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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje využití politického marketingu na regionální a senátní 

úrovni v roce Ň016 hnutím ůNO Ň011 v Pardubickém kraji. Jedná se o ucelenou 

komparativní analýzu o využití vybraných nástroj  politického marketingu, jejich podob  

a zp sobu fungování b hem regionálních a senátních voleb v roce Ň016. Práce se zabývá 

teorií politického marketingu, zejména se jedná o jeho vymezení a porovnání 

s marketingem ekonomickým s d razem na odlišnosti. Podoba politického marketingu a 

zp sob jeho fungování se do značné míry odvíjí od volebního systému. Z tohoto d vodu 

obsahuje práce srovnání volebních systém  do krajských zastupitelstev a Senátu 

Parlamentu České republiky. St žejní část práce p edstavuje praktická část, která 

srovnává podobu, pr b h a zp sob fungování vybraných aspekt  politického marketingu 

v rámci volebních kampaní b hem krajských a senátních voleb. Práce se zam uje 

zejména na specifika odlišných volebních kampaní, které jsou realizovány jedním 

politickým subjektem ve stejném prostoru a čase, avšak p i p íležitosti odlišných druh  

voleb. 
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Abstract 

This diploma thesis analyzes the aplication of political marketing at the regional 

and senate level in 2016 by the movement ANO 2011 in the Pardubice Region. This is a 

comprehensive comparative analysis of the use of selected instruments of political 

marketing, their form and manner of functioning at regional and senate elections in 2016. 

The thesis deals with the theory of political marketing, especially its definition and 

comparison with economic marketing with emphasis on its differences. The form of 

political marketing and its way of functioning differs considerably based on electoral 

system. For this reason the thesis includes a comparison of the electoral systems to 

regional councils and to the Senate of the Parliament of the Czech Republic. The main 

part of the thesis is a practical, which compares the form, course and way of functioning 

of selected aspects of political marketing within the election campaigns during the 

regional and senate elections. The thesis focuses on the specifics of various election 

campaigns that are implemented by one political subject in the same space and time, but 

on different types of elections. 
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Úvod 

Konkurenční prost edí v oblasti politické sout že je dnes považováno za n co 

naprosto b žného. Nicmén  nebylo tomu tak vždy. Jedná se o výsledek p sobení n kolika 

r zných faktor . Jedním z nich je existence sout živého politického systému, který vznikl 

v d sledku pádu komunistického režimu. Díky rozmachu technologického odv tví došlo 

k masovému rozší ení nejen p ístupu k informačním zdroj m, jako je internet, televize 

nebo rozhlas, ale i k expanzi samotných informací. V d sledku toho došlo k racionalizaci 

volebního chování. Voliči stále mén  d v ují politik m a polickým stranám a více se 

spoléhají na sv j vlastní úsudek. Tyto zm ny nutí politické strany ke zkvalit ování 

organizace volebních kampaní a p izp sobování volebních program  zájm m volič  

skrze marketingové techniky.  

M žeme narazit na mnoho kampaní, které jsou od pohledu odlišné, a p esto mají 

mnoho společného. Volební kampan  se stále více profesionalizují a zv tšuje se d raz na 

aplikaci r zných marketingových nástroj  nebo strategií. Politický marketing je úzce 

spjat s ekonomickým marketingem. Dochází k aplikaci a p enášení nástroj  

ekonomického marketingu, technik a model  do oblasti politického prost edí. Setkáváme 

se s pr zkumy volebního trhu nebo ve ejného mín ní, testování volebních slogan , 

stanovení strategií, segmentací volebního trhu nebo cílení na klíčové segmenty. Tyto 

postupy jsou následn  využity p i tvorb  volebních program , p íprav  a organizaci 

kampaní, komunikaci nebo p íprav  samotných kandidát . Všechny tyto procesy 

probíhají s jediným cílem a tím je maximalizace volebního výsledku.  

Volební kampan  p edstavují dynamicky a neustále se vyvíjející se oblast, jejíž 

pokroky lze vnímat prakticky s každou další kampaní.  Tento fakt lze podpo it i existencí 

celé ady odborných text  nejenom od zahraničních, ale i od tuzemských odborník . 

Nicmén  p esto zde existuje mnoho témat a otázek, které stojí za hlubší zkoumaní. 

Nap íklad stále se setkáváme s metodologickými kontroverzemi, které doprovázejí 

disciplínu poltického marketingu. Nap íklad neexistuje jednotný p ístup ke zkoumání 

volebních kampaní nebo vymezení klíčových aspekt  úsp šné volební kampan . P itom 

zodpov zení t chto otázek m že být nápomocné p i interpretaci a analýze volebních 

kampaní po volbách. Nap íklad do jaké míry má vliv politický marketing na volební 

výsledek? Podobné otázky p estavují pro politickou v du problematickou oblast, protože 

dosud neexistuje metodika, která by p esn  vyjad ovala vliv kampaní.  
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Téma práce ani zkoumaný politický subjekt jsem nezvolil náhodn . Volební 

kampan  v současnosti p edstavují z politologického hlediska d ležité téma, která vnáší 

nové perspektivy pohledu nap íklad na politické strany. Strany se uchylují stále čast ji 

k spolupráci s externími agenturami, což vede k ideologickému vyprazd ování stran, ale 

i ke snižování role stranického aparátu v samotné kampani a zm nám volební strategie.  

Politický marketing zaznamenává v posledních letech značný rozmach a expanzi  

i v Českém politickém prost edí. Platnost tohoto tvrzení lze podpo it nap íklad úsp šností 

ůNO Ň011, které se prakticky z neznámého politického subjektu stalo v p edčasných 

volbách Ň01ň druhou nejsiln jší politickou stranou a svoji dominanci potvrzuje i nadále.1 

Samoz ejm  tuto skutečnost nelze p ipisovat pouze dlouhodobé kampani. Vliv na volební 

úsp chy má nap íklad nespokojenost volič  s politikou establishmentu, odvád ná práce 

ANO 2011 nebo osobnost lídra hnutí ůndreje Babiše.  

Cílem této diplomové práce je vytvo it a poskytnout ucelenou komparativní 

analýzu podoby a využití metod politického marketingu v p ípad  ANO 2011 b hem 

regionálních a senátních voleb v roce Ň016 v Pardubickém kraji. P edm tem analýzy je 

podoba nástroj  politického marketingu. Zejména se jedná o marketinkový mix a jak ho 

ANO 2011 využilo b hem kampan . V práci jsem si stanovil celkem dv  hypotézy: Ě1.ě 

centralizace volební kampan  zvyšuje její efektivitu a vede tím i k vyššímu volebnímu 

výsledku, ĚŇ.ě d raz ve volební kampani na lokální témata s vazbou k regionu zvyšují 

pravd podobnost volebního úsp chu. V rámci zkoumání hypotéz jsem si stanovil t i 

výzkumné otázky: (1) V čem se liší volební kampa  na senátní a krajské úrovni z pohledu 

politického marketingu? (2.) Jaké nástroje politického marketingu a jakým zp sobem 

byly využity b hem krajské a senátní volební kampan ? (3.) Došlo k propojení 

jednotlivých volebních kampaní?  

Práce p edstavuje z hlediska metodologie o p ípadovou studii, která je založena 

na analytickém p ístupu. Ten používám p i vlastním monitorování regionálních, 

respektive senátních volebních kampaní. Konkrétn  budou analyzovány vybrané metody 

uplatn né v rámci volebních kampaní. V praktické rovin  budou analyzovány jejich 

 

 

 

                                                 
1 ůNO Ň011 zvít zilo nap íklad v roce Ň014 ve volbách do EP, kdy získalo p es 16,1ň % všech odevzdaných 
a platných hlas . Volebního vít zství ůNO Ň011 dosáhlo i v krajských volbách Ň016, kdy získalo volebního 
zisku p es Ň1,05 % (Volby.cz 2014; Volby 2016). 
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p ípravy a samotný pr b h. Vzhledem k faktu, že práce se zam uje na volební kampan  

v odlišných typech voleb, považuji za d ležité zmínit základní rozdíly mezi regionálními 

a senátními volbami. Pro tyto účely bude sloužit zejména platná právní úprava  

a informace o českých volebních kampaních nebo volební praxi. V praktické části práce 

využívám o ízené strukturované rozhovory s volebními manažery senátorské a krajské 

volební kampan .2  

Práce je rozd lena na teoretickou a praktickou část a skládá se z t í kapitol. Úvodní 

kapitola je naprosto st žejní pro uchopení praktické částí a je složena z p ti podkapitol. 

Je zde stručn  p edstaven obor politického marketingu, jeho definice a odlišnosti od 

ekonomického marketingu. D ležitou součástí je podkapitola v novaná odlišnostem mezi 

regionálním a senátním volebním systémem s ohledem na volební kampan . Další 

podkapitoly se v nuji novým komunikačním technologiím, marketingov  orientované 

kampani nebo brandingu v politickém marketingu.  Druhá kapitola je zam ena na 

teoretický model orientace strany od Jenifer Lees-Marshment a současn  i kritice tohoto 

konceptu. I p es výhrady n kterých autor  je tento model hojn  využíván. Praktickou část 

diplomové práce p edstavuje t etí kapitola v nující se senátní a krajské volební kampani 

v Pardubickém kraji v roce 2016. Zam uji se zde na vybrané aspekty politického 

marketingu a komparuji metody a zp sob jejich využívání v odlišných kampaních. 

Zam uji se nejen na jejich vizuální podobu, ale i zp sob organizace nebo odlišný zp sob 

komunikace.  

 V České republice neexistuje mnoho systematických politologických výzkum , 

které by se tomuto fenoménu adekvátn  v novaly a to navzdory tomu, že vliv volebních 

kampaní a politické komunikace na pr b h a výsledek voleb neustále roste. P esto lze 

konstatovat, že postupn  dochází k zapl ování prázdných míst v rámci této politologické 

subdisciplíny. Mezi nejvýznamn jší české odborníky, kte í p isp li k zapln ní této 

mezery, pat í Eva Lebedová Ěd íve Bradováě a ůnna Shavit Ěd íve Matuškováě. Eva 

Lebedová pat í mezi v bec první pr kopnice na politický marketing v českém 

akademickém prost edí. Její monografie Od lokálních mítinků k politickému marketingu: 

teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní (2005), pat í mezi základní 

literaturu v oblasti českého politického marketingu. Její dílo je pojato primárn  

 

 

 

                                                 
2 Mým p vodním zám rem byla i realizace krátkého dotazníkového šet ení mezi občany Pardubického 
kraje. Nicmén  od tohoto zám ru jsem upustil vzhledem k nízké vypovídající hodnot  takovéhoto šet ení.   
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teoreticky, nicmén  vzhledem k tomu, že se jedná o starší publikaci, bohužel nereflektuje 

aktuální nové trendy v této oblasti. ůnna Matušková se v nuje politickému marketingu 

zejména z pohledu praktického využívání politickými stranami. V tomto ohledu je 

naprosto st žejním dílem Politický marketing a české politické strany: Volební kampaně 

v roce 2006 (2010), který p edstavuje v bec první publikaci, která se v nuje politickému 

marketingu práv  z pohledu praktického fungování. Jistou nevýhodou zmín ných d l je 

jejich neaktuálnost, protože od publikování n kterých z nich uplynulo už více než 10 let. 

Nicmén  tento fakt neubírá jejich teoretické hodnot .  

Pom rn  zásadní publikace pro oblast politického marketingu p edstavuje sborník 

Teorie a metody politického marketingu (2012). Kolektiv autor  v čele s Romanem 

Chytilkem, Ottou Eiblem a ůnnou Matuškovou vytvo ili pom rn  unikátní sborník, který 

dlouho dobu český politický marketing postrádal. Na rozdíl od v tšiny publikací se 

nev nuje pouze aplikaci vybraných teorií a jejich testování na určitém úseku. Kniha je 

pojata s primárním cílem poskytnou p ehled o relevantních teoretických politicko-

marketingových koncept  a kv li tomu je velmi pozitivn  hodnocena. V poslední ad  

považuji za d ležité zmínit i činnost Institutu politického marketingu, který sice 

nep edstavuje z teoretického hlediska p ínosné publikace, nicmén  od p edčasných voleb 

Ň01ň pravideln  publikuje poznatky z prob hlých volebních kampaní. Jeho činnost tedy 

p edevším spočívá v zachycení aktuálních poznatk  odbornými autory.   

Oblast polického marketingu je p edm tem odborných publikací i v zahraničí. 

V této souvislosti je pot eba zmínit alespo  n která jména zahraničních autor , která jsou 

neodmysliteln  spjata s výzkumem politického marketingu. Jedním z nich je p ední 

sv tový expert na politický marketing Bruce Newman, který kombinuje znalosti 

z marketingu a v domosti z psychologie. Jeho díla The Marketing of the President 

(1994) a The Handbook of Political Marketing (1999) pat í mezi st žejní publikace v této 

oblasti. Velmi známou osobností je i Pippa Norris a nap íklad její studie Political 

communication (2004), která se v nuje vztahu politického marketingu k politické 

komunikaci a ve ejnému mín ní. V poslední ad  chci zmínit i britskou politoložku 

Jennifer Lees-Marshment. Ta ve své knize Marketing and Britis Political Parties (2001) 

p edstavila model tržn  orientované strany. Tento model vzbudil mezi teoretiky rozpaky 

a byl podroben kritice.  

Velkou výhodou zvoleného tématu je jeho aktuálnost. Existuje celá ada 

dostupných a relevantních zdroj . V práci rovn ž využívám mnoho článk  a komentá  
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k tomuto tématu.  Pro oživení a lepší orientaci v textu používám v práci grafy, tabulky  

a obrázky nebo schémata, které jsou vloženy p ímo do konkrétních částí práce.  



16 

 

1. Teorie politického marketingu a komunikace 

1.1 Politický marketing  

Co je to vlastn  politický marketing? D íve než se začneme zabývat samotnou 

definicí politického marketingu, je vhodné nastínit v jakém prost edí se v bec politický 

marketing pohybuje. Jedná se o oblast volebního trhu a n kte í auto i tento trh zužují 

pouze na trh volební v čase voleb. Nicmén  takovéto vymezení je pom rn  

problematické, protože n které politické subjekty vedou dlouhodobé politické kampan , 

kterými si budují vlastní značku.  

Politický marketing v dnešní dob  p edstavuje integrální součást moderního 

politického života. Prezidenti, premié i, minist i, politické strany a mnoho dalších, ti 

všichni dnes a denn  používají marketingové metody k dosažení vlastních politických 

cíl  ĚLees-Marshment 2007: 1). K pochopení fungování politického marketingu v České 

republice je nezbytné se zam it na samotný pojem politický marketing. Jenom tak lze 

posléze analyzovat jeho jednotlivé konkrétní prvky a jejich podobnosti a odlišnosti 

v komparativní perspektiv . Rozmach politického marketingu a jeho dynamický vývoj 

od druhé poloviny Ň0. století vzbudil značný zájem mezi badateli. I p estože se jedná 

 o pom rn  mladou disciplínu, pat í mezi plnohodnotné politologické oblasti výzkumu. 

V této souvislosti je vhodné zmínit, že politický marketing bývá p edm tem bohatých 

politologických diskuzí, které upozor ují jak na jeho pozitivní, tak i na negativní stránku.  

Obecn  panuje shoda, že politický marketing p ibližuje politiku blíže. Podává 

informace v atraktivním a jednoduchém formátu, který je srozumitelný pro širokou 

ve ejnost občan m ĚLilleker Ň005: 1ě. Na druhou stranu se pom rn  b žn  m žeme setkat 

s kritikou politolog , kte í kritizují jeho prodejní praktiky. N kte í z nich dokonce 

v politickém marketingu spat ují ohrožení samotné demokracie. 3  Politické strany stále 

čast ji používají pr zkumy ve ejného mín ní, podle nichž se snaží vytvo it co 

nejatraktivn jší nabídku. Takovýto zp sob vede k vyprazd ování politických stran  

a k jejich postupné ztrát . ideologie, navíc vede k personalizaci politiky. Tento vztah 

 

 

 

                                                 
3 V Českém akademickém prost edí upozor uje na negativní aspekty spojené s užíváním politického 
marketingu nap íklad Pavel Šaradín. Viz text ŠůRůDÍN, Pavel. Ohrožuje politický marketing demokracii? 
[online].  iHned.cz, Ř. června Ň07[cit. Ň017-04-ŇŇ]. Dostupné z: https://ihned.cz/c3-23217465-000000_d-

23217465-ohrozuje-politicky-marketing-demokracii. 
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vytvá í závislost strany na osobu lídra, protože strany nejsou schopny nabídnout 

dlouhodobé cíle.  Spíše prodávají populistické fráze, než nabízí skutečná ešení 

(Scammell 2014).  

ůnna Matušková upozor uje, že definiční problematika politického marketingu je 

nejednoznačná. Existuje celá ada definic a p ístup  k uchopení tohoto jevu ĚMatušková 

2012: 15). Z tohoto d vodu se často setkává s výhradami. Problémem je, že teorie 

politického marketingu je založena na p edpokladu analogie politické činnosti a tradiční 

podnikatelské činnosti.  Nap íklad klíčové prvky, jako jsou politický trh nebo produkt, 

jsou stále nedostatečn  definovanými marketingovými pojmy ĚNewman 2002: 55; 

O’Shaughnessy, Henneberg 2002: 95). 

Politický marketing má interdisciplinární povahu a zasahuje do n kolika v dních 

obor . Kv li tomu je jeho výzkum pom rn  specifický. Teoretické i metodologické 

tradice/p ístupy vychází nap íklad z politologie, marketingu, sociologie, psychologie 

a mnoha dalších v dních obor . Tyto obory politický marketing ovlivnily a obohatily jej 

o celou adu r zných nástroj , jako je pr zkum trhu, volební strategie nebo pr zkum 

ve ejného mín ní ĚMatušková Ň010: 14ě.  

 

1.1.1 Definice politického marketingu 

V bec poprvé pojem politický marketing použil v roce 1ř56 americký politolog 

Stanley Kelly, který se v noval profesionalizaci amerických volebních kampaní ĚWring 

1997: 5). Nicmén  jeho ko eny sahají až do procesu demokratizace, kdy došlo 

k postupnému zavedení všeobecného volebního práva. Rozdílné sociální skupiny, které 

disponovaly volebním právem, reprezentovaly odlišné pot eby a zájmy. Politické strany 

tak nutn  musely zm nit zp sob komunikace a p izp sobit ho novým podmínkám 

(Scammell 1995: 18-19).  

Politický marketing zaznamenal obrovský rozmach p edevším od druhé poloviny 

Ň0. století, kdy došlo k výraznému rozvoji informačních nebo telekomunikačních 

technologií. Tato revoluce zm nila nejen politický systém, ale i společnost. Rozvoj 

hromadných sd lovacích prost edk  p inesl globální expanzi aktuálních informací mezi 

obyvatele. Nové televizní nebo radiové p ijímače umožnily masov  čerpat nové 

informace, navíc došlo k podstatnému rozvoji společenského prostoru pro diskuzi nebo 

pro otvírání nejr zn jších témat ve společnosti ĚMacková Ň01Ň: ň06ě. Tato informační 
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evoluce m la za následek ješt  v tší racionalizaci volebního chování, které vytvá elo 

p irozen  ješt  v tší tlak na politické strany a jejich vzájemné odlišení.  

Vzniklo mnoho publikací, které se pokusily zachytit dynamický vývoj politického 

marketingu, p esto studium této disciplíny p i snaze o vymezení pojmu politický 

marketing a jeho definici doprovází zmatek ĚLees-Marshment 2007: 9). Z tohoto d vodu 

z ejm  nikoho nep ekvapí, že existuje celá ada r zných definicí, které se liší nap íklad 

svou mírou konkrétnosti nebo naopak tím, na co kladou d raz. Existuje značný rozpor ve 

vnímání politického marketingu politology, „marketéry“ nebo lidmi z praxe. Stejn  tak 

se toto vnímání liší mezi teoretiky ze Spojených stát  amerických a Evropy. Navzdory 

faktu neexistence univerzáln  p ijímané definice, panuje mezi akademiky shoda v jisté 

analogii politických stran, jakožto podnik  vykonávajících konkurenční vztah sm ující 

k zajišt ní vým ny (Demsetz 1990: 147). Z tohoto p edpokladu plyne domn nka, že 

političtí činitelé mohou být uvád ni na trh obdobným zp sobem jako produkty 

v komerční sfé e, tzn. za pomocí postup  a nástroj  marketingu v politickém prost edí. 

Jak již bylo ečeno, existuje celá ada definicí politického marketingu, které se 

mezi sebou liší. Jennifer Lees-Marshment popisuje s nadsázkou politický marketing jako 

„manželství politiky a marketingu“. Konkrétn  tento obor definuje jako v du, která se 

zam uje na chování organizací na trhu a která se snaží porozum t pot ebám svých 

zákazník  a zárove  zkoumá vývoj a distribuci produkt  ĚLees-Marshment 2007: 7). 

