe v dnešní době, kterou bych se nebál označit za éru sociálních sítí, je 

vyuţívání nových médií v předvolebních kampaních velmi důleţité a vyhrát volby se 

bez dobré prezentace v nových médiích zkrátka nedají. Toto tvrzení se pokusím ověřit 

v analýze prvního kola prezidentských voleb 2013.  

Zvláštní důraz budu klást zejména na sociální síť Facebook, kterou povaţuji v českém 

prostředí za nejdůleţitější. Tato její důleţitost je způsobena zejména tím, ţe Facebook je 

u nás co do počtu uţivatelů nejvíce rozšířen. Jasné je, ţe kdyby byla má práce zaměřena 

například na výzkum podobných trendů ve Spojených státech amerických, musel bych 

brát v potaz daleko více například sociální síť Twitter či Google+. Tyto sítě jsou však 

v České republice oproti Facebooku naprosto minoritní. 

Téma jsem si vybral zejména kvůli jeho aktuálnosti. Sám jsem aktivním uţivatelem 

všech v práci zmíněných sociálních sít, nicméně do té doby, co jsem se začal práci 

naplno věnovat, byl jsem pouhým „běţným“ uţivatelem. Tato diplomová práce mě 
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donutila nahlédnout do „zákulisí“ těchto sociálních sítí, donutila mě ozkoušet 

marketingové moţnosti těchto sítí, moţnosti, o kterých jsem v počátcích psaní neměl 

větší povědomí. Zvláštní důraz v práci je kladen zejména Facebook, který má své 

marketingové moţnosti nejvíce propracované, a zároveň jsou pro uţivatele velmi lehce 

dostupné.  

V práci také poukazuji, jak lehké je obsluhovat sociální sítě. Důraz je kladen zejména 

pak registrace uţivatelů na těchto sítích, která podmiňuje jejich vyuţívání. Dále se 

zaměřuji také na činnosti, ke kterým lze . Jednoduchost však není to, co politické 

subjekty k sociálním sítím láká nejvíce. Nejdůleţitějším bodem je finanční nenáročnost 

jejich uţívání, a pak také nenáročnost ve smyslu technického provozu těchto sítí. Právě 

proto je v práci v několika odstavcích zmíněna i správa uţivatelského profilu na 

sociálních sítích a podobně. 

Práce je rozdělena, vyjma úvodu a závěru, rozdělena do pěti kapitol. První z nich je 

věnována metodologii, konkrétně pak metodě QCA, kterou jsem zvolil pro analytickou 

část této práce. Jedná se o metodu, která není v České republice prozatím příliš 

rozšířená, nicméně mě tato metoda velmi zaujala. Zejména jednoduchost a přehlednost 

této metody je velmi zajímavá. Na základě matematické logiky je tato metoda schopna 

nalézat kauzality i v případech, kde nejsou na první pohled zřejmé. 

Následující kapitola je věnována médiím jako takovým, dále pak novým médiím. V této 

části diplomové práce jsou média definována, nalezneme zde jejich rozčlenění, 

podrobněji diskutované funkce médií, a také samozřejmě jednotlivé typy nových médií, 

která jsou v České republice nejčastěji vyuţívána. 

Třetí kapitola je věnována problematice politického marketingu a volebních kampaní. 

V této kapitole je představena volební kampaň, a to jak se volební kampaně historicky 

vyvíjely i jaké formy v současné době kampaně mají. 

Následující kapitola je věnována konkrétním případům volebních kampaní, které byly 

vedeny prostřednictvím sociálních sítí českými politickými subjekty. Kampaně byly 

vybrány dle míry popularity, kterou si vyslouţily. Zároveň jsem se také snaţil 

přihlédnout k celkovému vyváţení tak, aby byl zmíněn kaţdý typ sociální sítě, která je 

popsána v předchozí kapitole. Toto je důleţité si uvědomit, protoţe logicky 

k hojnějšímu uţívání Facebooku, lze na této sociální síti nalézt větší mnoţství kampaní, 
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které by stály za zmínku, nicméně prostor v práci byl poskytnut i další typům sociálních 

sítí. 

Pátá kapitola je věnována QCA analýze, konkrétně pak analýze věnované prvnímu kolu 

Prezidentské volby 2013, ve které se naplno objevily kampaně vedené například pouze 

na sociálních sítích bez nutnosti investovat velké finanční prostředky do kampaně. První 

kolo je analyzováno zejména z důvodu, ţe v něm bylo samozřejmě více kandidátů neţ 

v kole druhém. Důleţitějším bodem, proč je analyzováno první kolo, je však větší 

heterogenita kampaní, kdy různí kandidáti vyuţívali různé formy volebního marketingu. 

Ve druhém kole vedli postoupivší z prvního kola velmi podobnou kampaň, která byla 

vedena všemi dostupnými způsoby. Tím, co však druhé kolo prezidentské volby 

definitivně rozhodlo, byly prezidentské debaty přenášené veřejnoprávní Českou televizí. 

 

Analytická část diplomové práce je následována uţ jen závěrečným shrnutím práce, ve 

kterém potvrdím či vyvrátím stanovenou hypotézu. Dále zde také zrekapituluji klíčové 

body této diplomové práce 



Diplomová práce                                         Nová média jako klíčový faktor volebního marketingu 

- 14 - 

1. Média 

Předmětem mé práce je zkoumání vlivu nových médií na volební marketing. Abychom 

však dobře pochopili interakce mezi médii a volební marketingem, je nutné důsledně 

definovat jednotlivé pojmy, které jsou v dnešní době masově uţívané, ale leckdy špatně 

interpretované. A právě toto postupné masové šíření desinterpretací můţe vést 

k celkovému nepochopení významu médií, potaţmo i „nových“ médií, který na vývoj 

volebního marketingu mají. 

Pro nejlepší pochopení toho, co jsou média, je nutné začít od výkladu slova médium. 

Etymologicky tento pojem (medium) pochází z latiny a v rozšířeném slova smyslu 

znamená prostředek, prostředník, zprostředkovatel. Slovník spisovného jazyka českého 

definuje médium jako zprostředkující osobu, prostředí, činitele, výplň prostoru nebo 

látku, ve které je předmět uloţen. Médium můţe být zároveň i popisem pro DVD, 

knihu, časopis, elektronickou poštu, leták, videokazetu, filmové nebo jiné audiovizuální 

dílo a podobně.
3
 Ve významu veřejných sdělovacích prostředků se toto slovo uţívá 

téměř výhradně v mnoţném čísle. Zcela na okraji je pak význam slova médium jakoţto 

prostředník při spiritualistických ceremoniálech. 

Z těchto definic je zřejmé, ţe média v uţším slova smyslu jsou tedy prostředníky při 

sdělovaní informací. Pro potřeby této diplomové práce budu tedy za média povaţovat 

sdělovací prostředky, které zprostředkovávají informace poskytované politickými 

subjekty populaci.  

Média kromě informování také řadu dalších funkcí, o které je nutno se zmínit. Dle 

Dennise McQuaila, předního odborníka na masovou komunikaci, mají vedle 

informování ještě čtyři další funkce. Tyto funkce nejde seřadit dle důleţitosti, proto je 

jejich pořadí sestaveno čistě dle knihy, kterou tento autor vydal
4
 : 

1) Informace 

2) Korelace 

3) Kontinuita 

4) Zábava 

5) Mobilizace 

                                                 
3
 Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=m%C3%A9dium&sti=36511&where=hesla&hsubstr=n
o 

4
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Praha: Portál. 

ISBN 9788073675745. 

 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=m%C3%A9dium&sti=36511&where=hesla&hsubstr=no
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=m%C3%A9dium&sti=36511&where=hesla&hsubstr=no
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Význam informační funkce je zřejmý. Média popisují společenské situace, události atd. 

Právě deskripce událostí umoţňuje podávat informace o vztazích mezi mocenskými 

skupinami. 

Korelace je dle McQuaila definována jakoţto utváření vztahů, které jsou vzájemné pro 

společnost v rámci daného prostředí.  Dalším efektem korelace je také poskytování 

komentářům, čímţ definuje důleţitost poskytnuté informace.  

Kontinuitu chápe tento amsterodamský profesor zejména jako zdroj přenosu kulturních 

hodnot. Vedlejším dopadem při přenosu kulturních hodnot je působení na společensko-

kulturní vývoj, který je definován i nalézáním nových kulturních trendů, např. při 

objevu nové subkultury a podobně. 

Zábavní funkce je pro média taktéţ velmi důleţitá. Jejím hlavním cílem je zmírnit tenze 

ve společnosti, které jsou například v období voleb poměrně značné. Právě díky tomuto 

relaxačnímu efektu nelze tuto funkci médií zanedbávat. 

Poslední leč neméně důleţitou funkcí je funkce mobilizační. Ta je například 

v problematice politiky značně významná. Média mohou v období voleb i mimo něj 

působit na potenciální voliče. Velký vliv mají v tomto směru zejména média soukromá. 

 

1.1  Nová média 

Tento dnes velmi moderní termín je čím dál častěji skloňován na televizních 

obrazovkách i na stránkách novin. Málokdo si ovšem dokáţe přesně představit, co tento 

pojem označuje. Poměrně dobře tento pojem pro českou veřejnost definoval Jakub 

Macek. 

 „Označení nová média či – přesněji – digitální média se váže k platformě mediálních 

technologií, založených na digitálním, tedy numerickém zpracování dat. V širším slova 

smyslu koncept digitálních médií zahrnuje celé pole výpočetních, computerových 

technologií a s nimi spojených datových obsahů, v užším slova smyslu se pak vztahuje 

pouze k počítačově, tedy digitální technologií mediované komunikaci. […] Vznik 

digitálních médií v jejich užším pojetí lze patrně spojovat s úspěšnou realizací 

hypertextového média v počítačovém prostředí (konec 60. let 20. století) a vznikem 
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první decentralizované počítačové sítě v rámci amerického vojenského projektu ARPA 

(1963)
5
. 

Tato definice se vystihuje historii nových médií. Tento pojem byl poprvé pouţit právě 

v šedesátých letech minulého století americkými novináři, kteří reagovali na úspěšný 

armádní projekt. Není ţádným překvapením, ţe právě armáda byla nositelem 

technického pokroku, který znamenal průlom ve zprostředkování informací v reálném 

čase. Výše zmíněná definice však nevystihuje dokonale rozdíl mezi klasickými 

tradičními médii a novými médii. Nová média jsou v dnešní době samozřejmě chápána 

jako média digitální, nicméně existují ještě další rozměry, které je odlišují od médií 

tradičních, která do digitálního prostoru často vstupují, ale jako nová média nejsou 

chápána.  

Zajímavý pohled na nová a tradiční klasická média přednesl na internetu Milan Fridrich, 

který působí od srpna roku 2010 jako výkonný ředitel sekce nových médií v České 

televizi, ve svém článku Nová média (asi) změní svět
6
. 

„Jaká je přesná definice „starého“ média? Jde o jednostranný přísun informací, dějů a 

zážitků skrze určité médium. O přísun se stará skupina profesionálů. Ačkoliv se říkalo 

odjakživa, že hlavní je divák, čtenář, posluchač, vždy to bylo právě médium, které 

rozhodovalo, co se bude a nebude psát nebo točit, co bude tématem diskusí. Staré 

médium bylo a je autoritativní a centralizované. V dobrém i špatném smyslu. Nové 

médium je jeho přesným opakem. Hybatelem nových médií je kdokoliv z nás. […] Nová 

média jsou ta, která umožňují Oboustranný pohyb. Nová média jsou nová v distribuci a 

logice, jak lidé komunikují. Informace proudí jak z médií k uživateli, tak mezi lidmi a 

médiem ve virtuálním prostoru. Podoba informace se neustále zdokonaluje. Díky 

YouTube a podobným sítím má audiovizuální podobu. Díky Facebooku a Twitteru, se 

šíří tak efektivně a rychle, že je využívají i světové zpravodajské agentury. Nová média 

aktivizovala dosud klidný svět. 

Z virtuálního prachu se zrodila nová pravidla komunikace, kde člověk už není pasivní 

čekatel na zprávu, ale její tvůrce a distributor. Minulé generace by šílely závistí, kdyby 

                                                 

5
 MACEK, Jakub. Heslář: Nová média. FSS MUNI. Revue pro média [online]. 2002. vyd. 2002 

[cit. 2014-05-12]. Dostupné z:http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/nova_media.htm 

 
6
 Mgr. Milan Fridrich kromě své práce v ČT také přednáší jako externista na FSV UK kurz týkající se 

problematiky nových médií. 
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znaly naše komunikační možnosti a podobu, s jakou jsme se jich chopili na sociálních 

sítích.“.
 7
 

Zkombinujeme-li obě definice, výše zmíněných autorů dostaneme definici komplexní. 

Nová média jsou založena na digitálním zpracování dat. Jejich autorem může být každý, 

kdo disponuje technologiemi umožňujícími přístup k internetu. Nejvíce důležitou 

charakteristikou nových médií je jejich aktuálnost, možnost rychlé (re)distribuce, která 

umožňuje jejich rychlé, leckdy až virální šíření. 

Virálnímu efektu a volebnímu marketingu se budu věnovat dále ve své práci poté, co se 

podrobněji budu věnovat jednotlivým médiím a způsobu podávání informací, včetně 

jejich následné (re)distribuce. 

Důleţitou charakteristikou nových médií je také jejich finanční dostupnost. Téměř 

zpravidla se jedná o média, která jsou tvořena a šířena bezplatně. Sociální sítě, které 

budu ve své diplomové práci dále popisovat, jsou k základnímu uţívání zcela bezplatné. 

Aby však nedošlo ke špatnému pochopení, tyto sítě samozřejmě nabízejí i „nadstavbu“ 

ve formě tvorby reklamy apod., která se dá připlatit. Jak vyplývá z mé definice, ke 

tvorbě nových médií jejich autor potřebuje pouze technologické zázemí, do kterého lze 

počítat v dnešní době například mobilní telefony, tablety či osobní počítače. Nutnou 

podmínkou je, aby tato zařízení umoţnila uţivateli přístup k internetu. 

 V dnešní době internet v České republice vyuţívá dle dat Českého statistického úřadu 

70% populace, přičemţ v populaci do 44 let pouţívá internet dokonce přes 90% 

obyvatel. Poněkud odlišný je výsledek studie ČSÚ, kdy byl zkoumán podíl obyvatel, 

kteří pouţívají „mobilní“ internet v tabletu, na mobilním telefonu či v notebooku – tento 

druh připojení pouţívá pouze necelá třetina populace. V obou ukazatelích ČR mírně 

zaostává za průměrem zemí EU.
8
 

 

1.1.1 Internet a nová média 

Několikrát zmíněný internet můţe být sám o sobě chápán jako nové médium. Jeho 

prostřednictvím je zprostředkováváno mnoho druhů informací. Pro tuto diplomovou 

práci jej však vynechám z výčtu uţívaných médií, protoţe všechny online sociální sítě a 

podobné projekty by bez existence internetu pochopitelně nefungovaly.  

                                                 
7
 FRIDRICH, Milan. Nová média (asi) změní svět. MEDIÁŘ. Mediář.cz [online]. 2011. vyd. 2002 

[cit. 2014-05-12]. Dostupné z:http://www.mediar.cz/nova-media-asi-zmeni-svet/ 
8
 Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci I ČSÚ [online]. 2013 [cit. 2014-05-

13]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci
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1.1.1.1 Stručná historie internetu 

Počátky internetu uţ byly lehce nastíněny v definici Jakuba Macka. Původně se jednalo 

o takzvaný ARPANET, který byl pouţíván od šedesátých let dvacátého století (spuštěn 

do experimentálního provozu aţ roku 1969) pro účely armády USA. Milníkem 

v uţívání internetu byl rok 1992, kdy byl oficiálně připojen například „Bílý dům“. 

Téhoţ roku byla spuštěna i přípojka pro ČSFR, konkrétně pak pro ČVUT v praţských 

Dejvicích. O dvacet let později uţ vlastní své připojení k internetu více neţ 2 miliardy 

obyvatel naší planety. 
9
 

 

1.1.2 Funkce nových médií dle typologie D.McQuaila 

McQuailova typologie uţ byla zmíněna a rozebrána v předchozím textu. Pro účely mé 

práce je však nutné její aplikaci upravit na nová média, která fungují specificky. Tuto 

klasifikaci holandského vědce si dovolím seřadit podle důleţitosti jednotlivých funkcí 

nových médií od nejdůleţitějších po nejméně důleţité, toto pořadí je subjektivní a je 

sestaveno pouze pro účely vyuţití nových médií ve volebním marketingu: 

1) Informace 

2) Mobilizace 

3) Zábava 

4) Korelace 

5) Kontinuita 

 

Šíření informací je samozřejmě nejdůleţitější funkcí, kterou nová média disponují. Na 

druhé místo zařazuji záměrně funkci mobilizační. Oproti klasickým médiím je u nových 

médií tato funkce daleko rychleji a lépe identifikovatelná. Myšlenky či ideje, které mají 

na společnost mobilizační efekt se šíří v reálném čase a díky moţnosti jejich virálního 

šíření dostává tato funkce zcela jiný rozměr oproti mobilizační funkci například u 

tiskovin. Příkladem můţe být porovnání rychlosti šíření revolučních myšlenek z doby 

před pádem KSČ v Československu a rychlost šíření revolučních myšlenek Arabského 

jara. Tyto dva procesy byly ve velmi zjednodušené podstatě podobné, v obou případech 

                                                 
9
 Brief history of the Internet. INTERNET SOCIETY. Internetsociety.org [online]. 2014. vyd. 2013 

[cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-
internet/brief-history-internet 
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šlo o celospolečenskou změnu, která byla z velké části zapříčiněna nespokojeností masy 

obyvatelstva. V Československu tento proces však trvala mobilizace obyvatelstva 

několik měsíců, neţ obyvatelé ČSSR vyšli houfně na náměstí, v arabských zemích, 

kterých se proces Arabského jara týkal, trval obdobný proces zejména díky sociálním 

sítím několik dní.  

