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Abstrakt

Cílem  bakalářské  práce  je  popsat  marketingovou  komunikaci  ČSSD  v 

parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Práce je rozdělena na dvě 

základní části, a to na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část popisuje základní vymezení pojmů marketingová komunikace a 

politický marketing, včetně jeho vybraných nástrojů. Pro své zpracování jsem si vybrala 

koncept tzv. Promotion mixu od Jablońskiho, který se dělí na pět základních kategorií – 

politická reklama, přímý marketing, propagace prodeje, public relations a osobní prodej. 

Praktická část se věnuje konkrétně ČSSD a její volební kampani v roce 2013. 

Následně se práce zaměřuje na jednotlivé prvky výše uvedeného Promotion mixu.

Abstract

This  bachelor  thesis  is  concerned  with  describing  the  CSSD  marketing 

communication in parliamentary elections to the Chamber of Deputies in 2013. The 

thesis is divided into two basic parts, namely theoretical and practical.

The theoretical part describes basic definitions of marketing communication and 

political marketing, including its chosen tools. For my work, I chose the concept of the 

Jabloński  “Promotion  mix”,  which  is  divided  into  five  basic  categories  -  political 

advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and personal sales.

The practical part is devoted specifically to the CSSD and its election campaign 

in 2013. Subsequently, the thesis focuses on individual elements of the above mentioned 

Promotion mix.
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Úvod

V říjnu  roku 2013 se  uskutečnily  předčasné  volby  do  Poslanecké  sněmovny 

Parlamentu  České  republiky.  Ty  vyhrála  sociální  demokracie,  avšak  s  nejnižším 

výsledkem, který kdy vítězná strana v polistopadové době obdržela. 

Primárním důvodem, proč jsem se rozhodla popsat marketingovou komunikaci 

právě  ČSSD  v  těchto  volbách,  je  skutečnost,  že  se  jedná  o  vítěznou  stranu,  která 

disponovala  obrovským  rozpočtem,  know-how,  stranickým  aparátem  a  kontakty  s 

externími  agenturami.  Zároveň  se  jedná  o  etablovanou  stranu,  která  je  historicky 

nejstarší na české politické scéně a která vždy patřila mezi nejvíce volené strany. Lze 

tak  předpokládat,  že  se  svými  zkušenostmi  z  předešlých  voleb  využije  řadu 

propagačních  nástrojů  politického  marketingu  a  povede  se  svým  rozpočtem 

profesionální volební kampaň.

Sociální demokraté sice volby vyhráli, přesto se jednalo o určité zklamání, neboť 

volební výsledek ČSSD byl nízký. Naopak velký úspěch zaznamenalo nové hnutí ANO 

se svou volební kampaní, které bylo druhé nejúspěšnější. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat propagační nástroje ČSSD pro parlamentní 

volby v roce 2013. Po hlubším studování této problematiky jsem se nakonec rozhodla 

pro  použití  teoretického  schématu  polského  odborníka  Jablońskiho,  který  sestavil 

koncept tzv. Promotion mixu. Jedná se o pět základních technik propagace politického 

subjektu, mezi které patří politická reklama, přímý marketing, propagace prodeje, public  

relations a osobní prodej. Tento koncept vnímám jako komplexnější a pro potřebnou 

deskripci vhodnější než rozdělení tématu na podlinkovou a nadlinkovou komunikaci, 

jak jsem uvedla ve své tezi z roku 2015. Promotion mix je dobře zpracován, a mohu se 

tak opřít  o konkrétní teoretické schéma odborníka na politický marketing. Věřím, že 

toto pojetí bude pro moji práci přínosnější a bude mi dobrým základem pro efektivní 

popis nástrojů politického marketingu u sociální demokracie při parlamentních volbách 

v roce 2013. 

Po deskripci jednotlivé elementy Promotion mixu v závěru práce zhodnotím a 

určím, zda ČSSD využila všech pěti propagačních technik podle Jablońskiho – a pokud 

ano, jak dobře je, podle mého názoru, realizovala. Na základě výše získaných dat lze 

usoudit, zda využití zjištěných prvků Promotion mixu v kampani sociálních demokratů 

stojí za jejich (ne)úspěchem. 
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Struktura  práce  je  členěna  do dvou  základních  částí  –  teoretické  a  následně 

praktické.  V  první  z  nich  vymezím  teoretický  podklad  marketingové,  respektive 

politické  komunikace  a  zaměřím  se  na  vztah  politické  komunikace  a  politického 

marketingu. Následně se budu již teoreticky věnovat fenoménu politického marketingu, 

kde  vymezím jeho nedílnou součást,  a  to  volební  kampaně,  a  zároveň popíšu  teorii 

vybraných nástrojů politického marketingu, tzv. Promotion mix. 

V  druhé  části  práce  se  budu  již  konkrétně  věnovat  základní  charakteristice 

ČSSD, zároveň objasním i situaci před předčasnými volbami, která determinovala jejich 

průběh.  Poté  se  budu  věnovat  kampani  samotné,  kterou  stručně  popíši  z  hlediska 

financování a centralizace. Následuje samotná deskripce propagačních a komunikačních 

nástrojů ČSSD v kampani podle schématu Promotion mixu, tudíž pěti základních prvků. 

Posledním příspěvkem praktické části je popis výsledků voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2013. 

V diskusi shrnu výše popsaná data  ohledně kampaně sociálních demokratů a 

jejich  komunikačních  a  propagačních  technik  a  v  závěru  je  zhodnotím.  Také  se 

zamyslím nad důvody výsledku ČSSD v předčasných volbách a nad tím, zda za něj také 

mohou neefektivně využité nástroje politického marketingu.
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1.Teoretická část

1.1 Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je nezbytnou součástí moderní společnosti a dynamicky 

se rozvíjejícím oborem. Tento fenomén bychom mohli definovat jako „komplex metod a 

prostředků  komerční, nekomerční a politické komunikace se širší veřejností, cílovými 

skupinami i jednotlivými recipienty.“1 Podle De Pelsmackera, Geuens a Van den Bergha 

se  jedná  o  nejviditelnější  nástroj  marketingové  mixu  (vedle  produktu,  ceny 

a distribuce).2 

V rámci  teoretického vymezení  marketingové  komunikace  jistě  stojí  za  zmínku 

i IMC neboli Integrovaná marketingová komunikace, což je efektivnější koncept, který 

spojuje dříve vzájemně nezávislé a samostatné komunikační nástroje do jednoho celku 

tak, aby sdělení bylo konzistentnější. Zároveň se kýžené informace také dostanou díky 

vhodným  komunikačním  kanálům  ke  všem  cílovým  skupinám.3 Americká  asociace 

reklamních agentur používá tuto definici IMC: „Je to koncepce plánování marketingové 

komunikace,  která  respektuje  novou  hodnotu,  jež  vzniká  díky  ucelenému  plánu 

založenému na  poznání  strategických  rolí  různých  komunikačních  disciplín,  jako je 

obecná reklama,  přímý kontakt,  podpora  prodeje  a  public  relations,  a  kombinuje  je 

s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní dopad.“4

1.1.1 Politická komunikace

Předmětem této práce je politický subjekt, tudíž na základě výše zmíněné definice 

je  pro  nás  klíčová  komunikace  politická jakožto  jeden  ze  tří  druhů  marketingové 

komunikace. 