Výhodou této definice, navzdory pom rné velké obecnosti, je její komplexnost z hlediska 

obsažení jednotlivých složek marketingového mixu.  

Stephan Henneberg nabízí definici, která sice neobsahuje jednotlivé složky 

marketingového mixu, ale klade d raz na vztah mezi politickou stranou a voličem. Podle 

ní se politický marketing snaží ustavit, udržovat a prohlubovat dlouhodobý vztah 

s voličem, ze kterého bude mít zisk nejen politická strana, ale i společnost, s ohledem na 

individuální cíle politických aktér  nebo organizací ĚO´Shaughnessy, Henneberg Ň00Ň: 

6Řě. Výhodou této definice je její zam ení na vysv tlení motiv , které vedou aktéry 

k aplikaci politického marketingu.   

Zcela z jiného pohledu se na politický marketing zam uje Bruce Newman, který 

vytvo il definici s d razem na prost edí, strategické nástroje a marketingový mix. 

Politický marketing definuje jako „aplikaci marketingových principů a postupů 

v politických kampaních různými jedinci a organizacemi. Tyto procedury zahrnují 

analýzu, rozvoj, realizaci strategické kampaně ze strany kandidátů, politických stran, 

vlád, lobbistů a zájmových skupin, které se snaží ídit ve ejné mínění, prosazovat vlastní 
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ideologii, vyhrát volby a p ijmout zákony a referenda podle pot eb a p ání vybraných lidí 

a skupin ve společnosti“ ĚNewman 1řřř: 1ňě. Podle ůnny Matuškové je hlavní výhodou 

této definice zahrnutí úplného volebního cyklu ĚMatušková Ň010: 51ě. 

Philip Kotler nabízí vlastní definici, která reaguje na kritiku p íliš úzce chápaného 

vymezení marketingu ĚWiszniowski 2006: 12). Podle n ho je politický marketing 

využívání marketingových postup  a nástroj  politickými aktéry s cílem prosazení 

vlastního produktu na poltickém trhu. Základem této definice je premisa pocitu 

nedostatku, která vychází z lidských pot eb (Kotler, ůrmstrong Ň004: ň1ě. D ležitost 

lidských pot eb zd raz uje i Pippa Norris, podle které je velmi d ležitý posun od prodeje 

stávajících produkt  Ěreklama stranické politiky, lídr …ě sm rem k pot ebám volič . 

K jejich identifikaci dochází na základ  voličských pr zkum . Jedná se zejména o ankety 

provedené na cílových skupinách. Teprve až potom vzniká strategie pro rozvoj 

poskytování služeb, jejímž cílem je maximalizace volebních hlas  ĚNorris Ň004a: 7). 

S faktorem procesu vzniku nabídky pracuje i Dominic Wring a tvrdí, že: „Politická strana 

nebo kandidát využívají průzkumů ve ejného mínění a analýzy prost edí, aby vytvo ili, 

nabídli a propagovali konkurenceschopnou nabídku, která podpo í jejich organizační 

cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů výměnou za jejich voličskou podporu.“ ĚWring 

1997: 8). 

Politický marketing vysv tluje celkovou profesionalizaci politické komunikace. 

ů ačkoliv existuje mnoho jeho definicí, nelze tuto skutečnost vnímat pouze 

pozitivn /negativn . V p ípad  pozitivního pohledu lze tento fakt hodnotit kladn , 

protože nám nabízí celou adu odlišných zp sob , jak nahlížet na politický marketing  

a jeho zkoumání. Na druhou stranu si je pot eba uv domit, že p ílišná pestrost vede ke 

komplikacím p i sjednocování politického marketingu jako takového.  

 

1.1.2 Srovnání politického a ekonomického marketingu  

Mezi ekonomickým a politickým marketingem existuje celá ada více či mén  

zjevných paralel. Velmi podobné jsou zp soby v myšlení, implementované techniky nebo 

nástroje a dokonce aplikují stejné koncepty z marketingu. Jedná se nap íklad o model 

marketingového mixu, který se skládá ze čty  prom nných Ěprodukt, cena, distribuce  

a propagaceě a p edstavuje účinný nástroj k analýze trhu, konkurence, k určení vlastních 

možností a strategie ĚWiszniowski Ň006: 10ě. ůčkoliv oba typy marketingu v tomto 

p ípad  používají stejné termíny, výsledek je jiný. 
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 Hlavní rozdíl totiž spočívá v odlišné náplni jednotlivých pojm  Ěviz tabulka č. 1ě. 

Tento fakt lze názorn  ilustrovat na jednoduchém p íkladu. Firma vyrobí produkt, který 

bude nabízet na trhu za určitou cenu. Pokud bude tento produkt správn  propagovat 

Ěnap íklad formou billboard  nebo televizní reklamou na základ  r zných druh  

pr zkum  mezi zákazníkyě mezi svými zákazníky, rozhodnou se jej koupit. Firma tak 

získá peníze a zákazník uspokojí svoji pot ebu. V p ípad  politického marketingu jsou 

tyto pojmy specifické a vyžadují p izp sobení voličskému trhu.   

 

Tabulka č.1: Srovnání ekonomického a politického marketingu 

EKONOMICKÝ 
MARKETING 

PRODUKT VEŘEJNÉ OSOBY, IDEJE, SKUPINY 

POLITICKÝ 
MARKETING 

CENA SPOLEČENSKÁ PODPORA 

DISTRIBUCE 

SCHOPNOST PRONIKNOUT K 

OBČANOVI PROSTŘEDNICVÍM 
VOLEBNÍ KAMPANĚ 

PROPAGACE 
PROPAGAČNÍ A PRE)ENTAČNÍ 

TECHNIKY 

Zdroj: ůutor na základ  Wiszniowski Ň006: 19. 

 

Než p istoupím k samotnému porovnání jednotlivých složek marketingového 

mixu a jejich odlišností v pojetí ekonomického a politického marketingu, považuji za 

d ležité upozornit na fakt, že každý trh je jedinečný a vyžaduje specifický p ístup. 

V p ípad  fungování politického marketingu v rámci voličského trhu se jedná o jistý druh 

exkluzivity, kterou lze chápat ve dvou rovinách. V první ad  se jedná o fakt, že voliči 

Ězákazníciě se mohou rozhodnout pouze pro jeden produkt, protože disponují pouze 

jedním volebním hlasem. Vzhledem k této skutečnosti musí voliči svoji volbu mnohem 

více a d sledn ji zvažovat. Nemén  d ležitý je i fakt, že volič si vybírá ve skutečnosti 

z omezené nabídky a nem že se vždy rozhodnout pro produkt, který ve skutečnosti 

nejvíce preferuje ĚShama 1975: 113). Tento fakt p edstavuje p ekážku v jeho volb  a je 

tímto omezením i limitován.4   

Model marketingového mixu je využívaný v ekonomickém i politickém 

marketingu. Z ejm  nejviditeln jší rozdíl p edstavuje charakter produktu. V podání 

 

 

 

                                                 
4 Jedná se zejména o situace, kdy n kterému politickému subjektu nebylo umožn no se zúčastnit politické 
sout že, nap íklad z d vodu nespln ní zákonných podmínek. 
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politického marketingu si m žeme p edstavit abstraktní a nehmotné zboží. 

Demonstrativn  lze uvést nap íklad politický program, image kandidáta/leadera/politické 

strany, plán nebo vize. V p ípad  politického nelze na rozdíl od ekonomického 

marketingu uspokojit pot ebu okamžit , ale pouze v dlouhodobém horizontu, navíc 

s nejistým výsledkem ĚO'Shaughnessy Ň001: 1050).  

Ekonomický marketing ve v tšin  p ípad  pracuje s cenou, kterou lze pom rn  

jasn  a p esn  vyčíslit – nejčast ji v nominální hodnot . Oproti tomu cenu v podání 

politického marketingu lze takto p esn  vyjád it pouze v n kterých p ípadech. Problém 

totiž spočívá v samotném vymezení ceny. P i stanovování ceny nap íklad volební 

kampan  se nabízí jako vhodný indikátor množství vynaložených finančních prost edk . 

Podobn  bychom cenu mohli vyjád it nap íklad počtem obdržených volebních hlas  

(Wring 1997: 15-1řě. Na druhou stranu takové uchopení bude problematické už t eba 

s ohledem na stanovení uzavírací klauzule. Velmi problematicky by se rovn ž 

vyjad ovala cena za „p izp sobení“ programu pot ebám elektorátu. M že snad v tomto 

p ípad  posloužit volební hlas op t jako m itelná jednotka? Je z ejmé, že cenu v p ípad  

politického marketingu nelze vždy vyjád it v nominální hodnot , v n kterých p ípadech 

je nezbytné ji vnímat jako abstraktní a t žko vyčíslitelnou hodnotu. 

Ekonomický a politický marketing si jsou nejvíce podobné ve zp sobu propagace, 

který p edstavuje z ejm  nejvíce patrný pr nikový bod ĚMatušková Ň01Ň: Ň1ě. Každý 

z nás je dennodenn  vystaven p sobení propagace v r zných formách. M že se jednat 

nap íklad o reklamu v televizi, leták v tramvaji, obchodní email, spot na internetu anebo 

o další formu propagace. ůť už se jedná o propagaci v jakékoliv podob , vždy sleduje 

stejný cíl – informovat zákazníka o výhodách produktu a motivovat ho ke koupi Ěvolb ě 

práv  tohoto produktu. Politický marketing pracuje s propagací velmi podobn . 

Informuje voliče prost ednictvím nejr zn jších komunikačních nástroj . Nicmén  

jednotlivé formy nejsou vybírány náhodn , ale prakticky pokaždé se tato forma stanovuje 

na základ  pr zkum  mezi vybraným voličským segmentem. Z ejm  nejv tší rozdílnost 

v propagaci mezi ob ma disciplínami je možnost propagace sama sebe. V p ípad  

politického marketingu m že totiž produkt Ěpolitik) propagovat sám sebe, kdežto 

v p ípad  ekonomického si tuto situaci lze p edstavit jen st ží. Z hlediska fungování 

propagace p edstavuje její nejviditeln jší část volební kampa . 

Poslední ze součástí marketingového mixu je distribuce. Zatímco v p ípad  

ekonomického marketingu p edstavuje jádro distribuce vytvo ení sít  dodavatel , 

v politickém prost edí se jedná o zp sob, kterým lze proniknout k volič m. Nejčast ji se 
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tak jedná o volební kampa , prost ednictvím které dostávají voliči relevantní informace 

o politickém produktu.  Jedná se nap íklad o rozši ující informace o politické stran  a 

jejím programu. Strany ovšem musí distribuční média vždy vhodn  zvažovat tak, aby 

vyhovovala ideologii strany a jejím volič m ĚMenon Ň00Ř: 7ě. Společným rysem 

současných volebních kampaní je využívání stranických barev, vzor , slogan  nebo log. 

 

1.2 Specifika voleb z pohledu politického marketingu 

Tato kapitola názorn  demonstruje, že ačkoliv volby p edstavují jakýsi 

univerzální mechanismus, nelze vždy aplikovat identický marketingový postup na tržn  

orientované subjekty. Zásadním d vodem je rozdílnost mezi volebními systémy a jejich 

fungováním v praxi. N které marketingové nástroje a postupy, které jsou aplikovatelné 

na volební kampa  u jednoho volebního systému, nemusí být použitelné na kampa  

v jiném volebním systému a opačn . Každý volební systém má své jisté specifické 

aspekty, které je p i tvorb  a vedení volební kampan  nutné respektovat. Pro pochopení 

fungování marketingu na regionální a senátní úrovni považuji za nezbytné alespo  stručn  

p ipomenout základní charakteristiky volebních systém  využívaných p i regionálních  

a senátních volbách. 

 

1.2.1 Krajské volby  

Volební systém do krajských zastupitelstev stanovuje zákon o volbách do 

krajských zastupitelstev. Volby do krajských zastupitelstev probíhají tajným hlasováním 

na základ  všeobecného, rovného a p ímého volebního práva, podle zásad pom rného 

zastoupení ĚZákon 1ň0/Ň000 Sb., §Ňě. Princip pom rného zastoupení má za cíl vytvo it 

takové složení krajského zastupitelstva, které bude nejv rn ji odrážet názorové rozložení 

společnosti, avšak s ohledem na zachovaní akceschopnosti voleného orgánu. Krajská 

zastupitelstva jsou tedy volena na základ  pom rného volebního systému. Volby se konají 

pravideln  jednou za 4 roky v rámci jednoho volebního obvodu, který je totožný 

s hranicemi vyšších územn  samosprávných celk . V České republice je dohromady 13 
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volebních obvod .5 Počet volených krajských zastupitel  není ve všech obvodech stejný 

a odvíjí se v závislosti na počtu obyvatel daného kraje. Krajská zastupitelstva mohou být 

složena v rozmezí 45, 55 nebo 65 zastupitel  (Zákon 1ň0/Ň000 Sb., §6ř odst. 1ě. 

Rozd lení mandát  probíhá v 1 skrutiniu, do kterého postupují pouze politické subjekty, 

které získaly alespo  5 % z celkového počtu odevzdaných a platných hlas  v kraji. 

Zajímavostí je, že volební klauzule z stává stejná i v p ípadech, kdy strany utvo í volební 

koalici.  

Významným specifikem krajských voleb je omezení možnosti kandidovat. Toto 

právo je p iznáno pouze politickým stranám, hnutím anebo jejich koalicím. Nemohou se 

tak zúčastnit osoby samostatn  kandidující. P edpokladem pro výkon aktivního  

a pasivního volebního práva je dosažení v ku 1Ř let a trvalé bydlišt  v územním obvodu 

kraje (Zákon 130/2000 Sb., §4ě. Současn  volič nesmí porušovat další podmínky stanové 

zákonem.6 Voliči mají právo ud lit až 4 volební preference v rámci zvolené strany ĚZákon 

130/2000 Sb., §4ňě. Nelze tedy ud lovat hlasy nap íč kandidátním listinám Ěpanašováníě 

ani kumulovat hlasy pro konkrétního kandidáta. Pokud n který z nich obdržel počet 

p ednostních hlas , který činí nejmén  5 % z celkového počtu platných hlas  

odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci kraje, získá 

mandát p ednostn  tento kandidát. 

  

1.2.2 Senátní volby 

Senátní volby p edstavují další z celé ady voleb, které v České republice 

probíhají. Nicmén  jejich d ležitost a význam dokládá fakt, že na rozdíl od ostatních typ  

voleb, jsou zakotveny spolu s parlamentními a prezidentskými volbami p ímo v Ústav  

ČR. Ta stanovuje, že „volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě 

všeobecného, rovného a p ímého volebního práva, podle zásady většinového systému“ 

 

 

 

                                                 
5 Hlavní m sto Praha tvo í z hlediska právního postavení výraznou výjimku, protože je současn  krajem  
i obcí. Volby do zastupitelstva hlavního m sta Prahy probíhají současn  b hem komunálních voleb. Oproti 
krajským volbám tedy probíhají v jiném časovém období a mají i odlišný volební systém. Viz zákon  
č. 15Ň/1řř4 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o zm n  a dopln ní n kterých dalších zákon . 
6 P ekážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z d vodu výkonu trestu odn tí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z d vodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka 
z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí ĚZákon 1ň0/Ň000 Sb., §4ě. 
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ĚÚstava ČR, čl. 1Ř, odst. Ňě. Senátní volby se konají v pravidelném intervalu jednou za  

Ň roky, kdy se pevn  volí 1/ň senátu na základ  dvoukolového v tšinového systému. 

Mandát senátora trvá 6 let. Pokud dojde v pr b hu volebního období k zániku mandátu 

senátora, konají se v p íslušném volebním obvodu, nejpozd ji do ř0 dn  od zániku 

mandátu, dopl ovací volby ĚŇ47/1řř5 Sb., §1ě. P itom platí, že nov  zvolený senátor 

získává mandát pouze na dobu, která p íslušela p vodn  zvolenému senátorovi. 

Dopl ující volby se nekonají, pokud dojde k zániku mandátu rok p ed uplynutím ádného 

volebního období senátora.  

Volby jsou vyhlášeny v zákonem stanové lh t  prezidentem České republiky. 

V p ípad  senátních voleb je v tšinový volební systém založen na principu „vít z bere 

vše“. Česká republika je rozd lena na Ř1 volebních obvod , které jsou jednomandátové 

a jsou vymezeny zákonem.  Senátorem se m že stát osoba, která dosáhla v ku 40 let 

nejpozd ji v den voleb (247/1995 Sb., §57ě. Kandidáti mohou být navrženi nejen 

politickou stranou nebo hnutím, ale mohou kandidovat i jako nezávislí. Legislativa 

nezakazuje op tovné zvolení. Tzn. senáto i, kterým končí mandát mohou znovu ve 

volbách kandidovat. O jejich Ěneězvolení rozhoduje pouze d v ra občan . 

Senátor m že být zvolen už v prvním kole, pokud získal nadpoloviční v tšinu 

všech odevzdaných a platných hlas . Pokud senátor není zvolen v prvním kole, koná se 

za 14 dn  druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúsp šn jší kandidáti z prvního 

kola (247/1995 Sb., §76ě. ůktivní volební právo náleží občan m České republiky, kte í 

dosáhli v ku 1Ř let a současn  neporušují další podmínky stanovené zákonem.  

Senátní volební kampan  probíhají obvykle ve dvou rovinách. Jednu z nich 

zpravidla zabezpečuje samotná strana, která komunikuje zejména celorepubliková 

témata, která jsou zajímavá nap íč všemi volebními obvody. Druhou vykonává obvykle 

samotný kandidát, který se v nuje konkrétním témat m, která mají vztah k lokálnímu 

nebo regionálnímu prost edí ĚLipavský Ň017ě.  

 

1.2.3 Shrnutí 

Krajské a senátní volby p edstavují dva naprosto odlišné volební systémy, které si 

jsou vzájemn  minimáln  podobné. Zatímco krajské volby jsou založeny na pom rném 

principu, senátní jsou založeny na principu vít z bere vše. Tato vlastnost volebních 

systém  je velmi d ležitá p i tvorb  volební strategie. V prvním p ípad  totiž nemá 

politický subjekt možnost zvolit strategii, která sice znamená menší zisk, ale zárove  
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velmi úzký vztah se svými voliči. Považuji za d ležité zmínit skutečnost, že oba typy 

voleb vykazují dlouhodob  nízkou volební účast Ěviz tabulka č. 1ě, která se dlouhodob  

pohybuje mezi ň0 až 40% zúčastn ných volič .7  

Volební účast považuji za d ležitý indikátor, protože v tomto d sledku nabývá 

význam jednotlivých voličských hlas . Získané hlasy tak mohou v n kterých p ípadech 

být naprosto zásadní pro volební úsp ch, který by p i vyšší volební účasti nemusel p ijít. 

Dalším pr nikovým bodem, který spojuje tyto typy voleb, je výskyt celorepublikových 

témat volebních kampaní, která v n kterých p ípadech tvo í dominantní část dané 

kampan  Ěviz p íloha č. 1ě. Teprve až poté následují regionální nebo lokální témata. 

Trendy posledních let potvrzují, že krajským volbám dominují p edevším celostátní 

témata. Lokální a regionální problematika má v tšinou pouze okrajový význam. V této 

souvislosti politolog Pavel Šaradín upozor uje na fakt, že p edevším opoziční strany se 

snaží pojmout krajské volby jako referendum o vlád  ĚKolesárová Ň01Ňě. V posledních 

letech rovn ž dochází k profesionalizaci volebních kampaní. Komunikace volebních 

hesel bývá v souhrnu stručn jší a jasn jší. V kampaních se projevuje i vyšší míra 

personalizace. 

Volební kampa  v rámci senátních voleb je specifická zejména kv li odlišnému 

volebnímu systému a menšímu volebnímu obvodu, který posiluje vazbu volební kampan  

k lokálním témat m a vztah mezi občanem a politikem. Krajská volební kampa  je 

rovn ž do určité míry vázaná ke specifikám regionu. Nicmén  vzhledem k jeho rozsahu 

se zde otev el prostor pro komunikaci celostátních témat. Nabízí se zde aplikace širšího 

portfolia nástroj  a metod politického marketingu, jako je výzkum volebního trhu, jeho 

segmentace nebo cílení vybrané voličské segmenty. Samoz ejm  tyto nástroje mohl 

aplikovat i na senátní úrovni.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Toto tvrzení neplatí absolutn , protože nebere v potaz účast v druhém kole senátních voleb, kdy 
s výjimkou roku Ň00Ň je nižší pravideln  volební účast. V roce Ň016 dosáhla volební účast v druhém kole 
historického minima, kdy k volebním urnám dorazilo pouze 15,ňŘ % oprávn ných volič . Nejmenší byla 
ve volebním obvodu 4 – Most, kde dosáhla pouze 10,7ň %. Ke zvolení tak teoreticky stačilo získat pouze 
4833 hlas  (Volby.cz.cz 2016a). 
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1.3 Nové komunikační technologie 

Volební kampan  se za dobu své existence musely n kolikrát p izp sobit 

dynamicky se m nícímu prost edí komunikace. V první fázi se strany mohly spoléhat na 

masová média, kdy politická sd lení vytvá ily primárn  politické strany a distribuovaly 

je svým volič m skrze sp ízn ná média. Zm nu v komunikaci p inesl rozvoj nových 

masových médií, zejména rozmach televizních a radiových p ijímač . S rostoucí 

d ležitostí této formy komunikace rostla i její profesionalizace. Voličský elektorát byl 

mén  stabilní a strany proto musely p izp sobit i svoji komunikaci zájm m a pot ebám 

volič . V posledních letech se nacházíme v é e politické komunikace, která je 

charakteristická obrovským množstvím r zných médií a v dci upozor ují, že se tato 

komunikace výrazn  od p edchozích liší. Rovn ž roste d ležitost marketingových 

nástroj  v politických kampaních, zvyšuje se profesionalizace komunikace a nar stá 

populismus. Výraznou zm nu p edstavuje i zp sob, jakým jsou dnes politická sd lení 

doručována ĚMacková Ň01Ň: ň05ě. 