Třetí místo přiřazuji funkci šíření zábavy. Tato funkce rozhodně nesmí být pojímána 

jako marginální, jelikoţ právě zábavnost je nutným prvkem, pro úspěšný dopad volební 

kampaně v nových médiích. Zvláštní prostor bude tomuto bodu věnován v další části 

práce, která je věnována konkrétním volebním kampaním, které byly úspěšné (např. 

„Barva hlasu“).  Právě tyto zábavné prvky pomáhají „odlehčit“ napjatou atmosféru 

předvolebních kampaní, a tím vytváří pro politické subjekty lidštější a lépe volitelnou 

tvář. 

Korelační funkci připadlo v mé typologii čtvrté místo, nicméně by se pomyslně mohla 

dělit o třetí příčku s předešlou zábavní funkcí. Právě vytváření či další prohlubování 

vztahů, ať uţ negativních či pozitivních, mezi politickými subjekty je také velmi 

zajímavým efektem, který nová média postihují v reálném čase. Politické subjekty 

mohou téměř v reálném čase reagovat na tvrzení či myšlenky ostatních politických 

subjektů, coţ tuto funkci ukazuje jako velmi důleţitou. 

Poslední místo připadlo na funkci kontinuální. Tato funkce v nových médiích není dle 

mého názoru tolik důleţité, protoţe nová média jsou zejména o rychlosti šíření sdělení, 

a tak leckdy upadnou do zapomnění tvrzení, která jsou stará i jen několik dnů. Sdělení 

šířená novými médii si ve valné většině případů nekladou za cíl měnit či konzervovat 

celospolečenské hodnoty, sdělení šířená novými médii jsou převáţně rychlá a aktuální. 

 

2. Druhy nových médií 

Nových médií je v uţším slova smyslu celá řada, pro potřeby této diplomové práce 

jejich výčet minimalizuji na několik nejvíce pouţívaných sociálních sítí a dalších běţně 

vyuţívaných internetových formátů. V mé analýze budu vycházet zejména z dat 

získaných na sociálních sítích Facebook, Twitter, Google Plus a Youtube, dále se také 

budu věnovat internetovým blogům politiků a internetovým stránkám politických 

subjektů, které stojí na pomezí tradičních a nových médií.  

Pro dobré pochopení analýzy je nutné vysvětlit si i pojem sociální síť ve významu 

nových médií. Dle Websterova slovníku je v  sociologii se pod pojmem sociální síť 
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označena skupina lidí, mezi nimiţ existuje interakce za pomoci různých prostředků. 

10
Nejinak je tomu i v problematice nových médií. Sociální síť je skupina lidí (uţivatelů 

internetu), mezi kterými existuje vzájemná interakce. Podmínkou pro účast v takovéto 

online sociální síti je registrace, která je zpravidla velmi jednoduchá. U většiny 

sociálních sítí existují diskvalifikační podmínky, které uţivatele (ne)opravňují danou síť 

uţívat. Pro většinu sítí je to například minimální věková hranice.  

V této části práce dále postupně vysvětlím, jak jednotlivá nová média fungují, jak je 

sloţité s nimi pracovat. Podrobněji se budu věnovat zejména procesu registrace, 

vytvoření identity a její následné správě na síti Facebook, v dalších zmíněných typech 

nových médií je proces velmi podobný. Proto u dalších sociálních sítí budu zmiňovat 

dále uţ jen jejich specifika. 

 

2.1 Facebook 

Asi ţádná ze sociálních sítí nebudí v současnosti takový společenský ohlas, ať uţ 

v kladném či záporném slova smyslu. Téměř všichni obyvatelé ČR o Facebooku uţ 

alespoň slyšeli. Dle oficiálních dat zveřejněných firmou Facebook Inc. uţívá tuto 

sociální síť více neţ 1,19 miliardy uţivatelů, denně pak Facebook uţívá přibliţně 728 

miliónů uţivatelů.
11

  V České republice je do této sítě registrováno přes čtyři miliony 

uţivatelů.  

Historie Facebooku sahá do roku 2003
12

, kdy byla experimentálně spuštěna první 

stránka, která byla však na hony vzdálena Facebooku v jeho dnešní podobě. Mladý 

student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg spolu se svými společníky spustil 

stránku Facemash.com, na které mohli uţivatelé hodnotit ostatní uţivatele podle 

vzhledu. Jiţ rok na to však přišel Zuckerberg se svými přáteli s novými stránkami 

TheFacebook.com, které uţ byli velmi podobné Facebooku v dnešní podobě. Tato 

stránka však byla určena pouze uzavřenému okruhu studentů a učitelů Harvardu. V roce 

2005 byl spuštěn Facebook.com, který však fungoval absolutně bez reklam a stránek 

pro případné investory, či plátce reklamy. Historie, která je zajímavá pro politické 

subjekty a volební marketing se píše aţ od roku 2007, kdy bylo poprvé umoţněno 

                                                 
10

 Social Media definition - Merriam - Webster Dicitonary [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. 

Dostupné z: http://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media 
11

 Facebook reports third quarter 2013 results. Facebook.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-12]. 

Dostupné z:http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=802760 
12

 CARLSON, Nicholas. At Last -- The Full Story Of How Facebook Was Founded. Bussiness Insider 
[online]. 2010. vyd. 2010 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/how-facebook-
was-founded-2010-3?op=1 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=802760
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uţivatelům zakládat tzv. fan-stránky. Tento pojem bude dále objasněn. Od této doby 

funguje Facebook s drobnými změnami de facto stejně aţ dodnes. Řečí čísel znásobil 

Facebook počet uţivatelů od roku 2007 do dnešního dne o cca 2000%, coţ je 

neuvěřitelné číslo, ať uţ hovoříme o absolutní hodnotě uţivatelů či o rychlosti růstu 

obliby této internetové stránky, která je v současnosti jednou z nejnavštěvovanějších 

stránek planety. 

Tento stručný historický vývoj Facebooku zde zmiňuji zejména kvůli tomu, abychom si 

uvědomili, jak rychle se nová média šíří. V reálném světě, který se odehrává mimo 

virtuální realitu, je takovýto růst jakékoliv společnosti absolutně nemyslitelný. Stejně 

jako je naprosto nemyslitelné, ţe by se do tvorby obsahu jakéhokoliv tradičního média 

denně zapojovala cca desetina obyvatel Země.  

 

2.1.1.1 Nástroje a fungování Facebooku 

Pro dobré pochopení účelnosti a uţívání tohoto média je nutné vysvětlit si i proces 

registrace uţivatele, jeho následné včleňování do společenské sítě. Dále je také nutné 

objasnit, jaké nástroje má k dispozici pro uţívání této sítě. Aţ po nabytí těchto znalostí 

je moţné přesně si uvědomit, jak účinný můţe Facebook být ve volební kampani i 

v období mezi volbami. V této části práce se budu věnovat pouze modelovým 

případům. 

 

2.1.1.2 Registrace na Facebooku 

Samotná registrace na této nejuţívanější sociální síti nezabere déle neţ minutu. Uţivatel 

(politik, kandidát ve volbách…) pouze vyplní své jméno, příjmení, emailovou adresu, 

datum narození a pohlaví, poté uţ jen klikne na tlačítko registrace. Tímto je daný 

uţivatel registrován a okamţitě dostává prostor pro svou osobní prezentaci. V dalším 

kroku po registraci uţivatel vyplní v případě zájmu své osobní informace – místo 

pobytu, zaměstnání, dosaţené vzdělání a na závěr si nastaví svou profilovou fotku, 

kterou uvidí kaţdý další uţivatel, popř. i uţivatel internetu, který si zadá ve vyhledávači 

Google či ve vyhledávači Facebook jméno a příjmení vytvořeného uţivatele 

(politika…).  
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2.1.1.3 Prezentace uživatele – politika na Facebooku 

Kaţdý z více neţ jedné miliardy uţivatelů má široké spektrum moţností, kterými se 

můţe na Facebooku prezentovat. Pro případy politiků a političek jsou základní rysy 

prezentací stejné. Základem prezentace je kvalitní profilová fotka, která při zobrazení 

profilu hledaného uţivatele první upoutá zrak návštěvníka. Tato profilová fotka se 

ukazuje i u komentářů v diskusi, kdy daný uţivatel (politik…) reaguje. Kromě profilové 

fotografie je na základní obrazovce ještě fotografie úvodní, která je širokoúhlého 

charakteru v poměru 16:9. Na tuto fotografii poměrně často politici vkládají prezentaci 

jejich politické strany či hnutí.  

 

 

 

Kromě této prezentace, která je zřejmá na první pohled a shodná pro většinu politických 

subjektů, které jsem podrobil analýze, je však důleţitější také ideová prezentace. 

Prezentovat své názory můţe daný uţivatel zejména skrze tzv. stavy či statusy, které 

uţivatel prezentuje na své úvodní obrazovce – „zdi“.  

Stav neboli status je textový příspěvek, který není omezen délkou. K tomuto příspěvku 

můţe uţivatel přidat i fotografii či video. Nejčastějším obsahem příspěvků uţivatelů – 

politiků je zejména komentování současného dění povětšinou stručnou formou. Dále 

politici na své Facebookové stránky velmi často sdílí v období volební kampaně svůj 

nadcházející časový rozvrh volebních mítinků, tedy zejména kdy a kde se s daným 

politikem či političkou můţe veřejnost setkat. Tyto aktualizace se ihned po jejich 

odeslání zobrazí všem, se kterými je daný politik přítelem. Uţivatelé se mohou stát 

přáteli pouze po vzájemném odsouhlasení poţadavku na přátelství, tedy po vzájemném 

Obr. 1: Facebookový profil Bohuslava Sobotky (zdroj: http://www.facebook.com/bohuslav.sobotka) 
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souhlasu o sdílení informací uveřejněných na svých profilech. V zájmu co nejširšího 

dosahu vlastní prezentace je v zájmu daného politika, aby přijímal co nejvíce těchto 

poţadavků, protoţe právě skrze velké mnoţství „přátel“ osloví velké mnoţství 

potenciálních voličů. Zvláštní moţností, která se na Facebooku objevila roku 2012, je 

moţnost sledování uţivatelových aktualizací stavu. Tato moţnost je otevřena všem, 

kteří daného uţivatele-politika poţádají o přátelství, ale uţivatel politik nezareaguje ani 

kladně, ani záporně na tuto ţádost.  

Další moţností prezentace názorů uţivatele je označování fanouškovských stránek, o 

kterých se budu zmiňovat dále v textu. Tyto stránky poté sdruţují uţivatele, kteří mají 

obdobné zájmy. Na základě takto označených stránek dále Facebook cílí placenou 

reklamu.  

2.1.1.4 „Líbí se mi“ stránka 

Dalším nástrojem, který se naskytne uţivateli po registraci je vytvoření „fan“-stránky 

například pro veřejně známou osobu (v našem případě politika….) či organizaci 

(politickou stranu, hnutí…).  Tím, ţe uţivatel zaloţí tuto stránku, stává se okamţitě i 

jejím správcem. Správcem můţe později být určen i další z uţivatelů, které jsou 

správcem-zakladatelem pověřeni.  

Správce „fan“ – stránky poté utváří její obsah obdobným způsobem jako na své osobní 

stránce. I zde má kaţdý správce k dispozici dvě fotky, kterými lze tuto stránku 

prezentovat. I psaní stavů/statusů je obdobné jako při osobní prezentaci. Na rozdíl od 

navazování „oboustranného“ přátelství má však tato stránka jiný účel. Tato stránka si, 

jak je uţ z označení fan-stránka, má za úkol získat co největší mnoţství fanoušků.  

Fanouškem se můţe stát kterýkoliv uţivatel Facebooku, který navštíví danou stránku a 

klikne na označení „Líbí se mi“. Jakmile uţivatel označí tímto způsobem stránku 

například politické strany, budou se mu při přihlášení k Facebooku zobrazovat 

aktualizace stavů na jeho úvodní zdi. Logicky, čím je počet fanoušků větší, tím větší 

počet potenciálních voličů je skrze aktualizace oslovován. To, ţe se člověk stane 

fanouškem dané stránky, samozřejmě nemusí znamenat, ţe by byl skutečným 

fanouškem v pravém slova smyslu. Fanoušky stránek politických hnutí se stávají i jejich 

ideoví odpůrci, aby viděli co se děje v táboře oponentů.  

Pro oslovení co nejširšího spektra lidí má však správce „fan-stránky“ k dispozici také 

placený nástroj, které běţný uţivatel Facebooku při své prezentaci nemá. Tímto 

placeným nástrojem je placená reklama. Reklamních moţností je více, v praxi se jedná 
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o propagování stránky jako celku, nebo propagování jednotlivých aktualizací příspěvků 

(výše zmiňováno téţ jako stavy). Reklama se dá díky osobním preferencím kaţdého 

uţivatele přesně zacílit. Kaţdý z uţivatelů Facebooku vyjadřuje své zájmové preference 

na základě označování existujících „fan-stránek“.  

 

2.1.1.5 Zacílení a vyhodnocení reklamy 

Zacílení reklamy je díky tomu, ţe kaţdý z uţivatelů vyjadřuje své zájmové i osobní 

preference, velmi snadné. Při cílení reklamy si správce stránky zvolí přesné věkové 

rozhraní uţivatelů, kterým se má daný příspěvek zobrazit. Dále si plátce reklamy volí 

cílové uţivatele podle pohlaví a podle zájmů. Posledním zadávaným parametrem při 

cílení reklamy je objem financí, který chce správce stránky do reklamy investovat. 

Minimální výše finanční investice je 50,-Kč, maximální výše není limitována. Dosah 

reklamy je při minimálním vkladu 50,-Kč a zadání doporučeného minimálního počtu 

čtyř preferencí (například zadání zájmů cílových uţivatelů, náboţenského vyznání 

apod.) v rozmezí mezi 3000-5000 uţivateli, coţ je vzhledem k malému investovanému 

finančnímu obnosu poměrně značný počet. Pokud chce správce stránky oslovit všechny 

uţivatele českého facebooku jedinou reklamou zároveň, musí investovat 50 000,-Kč.
13

 

Takto zaměřená reklama, jedná – li se o propagaci příspěvku, se zobrazí uţivateli ihned 

při spuštění stránky Facebook.com na mezi příspěvky na jednom z předních míst. Pokud 

chce správce propagovat svou stránku za účelem zisku co nejvíce označení „Líbí se mi“, 

je investice do reklamy dále také závislá i na počtu dní, po které se má reklama 

zobrazovat. Jeden den reklamy stojí řádově od sto korun výše.  

Pro kontrolu efektivity placené i neplacené prezentace na „fan-stránce“ má její správce 

řadu bezplatných sofistikovaných přehledů, díky kterým vidí přesný dopad jednotlivých 

daných příspěvků. V těchto přehledech správce stránky najde údaje o tom, kolik lidí 

vidělo příspěvek, kolik lidí na něj aktivně reagovalo a mnoho dalších informací. Právě 

tyto informace poté umoţňují zkušeným odborníkům na poli volebního marketingu 

analyzovat strategie a určovat si další směry v kampani, kterými by se měli ubírat. 

Tyto postupy jsou shodné v případě propagace „fan-stránky“ jednotlivce i politické 

strany. 

 

                                                 
13

 Ceny reklam byly ověřeny naposledy 6. 4. 2014 při vlastním výzkumu vlastní provozované „fan-
stránky“. 
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2.1.1.6 Ukazatele úspěšnosti na Facebooku 

Pro posouzení úspěšnosti na Facebooku se uţívají číselné ukazatele, které uţivateli 

jasně říkají, jaký dopad měla jím šířená sdělení.  

Prvním a zřejmě nejdůleţitějším ukazatelem je počet fanoušků a přátel daných 

politických subjektů. Počtem fanoušků označuji počet uţivatelů Facebooku, který 

označil stránky daného politického subjektu kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“. Počet 

přátel je naprosto zřejmým ukazatelem – počtem přátel se rozumí kolik uţivatelů se 

„přátelí“ s profilem daného politického subjektu.  

Druhým ukazatelem je aktivita uţivatelů Facebooku, kteří sledují stránky politických 

subjektů či jsou s politickými subjekty přáteli. Aktivita uţivatelů je počítána nejčastěji 

jako součet počtu komentářů uvedených k daným sdělením a počet označení „Líbí se 

mi“ u takovýchto sdělení. Někdy se k tomuto součtu připočítává ještě třetí proměnná a 

tou je počet sdílení obsahu uveřejněného na stránkách či profilu daného politického 

subjektu.  