Tato  disciplína  se  vyznačuje  svým interdisciplinárním  charakterem –  lze  na  ni 

pohlížet s teoretickými koncepty oblastí politologie, sociologie,  psychologie, rétoriky 

1 OSVALDOVÁ, Barbora a HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové  
komunikace, 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s.
2 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace.  
Praha: Grada, 2003, s. 24-25.
3 Tamtéž, s. 29-30.
4 Tamtéž, s. 29.
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i historie.  Nutno  hned  v  úvodu  podotknout,  že  obecně  uznávaná  definice  politické 

komunikace v současné době neexistuje.5 Podle Pippy Norris se jedná o „interaktivní, 

mnohovrstevnatý  proces,  v  němž  dochází  k  přenosu  informací  mezi  politiky, 

zpravodajskými médii  a  veřejností.“6 Jan Jirák a Blanka Říchová ve své knize zase 

definují politickou komunikaci jako „veškeré procesy symbolické interakce odehrávající 

se ve společnosti na makropolitické úrovni (nebo veškeré symbolické interakce, které 

tyto procesy ovlivňují)  a přispívající  k rozhodování,  popřípadě výkonu, či  distribuci 

moci.“7  

Z  výše  zmíněných  skutečností  tak  lze  tvrdit,  že  se  tento  fenomén  vyznačuje 

obousměrným tokem informací mezi veřejností a politickými či mediálními institucemi. 

Teoretik  Brian  McNair  přichází  s  tříúrovňovou  definicí,  kterou  rozděluje  podle 

jednotlivých aktérů, a zároveň dává důraz na „záměrnou komunikaci o politice, která 

zahrnuje: 

• veškerou formu komunikace ze strany politiků a aktérů v politice

• komunikaci adresovanou politikům a politickým aktérům ze strany voličů 

nebo novinářů

• komunikaci o těchto aktérech a jejich aktivitách v reportážích, úvodnících 

a v dalších formách novinářských textů diskutujících o politice.“8

1.1.2 Vztah politické komunikace a politického marketingu

Na jednotném přístupu ke vztahu politické komunikace a politického marketingu se 

neshodnou ani  odborníci.  Scammel poznamenává, že literatura politické komunikace 

považuje politický marketing za jeden z jejích prvků v rámci celého procesu. Politický 

marketing  je  podle  ní  vnímám  jako  „reakce  na  vývoj  v  médiích  a komunikačních 

5 PETROVÁ, Barbora. Politická komunikace. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 257.
6 NORRIS, Pippa. In: BRADOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj  
politické komunikace a volebních kampaní. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 
ústav, 2005, s. 16.
7 JIRÁK, Jan a ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, s. 12.
8 PETROVÁ, Barbora. Politická komunikace. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 265.
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technologií“9. Naopak  Lees-Marshment  nebo  Butler  a  Collins  vnímají  politickou 

komunikaci jako nástroj politickému marketingu10.

Nutno  však  podotknout,  že  velmi  záleží  na  přístupu,  s  jakým se  na  konkrétní 

problematiku díváme. Nelze tedy s obecnou platností určit, zda je politická komunikace 

podmnožinou politického marketingu, či naopak. 

Obě  dvě  disciplíny  jsou  svébytnými,  rozvíjejícími  se  obory,  které  bývají  často 

mylně označovány za synonyma, jelikož se mohou zabývat podobnými tématy. Je proto 

třeba  zmínit  skutečnost,  že  politická  komunikace  a  politický  marketing  zkoumají 

odlišné  aspekty  a  cíle  jednotlivých  problematik  a  prošly  si  také  různým  vývojem 

a teoretickým zázemím. Jedná se tedy o dva různé obory, které ze sebe mohou navzájem 

čerpat  a ovlivňovat  se.11 V  našem  zájmu  je  tak  vhodně  získávat  informace  z obou 

disciplín, pro lepší politicko-společenský obraz a představu.

1.2 Politický marketing

Nezbytnou  součást  dnešního  politického  dění  a  fenomén  společnosti  splňující 

podmínku  plurality  politických  stran  představuje  politický  marketing.  Tento  pojem 

poprvé použil v roce 1956 americký politolog Stanley Kelly v pojednání  Professional  

Public  Relations  and Political  Power.12 Jedná  se  o  disciplínu,  která  protíná  mnoho 

společenskovědních oborů, od psychologie či sociologie přes marketing až po ekonomii 

a další. Proto je tedy těžké politický marketing přesně definovat, lze na něj totiž nahlížet 

z mnoha úhlů pohledu v rámci jednotlivých oblastí.13

U  tak  komplexní  disciplíny,  jako  je  politický  marketing,  je  zřejmé,  že  bude 

existovat více přístupů k dané problematice. Zatímco ve Spojených státech amerických 

se  k ní  staví  spíše  z praktického  hlediska,  v  Evropě  se  naopak  vychází  především 

z hlediska  teoretického.14 Britská  politoložka  Margaret  Scammel  vnímá  politický 