V posledních letech zastávají stále významn jší roli sociální sít , jakou jsou 

Facebook, Twitter, Instagram nebo YouTube. Sociální sít  jsou velmi oblíbené pro svoji 

jednoduchost a snadnou dostupnost aktuálních informací ze všech r zných oblastí 

ĚŠt dro  a kol. 2013: 69).  On-line komunikace umožnuje oboustrannou komunikaci. 

Politické strany a kandidáti využívají on-line komunikační technologie k diskuzi se svými 

voliči, k jejich mobilizaci nebo k vlastní propagaci ĚEnli, Skogerbø Ň01ň: 75Ř-759). 

Sociální sít  se výrazn  liší od klasických forem komunikace, jako je nap íklad tišt ná 

reklama. Protože pokud má tato komunikace efektivn  fungovat, nem že být p íliš 

formální a m la by mít osobitý charakter ĚP ikrylová, Jahodová Ň010: Ň47ě.8 On-line 

komunikace a zejména fenomén sociálních sítí p ináší popularizaci politiky, který 

rozost uje hranice mezi politikou a soukromým jednotlivých kandidát  ĚEnli, Skogerbø 

2013: 763-764). 

Politické strany mají celou adu on-line nástroj , které mohou využívat 

k distribuci vlastních sd lení sm rem k volič m. Jedním z nejkomplexn jších nástroj  je 

sociální síť Facebook, která má v České republice ň,4 milion  aktivních uživatel  

 

 

 

                                                 
8 Sociální sít  zastávaly velmi výraznou roli v marketingové koncepci Baracka Obamy už ve volební 
kampani v roce Ň00ř. Byl to práv  Obama, kdo si uv domil sílu a potenciál sociálních sítí, které do té doby 
nebyly p íliš využívaným komunikačním prost edkem a snažil se je maximáln  využít. 
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ĚHušková Ň016ě. Práv  vysoký počet uživatel  p edstavuje velkou výhodu a d vod, proč 

jej kandidáti a politické strany využívají ke komunikaci s voliči. Za relativn  zanedbatelné 

finanční prost edky mohou politické strany prost ednictvím on-line reklamy oslovovat 

flexibiln  a efektivn  tisíce potencionálních volič , bez ohledu na geografické limity 

ĚMacková Ň01Ň: ň07ě. Navíc Facebook nabízí pokročilou formu propagačních kampaní, 

díky kterým lze vytvo it velmi p esné cílení na vybrané voličské segmenty. D ležitou 

součástí je i celá ada metrik, které vypovídají o sociodemografických údajích volič . 

Tyto údaje p edstavují výkonný nástroj kampan , který lze použít k dosažení ješt  lepších 

výsledk  (Cogburn, Espinoza-Vasquez 2011: 197). V poslední ad  je vhodné zmínit, že 

Facebook je využíván i ke sb ru informací o opozici a ostatních kandidátech. Tyto 

informace pak mohou v pr b hu volební kampan  sloužit jako další nástroj ve snaze  

o vymezení se proti konkurenci. Politické strany a kandidáti ovšem nepoužívají pouze 

Facebook, velké oblib  se t ší nap íklad sociální síť Twitter, zejména díky stručnosti 

svého vyjád ení, které nem že být delší než 140 znak .9 

 

1.4 Marketingově orientovaná kampaň 

Politické strany si jsou v domi sociodemografické rozdílnosti složení elektorátu. 

Pohlaví, v k, vzd lání, výše pr m rného p íjmu a mnoho dalších faktor  ovliv uje zájmy 

a pot eby jednotlivých volič , které mohou být v n kterých p ípadech dokonce 

protikladné (Kotler, Armstrong 2004: 69). Z tohoto d vodu se politické strany nesnaží 

oslovit všechny voliče. Takovéto rozhodnutí by totiž bylo nejenom neefektivní, ale 

zárove  i velmi nehospodárné. Z tohoto d vodu se strany snaží oslovit pouze segment 

svých potencionálních volič , jejíž pot eby lze nejlépe uspokojit. Současn  platí, že i zde 

musí p izp sobovat komunikační nástroje jednotlivým cílovým skupinám. Pro takovýto 

postup se používá cílený marketing ĚKotler et al Ň007: 457ě. Politickým kampaním 

v takovéto podob  p edchází t i vzájemné propojené procesy. Jedná se o segmentaci 

politického trhu, umíst ní politického kandidáta/strany a vytvo ení a aplikace politické 

strategie (Wiszniowski 2006: 21). 

 

 

 

 

                                                 
9 Sociální sítí Twitter se detailn ji nezabývám a nezkoumám ji, protože v s ní nepracuji ani v praktické 
části.  
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Segmentace p edstavuje úvodní proces, b hem kterého dochází k vymezení 

jednotlivých subjekt  v rámci politického trhu. Významnou roli v tomto p ípad  zastávají 

samotné pr zkumy volebního trhu. Ty byly poprvé použity americkým kandidátem v roce 

1řň0 a od té doby se zvyšuje nejen jejich význam, ale i náklady, které jsou strany  

a kandidáti schopni investovat do této položky ĚWiszniowski Ň006: ŇŇě. Lees-Marshment 

upozor uje, že skutečn  kvalitní segmentace je vytvo ena na základ  podrobné analýzy 

dat získaných z pr zkumu volebního trhu. Výsledkem tohoto procesu je vytvo ení 

relativn  homogenních skupin podle demografických, psychologických nebo 

geografických kritérií, a které vykazují podobné pot eby a reakce na marketingové 

metody. Díky získaným informacím lze zjistit nejen nap íklad to, který voličský segment 

lze efektivn  p esv dčit k podpo e, ale lze získat jasn  specifikované charakteristiky 

cílových skupin ĚLees-Marshment Ň007: 14ě.  Proces segmentace m že být realizován na 

základ  obecných nebo zvláštních kritérií (viz tabulka č. 2). Mezi obecná kritéria lze 

za adit nap íklad zjevné charakteristiky volič . Naproti tomu zvláštní kritéria jsou spjata 

nap íklad se společenskými preferencemi. Je proto nezbytné chápat ob  kritéria jak 

v objektivním, tak i v subjektivním kontextu ĚWiszniowski Ň006: ŇŇ). 

 

Tabulka č. 2: Kritéria segmentace trhu. 

Kritéria Obecná Zvláštní 

Objektivní Demografické, sociáln -

ekonomické, politické, geografické 

Stranická loajalita nebo její zm na, 
schopnost inovace 

Subjektivní Osobnost, styl života, vzd lání Postoje Ěmotivyě, úmysly, vnímání, 
politické preference 

Zdroj: ůutor na základ  Wiszniowski Ň006: 22. 

 

Po procesu segmentace následuje proces umíst ní produktu na politický trh.  

I tento krok vychází do značné míry z pr zkum , které pom žou politickým stranám najít 

nejlepší pozici pro jejich produkt na volebním trhu. V této fázi se stanovují silné a slabé 

stránky nejen vlastního produktu, ale zárove  i konkurence. Na základ  získaných 

informací se vytvo í zp sob pro vedení sout že, který zárove  bude odrážet produkt 

volič m v co nejlepším možném sv tle. Obraz produktu je vytvo en prost ednictvím 

médií, které zd raz ují určité rysy produktu a kladou d raz na r zné problémy ĚNewman 

2002: 5). Image kandidáta je klíčovým prvkem celé politické kampan . Newman 
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upozor uje, že d íve voliči používali ideologii jako pojítko, kterým spojovali sebe  

a kandidáta/nebo politickou stranu. Nicmén  neznamená to, že by dnes kandidáti nedávali 

najevo svoji ideologii, avšak kladou v tší d raz na marketing (Newman 2002: 5).  

Z n kterých analýz volebních kampaní vyplývá, že volební kampan  se by se m ly 

vyznačovat srozumitelností a jasností politického programu. Výsledek takto nastavených 

atribut  volební kampan  vede ke zformulování atraktivního obrazu, který reflektuje 

očekávání volič  ĚBraun Ň01ňě. 

 Poslední fází v procesu marketingov  orientované kampan  je vytvo ení 

 a aplikace politické strategie. Jedná se o komplikovaný proces, který vzniká na základ  

strategie produktu (vztahuje se k politické nabídceě, distribuce Ězahrnuje celou adu 

nástroj  p edávající politické informaceě a ceny Ějedná se nap íklad o společenskou 

podporu nabídky m enou nap íklad počtem získaných hlas ě.10 Tato fáze je úzce svázána 

s organizací a kontrolou politické sout že. Zp sob, kterým se rozhoduje je 

neodmysliteln  spjat s rozhodováním, stanovováním cíl  a zaručením prost edk  pro 

jejich realizaci ĚWiszniowski: ŇŇě.  Kontrolou lze chápat nap íklad monitoring kampan  

a jejího pr b hu. Díky tomu lze kampa  pr b žn  v r zných etapách flexibiln  

p izp sobovat m nícímu prost edí. 

 

1.5 Politický marketing a výroba značky 

D íve než se začnu v novat politickému marketingu a výrob  značky, je vhodné 

si zmínit význam značky. Samotný pojem je svým významem velmi obsáhlý, protože 

značku m že p edstavovat nejen samotný název, ale i znak, symbol, design nebo 

kombinace všech t chto zmín ných aspekt  dohromady. Smyslem značky je p edevším 

vlastní identifikace a odlišení se od konkurence (Kotler, Armstrong 2004: 396-397). 

Mnozí auto i ale upozor ují, že značku nelze vnímat jako soubor r zných element , ale 

jako n co, co tento rámec výrazn  p ekročuje. Jedná se spíše o vytvo ení podv domí, 

reputace nebo prominence na daném politickém trhu ĚŽižlavský Ň01Ň: Ňň1ě. Z tohoto 

politického marketingu je vhodná definice značky od Frencha a Smithe, podle které je 

„asociativní sítí vzájemně propojených politických informací a postojů p echovávaných 

 

 

 

                                                 
10 Viz podkapitola 1.1.Ň která se zabývá porovnáním ekonomického a politického marketingu. 
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v paměti, které se aktivují, pokud jsou stimulovány v paměti voliče“ ĚFrench, Smith Ň00Ř: 

6). 

Značka sama o sob  ne íká, jaký produkt je, ale určuje to, jak ho voliči vnímají, 

p ičemž tento vjem vychází z lidské mysli. Pro lepší ilustraci lze uvést jména politických 

stran a jejich symboly. Jedná se nap íklad o t ešn  nebo oranžové r že. S postupem času 

si voliči tyto symboly zapamatují a automaticky si s nimi spojují určité hodnoty a význam. 

Pokud daný symbol uvidí, pomáhá jim to rozlišovat mezi jednotlivými stranami 

ĚŽižlavský Ň01Ň: Ňň1ě. Nicmén  značkou nemusí být nutn  pouze samotná politická 

strana, zejména pokud strana má silného lídra. Lídr je ve v tšin  p ípad  nejviditeln jším 

zástupcem politické strany a bývá vnímán jako záruka a symbol positioningu strany. 

V p ípad  lídra hovo íme o osobnostní značce založené na lidském elementu. Ta m že 

být natolik silná, že tvo í stejnou hodnotu jako značka samotná a pomáhá v odlišení se od 

konkurence. V p ípad  společného uvedení na volební trh m že otev ít p íležitosti 

nových volič  a m že být podn tem k využívání nových komunikačních kanál . 

D ležitým elementem je i koherenční a konzistentní komunikace lídra a samotné strany, 

jakožto značky. Pokud se totiž liší, m že se tento jev negativn  projevit na voličské 

podpo e ĚŽižlavský Ň01Ň: 233-234).  

Z pohledu politického marketingu je branding d ležitým konceptem, jehož 

užitečnost spočívá zejména ve snaze o porozum ní a udržení dlouhodobého vztahu mezi 

politickým subjektem a voličem, stejn  jako v udržení voličské loajality mezi 

jednotlivými volebními obdobími. Výhodou branding v politologii je kombinace t i 

r zných element , který v ekonomickém podání nenabízí. Jedná se o vnit ní hodnoty, 

vn jší prezentaci a vnímaní ze strany volič . Needhamová upozor uje, že v p ípad  

ekonomického marketingu se rovn ž nabízí jako vnímání zákazník  a vnit ních hodnot 

reputace, nicmén  tento vhled je velmi omezený, protože umožnuje nahlédnout pouze do 

vn jší prezentace (Needham 2005: 347).  
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2. Model Jennifer Lees-Marshment 

V následující části práci se detailn  v nuji modelu Jennifer Lees-Marshment  

a jejím t em typ m orientace politických stran. V devadesátých letech došlo k výrazným 

zm nám v britském politickém systému, protože politické strany začaly využívat ve 

svých volebních kampaních metody a postupy politického marketingu. Tato skutečnost 

výrazn  poznamenala vztah politické reprezentace a elektorátu. Lees-Marshment 

vycházela p i tvorb  tohoto modelu z informací získaných na základ  analýzy chování 

Labour party ve volbách v letech 1řŘň, 1řŘ7 a 1řř7 ĚLees-Marshment 2001a: 1074). 

ůnna Matušková upozor uje, že tento model se zam uje zejména na využívání 

marketingových metod, komunikaci, vztah mezi stranou a voliči, tržní orientaci strany  

a její vztah k programu ĚMatušková Ň010: Ň5-26). Podle Lees-Marshment vede aplikace 

politického marketingu k ideologickému vyprazd ování politických subjekt , což 

v konečném d sledku zp sobuje výraznou prom nu chování stran a jejich p ístup 

k volebním kampaním. Volební strategie se flexibiln  p izp sobuje a m ní v závislosti na 

rozložení nálad ve společnosti (Lees-Marshment 2007: 24).  

Lees-Marshment vnímá politický marketing jako zp sob myšlení politických 

stran. D ležité je, jak strany nahlížejí na názory a pot eby volič  a jejich chování k nim. 

„Klíčovým aspektem je to, co dělají: jejich výrobkem je v zásadě jejich chování, které 

zahrnuje vedení, kandidáty, zaměstnance, členy, symboly, činnost a také současnou  

i navrhovanou politiku“ (Lees-Marshment 2007: Řě. Na základ  t chto faktor  Lees-

Marshment vytvo ila t i kategorie ideálních typ  stran, u kterých zjišťuje jejich orientaci, 

respektive zp sob, jakým oslovuje voliče, jak se to promítá na jejich chování a zda to má 

n jaký dopad na celkové fungování strany. Jedná se o stranu orientovanou na produkt, 

stranu orientovanou na prodej a tržn  orientovanou strana (Lees-Marshment 2001a: 1078-

10Ř1ě. Konkrétní typy stran p edstavují evoluční stupe  v pr b hu historického vývoje 

jejich chování na politickém trhu a míru uplat ování politického marketingu. P edm tem 

výzkumu je vzájemná závislost mezi volební kampaní a jejím dopadem na celkové 

fungování politické strany.   

Všechny zmín né typy p edstavují ideální typy stran, které se v jasné a čisté 

podob  vyskytují pouze výjimečn . D ležitou roli zastává v této typologii produkt, který 

se liší mezi jednotlivými kategoriemi ve vztahu strany k n mu a zp sobem, kterým je 

vytvá en. Lees-Marshment definuje stranický produkt velmi široce a zahrnuje mnoho 

vlastností. Existuje nejen za voleb a na všech úrovních organizace strany. Jedná se 
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nap íklad i o v dcovství, poslance, členství ve stran , zam stnance, symboly, vnit ní 

pravidla strany a její činnosti nebo politiky (Lees-Marshment 2001b: 694).  

Charakteristickým znakem pro chování strany orientovanou na produkt je role 

ideologie, ze které vychází stranické hodnoty nebo politické cíle. Ty jsou jasn  vymezeny 

a strana je zt les uje. Dokonce je považuje za natolik st žejní, že je odmítá zm nit  

i v p ípad , kdy nezíská podporu volič  ani členské základny ĚLees-Marshment 2003: 

15ě. Na rozdíl od ostatních typ  stran nevyužívají často analýzy trhu nebo komunikačních 

metod. Strana je totiž pevn  p esv dčena, že to jsou práv  její postoje a názory proč je 

voliči volí. D ležitou roli u stran orientovaných na produkt zastává nejen stranické 

vedení, ale i členové, kte í společn  vytvá ejí politický produkt. Výchozím p edpokladem 

této koncepce je domn nka, že se voliči identifikují se stranou na základ  programu 

(Lees-Marshment 2001a: 1075-1076ě. Ten je pro voliče zásadní a pokud reflektuje jejich 

pot eby, budou stranu volit i nadále. Hlavním cílem volební kampan  tak je zejména 

p iblížení a detailní seznámení volič  s volebním programem. Velkou roli v tomto 

procesu zastávají zapojení straníci a samotní voliči.  

 Chování každé strany je ovlivn no na základ  r zných fází, kterými si postupn  

prochází. U strany orientované na produkt je tento proces složen z p ti fází. Jedná se  

o p ípravu volebního produktu, komunikaci, volební kampa , volby a realizaci volebních 

slib  ĚLees-Marshment 2001b: 697). Naprosto st žejní je první fáze proces p ípravy 

politického produktu, kterému jsou pod ízeny všechny další fáze a činnosti. Následující 

fáze je komunikace, která má za cíl p iblížit produkt potencionálním volič m. 

Komunikace je velmi úzce spjata s fází volební kampan  (Lees-Marshment 2001b: 697). 

V p ípad  volebního úsp chu následuje poslední fáze, kterou je realizace volebních slib . 

Anna Matušková v této souvislosti upozor uje, že strany a programy, které pochází 

výlučn  ze stranické ideologie a p esv dčení, zaznamenávají v Evrop  výraznou 

voličskou ztrátu ĚMatušková Ň010: 27).  

 Další stranou v modelu Lees-Marshment je strana orientovaná na prodej. Pro tento 

typ strany je charakteristické, že se zam uje na prodej svého produktu a nesnaží se ho 

nijak p izp sobovat pot ebám nebo požadavk m volič . Současn  si je ale v doma, že 

tento produkt nemusí nutn  chtít. Prodejn  orientovaná strana nem ní své chování 

v reakci na poptávku volič , ale spíše se snaží p im t voliče ke zm n  vlastních 

požadavk , aby cht li nabízený produkt ĚLees-Marshment Ň00ň: 15ě. Strana využívá 

nejnov jší reklamní a komunikační techniky, kterými se snaží oslovit potencionální 

voliče. Vychází z rozsáhlé nabídky marketingových metod, kterými získává informace  
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o volebním trhu a snaží se je pochopit a využít k p esv dčení, že jejich produkt je správný. 

Výraznou roli v tomto p ípad  zastává fáze pr zkumu trhu a komunikace. Strana 

orientovaná na prodej prochází celkem šesti fázemi ĚLees-Marshment 2001a: 1077). 

Úvodní fází je stejn  jako u produktov  orientované strany p íprava volebního produktu. 

Rozdíl lze spat it v druhé fázi, kterou je pr zkum trhu. Následující fáze jsou totožné – 

komunikace, volební kampa . Charakteristickým rysem t chto fází je výrazná 

profesionalizace volební kampan  a cílená komunikace. Zbývající fáze volby a realizace 

volebních slib  jsou totožné (Lees-Marshment 2001a: 1077).  

 Posledním typem strany v modelu Lees-Marshment je tržn  orientovaná strana, 

která využívá nejvýrazn ji marketingových technik, avšak primárn  za 

účelem porozum ní pot eb elektorátu než k jeho manipulaci (Lees-Marshment 2003: 15). 