 

2.1.2 Twitter 

Twitter je další z řady zajímavých sociálních sítí, jenţ je v mnohém podobná 

Facebooku, oproti výše zmíněné síti má však také svá specifika, která z ní činí trošku 

odlišný, z mého pohledu moţná i účinnější nástroj pro volební marketing. Faktorem, 

který však Twitter prozatím malinko omezuje je, ţe oproti Facebooku jej uţívá 

mnohonásobně méně uţivatel. V současné době je však trendem, ţe počet uţivatelů 

Twitteru velmi prudce narůstá. V roce 2011 uţívalo Twitter dle oficiální ročenky více 

neţ 75 000 uţivatelů v ČR, v roce 2013 překročil počet českých uţivatelů Twitteru 

hranici 160 000.
14

 Sociální síť Twitter se v České republice velmi dynamicky rozvíjí, 

nicméně okruh uţivatelů této sítě je poměrně sociálně homogenní, coţ z hlediska 

uţívání Twitteru ve volebním marketingu působí limitujícím dojmem. Největší počet 

uţivatelů Twitteru je, dle odhadů firem specializujících se na Twitter-marketing, mezi 

lidmi s vysokoškolským vzděláním
15

. 

                                                 
14

 Počet českých a slovenských uživatelů Twitteru stoupl o 50 tisíc. LIDOVÉ 

NOVINY. Lidovky.cz [online]. 2013. vyd. 2013 [cit. 2014-05-12]. Dostupné 
z: http://www.lidovky.cz/pocet-uzivatelu-twitteru-z-ceska-a-slovenska-se-zvysil-o-50-tisic-px6-
/media.aspx?c=A130409_205344_ln-media_hm 
15

 The voices of Twitter users: Evan Williams: Video. In: Ted.com [online]. 2009 [cit. 2014-05-

12]. Dostupné z:http://www.ted.com/talks/evan_williams_on_listening_to_twitter_users#t-16322 

http://www.lidovky.cz/pocet-uzivatelu-twitteru-z-ceska-a-slovenska-se-zvysil-o-50-tisic-px6-/media.aspx?c=A130409_205344_ln-media_hm
http://www.lidovky.cz/pocet-uzivatelu-twitteru-z-ceska-a-slovenska-se-zvysil-o-50-tisic-px6-/media.aspx?c=A130409_205344_ln-media_hm
http://www.ted.com/talks/evan_williams_on_listening_to_twitter_users#t-16322
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Doslovný překlad slova Twitter bychom z angličtiny hledali poměrně obtíţně, jelikoţ se 

jedná o upravený tvar slova Tweet, tedy citoslovce, které v anglickém jazyce vyjadřuje 

ptačí pípání. Právě proto je symbolem této sociální sítě modrý pták. Tato symbolika či 

připodobnění k ptačímu hlasu je pro Twitter příznačná, jedná se o síť, která je často 

označována jako „mikroblog“, tedy internetový prostor, který umoţňuje uţivateli 

publikovat velmi stručné příspěvky o maximální délce 140 znaků, tedy symbolicky o 

délce stejně krátké jako ptačí pípnutí. Takovýmto příspěvkům, které uţivatelé publikují, 

se říká Tweety.  

Stát se uţivatelem Twitteru je přibliţně stejně snadné, jako stát se uţivatelem 

Facebooku. Registrace opět zabere velmi krátký časový úsek. Na rozdíl od Facebooku si 

však uţivatel neregistruje profil jen pod svým reálným jménem, ale zároveň si registruje 

zkratku, která v jeho Tweetech slouţí společně se symbolem @ jako unikátní podpis 

autora.
16

  

Jakmile má uţivatel vlastní „podpis“, můţe se aktivně zapojit do dění na této sociální 

síti. Aby však mohl zaznamenávat ohlasy na svou činnost na síti, musí tzv. 

„pronásledovat“ další uţivatele Twitteru. Tento krok je obdobou Facebookového 

„přátelství“, jeţ bylo zmíněno na předchozích stránkách práce. Na rozdíl od Facebooku 

však uţivatel Twitteru nemůţe své pronásledovatele ignorovat. Jakmile jednou vstoupí 

do této sítě, můţe jeho Tweety sledovat kdokoliv, kdo je uţivatelem Twitteru, který 

projevil zájem o sledování nového uţivatele. Praxe je tedy taková, ţe celebrity, 

sportovci či politici mají na svých Twitterových účtech mnohonásobně vyšší počet 

pronásledovatelů, tedy těch, kteří aktivně čtou a pracují s jejich Tweety, neţ počet 

pronásledovaných. Jedním příkladem za všechny můţe být například účet prezidenta 

USA Barracka Obamy, jeţ pronásleduje více neţ čtyřicet milionů uţivatelů Twitteru, 

přičemţ sám prezident sleduje „pouze“ zhruba šest set padesát tisíc uţivatelů Twitteru.   

 

2.1.2.1 Tweet a jeho různé podoby 

Jak jiţ bylo zmíněno, Tweet je příspěvek, který jeho autor, publikuje na sociální síti – 

Twitteru. Jeho délka je omezena na sto čtyřicet znaků, coţ nutí jeho autora k dosaţení 

co moţná největší výstiţnosti daného příspěvku. V praxi se povětšinou jedná tedy o 

                                                 
16

 Skvělým příkladem je například známý politický komentátor a šéfredaktor časopisu Respekt, pan Erik 
Tabery, který si pro své užívání na Twitteru „zaregistroval“ unikátní podpis @etabery. 
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stručné zřejmé sdělení, které je velmi často doplněno hypertextovým odkazem, po jehoţ 

otevření se dozvíme o obsahu daného Tweetu podrobněji.  

Jakmile uţivatel zveřejní svůj Tweet na síti, zobrazí se uţivatelům Twitteru, kteří jej 

pronásledují. Největší síla Twitteru však není právě v tomto kroku, který byl popsán. 

Jeho největší síla totiţ spočívá v řetězových reakcích, které mohou nastat v případě, ţe 

zveřejněný Twitter má dle uţivatelů této sociální sítě nějakou míru důleţitosti. 

V případě, ţe Tweet je zajímavý, kaţdý uţivatel jej můţe pouhým jedním kliknutím, 

které reálně trvá zlomek sekundy tzv. retweetovat, coţ znamená, ţe jej zkopíruje na svůj 

vlastníTwitterový profil ve stejné formě, jako jeho originální autor. Dokonce i podpis 

originálního autora zůstane v „kopírovaném“ Tweetu, takţe se můţe další okruh 

uţivatelů Twitteru dozvědět o důleţité informaci, včetně jména jejího originálního 

autora. 

Kromě „retweetu“ je ještě moţnost na původní Tweet odpovědět. Opět se jedná o velmi 

prostou a jednoduchou formu, kdy ve své odpovědi pouze uvedete jméno uţivatele, na 

jehoţ Tweet reagujete, poté napíšete svůj příspěvek a pošlete jej na sociální síť. Díky 

této formy odpovědí je moţné leckdy spojit se a vyměnit si názor s politiky či jinými 

veřejně činnými osobnostmi. Takovýto kontakt je pro mnohé lidi z populace jedinou 

formou, jak se k danému známému člověku dostat a „popovídat“ si s ním. 

 

2.1.2.2 #Hashtag 

Tento pojem je další novinkou, kterou přináší Twitter oproti Facebooku. Právě 

existence tohoto pojmu a hlavně funkčního prvku, kterým Hashtag bezesporu je, činí 

Twitter tak účinným nástrojem volebního marketingu. Hashtag je formou označení, díky 

které v Tweetu můţe uţivatel jednoznačně ukázat, na koho je jeho Tweet zacílen. 

V praxi se jako hashtag označuje jedno či více klíčových hesel, které Tweet obsahuje. 

Při čtení Tweetu obsahujícího hashtag, můţeme na dané klíčové heslo kliknout. 

Hashtagy fungují jako hypertextové odkazy, které sdruţují všechny Tweety, ve kterých 

se dané heslo objeví. Tvorba hashtagu je opět velmi jednoduchá, uţivatel si můţe 

vymyslet slovo, jeţ vystihuje, co chce vyjádřit a zkrátka jej napíše za znak mříţky #. 

V případě, ţe je první, kdo takovýto hashtag vyuţil, uvidíme po rozkliknutí hashtagu 

pouze jeho příspěvek, pokud tomu tak není, uvidíme všechny Tweety, které uţ tento 

hashtag obsahovaly. 
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 Dokonalým příkladem můţe být dubnový Tweet Barracka Obamy ve znění: 

„Congratulations to all the Boston Marathon runners.#BostonStrong“.  

Barrack Obama reaguje na sportovní akci, která se koná kaţdoročně v Bostonu. V roce 

2013 však byl její průběh narušen teroristickým bombovým útokem, jeţ se hluboce vryl 

do paměti nejen obyvatelům města Bostonu. Hashtag ve tvaru BostonStrong označuje 

Tweet vyjadřující podporu obětem tohoto loňského teroristického činu. Ve svých 

Tweetech jej vyuţilo několik tisíc lidí. 

Ve svých Tweetech můţe uţivatel pouţít téměř neomezené mnoţství Hashtagů, je 

limitován pouze maximální délkou příspěvku. Nezřídka se tedy stává, ţe uţivatelé ve 

svých Tweetech uţívají někdy i pět aţ šest hashtagů. Díky své jednoduchosti a 

rostoucímu zájmu o Twitter byl Hashtag vyhlášen dle American Dialect Society slovem 

roku 2012.
17

 Uţití hashtagu je velmi časté i v českých předvolebních kampaních. 

 

2.1.3 Youtube 

Tato sociální síť je na rozdíl od dvou předešlých velmi omezená svým účelem. Její 

jediný účel je sdílení videosouborů. V tomto účelu je však natolik dokonalá a skvěle 

funkční, ţe předčí veškeré své konkurenty.  

Největší síla této sítě tkví v tom, ţe ten kdo chce sledovat video umístěné na této síti, 

nemusí být ţádným způsobem registrován. Ačkoliv jsem u předešlých dvou sítí 

zmiňoval, ţe registrace je velmi snadná, musím i přesto napsat, ţe absence tohoto dělá 

Youtube zajímavějším pro širokou veřejnost. Počet uţivatelů této sítě se odhaduje na 

více neţ čtyři miliony měsíčně.
18

 Toto číslo je poměrně vysoké a činí z Youtube druhý 

nejsledovanější kanál nejen mezi internetovými médii, ale i v rámci jiných 

audiovizuálních prostředků. Youtube se nachází dle průzkumu věnovaného uţívání této 

sociální sítě na druhém místě za TV Nova v celkovém pořadí měsíčních unikátních 

pozorovatelů médií.  

Videa, která jsou na Youtube sdílena, mohou být komentována a zpravidla u nich bývá i 

moţnost udělení kladného či záporného hodnocení. Nejdůleţitějším ukazatelem je 

celkový počet zhlédnutí daného videa, který je největším měřítkem úspěšnosti daného 

videa. Nejpopulárnější video na youtube zhlédly téměř dvě miliardy lidí. Toto číslo je 

                                                 
17

 AMERICAN DIALECT. "Hashtag" is the 2012 Word of the Year [online]. 2013 [cit. 2014-05-

12]. Dostupné z:http://www.americandialect.org/hashtag-2012 
18

 PRO VÁŠ BYZNYS. Oficiální zpráva :Youtube v ČR 2013 [online]. 2013 [cit. 2014-05-12]. 

Dostupné z:http://www.provasbyznys.cz/download/cms/files/YouTube-navstevnost-CZ.pdf 
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šokující zejména kvůli tomu, ţe počet zhlédnutí je roven počtu unikátních spuštění 

tohoto videa. Pokud si tedy někdo dané video oblíbí a pouští si ho opakovaně, počítadlo 

zhlédnutí započítá pouze první návštěvu tohoto videa, nikoliv kaţdou návštěvu vide 

zvlášť.  

Nutnost prezentace formou krátkých filmů, spotů či jiných reklamních videí je mezi 

politickými subjekty známá uţ od šedesátých let dvacátého století. Průlomem v této 

oblasti byla první televizní politická debata mezi J.F.Kennedym a Richardem Nixonem, 

která poukázala na nutnost a sílu prezentace politických subjektů touto audiovizuální 

formou. Právě díky této památné debatě dokázal J.F.Kennedy zvítězit proti 

favorizovanému Nixonovi v prezidentských volbách 1960.
19

 

 

3. Politický marketing 

Jak jsem předeslal v úvodu, politický marketing je disciplínou, která v sobě propojuje 

prvky politického procesu a klasického marketingu. Politický marketing tedy přejímá i 

ekonomické modely a koncepty, které se snaţí přenášet do politických procesů. 

Primárním cílem politického marketingu je tedy snaha vytvořit co nejefektivnější 

kampaň s co nejmenšími náklady na lidské i materiální zdroje. Tuto myšlenku rozvíjí 

Anna Matušková dále ještě o aspekty, které dobrou kampaň tvoří. 
20

 

Těmito aspekty je například vyhodnocení a zacílení kampaně dle analýzy voličského 

souboru, analýzy voličských preferencí, analýzy poţadavků voličů. Do klasického 

marketingu tedy přibývají ještě psychologické a sociologické studie, na základě kterých 

se utváří dobrá kampaň, která je stavěna i právě na základech těchto studií. 

Pro správné pochopení této problematiky je nutné si volební kampaň definovat. Volební 

kampaň. Dle diplomové práce Petra Severy je volební kampaň zákonem stanoveným 

obdobím, které má politický subjekt na prezentaci sebe sama. V této prezentaci politické 

subjekty poukazují na konkrétní politiky a zejména pak na svůj volební program.
21

 

 

 

                                                 
19

 WEBLEY, Kayla. How the Nixon-Kennedy Debate Changed the world. Time.com [online]. 

2010 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 
z: http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,2021078,00.html 
20

 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 

2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 174 s. ISBN 
978-80-210-5169-0. 
21

 SEVERA, Petr. Strategie volebních kampaní kandidátů do Senátu: Případová studie - obvod 

č. 59. Brno, 2013. Diplomová práce. FSS Masarykova univerzita. 
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3.1 Historie volebních kampaní  

Na téma vývoje volebních kampaní bylo napsáno mnoho prací. Jen ve zkratce stojí za 

zmínku tři etapy ve vývoji volebních kampaní tak, jak je ve svém díle rozčlenila Pippa 

Norris.
22

 Jednalo se o premoderní, moderní a postmoderní kampaně.  Premoderní 

kampaně se vyvinuly v devatenáctém století, ve valné většině případů byly řízeny lídry 

politických subjektů. Hlavními formami propagace subjektů byly plakáty a také 

rozhlasové vysílání. Voliči byli v této době stabilní a drţeli se svých voličských 

preferencí po dlouhou dobu. 

Moderní kampaně lze datovat zhruba od šedesátých let dvacátého století do 

devadesátých let téhoţ století. Právě v tomto období se v demokratických společnostech 

uţívají v kampaních uţ i externí tvůrci kampaní, kteří pracují leckdy s průzkumy 

veřejného mínění. Do kampaně také vstupuje i televizní vysílání, čímţ se kampaň stává 

ţivější a akčnější. U voličů lze v této době pozorovat častější změny preferencí, které 

častěji reflektují změny ve společnosti. Voliči tedy mění své chování.  

V postmoderním období volebních kampaní vstupuje na scénu i internet a nová média. 

Právě tento nový prvek ve volební kampani přináší rozvolnění stranických poměrů, 

jednotliví členové politických stran často vedou i svou vlastní kampaň, kromě 

standardní stranické. S rozvojem nových forem kampaní také souvisí i nutnost 

investovat více finančních prostředků tak, aby mohla být kampaň vedena profesionálně 

po všech stránkách za pomoci externích konzultantů, za pouţití nejmodernějších 

technologií atd. 

  

3.2 Formy volebních kampaní 

Volební kampaně mají dle Margaret Scammelové
23

 několik moţných forem. Z jejího 

díla, které je zřejmě nejkomplexnějším dílem o politickém marketingu, jsem vytřídil tři 

základní formy kampaně. 

1) Kampaň za pouţití „papírové“ reklamy 

2) Kampaň s pouţitím internetových nástrojů 

3) Kampaň s prvky přímého marketingu 

                                                 
22

 NORRIS, Pippa. A virtuous circle: political communications in postindustrial societies. New 

York, NY, USA: Cambridge University Press, 2000, xvii, 398 p. ISBN 05-217-9364-5. 
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První forma kampaně je velmi populární zejména u starších voličů, kteří často 

neovládají technologie pouţívající internet. 

Zkoumání druhé formy kampaní je předmětem této diplomové práce. Právě tento typ 

kampaně je veden na sociálních sítích. 

Poslední typ kampaně je pro kandidáty na volené funkce zřejmě nejnáročnější 

z hlediska času, který je nutné mu věnovat. Jedná se o přímý kontakt kandidátů s voliči 

na různých osobních mítincích a jiných společenských či sportovních akcích. 

Ideální úspěšná kampaň by v sobě měla kombinovat všechny tři výše zmíněné formy, 

které by měly být harmonicky zastoupeny. Dohromady by správná kampaň měla být dle 

Matouškové postavena na silném příběhu a silných osobnostech. V poslední době však 

není neobvyklým jevem i vynechání některých jednotlivých nástrojů v kampani. 