9 KOLOVOS, Ioannis a HARRIS, Phil. Political Marketing and Political Communication: the  
relationship revisited [online]. University of Otago [cit. 01.05.2017]. Dostupné 
z: https://ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/handle/10523/1463/pm-pc.pdf.
10 PETROVÁ, Barbora. Politická komunikace. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 263.
11 Tamtéž, s. 26.
12 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing: kořeny disciplíny. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a 
Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 13.
13 Tamtéž, s. 15.
14 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing: kořeny disciplíny. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a 
Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

https://ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/handle/10523/1463/pm-pc.pdf
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marketing  v  rámci  tří  hlavních  zájmů  –  politická  organizace  a  management, 

organizování  kampaní  a  volební  studia.  Tento  obor  se  ale  nevyhnul  ani  kritice 

zmiňované  politoložky,  která  zdůraznila  její  nevýhody  jako  např.  „definiční 

nevyjádřenost  disciplíny,  zavádějící  vysvětlování  volebního  úspěchu,  problematické 

ověřování  modelů  a  vliv  marketingu  na  demokratický  proces“.15 Dále  je  politický 

marketing definován např.  Ulickem jako „soubor teorií,  metod,  technik a  sociálních 

postupů,  které  mají  za  cíl  přesvědčit  občany,  aby  podpořili  člověka,  skupinu  nebo 

politický  projekt“16.  Shama  ho  definuje  jako  „proces,  který  představuje  politické 

kandidáty a jejich ideje  voličům tak,  že dokážou uspokojit  jejich potenciální  potřeby 

výměnou  za  vyjádření  –  získání  podpory  kandidátům  a  jejich  programům  či 

představovaným hodnotám.“ 17

1.2.1 Politický marketing a ekonomický marketing – srovnání

Politický marketing má dvě základní funkce – vnitřní a vnější.  Vnitřní funkce se 

upínají na vliv politického marketingu uvnitř politických stran, na jejich činnost a vývoj 

procesů, které se v nich tvoří. Vnější funkcí pak bývá organizování co nejefektivnějších 

volebních kampaní, se snahou o navýšení volebního zisku.18 

Marketing  se  stal  nezbytnou  složkou  obchodnického  světa,  za  účelem  podpory 

prodeje jistého zboží či  služeb. Politický marketing využívá velmi podobné nástroje 

marketingu,  jaké  jsou  používány  v  oblasti  ekonomické,  a  má  v ekonomickém 

marketingu svůj  teoretický  základ.  Jeho záměrem však  není  dosažení  co  největšího 

množství peněz, ale zvýšení volební preference dané strany, a získání tak co největšího 

množství jejích stoupenců, což po volbách povede k většímu množství mandátů, a tím 

také k moci. „Rozdíly jsou tak v cílech a aktérech.“19

Okruh politiky  je  specifický,  jisté  postupy činnosti  jsou  ovšem velice  podobné. 

Polský  odborník  Andrzej  Jabloński  připodobňuje  ve  své  knize  Politický  marketing:  

kultury, 2012, s. 15.
15 Tamtéž, s. 16.
16 JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 12.
17 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing: kořeny disciplíny. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a 
Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 18.
18 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing: kořeny disciplíny. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a 
Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 15.
19 Tamtéž, s. 20.
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Úvod do teorie a praxe aspekty ekonomického a politického marketingu podle jeho 

klíčových prvků. V ekonomickém marketingu je jakousi „modlou“ tzv.  marketingový 

mix, 4P – product (produkt), price (cena), place (distribuce) a promotion (propagace). 

V politickém marketingu Jabloński vysvětluje, že marketingový mix je velmi podobný 

marketingovému mixu  v jiné  oblasti  zájmu,  jen  místo  produktu  se  objevují  veřejné 

osoby (např. politici), jejich skupiny či ideje. Cenu pak zastupuje společenská podpora 

a propagaci  propagační  a  prezentační  techniky.  Poslední  je  distribuce,  která  se 

přetransformuje  na  schopnost  proniknout  k  občanovi  prostřednictvím  politické 

kampaně.20

K problému v této koncepci však dochází již v okamžiku, kdy se někteří odborníci 

shodují v tom, že nelze považovat politika a produkt za synonyma. Domnívají se, že 

produktem politického marketingu je především užitek, který politici přináší. Newman 

a Sheth vysvětlují odlišnosti a podobnosti voliče a zákazníka kupříkladu takto: „Volič 

po volbách prožívá spokojenost či nespokojenost, podobně jako zákazník po nákupu 

zboží. Volič má zpravidla možnost si vybírat z více kandidátů, stejně jako zákazník má 

na  výběr  více  produktů.  Volič  očekává  větší  zájem  a  podporu  od  politika,  kterého 

podpoří,  obdobně očekává zákazník větší  užitek od zboží,  které si  zakoupí.  Naopak 

zákazník  může  zboží  reklamovat,  volič  ale  může  svou  volbu  změnit  až  v  dalších 

volbách.“21

Jiný rozdíl pak může být patrný v oblasti ceny  – za zvolení politika je složité ji 

stanovit,  naopak  odhadnout  cenu  produktu  je  poměrně  snadný  úkon.  Převést 

opravdovou hodnotu získaných mandátů a politických postů do vyčíslitelného zisku by 

bylo nejednoznačné a nesprávné. V mnoha případech pak bývá samotná kampaň daleko 

nákladnější než její následné zisky. Největší shodu pak můžeme zaznamenat v bodech 

propagace  a  distribuce,  která  je  v  politickém  marketingu  ztělesněna  volebními 

kampaněmi.

20 JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 13.
21 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing: kořeny disciplíny. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a 
Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 20-21.
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1.2.2 Volební kampaň

Volební kampaň lze vymezit jako „zákonem vymezenou dobu, v průběhu které se 

strana  soustředí  na  to,  představit  sama  sebe,  lídra,  kandidáty  a  hlavní  programové 

body“.22 Jedná se o proces zprostředkující komunikaci mezi kandidáty a voliči, včetně 

poskytnutí  zpětné vazby (pokud byla zvolená vhodná forma sdělení,  odrazí se to ve 

volebním úspěchu). 

Vymezení  tohoto  fenoménu  se  věnovala  řada  odborníků,  včetně  Garyho 

A. Mausera,  Jana  Sundberga,  Stefana  Högnabby,  Norris  atd.  Robert  Wiszniowski, 

polský politolog, člení volební kampaně takto 

• kampaně orientované stranicky (tradiční;  výrazná oddanost tradičního 

elektorátu,  techniky  přímé  komunikace,  veřejné  mítinky  a  stranická 

setkání, převážně volební printy apod.)

• kampaně  orientované  na  kandidáta (moderní;  personalizace,  externí 

experti, větší centralizace, význam TV, více finančních prostředků)

• kampaně orientované na voliče (postmoderní; přizpůsobení se politické 

poptávce, předvolební výzkumy, profesionální agentury, flexibilita, důraz 

na lokální potřeby).23

Nutno  podotknout,  že  v  realitě  se  nesetkáme  s  „čistými“  představiteli  té  které 

konkrétní kategorie. Naprostá většina stran používá kombinaci všech tří.