ůnna Matušková upozor uje, že tento typ strany by se m l vyrovnat se zm nami 

současného politického prost edí, jako je jistá ideologická vyprázdn nost, úbytek volič  

nebo trvající pokles člen  politických stran ĚMatušková Ň010: Ňřě. Tržn  orientovaná 

strana p i tvorb  produktu se chová tak, aby vyšla vst íc voličským pot ebám  

a požadavk m, které strana identifikuje na základ  pr zkum . S tímto postupem bývá 

často spojováno ideologické vyprazd ování, protože strana primárn  nereflektuje vlastní 

ideologické postoje ve svém programu m že, ačkoliv by mohla. Nicmén  produkt tvo í 

v závislosti na poptávce volebního trhu. Strana se nepokouší zm nit co si lidé myslí, ale 

snaží se jim nabídnout co cht jí (Lees-Marshment 2003: 16). Z tohoto d vodu bývá často 

problematické za adit tržn  orientované strany na politickém spektru. Lees-Marshment 

upozor uje, že pokud strany do značné míry postupují podle procesu tržní orientace, 

dosahují dlouhodobého volebního úsp chu. Z tohoto d vodu je podle ní nevyhnutelné 

p ijetí tržní orientace i velkými strany, pokud se cht jí podílet na vlád , a pokud si cht jí 

zachovat voličskou p íze  ĚLees-Marshment 2007: 10ě. Tržní orientace strany 

p edpokládá provedení osmi fází. Jedná se o pr zkum trhu, p íprava a p izp sobení 

produktu, implementace, komunikace, volební kampa , volby a realizaci volebních slib .  

Cílem pr zkumu trhu je zjistit postoj volič  k produktu. Profesionáln  zpracovaná 

data mohou poskytnout cenný pohled na voliče, zejména pokud se jedná o nerozhodnuté 

voliče. V takovém p ípad  m že strana p izp sobit a zam it svoji komunikaci práv  na 

tuto skupinu (Lees-Marshment 2001a: 1079). Strana k pr zkumu trhu používá 

sofistikované kvantitativní a kvalitativní výzkumy. Jedná se nap íklad o pr zkumy 

ve ejného mín ní, volební výzkumy, ankety, SWOT analýzy, rozhovory s cílovými 
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skupinami, povolební analýzy atd. Strana tímto zp sobem získá cenné údaje o chování 

volič  a m že své chování p izp sobit tak, aby lépe vyhovovalo volebnímu trhu.  

Druhá fáze – p íprava produktu navazuje velmi úzce na pr zkum politického trhu. 

Jak bylo zmín no, strana primárn  nevychází z vlastní ideologie nebo požadavk  v dce, 

ale zejména z politických pot eb volič  ĚLees-Marshment Ň001b: 70ňě. Tento zp sob je 

neodmysliteln  spjat se silnou rolí stranického vedení, protože zm ny zpravidla bývají 

implementovány shora, což navíc vyžaduje loajalitu člen  strany. D ležitou roli v této 

fázi zastávají konzultanti, reklamní agentury nebo experti na mediální komunikaci, kte í 

se výraznou m rou podílejí na volební kampani. 

 

Schéma 1: Marketingový proces produktové, prodejní a tržn  orientované strany 

 

Zdroj: Autor na základ  Lees-Marshment 2004. 

 

Jakmile má strana p ipravený produkt, následuje t etí fáze, kterou je jeho 

p izp sobování. V tomto kroku strana ov uje, zda vytvo ený produkt odpovídá voličské 

poptávce. Současn  musí zvážit reálnou možnost prosazení volebního programu a slib  

ve vlád  ĚLees-Marshment 2007: řě. P i p izp sobování produktu se strany snaží 

zvýraz ovat vlastní silné stránky a nedostatky ostatních stran, čímž si zajistí vlastní 
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jedinečnost. Následuje fáze implementace. ůnna Matušková upozor uje, že tato fáze je 

do značné míry problematická. Schválení podoby politického produktu totiž často leží 

pouze na nejužším stranickém vedení, bez ohledu na názor ostatních stranických struktur. 

Tento rozpor m že být zvýrazn n v komunikaci. D ležitou roli v této fázi nezastává 

pouze lídr, ale i ostatní členové strany, kte í aktivn  komunikují s voliči ĚMatušková 

Ň010: ň0ě. Prakticky současn  s fází komunikace probíhá i volební kampa . Jedná se  

o realizaci všech p edchozích fází v praxi. Jedná se zejména o strategii a nastavení 

jednotlivých částí volební kampan , které cílí na určitý voličský segment s cílem 

zaujmout voliče a získat jeho hlas ve volbách. Ty jsou p edposlední fází a do značné míry 

ovliv ují poslední fázi, kterou je realizace volebních slib  ĚLees-Marshment 2001a: 

1079-10Ř0ě. Zejména v proporčních systémech se ale stává, že strana nezíská dostatečn  

silný mandát, aby mohla utvo it jednobarevnou vládu a je nucena se uchýlit ke koaliční 

spolupráci. V taktovém p ípad  ovšem nastává praktický problém s realizací volebního 

programu a spln ní volebních slib . 

 

2.1 Kritika modelu Lees-Marshment 

ůčkoliv model Lees-Marshment pat í k nejčast ji využívaným koncept m p i 

zkoumání politického marketingu, byl podroben pom rn  rozsáhlé debat  mezi 

akademiky. Z ejm  nejvýrazn jším kritikem tohoto modelu je dánský ekonom Robert. P. 

Ormrod, který posuzoval její model z pohledu komerční trží orientace a na základ  

výsledku empirických studií provedených v r zných zemích sv ta. Ormrod nesouhlasí 

nejen s označením teoretický model, protože ho nelze v praxi ov it, ale  

i s jeho univerzální aplikovatelností, protože vznikl na základ  specifického stranického 

a volebního systému ĚOrmrod Ň006: 110-118).  

 Ormrod upozor uje, že Lees-Marshment vycházela p i tvorb  svého modelu 

primárn  z poznatk  chování Labour a Conservative party ve Velké Británii (Ormrod 

2006: 116ě. Specifika tohoto politického systému ale p edstavují p ekážku a komplikují 

univerzální aplikovatelnost modelu v jiném prost edí než britském. D vod  je n kolik. 

Jedním z nich je nap íklad specifičnost britského stranického systému. Tento fakt navíc 

v p ípad  britského politického systému utvrzuje volební systém, který v podstat  vytvá í 
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sout ž mezi dv ma stranami o kontrolu vlády.11 Další problém spočívá v tom, že Lees-

Marshment se zam uje pouze na analýzu samotných stran a nebere v potaz d ležitost 

porozum ní prost edí, ve kterém se tyto subjekty pohybují. Navíc nep ikládá žádnou váhu 

možné koaliční spolupráci. Tento faktor nelze podce ovat vzhledem k možné zm n  

chování k potencionálním koaličním partner m. Podle Ormroda strany nelze rozd lit 

pouze do t í skupin, protože strany často používají hybridní systém, který využívá jak 

prodejní, tak marketingový p ístup v závislosti na politickém prost edí (Ormrod 2006: 

116).  

 Lees-Marshment si je v doma slabých míst svého modelu a dokonce sama 

upozor uje na n které z nich. Uznává, že model marketingov  orientované strany byl 

vytvo en na základ  studia Labour a Conservative party, nicmén  komparativní studie 

jasn  ukazují, že politický marketing je používán globáln  nap íč zem mi. Navíc tv rci 

kampaní cestují mezi r znými zem mi a používají stejné postupy a techniky (Lees-

Marshment 2007: 6ě. Koneckonc  tuto skutečnost m žeme vypozorovat i v českém 

poltickém prost edí, kdy české strany využívají služeb zahraničních poradenských firem.  

 Lees-Marshment nezpochyb uje Ormrodovu kritiku, že nebere v potaz faktor 

koaliční vlády. V tomto p ípad  je d ležité, zda je strana ve vlád , nebo v opozici. Pokud 

strana vládn  je vystavena r zným situacím, za jejíž ešení nese zodpov dnost a nelze je 

činit na základ  marketingové orientace. Navíc vládní strana nese zodpov dnost p ed 

všemi voliči. Na druhou stranu opoziční strana má dostatek času a m že se rozhodovat 

na základ  pr zkum  (Strömbäck Ň010: ŇŇě. V takovémto p ípad  z stává otázkou, zda 

by se tento koncept nem l aplikovat pouze v p edvolebním období anebo opozičního 

p sobení politického subjektu. Lees-Marshment rovn ž souhlasí s Ormrodem, že strany 

mohou využívat hybridní systém, který využívá metody jak tržn  orientovaných, tak  

i prodejn  orientovaných stran. Nicmén  tento fakt nijak neznehodnocuje model tržn  

orientované strany.  

 

 

 

                                                 
11 Britský volební systém zvýhod uje velké politické strany a obvykle vede k vytvo ení jednobarevných 
stabilních vlád. Nicmén  existují i p ípady, kdy se strany musely uchýlit ke spolupráci a vytvo it koaliční 
vládu. Nap íklad v letech 2010-Ň015 vládla Velké Británii koaliční vláda premiéra Davida Camerona, 
protože žádná strana nezískala nadpoloviční v tšinu v britském parlamentu ĚBBC Ň010ě. 
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3. Senátní a krajská kampaň 2016 v Pardubickém kraji 

3.1. Hnutí ANO 2011 

D íve, než se začnu v novat ůNO Ň011 v Pardubickém kraji, dovolím si stručn  

zmínit události, které vedly k tomu, že hnutí dnes p edstavuje jeden z nejsiln jších 

subjekt  v České republice, a to navzdory tomu, že se ješt  na počátku roku Ň01ň jednalo 

o prakticky bezvýznamný poltický subjekt, který tém  nikdo neznal.12  

ůndrej Babiš p edstavil v roce Ň011 iniciativu ůkce Nespokojených Občan  

Ěodtud název ůNOě, která m la symbolicky vyjád it občanskou nespokojenost s tehdejší 

politickou reprezentací, událostmi nebo politickými skandály v České republice. Babiš 

z počátku nem l ambice zakládat novou politickou stranu. Sám dokonce v jednom 

z rozhovor  v roce Ň01Ň ekl, že nev í na vznik nové strany, která by se postavila proti 

korupci a zárove  by mohla být úsp šná ve volbách. Tuto p íležitost m ly V ci ve ejné 

 a dokonale ji zdiskreditovaly ĚTýden Ň011ě. Nicmén  tento sv j p vodní zám r 

p ehodnotil a v kv tnu Ň01Ň zažádal o registraci ANO 2011 u Ministerstva vnitra, aby 

mohl vstoupit do politiky ĚRejst ík politických stran a politických hnutíě. 

V roce Ň01Ň se hnutí poprvé zúčastnilo voleb, kdy postavilo své kandidáty na 

senátory, avšak žádný z nich nedosáhl výrazného úsp chu.13 Skutečn  zlomový moment 

nastává až v roce 2013, kdy v d sledku politické krize došlo k tomu, že Poslanecká 

Sn movna odhlasovala své rozpušt ní a prezident Zeman vyhlásil p edčasné volby ĚPSP 

ČR Ň01ňě. ANO 2011 se v té dob  nacházelo v situaci, kdy nem lo prakticky žádnou 

volební podporu. Navíc nedisponovalo vlastními kapacitami, které by dokázaly zajistit 

úsp šnou volební kampa . Z tohoto d vodu si najalo americkou společnost PSB, která se 

specializuje na volební kampan .14 

 ANO 2011 v dob  p edčasných voleb nem lo vybudovanou značku, a proto 

nebylo v podv domí volič , což bylo patrné zejména na p edvolebních pr zkumech 

(Braun 2013). Z tohoto d vodu byl ve volební kampani kladen velký d raz na politický 

 

 

 

                                                 
12 Nap íklad podle volebního modelu společnosti Median m lo ůNO Ň011 v srpnu 2013 podporu 0,5 % 

(Median 2013). 
13 Celkem se senátních voleb Ň01Ň zúčastnilo za Hnutí ůNO sedm kandidát , nicmén  žádný z nich 

nepostoupil do druhého kola senátních voleb ĚVolby.cz Ň01Ňě. 
14 Penn Schoen Berland (PSB) je společnost zam ující se na volby a volební kampan . PSB se podílela na 
volebních kampaních nap íklad pro Billa Clintona, Tonyho Blaira nebo Hillary Clintonovou. 
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marketing. Tento fakt se projevil nap íklad na četnosti provedených pr zkum , které 

hnutí používalo p i tvorb  volebních témat, strategie, určování cílových skupin a jejich 

cílení nebo volebních hesel. Hnutí dbalo na to, aby m lo konzistentní styl komunikace, 

který klad d raz na lidovost a zejména lidskost (Braun 2013). Tím cht li dosáhnout toho, 

že nebude vyznívat jako komunikace tradičních politických stran. V tomto ohledu byla 

pro hnutí velmi zásadní online komunikace, protože podle interních pr zkum  jsou voliči 

ANO 2011 zastoupeni na internetu ve v tší mí e než voliči ostatních stran (Braun 2013). 

Další zásadní aspekt volební kampan  je vymezení se v či tradičním politickým stranám, 

které se posléze odrazilo ve volebních heslech, jako je nap íklad „Nejsme jako politici, 

makáme“ nebo „Jsme schopný národ jen nás ídí nemehla“. 

Vizuální identita hnutí byla velmi úzce spjata s osobou Babiše, který se stal 

dominantní osobou celé volební kampan . Jeho osoba se vyskytovala prakticky na 

čemkoliv, co b hem kampan  vzniklo. ůť už se jednalo nap íklad o propagační letáky, 

plakáty nebo billboardy, kde se Babiš pravideln  objevoval po boku kandidát  nap íč 

celou Českou republikou. Pom rn  d ležitou roli sehrál i endorsment, který p sobil jako 

relativní legitimita pro voliče. 

 Volební kampa  z roku 2013 byla pro hnutí klíčová. Nejenže díky ní usp lo ve 

volbách, ale současn  se stala integrálním prvkem vizuální identity ůNO 2011 i pro 

následující volební kampan  v komunálních, senátních nebo evropských volbách. 

Z tohoto d vodu považuji za d ležité zmínit, že v tšina prvk  t chto kampaní Ěať už se 

jedná o vizuální podobu kampan , komunikaci, propagaci a dalšíě vychází práv  ze 

zmi ované kampan  do PSP ČR v roce Ň01ň. Hnutí ůNO 2011 v tomto trendu 

pokračovalo i b hem krajských/senátních voleb Ň017. Z tohoto d vodu platí i dnes 

n které „vzorce“ jako je nap íklad vyobrazování jednotlivých kandidát  po boku Babiše.  

 

3.1.1 Politický kontext v Pardubickém kraji 

Politický kontext, ve kterém se volby odehrávají, p edstavují vždy d ležitý faktor 

volební kampan . Politické pozadí m žeme nalézt prakticky ve všech formách, které 

volební kampa  vygeneruje. Jedná se nejen nap íklad o výrazné osobnosti, aktuální 

politickou situaci, rozložení politických sil a nálad ve společnosti, ale i o b žné problémy 

občan . Všechny tyto aspekty mají zásadní vliv na výslednou podobu kampan . 

Pochopení politického kontextu je jedním ze základních p edpoklad  úsp šné kampan . 
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Pardubický kraj m l podle ČSÚ na začátku roku Ň016  p ibližn  516 tisíc obyvatel, 

z nichž Řř tisíc žije v nejv tším a zárove  krajském m st  Pardubicích Ěviz tabulka č. 3). 

Více než polovina obyvatel kraje žije ve m stech nad 5 tisíc obyvatel.15 Z tohoto pohledu 

je vysoká míra koncentrace obyvatelstva do n kolika málo m st, a proto jsou volební 

kampan  nejintenzivn jší práv  v t chto oblastech. Politické strany a kandidáti se 

zam ují zejména na tato místa práv  kv li vysoké mí e oslovení potencionálního 

elektorátu vzhledem k vynaloženým finančním prost edk m. Jedná se o nejefektivn jší 

zp sob, alespo  v p ípad  kontaktní nebo vizuální části volební kampan .  

 

Tabulka č. 3: Prostorová distribuce obyvatelstva Pardubického kraje 

 

Zdroj: ůutor na základ  dat ze ČSÚ Ň016. 

  

Pardubický kraj se dlouhodob  potýká s nedokončenou dopravní infrastrukturou. 

Jedná se zejména o dálnici Dň5 a související p ivad če na silniční sít a m stské obchvaty. 

Kv li tomu vede výrazná část tranzitní dopravy p es m sta, což se negativn  projevuje 

nejen na zdraví obyvatelstva, ale i kvalit  života v n kterých m stech. O výstavb  Dň5 se 

hovo í už od roku Ň001 a od té doby toto téma pravideln  objevuje mezi volebními 

prioritami nap íč politickým spektrem. Pom rn  obvyklý problém bývá nezam stnanost 

obyvatel, která se stává hlavním p edvolebním tématem zejména v ekonomicky slabších 

regionech. Nicmén  to není p ípad Pardubického kraje, protože ten je v tomto ohledu 

velmi úsp šný. Míra nezam stnanosti dosahuje v Pardubickém kraji relativn  nízké 

hodnoty 4,Ň %, což je výrazn  mén  než republikový pr m r 5,Ňř % ĚČSÚ Ň017ě.  

 

 

 

                                                 
15 Celkem se jedná o 17 m st, ve kterých žije Ň64 tisíc obyvatel, což je p ibližn  51 % obyvatel kraje ĚČSÚ 
2016). 

 

 obyvatel (v tis.)

 obcí 
 v tis

 v %

Celkem 

obyvatelstvo

 Počet
372

do 1 

26,57

137 115 61 114 89

22,42 11,73 21,91 17,37

nad 50

162

od 1 do 5 

8

od 5 do 10 

8

od 10 do 50
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3.1.2 Krajské volby 

V krajských volbách v roce 2008 i Ň01Ň zvít zila ČSSD, která tak dlouhodob  

potvrzuje svoji silnou pozici v Pardubickém kraji.16 P esto má podpora strany klesající 

tendenci. Pokud porovnáme výsledky zmín ných voleb, zjistíme že strana dokázala 

obhájit „pouze“ 1Ň mandát  z p vodních 1ř (viz tabulka č. 4). Nicmén  tento výsledek 

nestačil k tomu, aby ČSSD navázala a zopakovala p edchozí spolupráci pouze s Koalicí 

pro Pardubický kraj ĚKDU-ČSL, SNK ED, hnutí Nestraníciě. Takováto koalice by 

nedisponovala v tšinou v krajském zastupitelstvu, a proto p izvala ke spolupráci i SPOZ. 

Součástí koaliční smlouvy je dohoda, podle které hejtmanský post p ipadnul op t ČSSD 

(Programové prohlášení Rady Pardubického kraje Ň01Ň–2016). Nejmladší hejtmanem 

v historii České republiky se stal tehdy teprve t icetiletý Martin Netolický, který v čele 

kraje nahradil bývalého hejtmana a nov  zvoleného senátora Radka Martínka.  

 

Tabulka č. 4: Výsledek voleb do Pardubického zastupitelstva v roce 2012 

Kandidátní listina 
Počet 

mandátů 

Počet hlasů Ěv 
%) 

Česká strana sociáln  demokratická 12 21,31 

Komunistická strana Čech a Moravy 11 18,86 

Koalice pro Pardubický kraj 10 17,74 

Občanská demokratická strana 6 10,9 

TOP 0ř a Starostové pro Pardubický kraj 3 6,25 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 5,31 

Zdroj: ůutor na základ  dat ze serveru Volby.cz 2012. 

 

Jako spolehlivého partnera lze označit Koalici pro Pardubický kraj Ěd íve 

Čty koaliciě. Ta z počátku plnila roli koaličního partnera ODS, se kterou vládla v letech 

2000–Ň00Ř. Poté se Koalice pro Pardubický kraj stala partnerem pro ČSSD. Koalice 

dosahuje stabilní voličské podpory. I díky ní se Koalice pro Pardubický kraj od roku 2000 

 

 

 

                                                 
16 Dominanci ČSSD potvrzuje i skutečnost, že strana dokázala zvít zit i v komunálních volbách do 
Pardubického zastupitelstva v roce Ň010. ůčkoliv se jedná o naprosto jiný typ voleb, myslím si, že vít zství 
v krajském m st  má jistou vypovídající hodnotu o pozici strany.  
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stala „pevným“ článkem rady.17 Díky vysokému koaličnímu potenciálu se totiž zpravidla 

stává součástí vládnoucí koalice. V této souvislosti považuji za d ležité zmínit osobu lídra 

Koalice pro Pardubický kraj. Jedná se o velmi výrazného a pragmatického politika 

Romana Línka, který dokonce v letech 2000–Ň004 zastával funkci hejtmana 

Pardubického kraje ĚLínek Ň017ě. Navíc se snad jako jediný politik v České republice 

m že pochlubit naprosto jedinečnou bilancí v krajské politice. Od prvních krajských 

voleb v roce Ň000 se totiž nestalo, aby se nedostal do vedení kraje. Od roku Ň000 zastával 

t ikrát funkci 1. nám stka Pardubického kraje a jednou post hejtmana (Línek Ň017ě. 