Například Vladimír Franz vystavěl svou kampaň před prezidentskými volbami primárně 

na uţití internetové kampaně. 

 

3.3 Virální efekt kampaně 

Virální efekt kampaně je stav související s pojmem virální marketing
24

. Cílem virálního 

marketingu je zapojení samotných cílů kampaně (např. uţivatelů sociálních sítí) do 

šíření kampaně. V politickém marketingu tedy samotný potenciální volič, vstupuje do 

kampaně jako její další šiřitel. Tohoto stavu dosahují zkušení tvůrci kampaní za pomoci 

mnoha prvků, jedním z nich je například „personalizování“ kampaně, kdy tvůrci 

záměrně zacílí obsahově svou kampaň na danou sociální vrstvu a následně v obsahu této 

kampaně tvůrci jasně ukáţou, vůči komu se má cíl vymezit.
25

 Původní cíl kampaně se 

tedy zdarma a samovolně, ať uţ vědomě či nevědomě, zapojuje do volební kampaně a 

poskytuje politickým subjektům další prostor pro prezentaci. Nespornou výhodou pro 

politické subjekty je i to, ţe díky virovému efektu dochází i k jisté formě „volebního 

doporučení“ ze strany šiřitele kampaně. Většina uţivatelů sociálních sítí, kteří 

přeposílají obsah politických subjektů dále do éteru de facto schvaluje jeho obsah a 

doporučuje jej dále svým známým či přátelům. Výjimkou, která je, však poměrně častá 

je šíření kampaně ideového „protivníka“. Toto šíření „nepřítelovi“ kampaně je však 

                                                 
24

 Co je Virální marketing. Adaptic.cz: Slovníček pojmů [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. 

Dostupné z:http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/viralni-marketing/ 
25
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velmi často doplněno o prvky, které původní kampaň parodují či jinak karikují její 

obsah. 
26

 

 

4. Sociální sítě v českých předvolebních kampaních 

Tato kapitola má jednoduchý cíl – představit jednotlivé výše popsané moţnosti 

sociálních sítí, které byly uţity úspěšně i neúspěšně v předvolebních kampaních na 

území České republiky. Příkladů je dozajista mnoho. Pro účely této práce však zvolím 

nejvíce signifikantní příklady vyuţití jednotlivých sociálních sítí.  

Sociální sítě vyuţívá ke svým kampaním v České republice více pravicové politické 

spektrum, a také menší politické strany, které často mají jednostranně vyhraněný 

program – např. Zelení, Piráti atd. Tento fakt byl historicky dán především 

sociologickou skladbou voličstva pravicových a levicových stran. Pravicové strany byly 

častěji voleny lidmi s vyšším dosaţeným vzděláním, a také mladšími voliči.  
27

 

Poslední parlamentní volby, které se konaly v roce 2013, byly do jisté míry výjimečné, 

a tak nejsou úplně typické, co se týká sociologické skladby voličstva pro levicové a 

pravicové strany. I v těchto volbách lze však sledovat jistou štěpnou linii mezi mladšími 

a staršími voliči. Například ve skupině mezi voliči ve stáří 18 – 29 let nezískaly dva 

nejsilnější levicové subjekty (ČSSD a KSČM) dohromady stejnou podporu jako 

nejsilnější pravicový subjekt TOP 09. Tento poměr se však s narůstajícím věkem 

voličstva otáčel, a tak například ve voličské skupině 60 a více let nezískali dva 

pravicové subjekty TOP 09 a ODS společně takovou podporu jako druhá nejsilnější 

levicová strana KSČM. Nejlepšího výsledku napříč volebním spektrem získalo hnutí 

ANO 2011. Toto hnutí bylo nadprůměrně úspěšné u všech věkových skupin 

obyvatelstva. 

Tato odchylka, tedy velká úspěšnost středových politických subjektů, od všech 

předešlých voleb byla dozajista zapříčiněna deziluzí způsobenou korupčními a dalšími 

skandály spojovanými s pravicovou vládou pod taktovkou premiéra Petra Nečase. 

Mnoho voličů se od tradiční pravice odklonilo a změnilo své preference směrem 

k novým či staronovým politickým subjektům i díky kampani, kterou tyto subjekty 

vedly na sociálních sítích.  
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4.1 Barva hlasu 

Nejvíce průkazným příkladem vyuţívání nových médií ve volební kampani, zejména 

pak vyuţívání sítě Youtube je prvek kampaně, který Zelení nazvali Barva hlasu. Jedná 

se o video, ve kterém volební lídr této politické strany zpívá (rapuje) o tom, ţe kaţdý 

volební hlas má svou sílu a ţe „zelený“ volební hlas bude vyslyšen. Kromě toho, ţe má 

tato předvolební píseň velmi dobře promyšlený text a profesionálně vytvořený hudební 

podkres,ukazuje předsedu Ondřeje Lišku v „nepolitickém“ světle. Liška ve svém textu 

uţívá i expresivní výrazy, díky čemuţ byl voliči vnímán více jako člověk a ne v první 

řadě jako politik. Tento rys kampaně byl pro Zelené i pro ostatní strany a hnutí, která 

nebyla zastoupena v Poslanecké sněmovně shodný. Jednalo se do jisté míry o snahu 

distancovat se od „profesionálních“ politiků, nebál bych se pouţít i termín, ţe se jednalo 

o snahu „depolitizovat“ politiky.   

 Toto dvě a půl minuty dlouhé video zhlédlo na originálním profilu Strany zelených 

před volbami více neţ 250 000 tisíc diváků, coţ je vzhledem k celkovému počtu voličů 

velké mnoţství. Dle Jana „Jendy“ Perly, který byl manaţerem volební kampaně 

Zelených na sociálních sítích, bylo právě toto video nejvíce signifikantním prvkem 

kampaně. Prvkem, díky kterému Zelení dosáhli na více neţ 3% voličských hlasů, coţ 

byl pro tuto stranu druhý nejlepší výsledek v její poměrně krátké historii.
28

  

Nejenom, ţe toto video zhlédlo více neţ čtvrt milionu lidí, ale toto video také dostalo 

velmi mnoho kladných hodnocení, coţ v praxi znamená, ţe většina diváků toto video 

ohodnotilo pozitivně a právě i díky jeho zhlédnutí volilo Stranu zelených. Poměr mezi 

pozitivními a negativními hodnoceními, která byla udělena před volbami, byl zhruba 

šest ku jedné ve prospěch pozitivního vnímání videa. Počet sdílení tohoto videa dalšími 

uţivateli dosáhl zhruba počtu pět set, coţ se v první chvíli můţe zdát jako zanedbatelné 

číslo, nicméně jej nelze podceňovat. Pět set sdílení různými uţivateli přineslo tomuto 

videu zhruba dalších 15 000 zhlédnutí, coţ je o proti původnímu počtu čtvrt milionu 

zhlédnutí řádově menší číslo, ale opět není zanedbatelné. 
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4.2 #Volim_pravici 

Kampaň „Volím pravici“ byla první kampaní, která byla zacílena čistě na Twitter. Jako 

jeden ze svých trumfů si ji připravila Občanská demokratická strana před mimořádnými 

volbami do Poslanecké sněmovny 2013. Občanští demokraté vymysleli a umístili tento 

hashtag na mnoho billboardů po celé České republice. Specifikem těchto billboardů 

bylo, ţe na nich nebylo přesně napsáno, kdo za jejich produkcí stojí, tedy, ţe na nich 

konkrétně nestálo znění hashtagu a označení ODS či něco podobného. Právě tento typ 

kampaně měl dle lídrů ODS donutit potenciální voliče přemýšlet o znění tohoto 

billboardu a o jeho moţném zadavateli. Jistě, ţe řada voličů si ihned uvědomila, ţe 

modré billboardy, na kterých se objevuje ptačí symbolika, která je shodná u Twitteru i 

ODS barevně i právě ptačím motivem, patří právě občanským demokratům, ale i přesto 

tento typ kampaně vyvolal řadu zajímavých reakcí.  

Jednou ze zajímavých reakcí je negativní reakce na stránkách internetového deníku 

Neviditelný pes, který vychází za podpory Lidových novin. Kampaň Volím pravici je  

podrobena těţké kritice zejména kvůli tomu, ţe ačkoliv je toto heslo úderné, nemá na 

internetu ze strany ODS ţádnou další podporu.
29

 Touto podporou chápou autoři 

například existenci webových stránek, na kterých by si potenciální volič dohledal více 

konkrétních informací. Pro přesnost je nutno doplnit, ţe webové stránky 

www.volimpravici.cz existují, ale patří jinému politickému subjektu – Straně 

svobodných občanů, jejíţ internetová stránka dosáhla obrovské návštěvnosti právě díky 

tomuto hashtagu. Hashtag #volim_pravici dle redakce internetového deníku navádí 

uţivatele internetu k vyhledávání dalších informací, coţ je správné, nicméně, bez 

důsledného propojení hashtagu a jemu odpovídajících webových stránek, které je 

v jiných obdobných kampaních uţíváno, absolutně nefunkční. 

Tento hashtag nakonec vyuţilo ve svých tweetech více neţ 400 uţivatelů Twitteru, coţ 

by dle teoretického propočtu znamenalo, ţe tato kampaň mohla zasáhnout cca 30 000 

uţivatelů Twitteru.
30

 Tento výsledek je oproti „Barvě hlasu“ mnohonásobně menší, a 

tak není překvapením, ţe ani celospolečenský dopad této kampaně nebyl tak velký. Na 

rozdíl od diskusí, které rapující předseda strany Zelených vyvolal téměř 

celospolečensky, proběhla kampaň ODS bez většího vyvolaného rozruchu. Moţná i to 

                                                 
29

 VOLBY: #volim_pravici. Ale asi nepřemýšlím hlavou [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z:http://neviditelnypes.lidovky.cz/volby-volim-pravici-ale-asi-nepremyslim-hlavou-fre-
/p_politika.aspx?c=A130907_230628_p_politika_wag 
30

 Dle statistických údajů Twitteru má na sebe navázán průměrný český uživatel 70 sledujících uživatelů. 
Jednoduchým výpočtem lze tedy dostat zaokrouhlený výsledek 30 tisíc uživatelů.  

http://neviditelnypes.lidovky.cz/volby-volim-pravici-ale-asi-nepremyslim-hlavou-fre-/p_politika.aspx?c=A130907_230628_p_politika_wag
http://neviditelnypes.lidovky.cz/volby-volim-pravici-ale-asi-nepremyslim-hlavou-fre-/p_politika.aspx?c=A130907_230628_p_politika_wag
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byl jeden z vedlejších důvodů, proč ODS dosáhla svého nejslabšího volebního výsledku 

ve své historii. 

Právě díky tomu, ţe byla první svého druhu, nevyvarovali se její autoři chyb, z nichţ 

největší uţ byla rozebrána výše. Dle mého mínění tato kampaň ukázala, ţe díky ne příliš 

velkému mnoţství uţivatelů Twitteru ještě nemůţe být tato síť uţívána jako hlavní 

nositel kampaně. Jednoznačně větší vliv má Twitter při osobní prezentaci politiků, ale 

jako hlavní komunikační kanál pro prezentaci tak velkého politického subjektu, jakým 

bezesporu ODS je, není prozatím Twitter v českých poměrech vhodný.  

 

4.3 Volím Karla 

Tým lidí okolo Karla Schwarzenberga odvedl díky novým médiím naprosto 

neuvěřitelný kus práce, který na konci kampaně znamenal vysoký volební výsledek jiţ 

zmíněného předního českého politika. Komplexní kampaň, která byla kombinací 

facebookové kampaně, kampaně na Youtube a samozřejmě také kontaktní kampaně, 

zasáhla velké masy voličů a zejména právě díky své komplexnosti dosáhli její autoři 

kýţeného virálního efektu kampaně.  

Na facebookové stránce věnované Karlu Schawzenbergovi se v předvolebním období 

nashromáţdilo více neţ 250 tisíc uţivatelů, kteří si ji oblíbili. Právě díky tomu byli tito 

uţivatelé kaţdým dnem kampaně velmi intenzivně vystavováni vlivu volebního 

marketingu. Dalším důleţitým faktorem bylo i zapojení známých sportovců, umělců a 

dalších veřejně činných občanů do kampaně. Právě tito lidé někdy vtipným, jindy zase 

váţným způsobem vyjádřili natočením video-příspěvků svou podporu Karlu 

Schwarzenbergovi, čímţ jej mnohdy doporučili i svým fanouškům, kteří si nebyli 

v předvolebním rozhodování jisti. Například video na Youtube, které na podporu Karla 

Schwarzenberga natočil známý herec Zdeněk Svěrák, zhlédlo téměř 90 tisíc diváků.  

Tato videa, byla nejčastěji rozšiřovaným prvkem v předvolební kampani. Mezi uţivateli 

přeposílaná videa doslova zaplňovala Facebookové profily mnoha dalších uţivatelů této 

sociální sítě, kteří velmi často ani nesledovali původní facebookový profil 

prezidentského kandidáta. 
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5. Metodologie 

Cílem mé diplomové práci je prozkoumat do jaké míry je vyuţívání „nových“ médií 

přínosnou a nezbytnou sloţkou volebního marketingu. K tomuto výzkumu pouţiji 

zajímavou a v České republice poměrně málo známou metodu QCA neboli kvalitativní 

komparativní analýzu. Tato analýza umoţňuje badateli z poměrně velkého mnoţství 

zkoumaných proměnných nalézt ty skutečně klíčové prvky, které stanovenou hypotézu 

potvrdí či vyvrátí. 

Tato metoda je v práci uţita pro analýzu prvního kola Prezidentských voleb 2013 

v České republice.  Dílčí analýza týkající se mimořádných voleb do Poslanecké 

sněmovny 2013 je spíše matematickou analýzou vycházející z dat sebraných na sociální 

síti Facebooku. Tato data jsou dále analyzována za pomoci matematických výpočtů, 

jejichţ výsledky jsou poté indexy, které poukazují  

5.1 QCA 

Ačkoliv je za průkopníka této metody povaţován americký matematik Charles Ragin, 

který poprvé prezentoval výsledky analýzy v roce 1987, není tato výzkumná metoda 

svou podstatou ničím novým. Kvalitativně komparativní analýza vychází ze základů 

prosté aristotelovské logiky, zejména pak z analýzy sloţených logických výrazů, které 

jsou propojeny logickými spojkami jako je konjunkce, disjunkce, implikace a 

ekvivalence.  S jistou nadstavbou na aristotelovskou formální logiku přišel skotský 

filosof a historik David Hume ve svém díle Zkoumání lidského rozumu prohloubil 

analýzu sloţených výroků o jejich vzájemné porovnávání metodou shody a metodou 

rozdílu. Na Humeovy teorie navázal ve svém díle i John Stuart Mill. V knize System of 

Logic rozděluje tento anglický filozof logiku na induktivní a deduktivní.
31

 Největším 

přínosem pro historický vývoj QCA bylo však objevení tzv. Booleovské logiky, díky 

které Ragin mohl pracovat se spojenými výrazy a hledat kauzality pro výsledky svých 

studií. 

                                                 

31
 Ragin, Charles C. 2008. "QUALITATIVE COMPARATIVE ANALYSIS (QCA) 

AS AN APPROACH. Chapter 1 in Benoît Rihoux and Charles C. Ragin 
(eds.) Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis 
(QCA) and Related Techniques. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 5-18. 
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5.1.1 Logické spojky a operace 

Logická operace je v matematice povaţována za operaci s výroky, při které jsou 

spojovány dva výroky. Výsledkem spojení dvou logických výrazů je nový logický 

výraz. K těmto logickým operacím, které jsou základem kvalitativní komparativní 

analýzy, jsou vyuţívány jiţ zmíněné logické spojky. Avšak samotné spojení logických 

výrazů by bylo bezúčelné, pokud bychom neznali pravdivostní hodnoty jednotlivých 

výrazů. V základní logice se pracuje s hodnotami v rozmezí mezi číslicemi 0 a 1. 

V závislosti na typu analýzy se pracuje buď pouze se celými číslicemi či i s desetinnými 

čísly, kterými označujeme pravdivost výroku. Nula označuje výrok jako nepravdivý, 

číslo jedna pak výrok pravdivý. 

5.1.2 Konjunkce 

Tato logická spojka je nejčastěji označována jako spojka AND
32

. Mezi dva výrazy se 

tedy vkládá tato spojka. V závislosti na jednotlivých pravdivostních hodnotách 

vstupních výrazů dostaneme pravdivý výstupní výraz pouze v případě, ţe oba vstupní 

výrazy jsou pravdivé. Příkladem pro konjunkci je: 

Pan Vomáčka chodí vţdy k volbám (výraz 1) a pan Klíma chodí vţdy k volbám (výraz 

2). Výsledný výraz je: Pan Vomáčka a pan Klíma chodí vţdy k volbám. (Pravdivý, 

jestliţe oba dva výrazy jsou pravdivé). Pokud by vstupní výrazy zněly například: „Pan 

Vomáčka chodí vţdy k volbám. Pan Klíma nechodí vţdy k volbám“, byl by výsledný 

výraz samozřejmě nepravdivý 

A B A and B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabulka č.1: Pravdivostní hodnoty – konjunkce. (Zdroj: Vlastní vypracování) 

5.1.3 Disjunkce 

Disjunkce je logickou spojkou, která se v Booleovské logice nejčastěji označuje OR. 