1.2.3 Vybrané nástroje politického marketingu – promotion mix

V  souladu  s  cíli  této  bakalářské  práce  je  nutné  se  zaměřit  na  tzv.  čtvrté 

P v marketingovém  mixu,  tedy  promotion.  Efektivní  politická  propagace  tvoří 

podstatnou složku v činnostech politických subjektů v soutěži na politické scéně. Teorie 

zná  výše  zmíněný  proces  pod  pojmem  „Promotion  mix“,  který  se  skládá  z  pěti 

základních elementů:

• reklama 

• přímý marketing

22 PAVLOVÁ, Eva a MATUŠKOVÁ, Anna. Volební strategie kampaně. In: CHYTILEK, Roman, Otto 
EIBL a Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2012, s. 174
23 PAVLOVÁ, Eva a MATUŠKOVÁ, Anna. Volební strategie kampaně. In: CHYTILEK, Roman, Otto 
EIBL a Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2012, s. 160.
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• propagace prodeje

• public relations

• osobní prodej

1.2.3.1 Politická reklama

Politická  reklama je  nástrojem, který občané vnímají  nejvíce.  Přináší  jim dobrý 

vhled do  centra  dění,  informuje  je,  přesvědčuje  je.  Úkolem reklamy jako takové je 

prodat. Na politické scéně tomu není jinak. 

Politickou reklamu v moderním pojetí lze pozorovat již v polovině 19. století. Na 

konci  tohoto  století  se  setkáváme  s  vyšší  frekvencí  reklamy  v  novinách,  ovšem 

obrovský rozmach nastává až v období rozvoje rozhlasu a následně i televize, a tedy v 

polovině 20. století. Od té doby je tento nástroj nedílnou součástí předvolebního boje.24 

Názor na definici politické reklamy není jednotný – lze se setkat s řadou teoretických 

vymezení.  Teoretici  se  však  shodují,  že  politická  reklama  je  nástrojem  politického 

marketingu, jehož prostřednictvím se politici prezentují elektorátu. 

Hingston považuje za záměr reklamy to, aby si „potenciální uživatelé uvědomili 

existenci  instituce  anebo  produktu  (služby),  která  později  ovlivní  jejich  rozhodnutí 

o koupi.“25 „Většina politických reklam je realizována v mediálním prostoru, který si 

strana nebo kandidát zaplatili.“26 Výhodou je skutečnost, že zadavatelé pak mají plnou 

kontrolu nad sdělením. Občané si však většinou uvědomují, že takové sdělení může být 

účelově prezentované v jiném, lepším světle, a důvěra v tento nástroj pak nemusí být 

příliš vysoká.27 

V rámci předvolebního boje existuje i situace, kdy je politické reklamě poskytnut 

prostor zdarma. Jedná se o veřejnoprávní média, která vyhrazují politickým stranám a 

koalicím ve volbách do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu 14 hodin 

svého rozhlasového a 14 hodin televizního času, který se rozdělí rovným dílem mezi 

24 GREGOR, Miloš. Politická reklama. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 191.
25 JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 124.
26 Slovník politického marketingu: Politická reklama. Institut politického marketingu [online]. [cit. 21-3-
2016]. Dostupné z: http://politickymarketing.com/glossary/politicka-reklama 
27 GREGOR, Miloš. Politická reklama. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 179.
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všechny kandidáty. Termíny se rozdělují spravedlivě – losem.28 Tento mediální prostor 

je jim poskytnut v období mezi 16. až 2. dnem před zahájením voleb. 

Reklamu dělíme  na  vizuální (také  tzv.  offline  média  –  tisk,  OOH),  audio 

a audiovizuální (volební spoty v televizi a v rozhlase) a následně na interaktivní (také 

tzv. online média – internet).29

Vizuální politická  reklama patří  mezi  nejvyužívanější  typ  propagace  během 

volebních kampaní, a tvoří tak obrovskou část celkového rozpočtu. 

OOH (out – of – home) reklamu známe v různých formátech – malé plakáty, ale 

i billboardy (nejčastější typ v České republice), bigboardy atd. Dokonce ji rozlišujeme i 

ve  velkoplošných  médiích,  jako  jsou  kupříkladu  LED  obrazovky,  plachty  či 

megaboardy. Je zde mnoho prostoru pro její realizaci.

Mezi výhody tohoto druhu reklamy patří její dlouhodobé a konstantní působení. Po 

absolvování relevantního výzkumu disponujeme potřebnými daty, která lze použít na 

efektivní targeting na cílovou skupinu v rámci jednotlivých regionů. To poté naši snahu 

zaujmout kýžené voliče znatelně zefektivňuje. Nevýhody můžeme spatřovat především 

ve vysokých nákladech, které OOH reklama vyžaduje, a v neschopnosti vhodně změřit 

její  úspěšnost.  Dalším záporem je  větší  náchylnost  k poškození  vyvolanému tzv.  vis 

maior (povětrnostní podmínky – déšť či mlha) či vandalismem.30 

Tiskovou  reklamu  lze  dělit  na  reklamu v  novinách  a  v  časopisech.  Politická 

reklama může být ve formě vloženého letáku nebo i placeného článku. 

Hlavním kladem je  možnost sdělení  většího rozsahu informací.  Je zde místo na 

popsání a vysvětlení zamýšlených cílů. Dále je zde možnost delšího působení reklamy, 

která je bez časového omezení.31 Výhodou je i jistá důvěra občanů v tištěná média a také 

jsou tištěná média prostředek k lepšímu cílení na žádoucí skupiny voličů (demograficky, 

geograficky atd.).

28 Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů - §16 odst. 4.
29 JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 124.
30 LEČTYŘ, Ivan. Outdoor (Out-of-home). Marketing journal [online]. [15-12-2008] [cit. 01-05-2017]. 
Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/media/medialni-nosice/outdoor--out-of-home
%20__s377x450.html.
31 JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 128. 



 12  

Audio a audiovizuální reklama v sobě zahrnuje především prvek volebních spotů. 