Dalším výrazným politickým subjektem je již zmi ovaná ODS. Občanští 

demokraté dominovali v Pardubickém kraji p edevším v letech 2000–2008, kdy kraj vedli 

společn  s Čty koalicí/Koalicí pro Pardubický kraj. Od roku Ň00Ř jsou ale 

v zastupitelstvu kraje v opozici. Strana dlouhodob  postrádá výrazného  

a charismatického lídra, který by dokázal oslovit v tší část elektorátu. Strana se navíc 

stále musí vyrovnávat s velkým odlivem volič , který nastal v roce 2011 v d sledk  

skandál  a krizí pod vedením Petra Nečase. Navzdory této skutečnosti strana získala ve 

volbách v roce Ň01Ň 10,ř % voličských hlas  (Volby.cz 2012). Nicmén  nejedná se o až 

tak dobrý výsledek, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože strana oproti 

p edchozím volbám ztratila tém  10 % hlas  (Volby.cz 2008).  

Dalším pravicovým subjektem na krajské scén  je TOP 0ř a Starostové pro 

Pardubický kraj. Volby v roce Ň01Ň byly v bec prvními pro tuto koalici. Nicmén  

dosažený výsledek v podob  6,Ň5 % a zisk ň mandát  určit  nebyl takový, jaký by si tato 

koalice p edstavovala a musel znamenat zklamání (Volby.cz 2012ě. Možná i z tohoto 

d vodu se STůN rozhodli opustit tento model a zvolit samostatnou kandidaturu 

 v krajských volbách Ň016. Tento krok lze považovat za naprosto logický i vzhledem 

k tomu, že STůN dosahovali na regionální úrovni vyšší volební podpory než TOP 0ř.  

Podobného výsledku, jako TOP 0ř a Starostové pro Pardubický kraj dosáhla 

 i strana SPOZ, jejíž lídr je dlouholetý odborový p edseda Jaromír Dušek. Strana velmi 

t sn  p ekonala 5% hranici nutnou pro postup do skrutinia. Nicmén  stran  se to povedlo 

a získala tak stejn  jako TOP 0ř a Starostové pro Pardubický kraj ň mandáty (Volby.cz 

2012). Tento výsledek navíc SPOZ stačil k tomu, aby se dostala do rady kraje, ve které 

 

 

 

                                                 
17 Koalice pro Pardubický kraj kandidovala v roce Ň000 jako Čty koalice. 
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byl Dušek zodpov dný za dopravu a dopravní obslužnost. V této souvislosti byl často 

kritizován za nesystémové vedení dopravy ĚDanielka Ň015ě.  

D ležitou součástí politické scény Pardubického kraje je i KSČM. Podle 

informací uvedených na webu Volby KSČM získala v roce 2000 17,46 % hlas . Prakticky 

stejného volebního výsledku dosáhla i v roce Ň004, získala 17,34 % hlas . Jistou 

výjimkou v podpo e KSČM p edstavují volby v roce Ň00Ř. KSČM v nich získala pouze 

13 % hlas . Nicmén  jednalo se z ejm  skutečn  pouze o výjimku, protože v dalších 

volbách v roce Ň01Ň dosáhla dokonce historicky nejlepšího volebního výsledku v podob  

18,86 % hlas . ůčkoliv strana pravideln  získává mandáty v zastupitelstvu a má pom rn  

velkou voličskou podporu, v d sledku nulového koaličního potenciálu se nikdy 

nedokázala dostat do vedení Pardubického kraje (Volby.cz 2000; 2004; 2008; 2012).  

Z tohoto pohledu p ítomnost KSČM p edstavuje jistý problém, protože ostatní politické 

strany hledají podporu mezi zbylými stranami, nikoliv mezi všemi zastupiteli. Doposud 

se v Pardubickém kraji da ilo vytvo it relativn  homogenní a programov  sp ízn né 

vlády. Nicmén  je otázkou, zda tomu bude tak i v budoucnu.  

Jako poslední relevantní politický subjekt, který by m l být zmín n, je ANO 2011. 

Zám rn  ho uvádím až jako poslední. ANO 2011 se sice krajských voleb Ň01Ň 

nezúčastnilo, ale volební výsledky z parlamentních voleb Ň01ň, komunálních voleb Ň014 

nebo voleb do Evropského parlamentu Ň014 jasn  naznačují, že hnutí má výraznou 

podporu a tento fakt se zcela jist  odrazil i v krajských volbách 2016. Lídr ůNO Ň011 Jan 

ehounek není úplným politickým nováčkem. Kandidoval už v komunálních volbách 

v Pardubicích v roce 2014.  

 

3.1.3 Senátní volby 

Senátní volby v roce Ň016 se týkaly jednak volebního obvodu 46 – Ústí nad Orlicí 

a jednak volebního obvodu 4ň – Pardubice.18 P i bližším pohledu na volební obvod 46 je 

z ejmé, že se jedná o smíšený volební obvod, který je složen celkem ze 10Ň obcí, z nichž 

ř mají status m sta. Celkový počet obyvatel volebního obvodu je p ibližn  1Ň7 tisíc ĚČSÚ 

Ň01Ňě. Mezi m sta s více než 10 tisíc obyvatel pat í Česká T ebová, Ústí nad Orlicí, 

 

 

 

                                                 
18 Volební obvod 4ň – Pardubice není p edm tem této analýzy. D vodem, který m  k tomu vedl je 

skutečnost, že částečn  nachází na území Královohradeckého kraje.  
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Vysoké Mýto a Lanškroun. Celkový podíl m stského obyvatelstva je p ibližn  45 % 

ĚHájek Ň017ě. P i pohledu na výsledky p edchozích senátních voleb Ěviz tabulka č. 5) 

v tomto volebním obvodu je jasné, že se jedná o oblast, ve které dominuje 

st edopravicová KDU-ČSL. Do roku Ň017 zde prob hly celkov  4 senátní volby, ve 

kterých pokaždé usp l kandidát z této strany. S výjimkou roku Ň010 pravideln  do 

druhého kola spolu s kandidátem KDU-ČSL postoupil i kandidát ODS. Je tedy z ejmé, 

že v tomto volebním obvod  se nachází spíše st edopravicový elektorát.  

 

Tabulka č. 5: Počet kandidátů na senátora ve volebním obvod  46 a p ehled 
stranické p íslušnosti kandidátů, kte í postoupili do II. kola voleb. 

Volby 1996 1998 2004 2010 

Vít z KDU-ČSL 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL 

Postupující ODS ODS ODS ČSSD 

Počet kandidátů 5 4 7 7 

Zdroj: ůutor na základ  dat ze serveru Volby.cz. 

 

Velkým favoritem senátních voleb byl současný p edseda senátního klubu  

KDU-ČSL Petr Šilar, který je zkušený a pragmatický politik, navíc je respektovanou 

osobností Ústeckoorlického regionu. Senátorský mandát obhajoval poprvé, nicmén  

nejedná se o jeho první politickou zkušenost. Již d íve p sobil jako úsp šný starosta 

Letohradu nebo Horní Čemné. Navíc už od roku Ň000 aktivn  p sobí v krajské politice 

ĚŠilar Ň016ě. Díky t mto zkušenostem je pom rn  velmi známý a oblíbený ve svém 

regionu, zejména v oblasti zmi ovaného Letohradu a Horní Čemné, což dokládá mapa 

volební podpory Šilara v prvním kole senátních voleb Ěviz mapa č. 1). O Šilarovi se 

dokonce mluvilo jako o kandidátovi, který by mohl postoupit už p ímo v prvním kole, 

nicmén  tento p edpoklad se nenaplnil.  

 V posledních volbách postoupil společn  s Petrem Šilarem do druhého kola voleb 

kandidát z ČSSD. Je nesporné, že ČSSD m la ambici tento výsledek p ekonat a potvrdit 

tak svou pozici nejsiln jší parlamentní strany. Jejich kandidát byl bývalý editel Českých 

drah Dalibor Zelený, který je aktuáln  radním v České T ebové. Nicmén  má zde velkou 

konkurenci, protože kandidaturu na senátora oznámil i dlouholetý starosta České T ebové 

a zastupitel Pardubického kraje Jaroslav Zedník z TOP 0ř. Zedník dokonce kandidoval 

ve volbách do PSP ČR, avšak neúsp šn . Nelze podcenit ani kandidáta ANO 2011 Jana 

Lipavského. Na rozdíl od ostatních Lipavský nemá za sebou dlouholetou politickou 
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kariéru. P sobí pouze od roku 2014 v komunální politice jako zastupitel ve Vysokém 

Mýt . Na druhou stranu Lipavskému ve volbách nahrávala skutečnost, že ůNO 2011 je 

podle pr zkum  dlouhodob  nejpopulárn jší strana. Jeho nevýhodou je, že nepat í mezi 

tolik známé ve volebním obvod , jako nap íklad Šilar nebo Zedník ĚLipavský Ň017ě.  

 

Mapa č.1: Volební podpora Petra Šilara v prvním I. kole senátních voleb 2016 

 

Zdroj: ůutor na základ  dat ze serveru Volby.cz Ň016.  

 

V kontrastu s výše uvedenými kandidáty m li pom rn  malou šanci na úsp ch ve 

volbách kandidáti ůntonín Vyšohlíd z KSČM, So a Hlavová z SPO nebo Martin Strnad 

z Úsvitu národní koalice. Kandidáti z KSČM dosud nikdy v tomto volebním obvod  

nedosáhli výrazn jšího volebního výsledku a dalo se proto očekávat, že tento trend bude 

pokračovat. Navíc Vyšohlíd nepat í mezi výrazn jší osobnosti regionu. Obdobn  na byli 

tom Martin Strnad a So a Hlavová. Ti navíc nemohou ani t žit z aktuální Ěneěoblíbenosti 

SPO, respektive Úsvitu-Národní koalice.   
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3.2 Strategie 

Strategie p edstavuje základní stavební kámen každé kvalitní volební kampan . 

Marketingová strategie se obvykle skládá nejmén  ze t í složek. První z nich je SWOT 

analýza, která se zam uje na slabé a silné stránky, p íležitosti a rizika. Dále se jedná  

o analýzu trhu a analýzu konkurence ĚŠíma Ň014: 13). Nejedná se o náhodný proces, ale 

o vysoce sofistikovaný postup, kterému bezprost edn  p edchází výzkumy. Jakmile je 

strategie stanovena, následuje umíst ní, cílení, výb r marketingových kanál  a samotná 

volební kampa . T mto fázím se v nují následující podkapitoly.  

Centrální volební tým ůNO 2011 stanovil na základ  pr zkum  hlavní volební 

strategii, podle které by m la být kampa  vedena v pozitivním duchu a vyhnout se 

negativním sd lením. Využít stávající d v ru volič  strany a potvrdit roli ANO 2011 jako 

dominantní strany v České republice. Součástí strategie bylo i nevymezování se na 

pravolevém spektru a získávat voliče na pečliv  vybraných a otestovaných tématech 

(Lidovky 2017). Stejn  tak ůNO 2011 m lo t žit ze zkušeností z p edchozích volební 

kampaních a využít skv lé marketingové práce.  

V p ípad  krajských voleb si ůNO 2011 v Pardubickém kraji stanovilo strategii, 

která m la hnutí dovést k dosažení výrazného volebního výsledku a zajistil post hejtmana 

Pardubického kraje, včetn  silné pozice v krajském zastupitelstvu. Významnou                                  

výhodou ANO 2011 je jeho silná značka a popularita lídra Babiše. V rámci kampan  

kladlo hnutí d raz zejména na atraktivní volební program a osobnost lídra Jana ehounka 

ĚKlčová Ň017ě.   

Kandidát hnutí ůNO 2011 Jan Lipavský se nacházel v pon kud složit jší situaci. 

Vzhledem k politickým podmínkám, které panovaly ve volebním obvod  46, si musel 

stanovit skromn jší strategii. Lipavský si byl pln  v dom síly ostatních protikandidát , 

zejména Šilara z KDU-ČSL. Lidovečtí voliči pat í mezi v bec nejvíce disciplinované  

a k volbám chodí pravideln . Z tohoto d vodu se Lipavský zam il zejména na lokality, 

ve kterých má voliče ODS a ČSSD. Práv  tito voliči m li být ti, kdo Lipavského zvolí do 

Ň. kola senátních voleb ĚLipavský Ň017ě.  

Lipavský marketingovou strategii založil na pot ebách volič  ze svého volebního 

obvodu. Určení strategie tak p edcházela identifikace pot eb volebního trhu. Součástí 

strategie bylo i navázání co nejbližšího kontaktu s elektorátem. „Občané by měli cítit, že 

se jejich problémy skutečně někdo zabývá. Dobrý senátor by měl být s lidmi ze svého 
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obvodu v častém kontaktu, měl by jim naslouchat a pomáhat ešit jejich problémy“ 

ĚLipavský Ň016ě.  

 

3.2.1 Témata kampaně a volební program 

Témata volební kampan  a program p edstavují v marketingov  orientované 

kampani naprosto zásadní oblast, které je v nována d kladná pozornost. Výsledkem by 

m la být srozumitelná témata a jasný politický program, p izp sobený podmínkám  

a požadavk m region . Pokud jsou tyto požadavky p i tvorb  reflektovány, lze vytvo it 

kvalitní a atraktivní program, který reaguje na lokální pot eby volič . Strana by m la 

komunikovat maximáln  t i až p t témat, pokud se v nuje více témat m, dochází 

k rozt íšt nosti sd lení, které v tomto d sledku není konzistentní a volič si sd lení 

nezapamatuje (Králová 2017). V p ípad  ůNO Ň011 byla hlavní témata stanovena na 

základ  centráln  provedených pr zkum . Jako hlavní téma byl vybrán slogan „Chceme 

lepší Česko“, které bylo dopln no o krátká pozitivní sd lení, jak v p ípad  senátních, tak 

i krajských voleb.19   

Krajský volební tým volil témata kampan  na základ  n kolika faktor  a jejich 

vzniku p edcházela diskuze s členskou základnou v Pardubickém kraji. Velkou roli hrála 

analýza volebních program  politických stran a jejich nepln ní slib . Využití této analýzy 

m lo dv  roviny. Jednak výstupy z ní využívalo ůNO Ň011 k informování široké 

ve ejnosti o práci svých konkurent . ů jednak tyto informace sloužily jako podklad pro 

tvorbu vlastního volebního programu a umíst ní se na politickém trhu. Ten byl naprosto 

zásadním prvkem celé volební kampan , protože obsahoval priority pro následující 

volební období ĚKlčová Ň017ě. Krom  vlastní analýzy se do tvorby promítly informace, 

které poskytl centrální volební tým. Jedná se o výstupy vyplývající z pr zkum , zejména 

o tom, co nejvíce trápí obyvatele Pardubického kraje. Na základ  t chto zdroj  vznikla 

hlavní témata i volební program. Centrální volební tým do vzniklého volebního programu 

obsahov  nezasahoval, pouze navrhl nezávazné stylistické úpravy, které zvyšovaly jeho 

atraktivitu a čtivost ĚKlčová Ň017ě. 

 

 

 

                                                 
19 Platform  „Chceme lepší Česko“ se více v nuji v podkapitole 3.4.3 On-line komunikace. 
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Krajský volební tým neov oval žádným sofistikovaným zp sobem funkčnost 

zvolených témat nebo programu. Jediným zdrojem informací a zp tnou vazbou byly 

názory občan , které si zástupci hnutí vyslechli v pr b hu diskuze s občany na 

po ádaných mítincích. Na základ  zjišt ných informací nedošlo k žádné zásadní zm n  

volebního programu. Drobnou úpravu ůNO Ň011 provedlo pouze v kategorii, která se 

v novala senior m.20 

V p ípad  senátní kampan  nezastávají témata a volební program tak zásadní roli, 

jako tomu je v p ípad  krajských voleb. V tšinový volební systém je do určité míry spíše 

založen na souboji osobností než volebních program  osobností ĚLipavský Ň017ě. Témata 

pro senátní kampa  byla zvolena v p edstihu p ed konáním voleb, a to na základ  

informací, které vyplynuly b hem rozhovor  s občany. Vzhledem k omezeným 

finančním možnostem už neprobíhalo žádné ov ení funkčnosti zvolených témat na 

voličích. Senátní volební kampa  byla vystavena na celkem t ech nosných tématech. 

Jedním z nich bylo dokončení dálnice Dň5 a silničních p ivad č , skrze p edložení 

legislativního návrhu pro urychlení a zjednodušení p ípravy a realizace liniových staveb 

ve ve ejném zájmu ĚČeská televize Ň016ě. Dalšími tématy byla právo a spravedlnost, 

respektive bezpečnost občan . Tyto témata rovn ž p edstavovala st žejní pilí e volebního 

programu, ve kterém byly detailn ji rozpracovány ĚVolební program Jana Lipavskéhoě.  

Lees-Marshment ve svém modelu tržn  orientované strany zd raz uje d ležitost 

procesu zp sobu vzniku volební nabídky. V p ípad  krajských i senátních voleb m žeme 

za produkt vnímat volební program. Ten nevznikl ani v jednom z uvedených p ípad  na 

základ  ideologického zakotvení ůNO Ň011, ale zejména na základ  poptávky volič . 

Tvorba krajského volebního programu vycházela do určité míry z informací zjišt ných 

pr zkumem volebního trhu a ve ejného mín ní. Senátní volební program reflektoval 

rovn ž požadavky volič , které vyplynuly p i osobním kontaktu.   

 

 

 

 

                                                 
20 Ve skutečnosti se úprava volebního programu prakticky nijak neprojevila. D íve než krajský volební tým 
ůNO Ň011 zaregistroval zm nu a promítl ji do volební kampan , došlo k zadání oficiálních volebních 
materiál  do tisku ĚKlčová Ň017ě.  
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3.2.2 Výzkumy a analýzy 

 U volebních kampaní m žeme dlouhodob  pozorovat trend zvyšující se 

profesionalizace. Volební manaže i stále čast ji vynakládají významnou část rozpočtu 

kampan  na volební výzkumy a analýzy. Na základ  t chto metod lze získat nap íklad 

informace o tom, kdo jsou jejich voliči, jaké jsou jejich zájmy, ve kterých lokalitách bydlí 

a tím účinn ji a efektivn ji cílit kampa . ůnalýzy a výzkumy nemusí být však nutn  

zam eny pouze na voliče, ale mohou se zam ovat nap íklad na stranu samotnou nebo 

politickou konkurenci. Tyto cenné informace mají širokou využitelnost v praxi. Strana 

m že nap íklad využít získané informace k p izp sobení vlastního produktu a tím 

účinn ji oslovit elektorát, ale m že informace použít nap íklad k identifikaci vlastních 

slabých míst a tím p edcházet p ípadným problém m (Králiková 2012: 119). 

 

Tabulka č. 6: SWOT analýza ANO 2011 

Silné stránky Značka ůNO Ň011 Osobnost Babiše Komunikace s voliči 

Slabé stránky Neznámí kandidáti Osobnost Babiše 
Slabá členská 

základna 

P íležitosti Sociální sít  
Nový subjekt v 
krajské politice 

Kritika krajských 
koalicí 

Hrozby 

Spolčení ostatních 
stran proti ANO 

2011 

Podnikání lídra Skandalizace lídra 

Zdroj: Autor 

 

D ležitou roli v každé správné marketingové kampani zastává SWOT analýza, 

která se zam uje na vlastní slabá a silná místa, p íležitosti a hrozby.21 V p ípad  ůNO 

Ň011 lze označit za silné místo samotnou značku hnutí, která se velmi dob e etablovala 

v politickém prost edí a mezi voliči. B hem krajských i senátních voleb oba volební týmy 

spoléhaly práv  na značku ůNO Ň011, ale i na osobnost lídra Babiše. Toho lze současn  

považovat za silnou i slabou stránku hnutí. Babiš se podle pr zkumu mezi voliči t ší 

dlouhodob  vysoké popularit , které vd čí jednak svému PR týmu a jednak au e 

 

 

 

                                                 
21 Název SWOT analýza vznikl z počátečních písmen oblastí, na které se zam uje. Jedná se o silné stránky 
Ěstrengthsě, slabé stránky Ěweaknessesě, p íležitosti Ěopportunitiesě a hrozby Ěthreatsě. 
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úsp šného podnikatele, který chce ídit stát jako firmu. Oba tyto aspekty lze jednoznačn  

za adit do výčtu silných stránek hnutí. Na druhou stranu osobnost Babiše p edstavuje 

nejen slabou stránku hnutí, ale i riziko. Kolem Babiše totiž vzniklo mnoho kauz, které 

dosud nedokázal v rohodn  vysv tlit a n které z nich dokonce vyšet uje Policie ČR nebo 

Evropský ú ad proti podvod m ĚOLůFě. Tyto siln  medializované kauzy hnutí oslabují. 

Navíc existuje riziko prokázání Babišova pochybení nebo dokonce spáchání podvodu. 