Ačkoliv by pro kaţdého člověka s běţnou znalostí anglického jazyka mohlo být 

zvláštní, ţe spojka nebo označuje v českém jazyce spíše vylučovací poměr, v rámci 

                                                 
32

 Anglický jazyk je k označování logických spojek užíván záměrně. Metodologické pojmy jsou k tématu 
QCA  
i v česky psané literatuře uváděny v angličtině.  
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Booleovské algebry se jedná o logický součet. Na rozdíl od konjunkce dostáváme 

pravdivý výstupní výraz vţdy, kdyţ je alespoň jeden ze vstupních výroků pravdivý.  

Příklad disjunkce: 

Vstupní výroky: 1)Pan Vomáčka uţívá twitter. 2)Pan Klíma uţívá twitter.  

Výsledný pravdivý výrok dostanu hned ve třech kombinacích těchto dvou výroků. 

Jediný nepravdivý výsledný výrok vznikne tedy v případě, ţe oba vstupní výrazy budou 

nepravdivé: „Pan Vomáčka neuţívá twitter nebo pan Klíma neuţívá twitter.“ Jakákoliv 

jiná kombinace např. „Pan Vomáčka uţívá twitter nebo pan Klíma neuţívá twitter“ je 

vţdy pravdivá. 

A B A or B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Tabulka č.2: Pravdivostní hodnoty –disjunkce. (Zdroj: Vlastní vypracování) 

 

5.1.4 Implikace 

K této logické operaci potřebujeme opět dva vstupní výroky. Implikace se dá do 

mluvené řeči převést za pomoci výrazů Jestliže (výrok A), pak (výrok B). Výsledný 

výraz je pravdivý ve třech ze čtyř moţných kombinací dvou vstupních výroků. 

Nepravdivý je pouze v případě, ţe výrok A je pravdivý a výrok B je nepravdivý. Zbylé 

tři případy nám vţdy dají výraz pravdivý. 

A B A implikuje B 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

Tabulka č.3: Pravdivostní hodnoty – implikace. (Zdroj: Vlastní vypracování) 

 

5.1.5 Ekvivalence 

Předposlední uţívanou matematickou operací, která je uţívána v kvalitativně 

komparativní analýze, je ekvivalence. Opět se jedná o binární operaci (operace se 
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dvěma vstupními výrazy). V mluveném jazyce se dá říct, ţe ekvivalenci lze vystihnout 

za pomoci sousloví právě tehdy, kdy. Pravdivý výstupní výraz dostaneme v případě, ţe 

jsou oba vstupní výrazy buď pravdivé, nebo v případě, ţe jsou oba vstupní výrazy 

nepravdivé.  

A B Výsledek ekvivalence 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabulka č.4: Pravdivostní hodnoty –ekvivalence. (Zdroj: Vlastní vypracování) 

 

5.1.6 Negace 

Poslední logickou operací, která je v rámci QCA s výroky uţívávána je negace. 

V logických operacích je označována slovem NOT. K negaci pouţíváme vţdy pouze 

jeden výrok, který negujeme. V případě, ţe negujeme pravdivý vstupní výraz, 

dostaneme po jeho negaci nepravdivý výsledný výraz. V případě, ţe negujeme 

nepravdivý vstupní výraz, po jeho negaci dostaneme pravdivý výsledný výraz.  

A Negace A 

1 0 

0 1 

Tabulka č.5: Pravdivostní hodnoty – negace. (Zdroj: Vlastní vypracování) 

 

5.1.7 Operace s výroky 

Kromě spojování výrazů je nutné s výroky provádět i další činnosti, které jsou odborně 

nazývané logické operace. Operací, které jsou uţívané v matematice je mnoho, nicméně 

pro QCA jsou důleţité zejména implikace, ekvivalence a negace.  

Pro všechna spojování výrazů a operování s výrazy platí samozřejmě matematické 

zákony jako je například zákon distributivní, komutativní či kumulativní. Právě tato 

základní znalost matematické logiky umoţňuje uţivateli kvalitativně komparativní 

analýzy správně pracovat se vstupními a výstupními hodnotami rozsáhlého výzkumu. 

Zejména díky vynalezení počítačového softwaru
33

 je uţivateli posléze umoţněno velmi 

                                                 
33

 V současné době se pracuje se dvěma počítačovými programy, jedním z nich je program fs/QCA u 
jehož vzniku stál Ragin, druhým programem je software Tosmana. 
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rychle nalézt kauzality, jeţ je moţné snadno interpretovat. Ke stejným výsledkům se 

badatel dostane i bez softwaru, ale časová náročnost hledání výsledku by byla značná,    

a zároveň nelze v případě ruční interpretace faktorů vyloučit chybu způsobenou lidským 

faktorem. QCA je metodou, která umoţňuje na základě jednoduchých logických zákonu 

a operací nalézt kauzalitu mezi velkým počtem případů na základě prostého 

překódování vlastností daných zkoumaných případů na 1 a 0, tedy na pravdivé a 

nepravdivé vlastnosti daných případů. 

 Charles Ragin uvedl jako jednu z prvních studií QCA studii na téma faktory ovlivňující 

proces demokratizace evropských států. V této analýze zkoumal Ragin na 30 zemí, u 

kterých zkoumal 6 různých faktorů ovlivňujících proces demokratizace. Tyto faktory 

kódoval Ragin prostým matematickým způsobem na jedničky a nuly, celkem měl tedy 

téměř dvě stovky těchto dvou čísel. Po provedení základních operací, kdy zkoumal a 

kombinoval jednotlivé ovlivňování faktorů navzájem, dostal se Ragin k prostému a 

logickému řešení, které se ztotoţňovalo s výsledky obdobných studií, které však byly 

prováděny za pomoci jiných metod. 

 

5.1.8 Nutné a dostačující podmínky 

Ačkoliv je výsledek kvalitativně komparativní analýzy pouhým matematickým 

výsledkem, je moţné přizpůsobit tento výsledek k účelům konkrétního výzkumu díky 

stanovení nutných a dostačujících podmínek, které musí výsledek splňovat. Jestliţe je 

výsledek případně nesplňuje, není tedy výsledkem správným.  

Abychom se zkoumání bez případného výsledku vyhnuli, je nutné stanovit si nutné a 

dostačující podmínky, které vychází zejména z poloţené výzkumné otázky. Je tedy 

nutné přesně formulovat výzkumnou otázku.  

Za nutnou podmínku je označována v matematické logice označována podmínka, která 

musí být bezpodmínečně splněna, aby byl výrok pravdivý. Klasickým případem nutné 

podmínky je například výrok: Aby bylo číslo dělitelné šesti, musí být zároveň dělitelné 

třemi. Podmínkou, při které bude první část výroku pravdivá, je tedy dělitelnost třemi. 

Pokud by tedy číslo dělitelné šesti nebylo dělitelné třemi, nejednalo by se o podmínku 

nutnou. Jestliţe je tomu tak, ţe kaţdé číslo dělitelné šesti je zároveň dělitelné třemi, je 

dělitelnost třemi nutnou podmínkou, která musí být za všech okolností splněna. 

 Dostačující podmínkou je podmínka, při které platí: Jestliţe vstupní výrok A je platný, 

pak je platný i výrok B. Výrok A je tedy dostačující podmínkou pro výrok B. 



Diplomová práce                                         Nová média jako klíčový faktor volebního marketingu 

- 41 - 

Pro případ analýzy si tedy musíme kromě přesně formulované otázky uvědomit, který 

faktor je tím nejdůleţitějším zkoumaným faktorem, bez jehoţ přítomnosti v řešení by 

nebyl samotný výsledek správný.  

 

5.1.9 Kritika QCA 

Nejčastějším bodem, který je u kvalitativně komparativní analýzy kritizován, je lidský 

faktor, u kterého můţe být zpochybněna objektivita či subjektivita při kódování 

jednotlivých případů. Dalším bodem, jenţ se často stává terčem kritiky, je „černo-bílé“ 

vidění světa optikou původní QCA. Dle Raginových kritiků nelze kódovat 

společenskovědní jevy pouze na pravdivé či nepravdivé, protoţe jsou často u kaţdého 

jevu drobné nuance, jeţ nejsou označitelné ani jedničkou ani nulou, tedy, ţe jevy 

nemohou být na sto procent pravdivé ani na sto procent nepravdivé.  

Zejména na obranu proti druhé výtce bylo vynalezeno nové vylepšení původní QCA, 

tzv. „Fuzzy set QCA“. Prvotní QCA byla označena jako tzv. „Crisp set QCA“. Fuzzy 

set QCA pracuje s hodnotami mezi 0 a 1, které jsou vyčíslovány desetinnými čísly. 

Takţe například faktor, který je téměř pravdivý, bude označen číslem 0,75. Ani toto 

však neodstraňuje další záleţitost, která je často kritizována. Jedná se konkrétně o 

subjektivní zkreslení analýzy, kdy badatel můţe libovolně určit, jakým způsobem budou 

označeny hodnoty jednotlivých proměnných. Právě díky tomuto subjektivnímu značení 

poté můţe dojít i ke zkreslení výsledku analýzy.
34

 

 

5.1.10  Průběh analýzy QCA 

V mé diplomové práci bude uţita Crisp set QCA, která sice můţe být označena za 

jednodušší, nicméně pro mou práci bude absolutně dostačující. Výzkum, který bude za 

pomoci softwaru fs/QCA analyzován, je koncipován tím způsobem, ţe jednotlivé 

kódování faktorů, jeţ budou zkoumány, je moţné bez problému provést pouze za 

pomoci jedniček a nul.  

Tato diplomová práce obsahuje dvě analýzy: 

1) Analýza Voleb prezidenta ČR 2013 

2) Analýza Voleb do poslanecké sněmovny 2013 

                                                 
34

 Schneider, Carsten Q. a Claudius Wagemann. 2010. "Standards of 
Good Practice in Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Fuzzy-
Sets." Comparative Sociology 9 (3): 397-418. 
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Tyto dva typy analýz se liší zejména v rozdílném sběru dat, která budou analyzována. U 

analýzy prezidentské volby budu vycházet z dat, které budou sebrány u důvěryhodných 

internetových stránek, konkrétně pak ze stránky Českého statistického úřadu Volby.cz, 

dále pak z informací načerpaných ze zdrojů Transparency Internatiolnal. I v druhém 

typu analýzy budou interpretována data, která jsou původem z veřejně dostupných 

zdrojů, například z dat dostupných na internetových stránkách politických subjektů či 

například z dat dostupných na facebookových či twitterových profilech politiků či 

politických stran. Odlišná bude i metoda analýzy. Zatímco v prvním případě se bude 

jednat o analýzu QCA, v případě druhém se jedná o analýzu podloţenou statistickými 

daty a výpočty. K druhé analýze jsem také do jisté míry vyuţil vlastního bádání a 

sbírání informací, které jsou volně dostupné na uţivatelských profilech jednotlivých 

uţivatelů sociální sítě Facebook. 

Druhým krokem, jenţ následuje u metody QCA sběr dat, je stanovení nutných a 

dostačujících podmínek, které musí být přítomny v řešení. Tento bod analýzy je klíčový 

z důvodu, ţe pokud by podmínky nebyly stanoveny správným způsobem, mohl by být 

výsledek mých analýz nesprávný, 

Úspěšným a komplexním sběrem dat je však celá analýza na samém začátku. Sebraná 

data budou poté překódována a uspořádána do výchozí tabulky, díky které je moţné 

analýzu provést. Pro správné pochopení tohoto typu analýzy je i pochopení faktu ţe 

případ je jedinečnou kombinací všech zkoumaných faktorů, přičemţ ani jeden z faktorů 

nejde u ţádného z případů vynechat. V momentě, kdy bychom některý z faktorů u 

kaţdého případů neprověřili, nedalo by se hovořit o správné analýze. Jakmile jsou data 

uspořádána, software zanalyzuje jejich vzájemné vazby a nabídne tři varianty řešení. 

Řešení „minimální“, komplexní a střední. Tyto tři typy řešení se liší zejména v počtu 

faktorů, které jsou označeny jakoţto faktory ovlivňující kauzalitu. U kaţdého z těchto 

tří typů řešení nalezneme i stručné vysvětlení řešení, konkrétně pak vyjmenované 

faktory, které jsou pro dané řešení klíčové, a také vyjmenované případy, ve kterých se 

dané faktory vyskytují. 

Tato tři řešení posléze podrobím přezkoumání a pokusím se o jejich interpretaci, jejímţ 

výstupem bude výběr řešení, které bude nejlépe a nejkomplexněji odpovídat na 

stanovenou výzkumnou otázku. 
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5.2 Metodologie sběru a analýzy dat 

Kvalitativně komparativní analýza je poměrně náročná na objem dat, která jsou uţita 

k samotné analýze. Na druhou stranu však umoţňuje analyzovat právě i větší objem dat 

a zároveň poskytnout srozumitelný výstup.  

Primárním místem odkud byla data sbírána, byl internetový server Volby.cz, který 

poskytuje informace o kandidátech v jednotlivých volbách, které jsou podrobeny 

analýze. Výše jmenovaný server je centrálním místem, kde jsou shromáţděny veškeré 

kandidátní listiny. Důvěryhodnost a úplnost informací poskytnutých serverem Volby.cz 

by měla být garantována jejich provozovatelem, kterým je Český statistický úřad. 

Dalšími místy, odkud jsem pro své analýzy čerpal údaje, byla webová sídla politických 

stran a jednotlivých kandidátů, profily a uţivatelské strany politických subjektů na 

sociálních sítích a v dalších sociálních médiích, která bývají souhrnně označována jako 

„nová média“. Zejména se jednalo o Facebook, Twitter  a Youtube. Právě tyto tři 

sociální sítě jsou v České republice nejhojněji uţívané. Z analýzy jsem vynechal 

sociální síť Google Plus. Na této síti je přihlášeno přibliţně čtyři sta tisíc českých 

uţivatelů, nicméně tito uţivatelé mají v drtivé většině profil taktéţ na Facebooku. Tudíţ 

není pro potřeby mé analýzy tato síť potřebná.
35

 

 Výzkumné soubory jsou pro jednotlivé typy voleb pochopitelně různě velké. Pro 

prezidentské volby 2013 je výzkumný soubor relativně malý, do analýzy jsou zahrnuti 

pouze kandidáti, kteří splnili kvalifikační poţadavky pro účast ve volbách. Velikost 

tohoto souboru je tedy 9 kandidátů, kteří buď dokázali posbírat alespoň padesát tisíc 

podpisů na petičních listech, popř. byli nominováni dostatečným počtem poslanců či 

senátorů Parlamentu České republiky.  

Základní faktory, které jsou u jednotlivých politických subjektů zmíněných v mé QCA 

analýze shodné. Důleţitým aspektem je dozajista existence (či neexistence) webových 

sídel těchto subjektů. Tento bod analýzy byl u všech prezidentských kandidátů shodně 

splněn, všichni kandidáti měli své internetové stránky, které byly v předvolebním 

období pravidelně aktualizovány. Dále jsem tedy zjišťoval, zda kandidáti 

vlastní„profily“ či stránky na výše zmíněných sociálních sítích.  

V případě druhé analýzy jsem vyuţíval zejména „sdílnosti“ uţivatelů sociální sítě 

Facebook. Právě malá míra soukromí, která provází širokou uţivatelskou veřejnost, mi 

                                                 
35

 Infografika - sociální sítě. Doba-webova.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 
z: http://www.doba-webova.com/images/stories/socialni-site/infografika_soc_site.jpg 
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umoţnila nashromáţdit data o uţivatelích, kteří se aktivně zapojují do šíření politických 

kampaní v nových médiích. 

 

6. Analýza – úspěšnost politických subjektů na Facebooku  

Předmětem této analýzy je zjištění toho, jak byly úspěšné jednotlivé politické subjekty 

na sociální síti Facebook v předvolební kampani před mimořádnými volbami do 

Poslanecké sněmovny 2013. Aby bylo moţné poměřit úspěšnost kampaní daných 

politických subjektů na Facebooku, je nutné zahrnout do problematiky ukazatelů 

nejdůleţitější proměnnou, a tou je samotná aktivita politických subjektů. Tímto bodem 

mám na mysli počet sdělení, které správci stránek politických subjektů uveřejní na 

svých stránkách či profilech. 

K počítání dopadu úspěšnosti jednotlivých kampaní jsem nenalezl ţádný vzoreček, 

podle kterého by se dalo postupovat, a tak si dovoluji navrhnout jednoduchý 

matematický model, podle kterého, lze početně ukázat, jak úspěšná kampaň daného 

subjektu na Facebooku byla. Existence tohoto modelu mi připadá poměrně důleţitá, 

protoţe aţ s exaktními výsledky je moţné doloţit, čí kampaň byla úspěšná a naopak. 

V praxi lze pracovat se dvěma moţnými  

výsledky – s průměrným počtem reakcí na příspěvek a poté s počtem aktivně 

zúčastněných uţivatelů v předvolební kampani vedené prostřednictvím Facebooku.   