Stopáž  jednotlivých  spotů  se  pohybuje  mezi  15  sekundami,  30  sekundami  až 

60 sekundami. Toto velmi krátké časové rozpětí způsobuje to, že diváky video zabaví 

a není pro ně problém spot zhlédnout do konce. Pokud je navíc velmi dobře připraven, 

dokáže  potenciální  voliče  zaujmout,  přesvědčit  a  mobilizovat  k  akci  –  tedy přijít  k 

volebním  urnám  a  volit.  To  je  kýžený  cíl.  Negativum  lze  spatřovat  především  ve 

vysokých nákladech, které volební spot vyžaduje.32

Interaktivní politická reklama – s touto problematikou souvisí i sociální sítě, na 

kterých politici velmi často komunikují a v dnešní době, obzvlášť v případě mladých 

voličů, je tato forma nejefektivnější cestou, jak občany informovat a přesvědčit. 

Obecně je výhodou této formy politického marketingu její snadná měřitelnost. 

Dalšími pozitivy jsou její dostupnost 24 hodin denně a její globálnost. Pokud reklama 

někoho  zaujme,  je  snadné  se  dostat  na  webovou  stránku,  kde  získá  více  informací 

k dané věci. Je také velmi flexibilní. K nevýhodám lze zařadit základní osobní odbornou 

znalost a dovednost, která je nutná pro užívání online prostoru a kterou zejména starší 

občané často nedisponují.

1.2.3.2 Přímý marketing

Cílem přímého prodeje je oslovení voličů bez zprostředkovatele. Je to „interaktivní 

marketingový systém, který využívá jedno nebo více reklamních médií,  aby vyvolal 

určitou  odezvu a/nebo  politickou  transakci  na  zvoleném místě,  například  u  volební 

urny.“33

Tuto formu politické reklamy získává volič přímo do domácnosti. Mohou to být 

letáky,  dopisy  nebo  speciální  noviny.  „K  distribuci  je  potřeba  buď  poštovní  či 

doručovací služba, nebo široká síť doručovatelů a dobrovolníků, kteří budou ochotni 

materiály rozdávat lidem.“34 Předností je dojem osobního kontaktu, který občané vždy 

spíše ocení. Zároveň tu lze od nich očekávat odezvu.

32 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
121.
33  JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 134. 
34 GREGOR, Miloš. Politická reklama. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 183.
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1.2.3.3 Propagace prodeje

Tato technika nevytváří trvalý voličský růst a vztah, má tudíž pouze krátkodobý 

charakter.  Jedná  se  o  povzbuzující  způsob propagace,  kdy politické  subjekty  nabízí 

novým i  stávajícím voličům různé milé  pozornosti  (ve  formě reklamních předmětů) 

nebo pořádají kupříkladu koncerty s účastí politiků. Tato metoda však platí spíše na 

nerozhodnuté voliče, které lze ještě ovlivnit.35

1.2.3.4 Public relations

Pro teoretické vymezení public relations použiji definici Jozefa Bohumila Ftorka. 

Public  relations  je  podle  něho  „aktivní  ovlivňování  mínění  veřejnosti  nebo  jiné 

konkrétní cílové skupiny s cílem získání souhlasu mezi občany. Souhlasem může být 

nákup  inzerovaného  zboží,  služeb,  volba  –  hlas  pro  konkrétního  kandidáta  nebo 

politickou stranu v rituálu demokratických voleb, stejně jako občanská osobní pasivita v 

případě státní represe vůči konkrétním disidentským skupinám nebo představitelům.“36 

Na jednotné definici se však odborníci příliš neshodnou. Byť má PR bohatou historii, 

teoretický podklad je značně omezený.

Při vymezování tohoto pojmu nesmíme zapomínat na dva charakteristické prvky: 

prvním je  dlouhodobý horizont při  soustavném budování  image daného subjektu a 

druhým  je  pak  obousměrná  komunikace, tudíž  dochází  i  k  interakci  s veřejností. 

Pokud by veřejnost nereagovala, jak se předpokládá, na místě je změna strategie. 

V roce 1952 popsal Edward Louise Bernays tři základní elementy public relations – 

jedná se o informování lidí, přesvědčování lidí a propojování lidí mezi sebou.37

Mezi typické nástroje politického PR patří zprávy ze setkání v terénu, tiskové 

konference a tiskové zprávy, veřejná vystoupení, sponzoring apod.38

35 JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 135. 
36 FTOREK, Jozef. Public relations a politika: kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha: 
Grada, 2010, s. 18.
37 PETROVÁ, Barbora. Politické public relations. In: CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna 
MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, s. 290.
38  Slovník politického marketingu: Politické PR. Institut politického marketingu [online]. [cit. 01-05-

2017]. Dostupné z: http://politickymarketing.com/glossary/politicke-pr. 

http://politickymarketing.com/glossary/politicke-pr
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1.2.3.5 Osobní prodej 

Jedná se o  jednu z  nejefektivnějších  propagačních  technik,  která  probíhá  podle 

Jablońského ve dvou částích kampaně. Nejdříve při tvoření mínění a preferencí voličů, 

následně pak již při zahájení samotné akce. Autor také zvýrazňuje tři základní vlastnosti 

osobního prodeje:

• Jde  o  vzájemnou  interakci  mezi  subjekty.  Je  zde  proto  možné  přímé 

pozorování kandidátů.

• Buduje se zde známost až přátelský vztah mezi politikem a voličem.

• Volič je přinucen politika vyslyšet a následně reagovat.

Mezi nástroje patří rovněž přímá setkání (sjezdy, mítinky apod.).39

39  JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006, 
s. 135.
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2. Praktická část

2.1 ČSSD

ČSSD byla založena 7. dubna 1878, a je tak nejstarší politickou stranou v České 

republice.40 Strana  byla  významná již  při  vytvoření  samostatného Československého 

státu a  za  působení  tzv.  první  republiky.  Člen strany Vlastimil  Tusar  byl  předsedou 

vlády po prvních demokratických volbách v roce 1919. Zároveň byli sociální demokraté 

i součástí tzv. exilové vlády v Londýně za druhé světové války. V krátkém období tzv. 