Pokud by k tomu skutečn  došlo, znamenalo by to nenávratné poškození značky ůNO 

Ň011, jakožto hnutí vymezujícího se proti klientelismu, korupci a bývalým politickým 

strukturám. Samotný lídr Babiš by se dokonale v očích ve ejnosti zdiskreditoval, což by 

znamenalo obrovský problém vzhledem k tomu, že hnutí je siln  provázané 

a zosob ováno práv  Babišem. I p es výše uvedené výhrady je jeho osobnost klíčová. 

V n kterých regionech nemá ůNO Ň011 ve svých adách výrazné osobnosti. Spíše se 

jednalo o nezkušené kandidáty, kte í dosud nem li s volbami zkušenost.22 Jistý hendikep 

m že rovn ž p edstavovat skutečnost, že se jedná o nové politické tvá e, o kterých voliči 

dosud p íliš neslyšeli. Práv  jejich vyobrazování po boku má v myslích volič  vytvo it 

dojem „jakéhosi“ zaručení se za tyto kandidáty.   

B hem krajských a senátních voleb ANO 2011 nevyužívalo pouze SWOT 

analýzu, ale celou adu dalších výzkum  a analýz. Jednalo se nejen o intern , ale i extern  

zpracované materiály.  Centrální volební tým obstaral rozsáhlý pr zkum p ed začátkem 

kampaní. Ten sloužil jako podklad pro tvorbu strategie a skládal se ze dvou částí. První 

z nich se v novala hnutí samotnému v celorepublikovém kontextu.  Druhá část pr zkumu 

se zam ovala na jednotlivé kraje v České republice. Současn  hnutí pracovalo  

i s pr zkumem opozice, který se rovn ž promítl p i tvorb  strategie. Výstupy z t chto 

pr zkum  byly k dispozici jak volebním tým m jak pro krajské, tak i pro senátní volby. 

Hnutí si rovn ž nechávalo pravideln  zpracovávat pr zkumy ve ejného mín ní, které 

zohled ovaly další kroky v kampani a jak na n  voliči reagují ĚKlčová Ň017ě. Podle slov 

krajské volební manažerky byly takto získané informace pro samotnou kampa  velmi 

d ležité. „Jednalo se o pestrou škálu oblastí. Namátkou mohu uvést školství, dopravu 

 

 

 

                                                 
22 Toto tvrzení neplatí absolutn  ve všech p ípadech. Nap íklad lídr kandidátky do Zastupitelstva 

Pardubického kraje Jan ehounek kandidoval již b hem komunálních voleb v Pardubicích v roce 2014 

ĚFacebookový profil Jana ehounka Ň017ě. Nicmén  p evážná část kandidát  za ůNO Ň011 kandidovala 
v bec poprvé.  
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nebo sociální otázky, ale jednalo se i o názory obyvatel kraje, respektive co by chtěli 

změnit“ ĚKlčová Ň017ě. Z hlediska výzkum  a analýz provedených krajským volebním 

týmem, byla nejd ležit jší analýza konkurence, která se zam ovala zejména na volební 

programy politických stran zastoupených v Rad  Pardubického kraje.23 

Na rozdíl od krajských voleb, podle slov Lipavského pro senátní volby žádné 

výzkumy buď nebyly, nebo se k jeho volebnímu týmu nedostaly. Z tohoto pohledu byla 

spolupráce mezi senátním a centrálním týmem problematická.  Vzhledem k finanční 

náročnosti profesionáln  zpracovaného volebního pr zkumu a omezenému rozpočtu 

kampan  si Lipavský nenechal zpracovat volební pr zkum z vlastní iniciativy ĚLipavský 

2017). V kampani proto pracoval pouze s vlastn  vypracovanou analýzou kandidát  na 

senátora ve svém volebním obvodu. N které d ležité informace dle svých slov získal  

i z webové platformy Chceme lepší Česko. 

D ležitou součástí volební kampan  je i monitoring opozice, díky kterému lze 

dynamicky a rychle reagovat na konkurenci. Monitoring opozice provád la centrála, která 

tyto materiály dále distribuovala krajským a senátorským volebním tým m. Nicmén  

jejich slabou stránkou byla skutečnost, že se zam ovala na opozici z celorepublikového 

pohledu. Z tohoto d vodu provád l krajský volební tým vlastní monitoring opozice, který 

byl pro tyto účely výhodn jší. V tomto p ípad  senátní volební tým zvolil úpln  opačnou 

strategii a monitoring opozice prakticky v bec nepoužíval ĚLipavský Ň017ě. 

Výzkumy a analýzy p edstavují podle Lees-Marshment velmi d ležitou součást 

volební kampan . ůNO Ň011 díky nim identifikovalo slabiny ostatních stran nebo 

kandidát  a zd raznilo své vlastní odpovídající silné stránky, díky čemuž si zajistilo 

jedinečnost. Navíc se díky nim ůNO Ň011 zam ilo v rámci kampan  zejména na ty 

aspekty, které vyšly z výzkum  a analýz jako silné a hnutí tak vyhovovaly.  

 

3.2.3 Cílení 

Cílení na vybrané voličské segmenty p edstavují další integrální součást tržn  

orientované volební kampan . Bez správného cílení m že být neúsp šná a veškerá snaha 

nebo vynaložené prost edky p ijdou vniveč, p ípadn  nedosáhne takové efektivity, jako 

 

 

 

                                                 
23  Viz podkapitola 5.1.1. 
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p i správném zacílení. P edpokladem úsp chu je znalost ekonomického  

a psychologického profilu voliče a jeho orientaci na politickém spektru (Králiková 2012: 

112). Krom  toho by m ly brát v potaz sociodemografické údaje o svých voličích 

 a p izp sobit kampa  jejich pot ebám. 

V p ípad  ůNO Ň011 je obtížn  vytvo it obecnou charakteristiku jejich voliče. 

Podle zpracovaných volebních výzkum  totiž p edstavují pom rn  heterogenní skupinu. 

Z tohoto d vodu bylo problematické cílit kampa  na jednotlivé voličské segmenty. 

Nejlépe elektorát hnutí vystihují slova volební manažerky hnutí v Pardubickém kraji 

„Volební kampaň jsme necílili v klasickém slova smyslu. Snažili jsme se oslovovat 

s pomocí témat a našeho pohledu na to, jak dělat politiku. Vzhledem k tomu, že naši voliči 

pochází z různorodých společenských skupin, lze prakticky cílit pouze tímto způsobem 

ĚKlčová Ň017ě. Ilustrativn  tento zp sob lze ukázat na p íkladu problému s dopravní 

obslužností n kterých m st, ve kterých hnutí intenzivn  sd lovalo volič m, že pokud 

vyhrají volby, budou tento problém intenzivn  ešit ĚůNO Ň011 Volební programě. 

ůčkoliv kampa  nebyla vyložen  cílena ve smyslu zam ení se na p esný voličský profil, 

došlo k celé ad  n kterých dílčích cílení. P íkladem m že být skupina senior . B hem 

kampan  speciáln  pro tyto účely vznikly volební noviny ůNO Ň011, které p edstavovaly 

d ležitý instrument pro p iblížení politiky a zám r  hnutí senior m. Dále lze uvést 

podnikatelský sektor, pro které po ádalo hnutí v Pardubickém kraji pravidelná setkání 

ĚKlčová Ň0017ě. Práv  p izp sobování komunikace jednotlivým voličským segment m 

je jedním z celé ady projev  cílení kampan . Nicmén  krom  vzniku volebních novin 

nedošlo k žádnému výraznému odlišování ve zp sobu komunikace s jednotlivými 

skupinami, ať už se jednalo o zp sob prezentování kandidáta a zd raz ování vlastností 

nebo využívání komunikačních prost edk . Jedním z d vod  bylo i zmi ované 

problematické vymezení elektorátu Hnutí. Z celkového pohledu nedošlo k žádnému 

výraznému cílení komunikace na jednotlivé segmenty volič  a volební manažerka 

uznává, že tento počin byl chybný ĚKlčová Ň017ě. 

Pokud lze tvrdit, že v p ípad  krajské kampan  nedocházelo k cílení na jednotlivé 

voličské segmenty, tak v p ípad  senátní kampan  k tomu nedošlo prakticky v bec. 

Stejn  jako u krajské kampan , i zde sehrávala d ležitou roli rozt íšt nost elektorátu ANO 

2011. „V p ípadě senátních voleb bylo cílení kampaně prakticky nemyslitelné zejména ze 

dvou důvodů. Za prvé voliči hnutí se nachází nap íč sociálními skupinami, netvo í je 

voliči určitého věku nebo vzdělání, což už je samo o sobě dostatečně problematické. 

Druhým faktorem je dlouhodobě nízká voličská účast. Obzvlášť v posledních letech z ídka 
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kdy p esáhne 20 %“ ĚLipavský Ň017ě. Z tohoto d vodu se Lipavský v kampani primárn  

zam il na vizuální a kontaktní část kampan , zejména proto, aby byl vid t v ulicích  

a vstoupil do pov domí volič  jako kandidát za ANO 2011.  

V rámci krajské a senátní volební kampan  nedocházelo ke klasickému cílení a 

z tohoto pohledu bychom mohli tento fakt vnímat v rozporu s tržní orientací volební 

kampan . Nicmén  pravda je taková, že volební kampa  neprobíhala pouze na krajské a 

senátní úrovni, ale i na celorepublikové, kterou zabezpečoval centrální volební tým ůNO 

2011. V tomto p ípad  docházelo k cílení nap íklad prost ednictvím vhodn  zvoleného 

mediálního nosiče volebních hesel, který efektivn  oslovoval jednotlivé segmenty.  

 

3.3.Volební tým a agentury 

Prakticky každý občan se v život  setká s n jakou formou volební kampan . 

Billboardy, hesla, tiskové materiály a mnoho dalšího p edstavují společn  část kampan , 

kterou m že každý z nás vid t. Za každým tímto prvkem stojí skupina lidí, kte í 

dohromady tvo í stavební tým celé kampan  a komunikují s voliči, médii a dalšími 

zainteresovanými subjekty. Společn  rozhodují o relativn  banálních v cech až po 

naprosto zásadní prvky celé kampan , které rozhodují o její Ěneěúsp šnosti. D ležitou roli 

v této části volební kampan  zastávají konzultanti, reklamní agentury nebo experti na 

mediální komunikaci, kte í se r znou m rou podílejí na volební kampani (Lees-

Marshment 2001b: 703). V n kterých p ípadech nemají politické subjekty k dispozici 

dostatek finančních prost edk , aby si mohly najmout tyto odborníky na celou dobu trvání 

volební kampa  nebo není jejich p ítomnost dlouhodob  pot ebná, a proto se n které 

práce zadávají extern .  

ůNO Ň011 m lo pro krajské a senátní kampan  smíšený model ízení. N které 

oblasti pat ily do výlučné kompetence centrálního volebního týmu. Jednalo se zejména  

o vizuální části kampan  Ěbillboardy, n které tiskoviny apod.ě a to proto, aby byl 

zachován jednotný vizuální styl nap íč Českou republikou. S výjimkou n kterých dalších 

oblastí nebyl krajský a senátní volební tým nijak limitován ve tvorb  a vedení kampan . 

Oproti centrálnímu volebnímu týmu mají totiž nespornou výhodu ve znalosti regionu  

a mohou tak akcentovat regionální témata, zejména v pr b hu kontaktní kampan . 

Centrální volební tým ůNO Ň011 zajišťoval krom  jednotného vizuálního stylu  

i manuály, služby interního PR, drobné reklamní p edm ty nebo informační servis 

(Lipavský Ň016). Díky informačnímu servisu p ed i v pr b hu volební kampan  mohly 
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volební týmy dynamicky reagovat na informace, které vyšly z aktuální volebních 

pr zkum . Centrální volební tým zajistil mediální školení kandidát . Krajský volební tým 

ani sám Lipavský nemuseli tento krok zajištovat svépomocí. 

 

Schéma č. 1: Organizace volebních týmů ANO 2011 

 

Zdroj: Autor. 

 

V p ípad  krajských voleb se tento tým skládal z p ti člen , kte í byli zárove   

i členy ůNO Ň011 a n kte í z nich dokonce kandidovali. ídící pozici a rozhodující slovo 

v kampani m l p edseda krajské organizace Jan ehounek, který byl současn  

kandidátem na hejtmana Pardubického kraje. ehounek rozhodoval ve strategických 

oblastech a nesl za celou kampa  odpov dnost. Dalším členem volebního týmu byl 

volební manažer. Nicmén  v pr b hu volební kampan  se tento člov k neosv dčil a došlo 

k jeho nahrazení jinou osobou. Součástí volebního týmu byli t i další lidé, kte í m li na 

starost r zné oblasti. První z nich zajištoval koordinaci expertních skupin, které vznikly 

ke každé oblasti volebního programu. Další oblastí byl rozpočet, kterému se v noval další 

člen volebního týmu. Jednalo se zejména o koordinaci získávání finančních prost edk  

na volební kampa  nebo o sestavování rozpočtu. Poslední člen volebního týmu 
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organizačn  zajišťoval mítinky. Jednalo se nap íklad o zajišt ní zábor , volebních stan , 

propagačních materiál  nebo občerstvení. Zajímavé je, že b hem volební kampan  nebyl 

nikým obsazen post PR, který má obvykle na starost zajistit dostatečné mediální pokrytí 

ĚKlčová Ň017). Krajský volební tým nedisponoval nikým, kdo by dokázal profesionáln  

zabezpečit grafickou část volební kampan  a správu krajských webových stránek. 

Z tohoto d vodu se krajský volební tým rozhodl pro spolupráci s externími subjekty. 

Jednotliví členové volebního týmu m li pevn  vymezené role a tvo ili jádro kampan . 

Volební tým ešil spolupráci v podp rných částech kampan  extern .  

V p ípad  senátních voleb byl volební tým Lipavského v porovnání s krajským 

minimalistický. Tvo il ho totiž pouze kandidát na senátora Lipavský a p íležitostn  mu 

vypomáhala pouze jedna osoba, jejíž jméno nezve ejnil. Lipavský koordinoval spolupráci 

s krajským volebním týmem zejména v kontaktní kampani. Rovn ž využíval zkušeností 

n kterých člen  volebního týmu a konzultoval s nimi dílčí části kampan . Stejn  jako 

krajský volební tým i Lipavský využíval externí spolupráce zejména v oblasti grafických 

služeb nebo poradenství. Lipavský m l k dispozici i podporu centrálního volebního týmu. 

Nap íklad mohl využít poradenství pro efektivní a správné vedení sociálních sítí. 

Nicmén  ani jeden z tým  této konkrétní nabídky nevyužil.  

 

3.3.1 Centralizace kampaně  

Centralizace volební kampan  je pom rn  d ležitý faktor v rámci jak krajských, 

tak i senátních kampaní. Ideálním pom rem mezi centralizovanou a decentralizovanou 

volební kampaní je stav, kdy kampa  p sobí na celém území stejn . Díky tomu si volič 

dokáže spojit danou stranu a její kandidáty se základními hodnotami nebo tezemi, které 

prosazují. Zárove  decentralizace umož uje prosazovat témata s regionálním akcentem  

a více zaujmout voliče, nicmén  tyto znalosti regionu lze nahradit odbornou analýzou 

lokality ĚKráliková 2014: 45).  

V p ípad  krajských i senátních voleb byla jejich podoba stanovena centrálním 

volebním týmem. „Zjednodušeně ečeno, centrála nastavila pouze mantinely volební 

kampaně, v rámci kterých jsme už my určovali konkrétní podobu. Stanoven byl nap íklad 

způsob, v jakém stylu se kandidáti budou fotit. V této souvislosti byla stanovena  

i konkrétní osoba, u které focení proběhne. Tento krok byl opět z důvodu zachování 

jednoduché tvá e volební kampaně po celé ČR. Schválení centrálou podléhala vizuální 

podoba billboardů, volebních materiálů a hesel“ ĚLipavský Ň017ě. Nicmén  v pr b hu 
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volební kampan  se Lipavskému ani krajskému volebnímu týmu nestalo, že by došlo 

k zamítnutí ať už hesel nebo jiných vizuál . Lipavský i krajský volební tým obdrželi 

manuál o zp sobu vedení volební kampan . Následn  se zástupci volebních tým  sešli na 

školení v Praze, kde byli informováni o podstatných záležitostech kampaní, zejména  

o tom, co je a co už není v kampani p ípustné. Tato platforma byla p vodn  zamýšlena 

pouze jako jednorázové úvodní setkání, nicmén  došlo k p ehodnocení názoru a bylo 

rozhodnuto, že krajští volební manaže i se budou scházet pravideln  jednou za m síc. 

Cílem tohoto kroku bylo op t zajišt ní co jednotn jší podoby celé volební kampan  po 

celé České republice.   

Lipavský i krajský volební tým m l kdykoliv k dispozici podporu centrálního 

volebního týmu. Jednalo se nap íklad o poradenství pro volební kampan  nebo pro 

efektivní sociálních sítí. Krajský volební tým této nabídky pravideln  využíval  

a v souvislosti se sociálními sít mi intenzivn  s centrálou spolupracoval ĚKlčová Ň017ě. 

Lipavský rovn ž zvažoval využití této nabídky, nicmén  s p ihlédnutím k omezeným 

časovým možnostem a personálnímu obsazení svého týmu, odstoupil od tohoto zám ru 

ĚLipavský Ň017ě.  

Z celkového pohledu lze konstatovat, že míra centralizace se mezi krajskou  

a senátní volební kampaní se lišila. Z uvedených informací a z rozhovor  provedených 

s manažery volebních kampaní vyplývá, že krajská kampa  byla centralizovan jší než 

senátní, a to zejména kv li pravidelnému setkávání krajských manažer  v souvislosti 

s koordinací kampaní. Navíc centrální volební tým se podílel na správ  krajské sociální 

sít , které se v nuji v další části práce. 

 

3.3.2 Značka ANO 2011 a role lídra v kampani 

Značka p edstavuje d ležitý prost edek k identifikaci produktu a odlišení se od 

konkurence. Usnad uje nejen výb r, ale zárove  vypovídá o kvalit  a symbolizuje 

dlouhodobé hodnoty. Značku m že p edstavovat jméno, znak nebo symbolem, p ípad  

m že být kombinací všech uvedených prvk  ĚKotler, ůrmstrong Ň004: ňř6-397). 

Odlišení se od konkurence je klíčové, protože jen st ží se m že volič rozhodnout volit 

n jakou stranu, o které nebude v d t. V marketingov  orientované kampani je nemén  

d ležitá role lídra a jeho vlastnosti. Nap íklad to, zda lídr je extrovertní nebo introvertní 

m že mít zásadní dopad na pr b h a výsledek volební kampan  stejn  jako skutečnost, 

zda je jeho komunikace v konzistenci s komunikací strany.  
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Hnutí se m že spolehnout na velmi dob e etablovanou a populární značku 

v podv domí volič . ůNO Ň011 se dlouhodob  a úmysln  prezentuje jako hnutí, nikoliv 

strana. Dlouhodob  se vymezuje v či korupci, klientelismu nebo proti dlouholetým 

politickým elitám. ů práv  zd raz ováním, že se jedná o hnutí a nikoliv o politickou 

stranu, se ůNO Ň011 chce ješt  více vymezit v či tradičním stranám a umocnit pocit, že 

se jedná o novou politickou sílu.24  

V p ípad  senátních voleb a v tšinového systému je jasné, že osobnost 

Lipavského je ze samotné podstaty klíčová. Nicmén  je otázkou, jak zásadní roli v senátní 

kampani zastávala značka ůNO Ň011. Pokud by se Lipavský rozhodl kandidovat 

nezávisle a nikoliv pod hnutím, jednoznačn  by nezískal nejen mediální pozornosti 

v takové mí e, jaké se mu jí dostalo, ale současn  by nemusel ani být v očích ve ejnosti 

dostatečn  v rohodný (Českot ebovský deník 2017). „V porovnání s ostatními kandidáty 

na senátora jsem měl nevýhodu v tom, že rozhodně nejsem natolik ve ejně známý jako 

nap íklad Šilar, Zedník nebo Žaloud“ ĚLipavský Ň017ě. Z tohoto d vodu je z ejmé, že 

musel Lipavský spoléhat zejména na podporu a sílu značky ůNO Ň011. Ta nejenže 

p sobila jako „záruka kvality kandidáta“, ale zárove  mu dala politickou sílu v souboji  

o senátorský post. „Osobně si myslím, že jsem do druhého kola postoupil právě díky 

správné strategii spojování svého jména se značkou ANO“ ĚLipavský Ň017ě. 

Skutečnost, že Lipavský velmi spoléhal na samotnou značku m žeme vid t v celé 

jeho komunikační linii, ve které není prostor, kde by Lipavský nebyl spojován se značkou. 