První výpočet je velmi jednoduchý, je nutné pouze znát absolutní hodnotu počtu reakcí 

na počet příspěvků daného politického subjektu a počet příspěvků daného politického 

subjektu na Facebooku. Poté pouhým vydělením zjistíme, kolik reakcí přišlo v průměru 

na daný příspěvek. Za reakci lze povaţovat sdílení tohoto příspěvku na osobní profil 

uţivatele, komentáře udělený k danému sdělení či označení sdělení za pomoci tlačítka 

Líbí se mi (lze se setkat i s označením Like). U takovéhoto výsledku samozřejmě platí, 

ţe čím vyšší je, tím úspěšnější byly průměrně sdělení politických subjektů. Písmena 

označující jednotlivé proměnné byla volena na základě anglických slov, která tyto 

proměnné prezentují, jedná se o slova success, aktivity, posts, connectivity, fans. 

         
 

Druhý výpočet by měl být pro tvůrce marketingových kampaní mnohem důleţitější. 

Jedná se o kombinaci úspěšnosti daného příspěvku (výpočet byl zmíněn dříve) a počtu 

fanoušků daného politického subjektu. Výsledkem tohoto výpočtu je míra zapojení 
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fanoušků do kampaně na Facebooku. Konkrétně se jedná o percentuální počet uţivatelů 

Facebooku, kteří sledují dané politické subjekty a zároveň se zapojují aktivně 

(komentují, sdílejí či označují příspěvky) do kampaně šířené skrze Facebook, 

výsledkem je tedy procentuální výsledek, který ukazuje i na efektivitu kampaně na 

Facebooku. Samozřejmě je, ţe čím vyššího výsledku politický subjekt dosáhne, tím 

efektivnější byla kampaň. 

     
  

  
            

Data pro tento výpočet jsou přejata ze stránek Marketing Journalu, který analyzoval 

úspěšnost politických stran na Facebooku
36

. Tato data byla ověřena u dvou politických 

subjektů, jejichţ výsledky byly v analýze zveřejněny. Do tohoto výčtu se dostalo 

celkem patnáct politických subjektů, jeţ jsou v tabulce řazeny dle počtu příspěvků, které 

byly vloţeny na Facebookových stránkách těchto politických subjektů, v pořadí od 

subjektů, které měli počet příspěvků nejvyšší, po subjekty s počtem nejniţším. 

V tabulce jsou dopočítány faktory úspěšnosti kampaně politických subjektů. Tato 

úspěšnost je počítána však pouze jako úspěšnost na sociálních sítích, nelze ji tedy 

zaměňovat s úspěšností ve volbách. Data, která byla v analýze nashromáţděna, byla 

posbírána v předvolebním období od 18. 9. 2013 do 14. 10. 2013, tedy v období, kdy 

byly volební kampaně jednotlivých subjektů v plném proudu. 

  

                                                 
36

 Volby 2013. kampaň politických stran a jejich komunikace na Facebooku [online]. 2013 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z:http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/volby-2013--kampane-politickych-
stran-a-jejich-komunikace-na-facebooku__s288x10167.html 
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Tabulka č.6: Úspěšnost politických stran na Facebooku. (Zdroj: Vlastní vypracování) 

 

Tyto dva výpočty přináší celou řadu zajímavých informací. Navzdory počtu fanoušků, 

který je u TOP 09 zdaleka nejvyšší, však TOP 09 nedosahuje na primát ani v jednom ze 

dvou propočtů. V praxi to tedy znamená, ţe příspěvky vkládané na Facebookový profil 

tohoto politického subjektu zřejmě nevzbuzují takovou pozornost, jako například 

příspěvky České pirátské strany coţ můţe být dáno mnoha faktory. Jedním z nich bude 

dozajista zaměření kampaně, kdy Piráti často diskutují svobodu slova na internetu a 

podobné kauzy, které přímo vybízejí k reakcím na Facebooku. Obecně však lze sledovat 

tendenci, ţe nejvyšší počet reakcí na příspěvky lze sledovat u neparlamentních stran. 

Dovolím si tvrdit, ţe tato tendence jen podtrhovala při Volbách 2013 do Poslanecké 

Název 

politického 

subjektu 

(n) 

Počet příspěvků 

správce stránky 

(p) 

Počet fanoušků 

(f) 

Aktivita 

fanoušků 

(A) 

Průměrná 

úspěšnost 

příspěvku 

(S) 

Míry 

zapojení 

fanoušků 

do kampaně 

(C) 

TOP 09 381 80755 60050 157,61 0,2 

ANO 2011 262 48594 62703 239,32 0,49 

Úsvit p. d. 241 20127 41451 172,00 0,85 

KDU-ČSL 180 7534 16996 94,42 1,25 

ČPS 129 40397 47594 368,95 0,91 

Hlavu vzhůru 114 1481 2374 20,82 1,4 

SSO 108 23589 28910 267,69 1,13 

Zelení 93 11885 18441 198,29 1,67 

Změna – p. 

h. 

92 10967 6145 66,79 0,61 

ODS 69 30166 13670 198,12 0,66 

SPOZ 52 14192 2680 51,54 0,36 

DSSS 49 5049 5141 104,92 2,07 

ČSSD 40 10967 9979 249,48 2,27 

KSČM 27 1633 1999 74,04 4,53 
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sněmovny znechucení ze zaběhnutých politických pořádků a vyjadřovala touhu, která se 

odrazila i ve volebních výsledcích, tedy touhu vidět v Poslanecké sněmovně nové tváře 

a nové politické strany.  

Míra zapojení se fanoušků do kampaně přináší taktéţ zajímavé výsledky. Naprosto 

extrémní výsledek lze sledovat u KSČM, který lze do jisté míry přičíst velmi malému 

mnoţství příspěvků, které byly na stránkách zveřejněny.  

Obecná tendence je taková, ţe s rostoucím počtem fanoušků klesá míra jejich aktivního 

zapojení do kampaně. Toto tvrzení lze podloţit krajními případy. Dále lze říct, ţe 

aktivně zapojují fanoušky do svých kampaní zejména subjekty, které měly ve svých 

volebních programech radikální (příklad DSSS) či silná témata, kterými se dokázaly 

vymezit proti vládě Petra Nečase (ČSSD). Ve Facebookové kampani se často objevují 

prvky negativní reklamy, kdy jednotlivé subjekty reagují negativně na činnost jiných 

subjektů, coţ jen mou tezi potvrzuje. Klasickým příkladem je například stránka Úsvitu 

přímé demokracie, kde se správci stránek při předvolební kampani velmi ostře 

vyjadřovali na adresu svých politických soků. 

Druhou moţností, jak lze vykládat tento jev, je zamyšlení se nad skladbou okruhu 

uţivatelů Facebooku, kteří jsou fanoušky politických subjektů, u kterých je míra 

zapojení do kampaně vyšší. Po prozkoumání několik desítek přístupných uţivatelských 

profilů aktivních podporovatelů daných politických subjektů uţivatel napříč politickým 

spektrem jsem dospěl ke dvěma zjištěním: 

a) Většina těch, kteří šíří obsah z fanouškovských stránek, jsou členové daného 

politického subjektu, popř. veřejně deklarují mezi svými osobními daty, ţe daný 

subjekt podporují. 

b)  Valná většina podporovatelů stran z krajních pólů politického spektra – tedy 

podporovatelů KSČM, DSSS – se nalézá ve věkové kategorii 30 let a více. 

První zjištění není do jisté míry překvapením. Je jasné, ţe členové politických subjektů 

(často i sami aktivní politici na lokální či celorepublikové úrovni) podporují svůj 

politický subjekt, tím, ţe šíří obsah jeho sdělení napříč Facebookem.  

Daleko zajímavější je ale, zjištění druhé. Například podle studie Bořivoje Brdičky
37

 je 

dokázáno, ţe v této věkové skupině obyvatelstva je daleko menší poměr lidí, kteří si 

vyhledávají za pomoci technologií informace aktivně. Právě Facebook a fanouškovské 

                                                 
37

 BRDIČKA, Bořivoj. Spomocnik.cz - vzdělávání a internet 2.generace [online]. 2013 [cit. 2014-

05-13]. Dostupné z:http://www.spomocnik.cz/pub/Web20_BB06.pdf 
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stránky jsou jednoduchou alternativou k aktivnímu hledání – tyto stránky 

zprostředkovávají klíčové informace koncovým uţivatelům bez nutnosti vynaloţit úsilí 

ze strany uţivatele, aby se k daným informacím dostal. Této věkové skupině 

obyvatelstva však nelze upřít snahu dané informace šířit mezi své vrstevníky, jelikoţ 

existuje jistá míra empatie mezi obdobně starými lidmi. Tato empatie se projevuje tím, 

ţe jakmile se sdělení politického subjektu objeví, uţivatel jej sdílí dále pro své přátele i 

z obavy, aby tuto informaci nepřehlédli. 

 

7. Prezidentské volby 2013 

Pro to, abychom mohli úspěšně analyzovat prezidentské volby 2013, konkrétně pak 

vlivy, které zapříčinily výhru Miloše Zemana, je nutné uvědomit si, veškeré okolnosti, 

které volbu provázely. Pro správnost analýzy a pro prokázání, zda měla nová média vliv 

na výsledek volby či ne je nutné znát i způsob, jakým byli kandidáti nominováni 

způsob, jakým byla vedena jejich kampaň a také další okolnosti volby. 

 

7.1 Situace před volbami 

Do voleb o úřad Prezidenta ČR se chtěly zúčastnit rovné dvě desítky kandidátů, avšak 

pouhá polovina z nich splnila zákonem dané podmínky pro účast ve volbách. Tyto 

podmínky byly samozřejmě dávno před volbami jasně deklarované – člověk, jenţ se 

chtěl stát kandidátem, musel pro účast ve volbách obdrţet nominaci od dvaceti poslanců 

nebo od deseti senátorů. Druhou moţností, jak se člověk mohl, stát kandidátem byl sběr 

podpisů na petiční listiny. Pokud se kandidátovi podařilo nasbírat padesát tisíc podpisů, 

mohl se nechat zaregistrovat na ministeriu vnitra ČR jako právoplatný kandidát.  

Právě druhý způsob nominace kandidáta způsobil v České republice velký rozruch. 

Nejen, ţe jej zvolila většina kandidátů, ale zároveň byl i doprovázen mnohými 

kontroverzemi, které vyústily aţ ve stíţnosti podané k Nejvyššímu správnímu soudu 

ČR. Spory, o kterých soud rozhodoval, se týkaly počtu podpisů, jeţ byly na petičních 

arších. Několik kandidátů předloţilo na ministerstvu vnitra své kandidátní listiny bez 

dostatečného počtu podpisů, čímţ byli kandidáti automaticky diskvalifikováni. U 

kandidátů, kteří předloţili petiční archy s dostatečným počtem podpisů, následovala 

poté kontrola pravosti podpisů. U třech kandidátů došlo dle metodiky ověřování podpisů 

ke sníţení celkového počtu pravých podpisů pod padesát tisíc, čímţ byli tito tři 
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kandidáti také diskvalifikováni. Všichni, u kterých k této události došlo, se samozřejmě 

odvolali se stíţnosti k jiţ zmíněnému Nejvyššímu správnímu soudu ČR, který dal za 

pravdu pouze jedné kandidátce – Janě Bobošíkové. Předsedkyně strany Suverenita se 

tedy následně mohla zúčastnit prvního kola prezidentských voleb po boku osmi dalších 

kandidátů.  

Volební systém byl zvolen obdobný jako pro volby do Senátu ČR, tedy dvoukolový 

většinový. V prvním kole se utkalo devět kandidátů, z nichţ dva nejúspěšnější 

postoupili do kola druhého. Jak je jiţ z podstaty tohoto systému zřejmé, vítěz mohl být 

znám uţ po prvním kole, nicméně ţádný z kandidátů neobdrţel potřebnou nadpoloviční 

většinu hlasů  

 

7.2 Představení kandidátů 

Zuzana Roithová vstupovala do prezidentské volby jako jedna ze tří ţen. Zajímavé bylo, 

ţe ačkoliv měla tato kandidátka KDU-ČSL moţnost nechat se nominovat deseti 

senátory, zvolila si raději sběr podpisů. Právě toto bylo velmi zajímavým jevem 

v českých prezidentských volbách. Kandidáti častěji volili sběr podpisů, neţli snahu o 

zisk podpory mezi poslanci či senátory. Zapříčiněno to bylo zřejmě snahou přiblíţit se 

občanům a také ukázat svou pracovitost. Dalším efektem sběru podpisů bylo i setkávání 

se s příznivci a voliči během samotného procesu sběru. Roithová byla na české politické 

scéně velmi dobře známá uţ z doby svého působení na postu ministryně zdravotnictví. 

V době prezidentské kandidatury působila jako europoslankyně ČR.
38

 

Jako největší favorit byl médii před volbami prezentován Jan Fischer, jenţ předloţil 

arch s nejvíce platnými nominačními hlasy od občanů České republiky. Svůj úmysl 

kandidovat na prezidenta oznámil de facto ihned po schválení ústavního zákona o přímé 

volbě hlavy státu. Jakoţto šéf Českého statistického úřadu a následně i jako 

viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj si vybudoval velice slušnou pověst. 

Největší popularitu si Jan Fischer však získal v období mezi jiţ zmíněnými pracovními 

etapami, tedy v létech 2009 – 2010, kdy byl premiérem velmi populárního úřednického 

kabinetu. Ačkoliv byl však Fischer favorizován, nedokázal zejména díky ne úplně 

vydařenému závěru kampaně postoupit ani do druhé kola, natoţ se stát budoucím 

prezidentem. 
39
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Jana Bobošíková vstupovala do prvního kola voleb s číslem tři. Prezidentská volba 2013 

nebyla jejím prvním pokusem o zisk tohoto úřadu. Bobošíková se pokusila stát 

prezidentkou uţ roku 2008, kdy byla nominována poslanci a senátory za stranu KSČM. 

V textu jiţ zmíněný problém ohledně nepravosti podpisů, následné vyloučení a 

znovupřijetí Jany Bobošíkové do prezidentské volby však pro tuto českou političku, 

která absolvovala jiţ téměř všechny druhy voleb včetně komunálních
40

, znamenal 

chvilkový výpadek z kampaně, jeţ stál dle mého názoru Bobošíkovou moţná i několik 

tisíc hlasů.
41

 

Se čtyřkou kandidovala občanská aktivistka a bývalá poslankyně Tatiana Fischerová. I 

třetí kandidátka něţného pohlaví byla navrţena díky petičním archům, nicméně na 

rozdíl od výše zmíněné Jany Bobošíkové se u Fischerové nenastal obdobný problém, a 

tak absolvovala předvolební kampaň bez problému. Do kampaně však neinvestovala 

příliš mnoho finančních prostředků, a tak nebylo překvapením, kdyţ Fischerová 

neuspěla jiţ v prvním kole.
42

 

Prvním kandidátem, který byl nominován politickým sborem, byl Přemysl Sobotka. 

Konkrétně jej nominovalo padesát jedna poslanců. Tento senátor ODS byl v době voleb 

váţeným politikem dlouho působícím v čele horní komory českého parlamentu. Z mého 

pohledu bylo velkým překvapením, ţe při volbě obdrţel velmi málo hlasů (ze všech 

kandidátů dostal druhý nejmenší počet hlasů), a tak se samozřejmě nedostal ani do kola 

druhého.
43

 

Číslo šest bylo vylosováno Miloši Zemanovi, který byl dalším z řady kandidátů 

navrţených občany. Ačkoliv by stejně jako Zuzana Roithová zřejmě nalezl podporu 

mezi poslanci a senátory, svou kandidaturu chtěl Zeman podloţit podporou z lidu, coţ 

se mu bez problému povedlo. Tento bývalý předseda ČSSD, jeţ zastával i funkci 

premiéra České republiky dokázal zejména díky zvládnutému finiši předvolební 

kampaně navzdory prvotním předpokladům, které stavěly Zemana aţ na druhé místo za 
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Fischera, zvítězit jak v prvním, tak ve druhém kole prezidentské volby, díky čemuţ od 

roku 2013 úřaduje jakoţto první lidem zvolený prezident.
44

 

Zřejmě nejvíce všeobecného rozruchu způsobil mezi klasicky vyhlíţejícími politiky 

profesor Vladimír Franz, který moţná i díky svému vzezření získal podporu napříč 

mnoha věkovými i sociálními skupinami obyvatelstva. Franz byl dalším z řady 

kandidátů, který se musel spolehnout na podpisy voličů, kterých nasbíral více neţ 

osmdesát tisíc, coţ ho bez problému opravňovalo k účasti v prezidentské volbě. Díky 

svému vymezení se proti tehdejšímu politickému dění získal na svou stranu mnoho 

příznivců, kteří leckdy hlasovali protestně proti ostatním prezidentským kandidátům.
45

 

Ačkoliv měl kandidaturu Jiří Dienstbier jistou ze strany senátorů a poslanců, rozhodl se 

sbírat podpisy mezi obyvateli ČR. Právě tento pokračovatel rodinné politické tradice, 

který byl nominován za stranu ČSSD, se stal tváří symbolizující moderní levicovou 

politiku, čímţ se stal největším konkurentem Miloše Zemana z levicového spektra. 