třetí  republiky  procházela  sociální  demokracie  krizí,  kdy  byla  rozdělena  na  dva 

ideologicky  odlišné  proudy  –  první  z  nich,  vedený  Fierlingerem,  sympatizoval 

s komunistickou  stranou  a  druhý,  prosazovaný  Majerem,  apeloval  na  demokratické 

zřízení  společnosti.  Po  komunistickém  převratu  v  únoru  1948  se  Fierlinger  dostal 

nelegitimně do čela strany, a v červnu 1948 tak došlo ke sloučení sociální demokracie 

s komunistickou  stranou.  Jednalo  se  tedy  o  protiprávní  ukončení  strany  (nebylo 

v souladu se stranickými stanovami) v demokratickém slova smyslu.41

K oficiálnímu obnovení sociální  demokracie  došlo v březnu roku 1990 v Praze-

Břevnově na XXIV. sjezdu ČSSD.42 

V polistopadové době byla sociální demokracie výraznou politickou stranou, která 

figurovala  ve  všech  parlamentních  volbách.  Čtyřikrát  vyhrála  volby  do  Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky (v roce 1998, 2002, 2010 a 2013), dvakrát ve 

volbách do Senátu České republiky (v roce 2010 a 2012). 43

Podle současného předsedy vlády a strany ČSSD Bohuslava Sobotky je sociální 

demokracie  „hnutí,  které důsledně spojuje  myšlenku svobody,  demokracie  a sociální 

spravedlnosti.  Podporuje šanci  všech lidí  na důstojný život a dosažení  úspěchu, bez 

40 Hodnoty, cíle a principy ČSSD - Česká strana sociálně demokratická. Česká strana sociálně  
demokratická – Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. [cit. 01-05-2017]. Dostupné 
z: https://www.cssd.cz/program/hodnoty-cile-a-principy-cssd/.
41Historie ČSSD - Česká strana sociálně demokratická. Česká strana sociálně demokratická – Svoboda,  
spravedlnost, solidarita[online].  [cit. 1.05.2017]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-
clenstvi/historie-cssd/ 
42Historie ČSSD - Česká strana sociálně demokratická. Česká strana sociálně demokratická – Svoboda,  
spravedlnost, solidarita[online].  [cit. 1.05.2017]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-
clenstvi/historie-cssd/ 
43 Tamtéž

https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/historie-cssd/
https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/historie-cssd/
https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/historie-cssd/
https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/historie-cssd/
https://www.cssd.cz/program/hodnoty-cile-a-principy-cssd/
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ohledu na  to,  jestli  se  narodili  v  chudé nebo bohaté  rodině.  A nekompromisně hájí 

lidskost, rovnost a solidaritu.“44 

Základní a tradiční hodnotou ČSSD je podle senátora a bývalého poslance Karla 

Kratochvíleho jednoznačně sociální cítění.45

2.2 Předvolební situace v r. 2013

Výsledky voleb  do  PS 201046 byly  v  jistém ohledu determinující  pro  následný 

vývoj na domácí politické scéně. Vítěz voleb (ČSSD) totiž nesestavoval v konečném 

důsledku vládu vzhledem k nedostatečnému koaličnímu potenciálu. Tehdejší prezident 

republiky  tedy oslovil  předsedu  druhé  nejúspěšnější  strany ve  volbách (ODS)  Petra 

Nečase k sestavení vlády. Vznikla tak znovu pravicová koalice stran ODS, TOP 09 a 

VV, která disponovala výraznou většinou (118 mandátů z 200) v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky. Levice tedy opět tvořila opozici složenou ze stran ČSSD a 

KSČM (v době předčasných voleb také s VV – ve vládní koalici se tehdy ocitla nově 

„odštěpená“ strana LIDEM).47

Následné korupční  aféry vládnoucích stran,  ale i  opoziční ČSSD (kauza Davida 

Ratha,  hejtmana  Středočeského  kraje,  obviněného  ze  spáchání  korupčních  trestných 

činů  přijetí  úplatků  atd.),48 nastavily  náladu  české  veřejnosti  proti  vládě,  ale 

i etablovaným českým stranám jako takovým. 

Dne 13. června 2013 proběhla rozsáhlá policejní razie, mimo jiné i na Úřadu vlády, 

vedená  Útvarem  pro  odhalování  organizovaného  zločinu.  Výsledkem bylo  následné 

zadržení Jany Nagyové, vedoucí kabinetu předsedy vlády, která byla stíhaná jednak za 

nezákonné  sledování  tehdejší  manželky  Petra  Nečase  spolu  se  šéfy  Vojenského 

zpravodajství  Milanem  Kovandou  a  Ondrejem  Páleníkem,  jednak  za  vyjednávání  s 

exposlanci  ODS  Petrem  Tluchořem,  Markem  Šnajdrem  a  Ivanem  Fuksou  o  jejich 

podplacení  za  účelem  umožnění  schválení  několika  vládních  reforem.  Záhy  kvůli 

44 Strana - Česká strana sociálně demokratická. Česká strana sociálně demokratická – Svoboda,  
spravedlnost, solidarita [online]. [cit. 01-05-2017]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/strana/.
45 Osobní rozhovor s Karlem Kratochvílem ze dne 25. 4. 2016.
46 Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010. 
Volby CZ [online]. [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps.
47 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
22.
48 David Rath. Aktuálně - Aktuálně.cz [online]. [11-11-2013] [cit. 01-05-2017]. Dostupné 
z: https://www.aktualne.cz/wiki/osobnosti/politici/david-rath/r~i:wiki:53/?redirected=1493664508  .  

https://www.cssd.cz/strana/
https://www.aktualne.cz/wiki/osobnosti/politici/david-rath/r~i:wiki:53/?redirected=1493664508
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daným  okolnostem  Petr  Nečas  na  svou  funkci  předsedy  vlády  i  předsedy  ODS 

rezignoval, a tak padla i celá vláda.49

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval Jiřího Rusnoka jakožto předsedu tzv. 

úřadující vlády. Vládnoucí koalice však prohlašovala, že stále disponuje 101 hlasy, čili 

potřebným množstvím ke vzniku vlády nové. Žádala proto, aby v případě nevyslovení 

důvěry  Poslanecké  sněmovny  úřednické  vládě  byla  skutečně  pověřena  novou  vládu 

sestavit.  Jejich úmysl  ovšem selhal  právě  při  hlasování  o  onom vyslovování  důvěry 

Rusnokově vládě, kdy se proti vyslovilo pouze 100 poslanců (tzv. rebelové vládnoucí 

koalice  se  neúčastnili  hlasování).50 Poslanecká  sněmovna  si  tak  historicky  poprvé 

odhlasovala své vlastní rozpuštění, které bylo podepsáno prezidentem 28. srpna 2013.51 

Východiskem pak byly předčasné volby, které prezident Zeman stanovil na 25. a 26. 