Nap íklad p í pohledu na jeho osobní webové stránky zjistíme, že i zde se vyskytuje 

značka ůNO Ň011 a je zde odkaz na oficiální stránky celého hnutí. Obdobn  je tomu  

i u propagačních materiál . ůčkoliv by si Lipavský, jakožto nezávislý kandidát 

kandidující za ůNO Ň011, mohl dovolit propagovat na reklamních p edm tech pouze své 

jméno, na žádném z nich tak neučinil. Lidé primárn  v senátních volbách nevolili 

Lipavského, ale kandidáta na senátora za ůNO Ň011. Tuto domn nku lze podpo it 

nap íklad samotným tvrzením Lipavského. ůčkoliv sám o sob  prohlásil, že je v regionu 

 

 

 

                                                 
24 Za povšimnutí stojí i samotné logo hnutí, které prošlo p ed sn movními volbami Ň01ň výraznou 
prom nou. Nov  byla všechna písmena v modrofialové barv . Navíc písmeno O byla zam n no za 
ikonickou bublinku, do které byl umíst n nápis „Bude líp“, což p sobí jako p íslib pozitivní zm ny do 
budoucna ĚKomínek Ň015ě. 
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Ústeckoorlicka prakticky neznámým kandidátem, získal v prvním kole senátních voleb 

více než 6 tisíc hlas  (Volby.cz 2016). 

Podpora a síla značky ůNO Ň011 byla stejn  d ležitá i v p ípad  krajských voleb. 

Výrazná v tšina kandidát  za hnutí do té doby nem la žádnou zkušenost se zastáváním 

ve ejné funkce a až na n které výjimky kandidovali ve volbách v bec poprvé. Je otázkou, 

jak zásadní vliv m že mít Ěneěznalost kandidát  na rozhodování volič . Je 

pravd podobné, že čím v tší je volební obvod, tím mén  lidí zná své kandidáty a ve 

volbách se rozhodují spíše na základ  značky a hodnot které reprezentuje. V tomto ohledu 

je v krajských volbách role značky nesmírn  d ležitá a velmi t žko nahraditelná.  

 

Obr. č. 1: Reklamní plachty pro krajské volby 2016 

Zdroj: archiv autora. 

 

Nicmén  pokud voliči znají p ední kandidáty nebo alespo  lídra, rozhodn  to 

m že sehrát ve volební kampani zásadní roli. Lídr krajské kandidátky ehounek m l tuto 

výhodu. Nekandidoval totiž za ůNO Ň011 poprvé (Facebookový profil Jana ehounka 

2016). Už v roce 2014 se v rámci komunálních voleb dostal do pardubického 

zastupitelstva a stal se nám stkem primátora. To je velmi d ležité, protože zejména pro 

obyvatele Pardubic to již nebyl neznámý kandidát vzhledem k tomu, že obyvatele 

Pardubic tvo í více než 17 % obyvatel celého kraje. Navíc toto číslo absolutn  

nezohled uje ty obyvatelé kraje, kte í pravideln  dojížd jí do Pardubic za studiem nebo 

prací.  
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Krajský volební tým proto vyčlenil zhruba stejnou část kampan  pro propagaci 

značky ůNO 2011, jako pro propagaci krajských kandidát  ĚKlčová Ň017ě. Výrazná část 

kampan  byla zam ena na lídra ehounka, který byl vyobrazován nap íklad na všech 

reklamních plachtách nebo billboardech Ěviz obrázek č. 1ě. Na nich se rovn ž objevili  

i kandidáti z prvních p ti míst kandidátní listiny. Značka ůNO Ň011 je se objevovala ve 

všech komunikačních kanálech počínaje fyzickými částmi kampan , jako jsou 

propagačními materiály, volební stany nebo tiskoviny až po webové stránky nebo sociální 

sít . 

 

3.3.3 Dobrovolníci 

Dobrovolnictví bývá d ležitou součástí zejména v americkém politickém 

prost edí. V Česku se tento prvek začal etablovat do politického prost edí teprve nedávno 

a rozhodn  se net ší takové popularit , jako práv  nap íklad ve zmi ovaných Spojených 

státech amerických. Hnutí ůNO Ň011 využívalo služeb dobrovolník  už b hem volební 

kampan  do PSP ČR v roce 2013 a z tohoto pohledu se nejednalo o první zkušenost 

ĚKrálová Ň014: 53).  

B hem krajské a senátní kampan  ůNO Ň011 aktivn  využívalo služeb nejen 

stranické sít , ale i dobrovolník  nebo placených hostesek, a to p i po ádání volebních 

mítink  ve m stech. Krajský volební tým a Lipavský zpravidla po ádali společn  mítinky, 

které se konaly v Lipavského volebním obvod  ĚůNO, bude líp Ň016b). Z tohoto pohledu 

využívali společn  dobrovolníky, které nazývá „sympatizanti“. Obvykle se jedná  

o občany, kte í p ijímají myšlenky a aktivn  se cht jí podílet na kampani. Nicmén  nemají 

ambici se stát členy hnutí. Celkov  je takovýchto sympatizant  v Pardubickém kraji 

zhruba 20. D ležitou součást pro kampa  p edstavovali i ostatní členové hnutí. 

V Pardubickém kraji jich je p ibližn  150 ĚKlčová Ň017ě. Do kampan  se jich aktivn  

zapojilo více než Ň5, ačkoliv nikdo z nich ve volbách nekandidoval a v této souvislosti je 

lze rovn ž považovat za dobrovolníky. Na mítinky v nejv tších m stech byly zpravidla 

najímány alespo  dv  hostesky ĚKlčová Ň017ě. Často se jedná o aktivní, spolehlivé  

a komunikativní pracovníky, kte í v pr b hu mítink  rozdávají reklamní p edm ty  

a prezentují značku. Navíc často mohou vypomáhat s dalšími organizačními v cmi, které 

je pot eba ešit. V neposlední ad  hostesky zpravidla bývají atraktivní zejména pro 

mužskou část elektorátu. Tímto zp sobem se je snaží zaujmout a p edat informace o ůNO 

2011 a jejich programu.   
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3.4 Politická komunikace hnutí ANO 2011 

Politika a komunikace jsou historicky velmi úzce spjaty a z tohoto d vodu je p esné 

vymezení problematické. Politická komunikace má interdisciplinární charakter, možná 

z tohoto d vodu dosud neexistuje univerzální definice, která by byla aplikovatelná  

a zárove  obecn  uznávaná nap íč akademiky. Pippa Norris definuje politickou 

komunikaci jako interaktivní proces, kdy dochází k p enosu informací mezi politiky, 

zpravodajskými médii a ve ejností. Politická komunikace p sobí mnoha sm ry. 

Nap íklad od vládních institucí k občan m, mezi samotnými politickými aktéry, ale i od 

občan  sm rem k ú ad m ĚNorris Ň004b: 1ě.  

Lees-Mashment v souvislosti s tržn  orientovanou volební kampaní upozor uje, 

že komunikace je pečliv  organizovaná tak, aby velmi dob e prezentovala produkt. 

Komunikace by m la klást d raz na to, aby voliči porozum li poselství produktu ješt  

p ed začátkem kampan . Strana v rámci kampan  využívá komunikační postupy  

a p ipomíná volič m klíčové aspekty a výhody svého výrobku. Užívá efektivní 

komunikační techniky p edává volič m pozitivní, efektivní produkt (Lees-Marshment 

2007: 10). 

 Politická komunikace v p ípad  kampaní zastává klíčovou roli. B hem ní totiž 

dochází k ízenému informování a p esv dčování cílových skupin. Od úsp šnosti tohoto 

procesu se odvíjí i volební výsledek. Politická komunikace vychází z volební strategie, 

stejn  jako ostatní marketingové nástroje. Pokud totiž komunikace nebude odpovídat 

cílovému segmentu dopouští se zásadní chyby. Stejn  tak musí politická komunikace 

reflektovat charakteristiky své značky nebo produkt . Pokud tomu tak není existuje 

riziko, že voliči nep edají své sd lení a nebudou mít zájem volit tento politický subjekt. 

 Pro účely této práce je d ležité zmínit zejména t i oblasti, které pat í do politické 

komunikace. Jedná se o public relations ĚPRě, které se v nuje vztahu s ve ejností a médii, 

politickou reklamu a její formy a v poslední ad  o on-line komunikaci, která se 

v poslední dob  stává čím dále populárn jší. 

 

3.4.1 Public relations 

Kvalitní PR pat í mezi další atributy marketingov  orientované kampan . PR 

p edstavuje strategický komunikační proces, který má za cíl vytvo it pozitivní publicitu 
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organizaci, prost ednictvím aktivn  ízené komunikace s ve ejností a médii. Ty mají 

zásadní roli v procesu ší ení informací. P edpokladem volebního úsp chu je proniknutí 

do médií, která poskytují informace volič m, na základ  kterých zvažují komu odevzdají 

sv j voličský hlas. Práv  v tomto ohledu zaujímají média zásadní roli. Politické subjekty 

si obzvlášt  váží pozitivní publicity, protože vyvolává d v ryhodnost ve voličích. 

V porovnání s reklamou za tuto publicitu neplatí. Na druhou stranu média z vlastní 

podstaty pot ebují tyto informace, aby si udržela dlouhodobou čtenost, poslechovost nebo 

sledovanost. V regionálních volbách se nestává p íliš často, aby se o informace lokálního 

charakteru zajímala nap íklad celostátní televize. Nicmén  tyto informace mohou být 

zajímavé zejména pro místní média, jako jsou regionální noviny nebo rozhlas.  

ů koneckonc  jsou to práv  místní voliči, kte í hlasují pro volební kandidáty a strany. 

 Jak již bylo zmín no, krajský volební tým nem l obsazen post PR specialisty 

 a tento fakt se na kampani pln  projevil v negativním slova smyslu. „Z celkového pohledu 

lze konstatovat, že jsme se kvůli tomu nedokázali dostat cíleně do tištěných médií a pokud 

ano, jednalo se obvykle o negativní komunikaci, která rozhodně nebyla pro ANO 2011 

p ínosná“ ĚKlčová Ň017ě. Krajský volební tým byl z tohoto d vodu nucen vynaložit 

mnohem více finančních prost edk  na reklamu za účelem komunikace a vlastní 

propagaci. Krajský volební tým pravideln  po ádal setkání s noviná i a rovn ž rozesílal 

písemné tiskové zprávy v obvyklém rozsahu jedné až dvou stran. P esto se pardubickému 

ůNO Ň011 neda ilo cílen  proniknout do místních médií. Nicmén  neznamená to, že by 

média o hnutí neinformovala v bec. Nap íklad p ed volbami vyšel velký profilový 

rozhovor s lídrem ehounkem v Pardubickém deníku nebo zpravodajském serveru 

iDnes.cz pro Pardubický kraj.25 ehounek vystoupil i v televizní p edvolební debat  lídr  

stran kandidujících do pardubického zastupitelstva v České televizi.26 Média tak 

pravideln  informovala o ůNO Ň011, nicmén  ne vždy o tématech, které by krajský 

volební tým rád nastolil a informoval o nich voliče. 

 

 

 

                                                 
25 Profilový rozhovor lze nalézt zde: P LPÁN, David.  Kraj nemá koncepci a p emety ho dost stojí, íká 
lídr ANO Jan ehounek. [online]. iDnes.cz, Ňř. zá í Ň016 [cit. Ň017-04-0ň]. Dostupné z: 
http://pardubice.idnes.cz/rozhovor-s-janem-rehounkem-ddh-/pardubice-

zpravy.aspx?c=A160929_2275965_pardubice-zpravy_jah 
26 P edvolební debatu lze zhlédnout zde: Krajské a senátní volby 2016. [online]. Česká televize, Ň0. zá í 
2016 [cit. 2017-04-0ň]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-

porady-ct24/216411033250920-predvolebni-debata-pardubicky-kraj/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/9752-uvodni-stranka/
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 Kandidát na senátora Lipavský se dle svých slov snažil s médii rovn ž 

komunikovat v co nejv tší mí e, nicmén  cílen  se do médií nesnažil dostat ĚLipavský 

2017). Pravd podobnou p íčinou tohoto tvrzení m že být skutečnost, že Lipavský nem l 

prakticky žádný volební tým a vzhledem k omezeným časovým možnostem se nemohl 

v novat PR části kampan . Nicmén  díky tomu, že Lipavský kandidoval za ůNO Ň011 

získal adekvátní mediální prostor, který by m l náležet kandidátovi dlouhodob  

nejpopulárn jšího politického subjektu v České republice. S Lipavským vyšlo n kolik 

rozhovor , které byly buď p ístupné na internetu nebo v tišt né podob . Na rozdíl od 

krajských kandidát , Lipavský dostal možnost, které využil a vystoupil ve vysílání 

Českého rozhlasu.27 Lipavský se rovn ž účastnil r zných ve ejných akcí a snažil se být 

ve ejnosti na očích a komunikovat s ní.  

 Z celkového pohledu lze označit PR komunikaci kandidáta Lipavského za 

pasivní.28 Lipavský se nesnažil vytvo it vzájemn  prosp šný vztah s médii a spíše 

spoléhal na aktivitu z jejich strany. Rozhodn  pozitivn  lze hodnotit osobní aktivitu 

v účasti na ve ejných akcí, b hem kterých komunikoval s ve ejností. Krajský volební tým 

byl v porovnání s Lipavským jednoznačn  aktivn jší a úsp šn jší. Je sice pravda, že 

volebnímu týmu se nepoda ilo rovn ž vytvo it oboustrann  prosp šný vztah s médii, 

nicmén  snahu v podob  rozesílání tiskových zpráv a po ádaní setkání s noviná i nelze 

up ít. Krajský volební tým i Lipavský organizovali diskuzní mítinky s ve ejností, nicmén  

žádným zp sobem nevybočovali z b žných mítink  po ádaných b hem volebních 

kampaní.  

 

3.4.2 Politická reklama a její formy 

Reklama pat í obecn  mezi nejefektivn jší zp soby, kterými lze vytvá et  

a posilovat značku a jinak tomu není ani v p ípad  politické reklamy. Ta zvyšuje nejen 

úrove  podv domí značky, ale ovliv uje i pocity, které vyvolává. Navíc reklama 

umožnuje oslovit širokou populaci. Existuje n kolik druh  reklamy, které se liší 

v závislosti na daném médiu (Gregor 2012: 180-181). B hem volební kampan  se zcela 

 

 

 

                                                 
27 Jeden proti jednomu díl II. Poslechněte si, jak kandidáti do Senátu bojují o vaše hlasy. [online]. Česká 
televize, Ň0. zá í Ň016 [cit. Ň017-04-0ň]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jeden-proti-

jednomu-dil-ii-poslechnete-si-jak-kandidati-do-senatu-bojuji-o-vase-hlasy_201610121930_pjadrny 
28 V této části nehodnotím on-line komunikaci, které se v nuji v samostatné podkapitole. 
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b žn  setkáváme nap íklad s venkovní reklamou, tiskovou reklamou nebo on-line 

reklamou. Každé reklamní médium má své výhody a nevýhody, které je nezbytné 

zvažovat a výb r média p izp sobit požadavk m a pot ebám konkrétní cílové skupiny 

ĚKarlíček Ň01ň: 1řňě.  

 

Obr. č. 2.: Billboard ANO 2011 v krajských volbách 

 

Zdroj: Archiv autora.  

 

Typickým charakteristickým znakem blížících se voleb je venkovní reklama, která 

ilustrativn  zahrnuje nap íklad billboardy, plakátové plochy nebo reklamy na zastávkách 

hromadné dopravy a celou adu další r zných nástroj . Pro účely krajských a senátních 

voleb prob hla billboardová kampa , kterou realizoval a zaplatil centrální volební tým 

hnutí. „Billboardová kampaň v Pardubickém kraji byla jednoznačně prospěšná, zejména 

pro propagaci značky ANO 2011. Na druhou stranu jsme nijak nemohli ovlivnit sdělení, 

které se na billboardech objevilo. Většinou byl na nich vyobrazen pouze Babiš, 

v některých p ípadech došlo o doplnění i lídra ehounka“ ĚKlčová Ň017ě. Z tohoto 

d vodu krajský volební tým vytvo il vlastní billboardovou kampa , která prob hla ve 

dvou vlnách Ěviz obrázek č. 2). První z nich prob hla na začátku června a potom byla 

velká na p elomu zá í a íjna. Navíc tyto billboardy nemusely vyobrazovat osobu Babiše, 

nicmén  bylo to doporučeno ĚKlčová Ň017ě. 
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Na billboardové kampani se spolupodílel i kandidát na senátora Lipavský, který 

za úhradu pom rné části náklad  získal vlastní reklamní prostor na billboardech ve svém 

volebním obvodu. V tomto ohledu se rozhodl velmi pragmaticky. Lipavský v kampani 

spoléhal na sílu značky ůNO Ň011 a protože si byl v dom skutečnosti, že centrální 

volební tým již v jeho obvodu realizoval billboardovou kampa , rozhodl se zapojit pouze 

do části krajské billboardové kampan , která se op t týkala jeho obvodu ĚLipavský Ň017ě. 

Díky tomu ušet il finanční prost edky, které mohl využít v letákové kampani Ěviz p íloha. 

č. 2). Ta prob hla dohromady ve t ech vlnách, z nichž poslední dv  byly formou p ímého 

doručení do poštovních schránek všech domácností (Lipavský Ň017ě. Krajský volební 

tým podobnou letákovou kampa  nerealizoval, ale vytvo il volební noviny, které byly 

speciáln  zam ené na starší občany a na ty, kte í nepracují s on-line medii. „Oproti všem 

ostatním tiskovinám, noviny znamenaly skutečně atraktivní nosič informací. P i jejich 

distribuci se občané pro ně vraceli nebo si brali i více kusů, aby je mohli roznést po svém 

okolí. Týkalo se to zejména straších lidí, kte í takto reagovali“ ĚKlčová Ň017ě. 

Krajský volební tým krom  novin hojn  využíval služeb placené inzerce 

v regionálním tisku. Výhodou tiskové inzerce je možnost uve ejnit v tšího množství 

informací než jen pouhého sd lení. Proto ůNO Ň011 využívalo v krajských volbách tento 

druh inzerce zejména k seznámení ve ejnosti s vlastním programem, p ípadn  

k seznámení s jinými obsáhlejšími tématy ĚKlčová Ň017ě. Oproti tomu Lipavský v bec 

nevyužíval služeb placené tiskové inzerce a zam il se na ostatní reklamní nástroje 

ĚLipavský Ň017ě. Krajský volební tým využíval i další reklamních formy, jako jsou 

polepy autobus , vlak , LED reklamy a podobn  ĚKlčová Ň016). 

Pom rn  zásadní roli ve využívaných reklamách zastávala on-line reklama. 

Kandidát na senátora Lipavský i krajský volební tým využívali služeb placené inzerce na 

sociální síti Facebook, který má nesmírnou výhodu v podob  umožn ní velmi detailního 

zacílení. Krajský volební tým využíval reklamu zejména pro propagaci vlastních 

webových článk  skrze vlastní profil a k propagaci lídra ehounka ĚFacebookový profil 

Jana ehounka Ň016ě. Zajímavé je, že krajský volební tým spolupracoval v oblasti 

facebookové reklamy s centrálou, která částečn  reklamu platila z vlastního rozpočtu. 

Krajský volební tým využíval rovn ž i reklamní bannery a služby p ednostního 

zobrazování ve vyhledávačích ĚKlčová Ň017ě.   Lipavský rovn ž používal reklamu pro 

vlastní propagaci, ale pouze okrajov . P evážná část reklamy prob hla v dob  konání 

druhého kola senátních voleb s cílem mobilizovat voliče.  
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3.4.3 On-line komunikace 

V posledních letech jsme sv dky masivního využívání internetu, který už dávno 

neslouží pouze k vyhledávání informací. Lidé používají internet ke vzd lávají, 

nakupování, udržování sociálních kontakt  a k celé ad  dalších činností. P itom na n m 

tráví desítky hodin m síčn , a proto málokoho p ekvapí, že se volební kampa  p esouvá 

ve stálé v tší mí e i do sv ta internetu a sociálních sítí. ůčkoliv se zde p ímo nabízí 

p edpoklad, že on-line komunikace jsou práv  pouze sociální média, není tomu tak. 

Krom  nich do této kategorie m žeme za adit nap íklad komunikaci prost ednictvím 

web  Ň.0, on-line bannery, e-mailing, vidoblogy a další komunikační nástroje.  

Senátorský a krajský volební tým zvolil za primární kanál on-line komunikace 

sociální síť Facebook. Ani v jednou z p ípad  však nedošlo k vytvo ení strategie pro 

komunikaci. Správu krajského facebookového profilu vykonával správce webu  

a sympatizant hnutí. Krajský volební tým oficiáln  využíval v kampani dvou 

facebookových profil . Jedná se o ůNO, to je Pardubický kraj, který má p ibližn  400 

fanoušku a o profil krajského lídra Jana ehounka, který má p ibližn  stejný počet 

fanoušk  ĚFacebookový profil ůNO, to je Pardubický kraj Ň016; Facebookový profil Jana 

ehounka Ň016ě. Na správ  profilu krajského lídra se podílel i specialista na on-line 

komunikaci Marek Prchal. Spolupráce probíhala v týdenním intervalu po dobu deseti 

týdn  tak, že volební tým vybral vhodné téma ke komunikaci a Prchal jej následn  

p etavil do atraktivní a čtivé podoby. V této souvislosti se Prchal staral nejen o cílení 

p ísp vk , ale i o nastavení on-line reklamy. Jednalo se však pouze o profil lídra 

ehounka, nikoliv krajské organizace. Stejn  tak Prchal nezasahoval do vzniklé diskuze 

pod p ísp vky. Tuto činnost zpravidla vykonával sám ehounek. Rovn ž je d ležité 

zmínit, že reklamu, kterou p ipravil Prchal, byla placena z prost edk  centrálního 

volebního týmu ĚKlčová Ň017ě.  