Jejich rivalita byla zřejmá ze všech předvolebních debat, které tito dva kandidáti 

absolvovali. Jiří Dienstbier vstupoval do volby jakoţto senátor za ČSSD, coţ z něj 

činilo známou politickou osobnost. Ani to však Jiřímu Dienstbierovi nestačilo k postupu 

do druhého kola.
46

 

Posledním kandidátem, který se zúčastnil prezidentských voleb, byl Karel 

Schwarzenberg. Tento velmi známý a ohromně populární politik, monstr zahraničních 

věci a současně také předseda pravicové TOP 09, byl třetím kandidátem, který se nechal 

nominovat skupinou poslanců. Konkrétně jej nominovalo 38 poslanců. Moţná i díky 

tomu, ţe byl Schwarzenberg vnímán jako pokračovatel „havlovské“ politické tradice, 

postoupil do druhého kola prezidentské volby. Ve volební kampani si vyslouţil podporu 

zřejmě od největšího počtu veřejně známých osobností. 
47

 

 

7.3 První kolo 

V prvním kole se utkalo devět kandidátů, mezi něţ bylo rozděleno více neţ pět milionů 

platných hlasů, volební účast přesáhla 61%. Nejvyšší volební účast byla v kraji 
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Vysočina, kde přesáhla 66%, nejniţší byla v Karlovarském kraji, kde přesáhla 52%. 

První kolo nabídlo několik překvapení. Prvním z nich bylo vypadnutí Jana Fischera, 

který obdrţel pouze 16,35% platných hlasů a umístil se na druhém místě. Dalším 

překvapením byl nad očekávání vysoký zisk počtu hlasů pro Jiřího Dientsbiera, který 

rovněţ obdrţel přes 16% platných, konkrétně pak 16,12%. Zajímavou strategii a jistou 

pragmatičnost ukázali ve svém volebním chování pravicoví voliči, kteří nerozdrobili své 

hlasy mezi více kandidátů, ale distribuovali je především Karlu Schwarzenbergovi, 

který díky zisku 23,4% platných hlasů postoupil po boku Miloše Zemana do druhého 

kola. 
48

 

Právě na tuto pravicovou pragmatičnost doplatil Přemysl Sobotka, který obdrţel pouze 

2,46% hlasů, coţ z něj učinilo kandidáta s druhým nejmenším počtem hlasů. 

 Jiţ několikrát jsem zmiňoval, ţe původními favority na postup do druhého kola byl 

tandem Fischer-Zeman. Tento tandem aţ do prosince 2012 vévodil většině 

předvolebních průzkumů renomovaných agentur. Díky této dominanci také byla dvojice 

Fischer-Zeman nejčastěji prezentována klasickými médii v poměrně vysokém mnoţství 

debat. Avšak na internetu se v období Vánoc objevily první výzvy, které nabádají voliče 

k volbě „rozumem“, tedy k rozhodování mezi skutečně pravicovým kandidátem 

Schwarzenbergem a levicovým Dientsbierem. Autoři těchto článků také velmi často 

upozorňovali na fakt, ţe tandem Fischer-Zeman cíleně spolupracoval na tom, aby oba 

jeho členové postoupili do druhého kola, ve kterém by přišla skutečná soutěţ.
49

 Právě 

tyto tendence sjednotily českou internetovou scénu a způsobily do jisté míry davové 

šílenství, které nabádalo voliče k protestnímu hlasování proti mnohokrát zmíněnému 

tandemu Fischer – Zeman.  Mnoho uţivatelů sociálních sítí začalo houfně šířit na svých 

profilech tyto sdělení, coţ v praxi přineslo ohromné mnoţství vzruchu, na který musela 

reagovat i klasická média.  Toto rychlé rozeslání sdělení, ţe je nutné bojovat proti 

„establishmentu“, jak tento tandem nazval ve svém článku Ján Simkanič, naplno 

ukázalo mobilizační sílu nových médií. Rozšíření takovéhoto sdělení dříve trvalo dny či 

spíše týdny, před prezidentskými volbami to trvalo pouhé hodiny. Například na 

Facebookovém profilu Karla Schwarzenberga přibylo dle dostupných informací za 

poslední týden před kampaní cca sto tisíc fanoušků, coţ je naprosto neuvěřitelný počet. 
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Tento boj proti zaběhnutému establishmentu ukázal, ţe sociální sítě mají velký 

potenciál ve volebním marketingu, nicméně je nutné si uvědomit, ţe chování uţivatelů 

je nevyzpytatelné, coţ je způsobeno velkou svobodou projevu na internetu. S touto 

svobodou se samozřejmě pojí i fakt, ţe ačkoliv někteří kandidáti vynaloţili na kampaň 

na sociálních médiích značné finanční prostředky, nepřineslo jim to více voličů. Díky 

masivní akci probíhající zejména na Facebooku dokázal Karel Schwarzenberg postoupit 

z druhého místa do druhého kola prezidentské volby navzdory tomu, ţe ještě 14 dní 

před volbami byl stále na čtvrtém aţ pátém místě předvolebních průzkumů.
50

 Prvním 

postupujícím se stal se ziskem více neţ 24% hlasů Miloš Zeman, který si taktéţ oproti 

průzkumům polepšil na úkor Jana Fischera o jednu příčku. 

 

7.4 Druhé kolo 

Jestliţe jsem psal o masové akci, která se strhla v nových médiích před prvním kolem 

volby, musím nazvat dění na sociálních sítích před druhým kolem doslova davovým 

šílenstvím. Je zřejmé, ţe sociální sítě jsou doménou spíše mladších vrstev obyvatelstva, 

mezi kterými byl favorizován daleko více Karel Schwarzenberg. To, ţe sociální sítě 

rozhodly o výsledku volby v prvním kole, však neznamená, ţe jsou všemocné. Před 

druhým kolem dostávali kandidáti stejné mnoţství prostoru v médiích, čímţ byl symbol 

boje proti establishmentu eliminován. Významným hráčem na sociálních sítích byl také 

Vladimír Franz, který v prvním kole neuspěl, a tak se očekávalo, na čí stranu se ve 

druhém kole přikloní. Pro mnohé bylo velkým překvapením, kdyţ se tento neúspěšný 

kandidát přiklonil na stranu Miloše Zemana, čímţ ukázal i svým podporovatelům 

v nových médiích, ţe s Milošem Zemanem by se mělo v tomto internetovém prostoru 

počítat.  

Daleko významnější roli však sehrála před druhým kolem klasická média, zejména pak 

televizní debaty, ve kterých Zeman ukázal naplno své rétorické dovednosti, kdyţ 

dokázal obratně vyuţít některých chyb svého soka. Díky jiţ zmíněným rétorickým 

dovednostem a větší tvrdosti dokázal Miloš Zeman ve druhém kole prezidentské volby 

zvítězit, čímţ se stal prvním prezidentem se silnou podporou z lidu. 
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7.5 Analyzované proměnné 

Jiţ v kapitole věnované metodologii je zmíněno, ţe díky QCA je moţné analyzovat 

značné mnoţství proměnných. Metoda QCA také umoţňuje zjišťovat, které proměnné 

jsou pro výsledek analýzy klíčové, a které nikoliv. Právě díky tomuto faktu jsem tedy 

schopen vyvrátit či potvrdit mou hypotézu, ţe sociální sítě, zejména pak Facebook 

sehrávají ve volebních kampaních důleţitou roli, a ţe bez jejich aktivního vyuţívání by 

kandidáti nedosáhli dobrých výsledků. 

Proměnné, které do své analýzy zahrnuji, jsou tyto: 

1) Typ nominace 

2) Politická aktivita 

3) Celkový objem financí vynaloţených na kampaň 

4) Počet obdrţených hlasů v 1. kole volby 

5) Uţívání Facebooku v předvolební kampani 

6) Uţívání Youtube v předvolební kampani 

7) Uţívání Twitter v předvolební kampani 

8) Počet fanoušků, sledujících a odběratelů na sociálních sítích souhrnně 

Typ nominace je zřejmou proměnnou, která se nabízí ke zkoumání, pro potřeby analýzy 

QCA jej musím rozlišit na dva „podtypy“ – tedy na nominaci politickou a nominaci 

občanskou. Občanská nominace je označena v analýze jedničkou, politická nulou. 

V praxi by se nic nestalo, kdyby bylo toto označení naopak. Aby nedošlo k chybě 

v interpretaci výsledku, je však nutné dávat zvýšený pozor na toto označení. 

Politická aktivita je proměnná, která ukazuje, zda byl kandidát v době předvolební 

kampaně politicky aktivní či ne. Jako krajní datum politické aktivity beru rok 2010. 

Kandidáti, kteří byli politicky aktivní do roku 2009 včetně, avšak od roku 2010 aţ do 

oznámení své prezidentské kandidatury nebyli aktivní, jsou pro účely analýzy 

povaţováni za politicky nečinné. Za politickou aktivitu povaţuji nejen aktivní 

vykonávání politické funkce, ale také pokusy o kandidaturu na nějakou z politických 

funkcí. Z devíti kandidátů jsem nakonec dospěl pouze ke dvěma z nich, kteří byli po 

delší dobu mimo politické dění, prvním byl Vladimír Franz, který přišel z čistě kulturní 

sféry, druhým pak Miloš Zeman, který se na dlouhou dobu od politiky odmlčel. U 

druhého jmenovaného je však nutné podotknout, ţe ačkoliv se sám aktivně nezapojoval 

po dlouhou dobu do politického dění, existovala v České republice politická strana 

nesoucí jeho jméno jako symbol tradiční „zemanovské“ levicové politiky. 
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Objem vynaloţených financí je proměnnou, u které jsou snad nejvíce patrné rozdíly 

mezi jednotlivými kandidáty. Hranice byla vytyčena mezi kandidáty, kteří do 

předvolební kampaně investovali milionové sumy a mezi kandidáty, kteří investovali do 

kampaně sumy maximálně v řádech stovek tisíců. Vysoké finanční sumy investované do 

kampaně se odrazily především ve formě kampaně, která byla vedena mimo virtuální 

prostor. Předvolební kampaň vedená na sociálních sítích je zpravidla nejlevnější formou 

kampaně, ve které jsou placeny pouze náklady na lidské zdroje, tedy na správce stránek 

a podobně. V ostatních formách kampaně je nutné zaplatit velké finanční obnosy i za 

materiální zajištění kampaní, tedy různé letáky, propagační předměty, billboardy atd. U 

kandidátů, kteří byli pro potřeby analýzy označeni jako kandidáti s velkým finančním 

kapitálem vyhrazeným na předvolební marketing je tedy označena tato proměnná 

jedničkou, u těch, kteří neinvestovali do kampaně milionové sumy, je označena nulou. 

Počet obdrţených hlasů v prvním kole volby je proměnnou, který by měl oddělit 

„úspěšné“ kandidáty od kandidátů „neúspěšných. Za úspěšné kandidáty by se po prvním 

kole mohli povaţovat nejspíše pouze první dva, tedy postupující kandidáti, nicméně pro 

účely analýzy povaţuji za úspěšné všechny kandidáty, kteří obdrţeli více neţ tři sta 

padesát tisíc hlasů, tedy kandidáty na prvním aţ pátém místě. Tato proměnná je 

povaţována i za výslednou proměnnou analýzy, tedy za proměnnou, ke které je hledaná 

kauzalita. 

Pro pátou, šestou a sedmou proměnnou je shodné, ţe bude rozlišeno mezi tím, zda 

kandidáti aktivně vyuţívali tato nová média. Je zřejmé, ţe všichni kandidáti měli svou 

stránku na Facebooku, svůj kanál na Youtube či profil na Twitteru, ne všichni jej však 

vyuţívali aktivně. 

Počet fanoušků souhrnně je proměnnou, která kombinuje tři předchozí proměnné. Pro 

to, aby byla existence tohoto faktoru brána v potaz (aby byla proměnná označena 

jazykem výrokové logiky jedničkou), jsem stanovil souhrnnou hranici sedm set padesát 

tisíc fanoušků. Tato hranice se po součtu fanoušků, odběratelů je odvozena od 

propastného rozdílu mezi čtyřmi kandidáty, kteří tuto hranici překročili a zbytkem 

analyzovaného vzorku, který se k této hranici zdaleka nepřiblíţil. Pro účely finální 

analýzy jsem pátou, šestou a sedmou proměnnou zredukoval právě do této osmé 

výsledné. 
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7.6 Průběh analýzy 

Pro správný průběh analýzy je nutné stanovit si proměnnou, pro kterou je hledána 

kauzalita. V případě této konkrétní analýzy se snaţím na základě několika proměnných 

určit, zda je pouţívání nových médií v kampani klíčovým prvkem nebo naopak tomu 

tak není. Pro nalezení kauzality jsem zvolil další faktory jiţ výše popsané, které 

předvolební kampaň pro Prezidentské volby 2013, potaţmo výsledek prvního kola 

voleb nejvíce ovlivnily.  

 

7.7 Výsledek analýzy 

Jak je jiţ z vizualizace výsledku zřejmé, zisk hlasů je zpravidla podmíněn kombinací 

více proměnných. Software Tosmana, který slouţí pro analytiky vyuţívající metodu 

QCA přišel s pěti variantami řešení, které se pokusím interpretovat. Po interpretaci je 

nutné také převést teoretické modely do reálných situací či nikoliv. Čtyři řešení jsou 

komplexní a absolutně platná, poté ještě páté řešení, které však má pouze 50% 

úspěšnost. 

Obr.2: Vizualizace výsledků analýzy QCA (zdroj: Vlastní zpracování) 
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1) K zisku vysokého počtu hlasů od voličů vedla kombinace pouze těchto prvků – 

kandidát byl politicky činný, musel na předvolební kampaň vynaloţit milionové 

částky, byl nominován občanskou cestou a zároveň ke své předvolební kampani 

nepotřeboval ani Facebook, ani nová média jako celek. Toto řešení je platné pro 

Jana Fischera 

2) Kandidát obdrţel vysoký počet hlasů, ačkoliv nebyl politicky činný. Dále byl 

nominován občanskou cestou, vynaloţil milionové částky na předvolební 

kampaň, a ačkoliv neslavil úspěch na sociálních sítích globálně, tak aktivně 

vyuţíval Facebook pro svou volební kampaň.  Tato kombinace faktorů je platná 

v případě Miloše Zemana. 

3) Kandidát obdrţel vysoký počet hlasů z důvodu, ţe aktivně vyuţíval jak 

Facebook, tak i ostatní nová média při své volební kampani. Dalším kritériem 

pro úspěch byla nominace občanskou cestou. K úspěchu není potřeba v tomto 

případě vynaloţit milionové částky na předvolební kampaň. Díky této kombinaci 

faktorů uspěl Vladimír Franz. 

4)  Poslední absolutně platnou moţností je, ţe kandidát byl politicky činný, 

vynaloţil na kampaň velký finanční kapitál, a i přesto, ţe nebyl na sociálních 

sítích úspěšný globálně, tak měl mnoho fanoušků na Facebooku. Takovýto 

výsledek je podmíněn politickou nominací. Tato kombinace faktorů přinesla 

úspěch Jiřímu Dientsbierovi. 

5) Poslední řešení není absolutně platné, nicméně je nutné jej prodiskutovat. 

Kandidát byl nominován politickou cestou. V předvolebním období byl politicky 

činný, do kampaně investoval vysoké mnoţství peněz, byl úspěšný na sociálních 

sítích globálně, díky čemuţ je zřejmé, ţe i na Facebooku byl aktivní a měl 

mnoho fanoušků. Jedná se o kombinaci více proměnných, která vedla k úspěchu 

u Karla Schwarzenberga, nicméně Přemyslu Sobotkovi stejná kombinace úspěch 

nepřinesla.  

Výsledek této analýzy není jednoznačný a vţdy je třeba brát v potaz více 

proměnných. Snaţíme li se však hledat nějaké obecnější tendence, dospějeme 

k tomu, ţe aby byl kandidát úspěšný, existují určité prvky, na které je třeba klást 

větší důraz neţ na ostatní.  
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Prvním z těchto prvků je určitě vynaloţení většího mnoţství finančních prostředků 

do předvolební kampaně. Tento element se objevuje ve čtyřech z pěti kombinací 

výsledků, tudíţ jej lze brát jako prvek důleţitý.  

Druhým důleţitým faktorem se ukázalo aktivní vyuţívání Facebooku ve volební 

kampani. Tento prvek je opět platný ve čtyřech z pěti výsledků, přičemţ v pátém 

případě, tedy u Jana Fischera by bylo při nepatrně jiném nastavení hraniční hodnoty 

pro tuto proměnnou platné taktéţ. Právě u tohoto bodu se ukazuje, jak náročné je 

pro badatele stanovit hranici, kdy bude daný ukazatel označen jedničkou či nulou. 

Proto je nutné nespoléhat pouze na čistě strojové čtení výsledků a je nutné uvědomit 

si, ţe u některých hodnot bylo toto nastavení velmi blízko hranici, tudíţ jej nelze 

opomenout při explanaci výsledků. 

U dalších proměnných uţ byla situace vyrovnaná, tudíţ nelze specifikovat blíţe, do 

jaké míry ovlivnily voliče při rozhodování, komu mají svůj hlas adresovat. To, zda li 

byl kandidát nominován díky sběru podpisů nebo byl nominován díky podpoře ze 

strany zákonodárců, nehraje dle mé analýzy ţádnou podstatnou roli. Toto se ostatně 

prokázalo i při samotné prezidentské volbě, kdy do druhého kola postoupil jeden 

kandidát s občanskou nominací a druhý kandidát s nominací od poslanců a senátorů.  