října 2013.52

2.2.1 Specifika předčasných voleb

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 byly 

nestandardní z několika důvodů. Strany měly logicky na své kampaně podstatně méně 

času. Zároveň vládnoucí i opoziční strany procházely krizemi, a veřejnost tak ztratila 

důvěru převážně v tradiční, zavedené porevoluční politické strany – ODS (viz kauza 

Nagyová)53 i ČSSD (viz kauza Rath).54

Dalším charakteristickým prvkem byl nástup dvou nových politických subjektů: 

ANO a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, přičemž první jmenovaný předvedl 

velmi profesionální předvolební kampaň, která ho dostala na přední příčky voličských 

preferencí.55

49 HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, s. 57.
50 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
24.
51 KOPECKÝ, Josef a WIRNITZER, Jan. Předčasné volby jsou na dosah. Poslanci sami rozpustili 
sněmovnu. iDNES.cz [online]. [20-08-2013] [cit. 14-04-2016]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/poslance-ceka-hlasovani-o-tom-zda-se-sami-rozpusti-fsn-/domaci.aspx?
c=A130820_094413_domaci_kop.
52 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
24.
53 Razie na mocné 2013. Aktuálně - Aktuálně.cz [online]. [19-07-2013] [cit. 01-05-2017]. Dostupné 
z: https://www.aktualne.cz/wiki/domaci/razie-na-mocne-2013/r~i:wiki:3806/  .  
54 Téma Kauza Rath. Česká televize [online]. [cit. 06-05.-017]. Dostupné 
z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/tema/201245-kauza-rath  .  
55 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
24.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/tema/201245-kauza-rath
https://www.aktualne.cz/wiki/domaci/razie-na-mocne-2013/r~i:wiki:3806/
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2.2.2 Předvolební situace ČSSD

Po pádu vládnoucí  středopravicové  koalice  Petra  Nečase  by  se  mohlo  jevit,  že 

sociální demokraté a české levicové strany obecně budou v příštích volbách ve výhodě, 

neboť se zájem veřejnosti přemístil na aféry v rámci korupce a osobních vztahů bývalé 

vlády.  Občané tak byli  politickou situací  v České republice v důsledků předchozích 

událostí zklamaní.  Této skutečnosti mohli sociální demokraté využít a vymezovat se 

proti pravicových stranám. Avšak jmenování Rusnokovy vlády prezidentem republiky 

Milošem Zemanem tento aspekt eliminovalo – averze vůči pravici byla zredukována. 

Nakonec  nepříliš  dobré  výchozí  postavení  ČSSD v parlamentních volbách 2013 tak 

bylo  způsobeno  nejen  korupční  aférou  Davida  Ratha,  jakož  i  působením  nových 

politických  subjektů,  především  hnutí  ANO.  „Na  druhou  stranu  v  pravidelných 

průzkumech voličské nálady se ČSSD pohybovala na euforické vlně 30–40 %.“56

Za zmínku jistě  stojí  také nekoherentnost  strany.  Jihomoravský hejtman  Michal 

Hašek představující opoziční větev ČSSD se stále častěji vymezoval vůči předsedovi 

Bohuslavu Sobotkovi. ČSSD působila rozpolceně a v mnoha ohledech nedůvěryhodně. 

Vše vyvrcholilo tzv. Lánským pučem 26. října 2013.

ČSSD počítala s „připomínací“ kampaní v rozpočtu pěti milionů korun, kde na 

sebe chtěla veřejnost upozornit a zároveň reflektovat současná témata domácí politiky. 

Nebyl  tudíž  takový  problém  proměnit  původní  dílčí  kampaň  v  kampaň  velkou, 

předvolební. Navíc straně situaci ulehčil i silný stranický aparát, zkušenosti i kontakty z 

předchozích kampaní a v neposlední řadě také dostatek finančních zdrojů.57

2.3 Volební kampaň ČSSD

Podle  dělení  polského  politologa  Roberta  Wiszniowskiho  můžeme  zařadit 

předvolební  kampaň  ČSSD  2013  do  kategorie  kampaně  orientovaných  stranicky 

(tzn.veřejné mítinky, stranická setkání, především volební printy), jakož i do kategorie 

kampaní  orientovaných  na  voliče  (tzn.  předvolební  průzkumy,  pomoc  externích 

agentur).

Podle tajemnice Okresního výkonného výboru ČSSD V Písku Jany Randlové  přišla 

strana se spíše centralizovanou kampaní, kdy byl určen klíčový volební projekt včetně 

56 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
141.
57 Tamtéž.
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grafické  podoby kampaně.58 Milan  Chovanec,  šéf  volebního týmu,  uvedl,  že  poměr 

pravomocí v kampani vypadal 70:30 v neprospěch regionů. Hlavní příčinou byly prý 

předčasné volby, a tudíž i krátká příprava na ně. Zároveň se straníci z krajů báli toho, 

aby nenarušili  svoji  osobní  kampaní  z  centrálního pojetí.59 Internetový zpravodajský 

portál Novinky.cz dokonce informoval o ČSSD a jejích tvrdých sankcích kvůli odchýlení 

osobních kampaní kandidátů v krajích od schváleného konceptu z centrály sociálních 

demokratů.  Jako  trest  mělo  sloužit  vyškrtnutí  z  kandidátní  listiny  do  Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky  v roce 2013,  někde dokonce  však  i samotné 

vyloučení z ČSSD.60 Internetový magazín ČESKÁ POZICE, který je od roku 2014 také 

součástí Lidových novin, se zase v jednom ze svých článků zmiňuje o jistých příručkách 

centrály  sociálních  demokratů  určených  jejich  kandidátům  v  krajích.  Ty  obsahují 

profesionální popis doporučených kroků, jak se správně oblékat, tvářit na fotografiích, 

propagovat dobře ČSSD nebo vhodně vystupovat.61

ČSSD  se  rozhodla  na  základě  provedeného  výzkumu  přistoupit  k  pozitivně 

laděnému sdělení: „Prosadíme dobře fungující stát.“62 Lidé totiž mohli být z negativních 

kampaní  unavení.  Podle  senátora  Karla  Kratochvíleho  i  tajemnice  OVV Písek  Jany 