Kandidát na senátora Lipavský využíval v kampani pouze jednu sociální síť a tou 

byl rovn ž Facebook, který sloužil zejména osobní k propagaci a p iblížení pohledu 

Lipavského na politiku. Lipavský do té doby nem l žádné p edchozí zkušenosti se 

správou této sociální sít . Jeho prvotní kontakt nastal až b hem volební kampan  a proto 

se obrátil na centrální volební tým s žádostí o poskytnutí poradenství pro jeho správné 

vedení. Prchal poskytl Lipavskému základní know-how, avšak dále se již vzájemná 

spolupráce nerozvíjela ĚLipavský Ň017ě. V souvislosti s Facebookem rozhodn  stojí za 

zmínku PR počin Babišova týmu u p íležitosti postupu Lipavského do druhého kola 
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senátních voleb. Na Babišov  facebookovém profilu, který má více než 100 tisíc fanoušk  

se objevila osobní prosba sm rem k občan m, ve které je vyzíval, aby volili 

Lipavského.29 

D ležitou roli b hem krajských i senátních voleb zastával interaktivní web 2.0 

Chceme lepší Česko, které ANO Ň011 z ídilo pro komunikaci s občany a ešení jejich 

problém /podn tu v polovin  roku Ň016.30 Web m l v b eznu Ň017 registrovaných 

p ibližn  Ňň tisíc člen , kte í se do tohoto projektu aktivn  zapojili ĚKlčová Ň017ě. Občané 

využívali tyto stránky k tomu, aby hnutí informovali o tom, co by se podle nich m lo 

v Česku zm nit. ůčkoliv web byl podle slov člena centrálního volebního týmu z ízen 

primárn  pro účely parlamentních voleb Ň017, stal se d ležitým zdrojem podn tných 

informací jak pro krajské, tak i pro senátní volby Ň016. Lipavský i krajský volební tým 

z ídili sice vlastní webové stránky, nicmén  ty neumožnovaly oboustrannou komunikaci, 

na kterou se zam ili zejména na Facebooku. Navíc na p elomu srpna a zá í Ň016 prob hla 

masivní propagační kampa  projektu Chceme lepší Česko. I proto by nebylo logické se 

snažit n jakým zp sobem konkurovat tomuto projektu nap íklad úpravou Lipavského  

a krajského webu, která by umožnovala zmín nou oboustrannou komunikaci.  

 

3.5 Kontaktní kampaň 

Kontaktní část volební kampan  p edstavuje nenahraditelnou součást p edvolební 

agitace. Je sice zejména pro své nároky na osobní p ítomnost kandidát  z časového 

hlediska velmi náročná, avšak možnost setkat se tvá í v tvá  s občany a komunikovat 

s nimi je nenahraditelná. B hem komunikace dochází k vytvo ení emočního pouta mezi 

voličem a kandidátem, a práv  osobní zkušenost s kandidátem m že být v konečné volb  

rozhodujícím elementem ĚKráliková 2014: 81). Na rozdíl od n kterých zemí, je české 

prost edí v pohledu kontaktních kampaní pon kud konzervativní. Dosud platí, že 

 

 

 

                                                 
29 PR tým p ipravil publikovat tyto osobní prosby všem kandidát m za ůNO Ň011, kte í postoupili do 
druhého kola senátních voleb. Nicmén  každá prosba byla cílena na konkrétní volební obvod a zobrazovala 
se pouze t m Babišovým fanoušk m, kte í se nacházeli v tomto obvod . 
30 Termín Web Ň.0 označuje další vývojovou fázi webu. Web Ň.0 se vyznačuje výraznou zm nou pojetí 
i obsahu webu, počínaje p ístupem uživatel  k webu, p es zm nu informační architektury webových 
prezentací a webových aplikací, až po technologické zm ny ĚRouse Ň015ě. 
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nejb žn jší modelem kontaktní části kampan  je uspo ádání mítink  v centrech m st  

a obcí.  

B hem krajských voleb byla kontaktní kampa  kombinovaná. Z části se totiž 

odehrávala v neformálním a formálním duchu. Krajský volební tým totiž necht l spoléhat 

pouze na formální setkání v podob  klasických mítink  na nám stích, které by zejména 

v municipalitách s malým počtem obyvatel nem ly smysl. Tento zp sob kontaktní 

kampan  se osv dčil p edevším v malých obcích, ve kterých kandidáti chodili diskutovat 

do hospod a restauračních za ízení. Ty v mnohých p ípadech p estavují centrum 

společenského života, kde se obyvatelé obce pravideln  schází ĚKlčová 2017). ůčkoliv 

kandidát na senátora Lipavský s krajským volebním týmem b hem kontaktní kampan  ve 

svém volebním obvod  úzce spolupracoval, do tohoto zp sobu setkávání se nezapojil. 

Lipavský totiž spoléhal pouze na klasický model v podob  mítink . P edpokladem jejich 

uspo ádání byla samotná osobní účast kandidát  z p edních míst na kandidátní listin . 

S organizací a pr b hem setkání pomáhali nejen dobrovolníci, ale i zmi ované placené 

hostesky. Jejich úkolem bylo zajišt ní distribuce volebních materiál  a p im t občany, 

aby navštívili volební stánek, kde se nacházelo nap íklad drobné občerstvení nebo 

propagační materiály, které byly zam eny na r zné skupiny. Nap íklad pro rodiče 

s d tmi byly p ipraveny nafukovací balónky nebo lízátka. Starší občany mohly zaujmout 

nap íklad propisky, papírové sešity a další reklamní p edm ty. Pokud občané ztratili 

ostych a p išli k volebnímu stánku, dostali nejen n který z uvedených p edm t , ale 

p edevším obdrželi volební program a další tiskoviny.   

 

3.6 Rozpočet kampaně 

Zajišt ní dostatečného množství finančních prost edk  je p edpokladem úsp šné 

volební kampan . Rozpočet ovliv uje totiž nejen její podobu, ale i rozhodnutí o využití 

kterých komunikačních prost edk  a mnoho dalšího. Z tohoto pohledu je totiž rozpočet 

pro volební kampa  zásadní. Existuje n kolik zp sob , kterými lze zabezpečit volební 

kampa  po finanční stránce, avšak nejčast ji se setkáváme s financováním na základ  
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Bohužel krajský volební tým neposkytl pro účely této práce p esné informace  

o výši rozpočtu a vynaložených pen z na jednotlivé části volební kampan . Stejn  tak 

není známo, z jaké části byl rozpočet složen z poskytnutých dar  a jakou část tvo il 

p ísp vek hnutí. Nicmén  odhadem lze mluvit o částce ň,5 mil. korun.32 Poskytnuté 

informace ze strany krajského volebního týmu obsahují pouze procentuální podíl 

vynaložených prost edk  na jednotlivé části volební kampan  Ěviz graf č. 1).  

Z grafu je z ejmé, že krajský volební tým vynaložil tém  čtvrtinu celého rozpočtu 

na kontaktní kampa . „Osobně si myslím, že jsme vydali p ílišnou část rozpočtu na 

po ádání mítinků ve velkých městech, na kterých jsme měli nejednou nap íklad živou 

kapelu a umělce, které měli nalákat lidi. Myslím si, že zpětně jsme ty prost edky mohli 

využít jiným, efektivnějším způsobem“ ĚKlčová Ň017ě. Krajský volební tým utratil 

pom rn  značnou část Ěř %ě rozpočtu za zpracování grafiky a její p ípravy. Nicmén  je 

otázkou, co všechno bylo do této položky zahrnuto a zda je tedy p ípadná suma adekvátní. 

Ovšem nejednalo se o nejv tší položku v rozpočtu, tou byla reklama. V součtu všechny 

položky tykající se reklamy Ěon-line, tisková, plakátová…ě  tvo í celkem ň5 % celého 

rozpočtu. Pokud k tomu p ičteme i náklady na roznos tiskovin nebo výlep leták , zjistíme, 

že krajský volební tým vydal více než polovinu celého rozpočtu práv  na reklamu. Výdaje 

na ostatní položky se z tohoto pohledu zdají být marginální. Nap íklad se jedná o školení 

kandidát , produkci a p íprava mítink , fotografování kandidát , náklady na koblihy  

a perníky, poplatky za zábory nebo Ochrannému svazu autorskému za hudební produkci 

b hem po ádání mítink . Dohromady bylo v kampani na tyto oblasti vynaloženo 

p ibližn  Ř % z celkového rozpočtu kampan .  

Rozpočet kandidáta na senátora Lipavského byl v porovnání s rozpočet na 

krajskou kampa  podstatn  skromn jší. Lipavský na senátní kampa  získal p ísp vek od 

ůNO Ň011 ve výši Ň00 tisíc korun. Stejnou částku obdržel od společnosti PPS advokáti 

s.r.o., ve které je společníkem. Dohromady tak získal na volební kampa  400 tisíc korun 

 

 

 

                                                 
32 ůčkoliv hnutí neposkytlo p esné informace o výši rozpočtu, lze tuto částku odhadnout. Na webových 
stránkách hnutí je uvedeno, že na krajské volby bylo p ibližn  vynaloženo 4Ř,5 mil. korun. Pr m rné 
náklady na volební kampa  v kraji tak dosáhly cca ň,5 mil. korun ĚůNO, bude líp Ň016a).  
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Závěr 
Svobodné a sout živé volby jsou jedním ze základních p edpoklad  skutečn  

demokratických společností. Politické strany se snaží vytvo it co nejatraktivn jší nabídku 

za účelem získání volebního hlasu. V rámci snahy o maximalizaci volebního zisku 

začínají politické subjekty využívat metody a nástroje politického marketingu. Tato 

skutečnost je nejvýrazn ji patrná zejména v p edvolebním období v rámci konání 

volebních kampaní. P itom platí, že jednotlivé volební kampan  se výrazn  liší, a to nejen 

svoji vizuální podobou, ale zejména mírou a zp sobem aplikace politického marketingu.  

Z tohoto d vodu jsem si v diplomové práci vytyčil za cíl zjistit, zda a p ípadn  jakým 

zp sobem se lišila aplikace vybraných nástroj  politického marketingu v rámci volebních 

kampaní na regionální a senátní úrovni v roce Ň016 hnutím ůNO Ň011 v Pardubickém 

kraji.  

V teoretické části práce jsem se zam il na vymezení základních termín  

politického marketingu. Zabýval jsem se jeho definicí a charakteristikou modelu 

marketingového mixu. V této souvislosti jsem kladl d raz zejména na porovnání podoby 

jednotlivých nástroj  v prost edí ekonomického a politického marketingu. Práce se 

v nuje volebním kampaním v rámci dvou odlišných volebních systém , a proto jsem se 

zam il na jejich charakteristiku z pohledu politického marketingu a volebních kampaní. 

Druhá kapitola se v novala modelu Lees-Marshement a jejím t em typ m orientace 

politických stran. Její model popisuje zm ny v p ístupu politických stran k organizaci 

volebních kampaní a komunikaci.  V tomto ohledu byl d ležitý zejména koncept tržn  

orientované strany, jehož výrazným rysem je, že p íprava produktu nevychází primárn  

z ideologie nebo stranického programu, ale z pot eb elektorátu. Primárním cílem této 

kapitoly nebylo nastínit teoretický koncept a následn  ho aplikovat na subjekty 

v praktické části, ale zejména poskytnou informace o tržn  orientované stran  a její 

charakteristice. Veškeré zmín né informace jsou klíčové pro t etí kapitolu, která 

p edstavuje praktickou část diplomové práce.  

P edm tem výzkumu diplomové práce byla regionální a senátní volební kampa  

ANO 2011 v Pardubickém kraji. Na základ  zkoumání jejich vybraných aspekt  se 

jednoznačn  prokázalo, že se nejedná o identické volební kampan  ve smyslu aplikace 

stejných metod a nástroj  politického marketingu. Volební kampan  p sobily vizuáln  

na první pohled jednotným dojmem a z tohoto pohledu se m že zdát, že se jednalo o jednu 

a tutéž volební kampa . Pravda je ovšem taková, že jednotný styl kampan  byl zachován 
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výhradn  díky centralizaci v otázce vizuálního stylu volební kampan . Zásadní procesy 

se totiž odehrávají v pozadí volební kampan .  

Oproti senátní volební kampani vykazovala krajská volební kampa  výrazn  vyšší 

míru profesionality a organizovanosti. Toto tvrzení podporují zejména dv  zjišt né 

skutečnosti. První z nich je složení volebního týmu. Zatímco volební tým pro senátní 

volby byl složen prakticky pouze ze samotného kandidáta Lipavského, krajský volební 

tým se skládal z p ti člen . Jednotliví členové se specializovali na dílčí části volební 

kampan . Tento fakt zvyšoval efektivitu jednotlivých proces . Ty se vždy odehrávaly 

zám rn  a s p edem vytyčeným cílem. V p ípad  senátní volební kampan  nedošlo ke 

specializaci vzhledem k minimalistickému personálnímu obsazení. Lipavský si prakticky 

celou volební kampa  realizoval svépomocí a to nejen výkonnou část, ale i další části 

volební kampan .  

Výraznou odlišností mezi volebními kampan mi je míra jejich profesionality ve 

vztahu k aplikaci a reflexi nástroj  a metod politického marketingu. Senátní volební 

kampa  nebyla realizována na základ  výrazn jšího využití t chto metod. Jednalo se 

spíše o obvyklý proces, který pozorujeme v kampaních a b hem kterého dochází 

k masovému oslovení volič . Jedná se zejména o propagaci kandidáta nebo kontaktní 

kampa , v rámci které se politici setkávají s voliči na besedách, diskuzích a jiných 

podobných akcích s cílem být volič m co nejblíže. Senátní volební kampa  nebyla 

výrazn ji cílena na žádný konkrétní voličský segment. Nicmén  tento fakt lze pochopit 

zejména s p ihlédnutím ke zvolené strategii a vysoké konkurenci v senátních volbách. 

Organizace a zp sob realizace krajské volební kampan  vykazuje jednoznačn  vyšší 

profesionalizaci, která se projevovala zejména v pozadí kampan . Krajský volební tým 

spolupracoval s centrálním volebním týmem v n kterých oblastech a tím došlo 

k propojení kampaní. V kampani se rovn ž odrazily skutečnosti zjišt né pomocí 

marketingových nástroj , jako jsou pr zkumy volební trhu, ve ejného mín ní nebo cílení 

komunikace. Výrazný vliv na aplikaci t chto nástroj  m la vyšší míra centralizace 

volební kampan  a s ní spojená úloha centrálního volebního týmu. 

V práci jsem se dále zabýval tím, zda došlo k propojení jednotlivých volebních 

kampaní. Tuto otázku je nezbytné rozd lit do dvou úrovní. Jednak, zda se jednotlivé 

volební kampan  vzájemn  propojily s centrální kampaní a jednak zda k tomu došlo  

i v rámci krajské a senátní kampan . K první části otázky lze konstatovat, že po vizuální 

stránce kampan  došlo k propojení centrální složky kampan  s ostatními kampan mi. 

Tento fakt byl zp soben zejména výlučnou rozhodovací pravomocí centrálního volebního 
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týmu o podob  jednotlivých vizuálních částí kampaní. Díky tomu byla zachována jejich 

jednotná podoba a styl. Dalším zkoumaným aspektem je, zda došlo k propojení proces , 

které se odehrávají v pozadí volební kampan . V tomto p ípad  lze konstatovat, že k tomu 

došlo pouze částečn . Zástupce krajského volebního týmu byl v pravidelném kontaktu 

s centrálním volebním týmem a do určité míry p izp sobovali volební kampa  aktuální 

situaci a podmínkám. V praxi se tento fakt projevil nap íklad v on-line komunikaci, kdy 

byl kladen d raz na vybraná témata. V p ípad  senátní kampan  v tomto ohledu 

k propojení nedošlo.  Kampa  nebyla p izp sobována aktuálním podmínkám a trend m, 

které vyplynuly nap íklad z výzkum . Senátní volební tým nebyl v pravidelném kontaktu 

s centrálou a rovn ž s ní s výjimkou povinných konzultací nespolupracoval.  

Druhou části otázky bylo, zda došlo k propojení krajské a senátní volební 

kampan . V tomto p ípad  lze jednoznačn  konstatovat, že ano. Krajský a senátní volební 

tým byl v pravidelném kontaktu. Jednalo se nejen o konzultace o společném postupu 

v kampani, ale došlo i na spolupráci v rámci vlastní billboardové reklamy nebo kontaktní 

části kampan . Tento fakt vyplýval nejen z omezených personálních kapacit senátního 

volebního týmu, ale i s jistou mírou jeho nezkušenosti s vedením volební kampan . 

Nicmén  volební kampan  byly v tomto ohledu propojeny.  

 Na základ  uvedených informací, které vyplynuly z výzkumných otázek, jsem se 

zam il na hypotézy stanovené v úvodu práce. První z nich se v novala problému, zda 

centralizace volební kampan  zvyšuje její efektivitu a vede tím i k vyššímu volebnímu 

výsledku. Tuto hypotézu se poda ilo v práci potvrdit. Centralizací volební kampan  

dochází nejen k její unitární podob , která zvyšuje schopnosti orientace volič  a tím 

zvyšuje pravd podobnost odevzdání volebního hlasu práv  pro danou stranu, ale dochází 

i k optimalizaci komunikace, cílení a rovn ž finančních prost edk , které mohou být 

vynaloženy k dalším účel m. Krajská volební kampa  byla v porovnání se senátní 

centralizovan jší a současn  dosáhla lepšího volebního výsledku.  

 Druhou stanovenou hypotézou byl p edpoklad, že d raz ve volební kampani na 

lokální témata s vazbou k regionu zvyšuje pravd podobnost volebního úsp chu. Tuto 

hypotézu se nepovedlo potvrdit ani vyvrátit.  Krajská i senátní volební kampa  kladla 

prakticky identický d raz na lokální témata s vazbou k regionu. Kandidát Lipavský 

dosáhl v prvním kole senátních nepatrn  horšího volebního výsledku jako ůNO Ň011 

v krajských volbách Ěrozdíl 0,56 % hlas ; Volby 2016ě. Tuto skutečnost lze vnímat jako 

vypovídající indikátor, nicmén  v druhém kole Lipavského ve skutečnosti volilo výrazn  
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mén  volič  než v prvním kole a nelze tedy na základ  skutečnosti tvrdit, že se jedná  

o kauzální vztah mezi d razem na lokální témata a volební úsp šností. 

Záv ry obou hypotéz nelze zobec ovat na všechny volební kampan .  Považuji za 

nezbytné upozornit na to, že ob  byly zkoumány na omezeném vzorku volebních 

kampaní, což m že být jejich slabým místem. Úplné ov ení hypotéz by vyžadovalo 

dlouhodobý projekt s p ístupem k vnit nímu chování politické strany a také 

plnohodnotnou statistickou analýzu všech ve ejných údaj  o názorech volič . To všechno 

jsou zdroje, které nejsou snadno p ístupné. 

Z pr b hu volebních kampaní v roce Ň016 je zcela z etelný trend postupné 

racionalizace kampaní. Snižují náklady na volební kampan  i vzhledem ke stanovení 

maximálních náklad  na volební kampa . V kampaních Ň016 se rovn ž potvrdil další 

dlouhodobý trend a to, že se strany snaží zam ovat svoji komunikaci na internetu. 

Posilují sociální sít  a komunikaci na digitálních platformách. Osobn  se domnívám, že 

další vhodné oblasti politologických výzkum  ve vztahu k politickému marketingu by 

m ly sm ovat práv  k digitalizaci volebních kampaní a jejich dopadu na voliče. 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This article focused on the analysis the aplication of political marketing at the 

regional and senate level in 2016 by the movement ANO 2011 in the Pardubice Region, 

especially on the definiton of political marketing and comparison with economic 

marketing with emphasis on its differences. The form of political marketing and its way 

of functioning differs considerably based on electoral system level of districts. The main 

part of the thesis compares the form, course and way of functioning of selected aspects of 

political marketing within the election campaigns during the regional and senate 

elections.  
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Seznam příloh 

P íloha č. 1: Ukázka volebního hesla Svoboda a p ímá demokracie Tomio Okamura 
– SPD v rámci krajských voleb 2016 Ěobrázekě 

 

Zdroj: Archiv autora.  
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P íloha č. 2: Volební dopis Jana Lipavského Ěobrázekě 
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