 

U obou kandidátů lze předpokládat i to, ţe kdyby se snaţili získat nominaci 

opačným způsobem, zřejmě by, dle mého názoru ve své snaze uspěli. 

Zajímavým poznatkem je i to, ţe kandidáti nepotřebovali ke svému úspěchu veškerá 

nová média, nýbrţ jen Facebook. Tato informace potvrzuje velmi silnou pozici 

Facebooku mezi sociálními sítěmi. Tato pozice je podmíněna zejména víceletou 

tradicí této sítě oproti Twitteru a větší multifunkčností oproti Youtube. 

Pátý výsledek analýzy obsahuje kombinaci proměnných, kdy kandidát vyuţívá při 

své předvolební kampani aktivně Facebook a zároveň vynakládá velké finanční 

objemy peněz na kampaň. Výsledek byl kladný však jen u jednoho ze dvou 

kandidátů. Otázka proč tomu tak bylo má velmi snadné rozřešení. Oba kandidáti 

byli pravicoví politici, oba byli známými tvářemi. Důleţitým faktorem, který však 

ovlivnil pravicové voliče, byla jiţ dříve zmíněná pragmatičnost voličstva, kdy 

pravicoví voliči dali přednost jednomu kandidátovi před druhým, ačkoliv by v praxi 

neměli morální problém zvolit druhého z nich. Voliči touto pragmatičností dali šanci 

alespoň jednomu z pravicových kandidátů k postupu do druhého kola, čímţ se 

vyhnuli pro ně nedobrému výsledku a postupu tandemu Fischer-Zeman. Karel 
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Schwarzenberg byl pro voliče více charismatickým politikem a zejména pak 

pokračovatelem havlovské tradice, čímţ byl pro pravicové voliče přijatelnějším 

kandidátem. 
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Závěr 

Tato diplomová práce si kladla dva zásadní cíle. Prvním z nich bylo představení 

nepříliš známé metody pro výzkum v sociálních vědách, tedy představení metody 

QCA, která má blíţe spíše k matematickým či statistickým metodám.  

Jak je zřejmé, tato metoda je zajímavou alternativou k jiným častěji pouţívaným 

metodám. Na rozdíl od jiných metod, které jsou uţívány pro společenskovědní 

obory, nabízí QCA uplatnění při zkoumání většího počtu analyzovaných vzorků. 

Mnou předloţená analýza prvního kola prezidentské volby 2013 není díky poměrně 

malému počtu zkoumaných případů (devět případů), optimální ukázkou této 

metody, nicméně na vysvětlení jejího fungování velmi dobře postačí.  

Zajímavým specifikem této konkrétní QCA analýzy je i to, ţe oproti klasickým 

případům nenabídla tato konkrétní analýza tři typy řešení, o kterých jsem se zmínil 

v kapitole Metodologie, nicméně pouze jeden typ řešení. Tento typ řešení byl 

softwarem Tosmana, který je jedním ze dvou uţívaných počítačových programů pro 

výpočet této analýzy, označen jako minimální řešení. Oproti jiným modelovým 

studiím QCA se ale jednalo o minimální řešení, které bylo svým rozsahem nezvykle 

široké. Tato rozsáhlost minimálního řešení je způsobena právě poměrně malým 

počtem prezidentských kandidátů. U analýz QCA se běţně pracuje i se vzorky 

čítajícími desítky případů, které ačkoliv působí velmi rozdílně, tak jsou spojovány 

různými prvky a při kalibraci pravdivostních hodnot u jednotlivých proměnných lze 

nastavovat mantinely oddělující hodnoty pravda/nepravda flexibilněji.  Tradičně 

bývá minimální řešení spojováno se dvěma či třemi proměnnými, v mém případě 

bylo těchto proměnných více.  

Druhým cílem bylo zodpovězení otázky, zda lze v dnešní době zaznamenat volební 

úspěch bez pouţití nových médií. Jiţ zmíněná analýza QCA prokazuje, ţe bez 

sociálních sítí, konkrétně pak zejména bez uţívání Facebooku téměř není moţné 

uspět. Dokonalým příkladem hovořícím za vše byla kampaň Karla Schwarzenberga 

před prvním kolem prezidentské volby, která jej z pozice outsidera posunula aţ na 

druhé místo, které vyneslo Karlu Schwarzenbergovi postup do druhého kola. Právě 

tato kampaň, která byla vedena primárně na Facebooku, dokázala přesvědčit velké 

mnoţství voličů, kteří leckdy změnili své původní preference a nakonec 

Schwarzenberga volili. Velký vliv měla v tomto ohledu i propagační videa od 

mnoha veřejně známých obyvatel ČR, jeţ vyslovili Karlu Schwarzenbergovi 
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podporu. Podobným příkladem je i úspěšná kampaň politického hnutí ANO ve 

volbách do Poslanecké sněmovny 2013, kdy voliči měli moţnost sledovat například 

nejznámějšího českého hokejistu Jaromíra Jágra po boku lídra hnutí Andreje Babiše. 

Druhou podmínkou, která však vyšla díky QCA analýze najevo byla i nutnost 

investovat do volební kampaně velké mnoţství finančních prostředků, z čehoţ jasně 

vyplývá, ţe kampaň vedená pouze jednostranně v nových médiích úspěch přináší 

jen zřídka. Politické subjekty si musí uvědomit, ţe cesta k volebnímu úspěchu vede 

téměř výhradně přes komplexní kampaň, která kombinuje klasické prvky (plakáty, 

billboardy, setkávání se s voliči tváří v tvář…) s prvky moderními (prezentace na 

Facebooku, propagační videa na Youtube….). 

V dílčí analýze úspěšnosti jednotlivých politických stran při volbě do PS 2013 jsem 

se pokusil poukázat na moţné nové metody pro výpočet úspěšnosti jednotlivých 

kampaní mezi uţivateli Facebooku. V této analýze jsem objevil zajímavé informace. 

Konkrétně se jednalo o zjištění úměrnosti mezi počtem fanoušků stran politických 

subjektů a měrou jejich aktivity. Na základě analyzovaných dat bylo zjištěno, ţe čím 

více fanoušků daný politický subjekt na sociálních sítích má, tím více klesá míra 

zapojení jeho fanoušků do kampaně. Toto zjištění lze vysvětlit i tím, ţe Facebook je 

v době krátce před volbami zahlcen do takové míry předvolebními reklamami a 

aktualizacemi politických subjektů, ţe mnoho uţivatelů uţ ani necítí potřebu dále 

přeposílat původní sdělení. Uţivatelé zkrátka nabývají dojmu, ţe další sdílení 

informací, které poskytnou dané politické subjekty, by bylo kontraproduktivní. Dále 

si také tuto úměru vysvětluji tím, ţe mezi fanoušky, jejichţ počet běţně v českých 

podmínkách přesahuje desítky tisíc, koresponduje se socio-demografickým 

rozloţením společnosti. V takto velké skupině obyvatelstva zkrátka není kaţdý 

člověk stejně politicky aktivní, neřkuli přímo politicky radikální natolik, aby veřejně 

dával na odiv své politické preference. Opačným přístup lze sledovat mezi fanoušky 

extremistických stran, kteří jsou velmi radikální a v kampaních zpravidla patří 

k nejaktivnějším. Tato aktivita je do jisté míry způsobena i tím, ţe stoupenců 

radikálních stran je daleko méně neţ u klasických politických stran, coţ však 

způsobuje a podporuje jejich touhu rozšířit své politické myšlenky mezi většinovou 

společnost. 

V mé diplomové práci byly také popsány tři signifikantní kampaně, které svou 

zajímavostí oslovily tisíce voličů a změnily volební výsledky. Tyto kampaně by 

měli externí volební konzultanti dozajista znát. Ačkoliv například kampaň ODS 
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vymyšlená zejména pro Twtiter obsahovala velké chyby, jednalo se o první masivní 

kampaň svého druhu. Pokud se do budoucna tvůrci volebních kampaní poučí, mohly 

by Twitterové kampaně do budoucna vzbuzovat více ohlasů. Samozřejmě ale bude 

také záleţet na tom, zda si Twitter nalezne cestu do chytrých přístrojů českých 

voličů. Prozatím k tomu má nakročeno velmi razantně. 
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SUMMARY 

The aim of this diploma thesis was to answer the question whether new media 

play a key role in the election campaign. To answer this question author used 

quantitative-comparative analysis  - the QCA. The research led the author to the 

conclusion that the new media, especially Facebook play a significant role in the 

election campaign, however, new media must be complemented by other elements of 

the election campaign. Especially good financial background allows candidates to 

achieve good electoral results, because candidates, who spend more money on electoral 

campaign usually succeed more than other candidates. 
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Tosmana Report 
  
Algorithm: Quine 
File:  
Settings: 
 Minimizing Value 1  
 including   
 
Variable Settings: 
 
Name        Thresholds 
Pol.Activity  -- 
Finance ��  -- 
Facebook ��  -- 
Youtube ��  -- 
Fans ��     -- 
Success     -- 
 
Truth Table: 
  
v1: Pol.Activity v2: Finance �� 
v3: Facebook �� v4: Fans �� 
v5: nomination 
 
O:  Votes �� id:  Name    
  
v1 v2 v3 v4 v5 O id 
1 0 0 0 1 0 Roithová,Fischerova 
1 1 0 0 1 1 Fischer 
1 0 0 1 1 0 Bobosikova 
1 1 1 1 0 C Sobotka,Schwarzenberg 
0 1 1 0 1 1 Zeman 
0 0 1 1 1 1 Franz 
1 1 1 0 0 1 Dientsbier 
 
  
Result: 
 
 Pol.Activity{1} * Finance ��{1} * Facebook ��{0} * Fans ��{0} * 
nomination{1} + Pol.Activity{0} * Finance ��{1} * Facebook ��{1} * Fans 
��{0} * nomination{1} + Pol.Activity{0} * Finance ��{0} * Facebook ��{1} * 
Fans ��{1} * nomination{1} + Pol.Activity{1} * Finance ��{1} * Facebook 
��{1} * Fans ��{0} * nomination{0}  
 (Fischer) (Zeman) (Franz) (Dientsbier) 
 
 
Created with Tosmana Version 1.302 

Přílohy 

Příloha č. 1: Pravdivostní tabulka + řešení analýzy QCA (tabulka) 
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Příloha č.2:Teze diplomové práce 

 

Vymezení tématu 

Hlavním cílem mé diplomové práce bude seznámení čtenáře s problematikou uţívání 

takzvaných „nových médií“ ve volebním marketingu. Tento fenomén zaznamenává 

celosvětově v posledních letech velký rozkvět, a proto povaţuji za důleţité pokusit se 

analyzovat, do jaké míry mají „nová média“ vliv na volební výsledky. Svou analýzu 

chci provádět na volebních kampaních a volebních výsledcích od počátku 21. století, 

kdy se začaly objevovat ve větší míře nové způsoby vedení volebních kampaní, aţ do 

současnosti. Zvláštní pozornost chci v práci věnovat českým prezidentským   volbám  

2013,  ve kterých sehrála nová média zatím největší roli.  

 

Hypotéza  

Cílem mé práce je zmapovat fungování nových médií v politickém ţivotě, tedy nejenom 

bezprostředně před blíţícími se volbami, ale i v průběhu období mezi volbami. Nabízí 

se tedy otázka, do jaké míry závisí volební úspěch kandidátů na jejich působení v rámci 

sociálních sítí. Domnívám se, ţe v dnešní době je právě vyuţívání nových médií 

(sociálních sítí…) politickými subjekty klíčovým prvkem, který rozhoduje o úspěšnosti 

daných politických subjektů. Toto tvrzení se pokusím v diplomové práci podrobit 

podrobnějšímu zkoumání. Aby bylo toto zkoumání však moţné, je nutné objasnit a 

definovat pojem „nová média“.  

 

K případnému potvrzení či vyvrácení mého tvrzení vyuţiji příkladu české prezidentské 

volby 2013 a dále příkladu voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 2009. 

Předpokládaným cílem mé práce je tedy zjištění míry důleţitosti či postradatelnosti 

nových médií ve volebním marketingu. Konkrétně se v práci pokusím potvrdit (či 

vyvrátit) hypotézu, ţe uţívání nových médií je klíčovým faktorem volebního 

marketingu, bez kterého nelze uspět v ţádném typu voleb.  

Aby však byla práce úplná, pokusím se čtenáři poskytnout i jisté historické shrnutí a 

milníky v pouţívání nových médií v politickém ţivotě. Právě zachycení proměn ve 

vyuţívání tohoto nového typu volebního marketingu dokreslí fakt, do jaké míry jsou 

nová média uţitečným či naopak zbytečně přeceňovaným prvkem volebních kampaní či 

do jaké míry jsou nová média uţitečná v mezivolebních obdobích.  
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Metodologie  

 

Proto, abych se mohl pokusit vyvrátit, či naopak potvrdit mou hypotézu plánuji provést 

dotazníkové šetření. Toto šetření plánuji provést několika formami, jak standardním 

tázáním se „tváří v tvář“, tak samozřejmě dotazováním se právě skrze nová média. Tato 

získaná data poté budou muset být podrobena statistická analýze. Jako vhodná a 

poměrně zajímavá metoda se nabízí analýza QCA . Tato relativně mladá metoda 

umoţňuje uţivateli na relativně velkém mnoţství případů zkoumat kvalitativní 

proměnné, čímţ se nestává „pouhou“ statistikou, ale zároveň umoţňuje díky základům 

výrokové logiky kvalitativně vysvětlovat zkoumané otázky. Pro část mé práce, která se 

bude týkat aktivity českých politických subjektů v rámci nových médií, také budu muset 

provést statistické šetření, které bude probíhat analytickým sběrem dat právě například 

ze sociálních sítí apod., kde dané subjekty „fungují“.  

 

Dalším důleţitým prvkem bude také analýza dat sebraných přímo z profilů politických 

subjektů na sociálních sítích a v dalších médiích. Tato data samozřejmě nesmí uniknout 

mé pozornosti. Na jejich základě dojde také ke zhodnocení důleţitosti nových médií.  

 

Práci plánuji rozdělit do pěti kapitol. Úvodní kapitola by měla čtenáře seznámit s 

předpokládaným cílem zkoumání a volbou metody. Dále v této kapitole bude metoda 

zevrubněji vysvětlena. Následující kapitola by měla čtenáře zasvětit do problematiky 

nových médií. O jaká se konkrétně jedná i o jejich funkčnost, dostupnost pro uţivatele 

apod. Třetí kapitola bude věnována politickým subjektům, které vyuţívají nových 

médií. Primárně se budu věnovat subjektům, které ve volbách uspěly, tj. parlamentním 

stranám (v případě analýzy současného dění), europoslancům (zvoleným v roce 2009) a 

dále devítce kandidátů, kteří se zúčastnili prvního kola prezidentské volby. Okrajově se 

budu věnovat i politickým subjektům, které vyuţívají nová média zejména z 

„mobilizačních“ důvodů, tj. extremistickým stranám. Právě toto vyuţívání nových 

médií výše jmenovanými politickými subjekty se pokusím podrobit hlubší analýze jiţ 

zmíněným sběrem dat. Čtvrtá kapitola bude věnována samotnému dotazníkovému 

šetření, jehoţ cílem bude zjistit skutečné dopady volebních kampaní v nových médií na 

společnost. V rámci dotazníků se chci zaměřit zejména na to, jestli jsou kampaně dobře 
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zacílené na různé sociální kategorie případných voličů, a do jaké míry je poté toto 

zacílení kampaní konvertováno v obdrţené hlasy od voličů. V následující kapitole bude 

právě na základě sebraných dat provedena analýza vlivu nových médií na volební 

výsledky voleb do Evropského parlamentu a české prezidentské volby. V závěru práce 

dojde ke zhodnocení mé výzkumné činnosti a následnému potvrzení či vyvrácení 

stanovené hypotézy.  
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Diplomová práce Nová média jako klíčový faktor volebního marketingu

Name Nomin. PA Fin. 1 Fin.2 Votes Votes 2 FB 1 FB 2 YT 1 YT2 TW 1 TW 2 Fans Fans 2 Success

Roithová obč. 1 672 734 0 255 045 0 2732 0 62 254 0 164 0 65 150 0 0

Fischer obč. 1 12 690 298 1 841 437 1 8861 0 70 563 0 96 0 79 520 0 1

Bobošíková obč. 1 40 255 0 123 171 0 NE 0 791 809 1 153 0 793 580 1 0

Fischerová obč. 1 125 027 0 166 211 0 7584 0 213 547 1 315 0 221 446 0 0

Sobotka pol. 1 16 675 662 1 126 846 0 10432 1 1 613 871 1 680 1 1 624 983 1 0

Zeman obč. 0 22 719 749 1 1 245 848 1 47513 1 195 919 1 2 532 1 245 964 0 1

Franz obč. 0 433 754 0 351 916 1 63826 1 712 783 1 256/0 0 776 609 1 1

Dientsbier pol. 1 10 066 200 1 829 297 1 4500 1 23 055 0 922 1 28 477 0 1

Schwarzenberg pol. 1 36 359 550 1 1 204 195 1 184879 1 2 258 721 1 14503 1 2 458 103 1 1

Příloha č.3 - Výchozí tabulka - QCA analýza
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