Randlové pomýšlela strana na vítězství. Ideálně měla získat sociální demokracie přes 

třetinu hlasů.63

2.3.1 Téma volební kampaně

Mezi nejvíce komunikovaná témata patří  jedenáct základních bodů volebního 

programu sociální demokracie. V první řadě se jedná o vytvoření nových pracovních 

míst, zvýšení minimální mzdy na částku 12 tisíc korun do roku 2018, zajištění kontroly 

potravin a přísnější regulace cen energií a vody nebo bránění občanů před lichvou. Dále 

kladla strana důraz na zajišťování důstojného stáří, zkvalitnění škol, garanci bezpečnosti 

občanů, jakož i kvalitní zdravotní péče, která by byla dostupná všem. ČSSD také ve 

58 Osobní rozhovor s Janou Randlovou ze dne 25. 4. 2016.
59 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
63.
60 OVČÁČEK, Jiří. Drsná ČSSD: Za osobní kampaň hrozí kandidátům vyhazov ze strany. Novinky.cz 
[online]. [23-09-2013] [cit. 04-02-2016]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/314033-drsna-cssd-
za-osobni-kampan-hrozi-kandidatum-vyhazov-ze-strany.html  .   
61 KOUTNÍK, Ondřej. ČSSD svým kandidátům doporučuje“ hlavně bez kravaty. Česká pozice [online]. 
[30-9-2013] [cit. 14-03-2016]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/cssd-svym-kandidatum-
doporucuje-hlavne-bez-kravaty-fhg-/tema.aspx?c=A130906_220209_pozice_135767.
62 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
45.
63 Osobní rozhovor s Janou Randlovou a Karlem Kratochvílem ze dne 25. 4. 2016.
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volebním programu deklarovala, že bude pomáhat mladým rodinám ve formě zvýšení 

počtu  míst  v  jeslích  a  mateřských  školkách  nebo  výstavbou  startovacích  bytů. 

V neposlední řadě strana komunikovala záměr zvýšit zdanění hazardu a lidí s vyššími 

příjmy, jakož i zavést „fungující demokratický stát“. Pod tímto označením je myšleno 

zastavení tunelování státního rozpočtu, prosazení fungující veřejné služby nebo zákonu 

o obecném referendu apod. 64

2.3.2 Financování volební kampaně

Šéf  volebního  týmu  Milan  Chovanec  uvedl,  že  ČSSD  financovala  kampaň 

z vlastních prostředků a peníze ze sponzoringu nechtěla.65 Na základě Zprávy o volební  

kampani  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  v  roce  2013 lze  konstatovat,  že 

celkové náklady na předvolební kampaň činily 86 877 927 korun, z toho 1 894 000 

korun tvořily  přijaté  dary.  45 milionů korun bylo  vynaloženo na reklamu venkovní, 

online a v tisku a zhruba půl milionů korun strana investovala do výzkumů.66

Podle  ceníkových  cen,  ve  kterých  nejsou  zahrnuty  slevy,  utratili  nejvíce  za 

reklamní prostor právě sociální demokraté. Celková suma by činila 111 625 000 korun, 

z toho 46 126 000 korun za reklamu v tisku,  44 356 000 korun za OOH reklamu a 

nakonec 21 143 000 korun za internetovou reklamu.67

2.4 Vybrané nástroje politického marketingu v kampani ČSSD – 

Promotion mix

2.4.1 Politická reklama ČSSD

Vizuální reklama

 ČSSD měla podle monitoringu společnosti Admosphere, s. r. o. největší mediální 

pokrytí v offline prostoru – tedy konkrétně v rámci reklamy tištěné a out-of-home.68 

64 Program ČSSD v kostce. Příloha č. 2.
65 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
76.
66 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.
67 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
81.
68 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
87.
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V ceníkových cenách (ty však neodpovídají  realitě,  jelikož strany nakupují  reklamní 

prostor ve velkých objemech, a mají tak množstevní slevy) utratila sociální demokracie 

přes 90 miliónů korun.69 Ve skutečnosti podle zprávy o volební kampani strana utratila 

za  tento  klasický  typ  reklamy  (tisk  +  OOH)  33  milionů  korun,70 což  činí  38  % 

celkového rozpočtu.71

Vizuální reklama – OOH reklama

Výhodou  ČSSD  byla  skutečnost,  že  na  podzim  roku  2013  plánovala  menší 

připomínací  kampaň za  cca  pět  milionů  korun,  a  tak  mohla  pouze  rozšířit  smluvní 

závazky s externími agenturami a partnery do podoby velké předvolební kampaně.72

Ve zprávě o volební kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

v  roce  2013  sociální  demokraté  uvádí,  že  využili  2  653  venkovních  ploch,  a  to 

bigboardy,  billboardy,  telefonní  budky,  plochy  CVL a  smartboardy.73 V měsíci  září 

strana utratila za OOH reklamu 8 milionů korun, v říjnu pak 10 milionů – dohromady 

tedy byly náklady na venkovní plochy 18 milionů korun.74 

Tento typ reklamy lze rozdělit v rámci kampaně ČSSD do tří fází. Nejdříve se 

objevily  billboardy  s  jednotným,  pozitivně  laděným  sloganem  „Prosadíme  dobře 

fungující stát.“75 Strana si před zhotovením vizuálů nechala udělat výzkum voličských 

postojů a na základě daného výstupu vyšlo najevo, že voliči preferují slogan s pozitivní 

konotací. Vymezování se proti pravici nebo dokonce prvky negativní kampaně by byly, 

i vzhledem k výsledkům testování  hesla  formou focus groups,  neefektivní.76 Vizuály 

byly  v jednoduché grafice,  v  oranžové barvě  (typické pro sociální  demokraty)  a  na 

všech  se  objevoval  Bohuslav  Sobotka,  předseda  strany.  Ten  je  zde  vyobrazen 

69 Tamtéž.
70 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.  
71 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
89.
72 Tamtéž, s. 143.
73 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.   
74 Tamtéž.

75 HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, s. 61.
76 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
143.
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s úsměvem a napřaženou pravou ruku, což lze vnímat jako nabídku ke spolupráci (viz 

Příloha č. 6).

V pravém dolním rohu je pak již vyobrazeno pouze logo ČSSD.

Ve druhé vlně OOH reklamy se objevovali  na plochách vedle Sobotky již  také 

představitelé  krajských  kandidátních  listin.77 Poslední  fáze  byla  ve  formě  tzv. 

„oranžového  týdne“.78 Milan  Chovanec,  šéf  volebního  týmu,  se  vyjádřil  pro  deník 

Insider  takto:  „Nebudeme  přidávat  reklamní  plochy,  neoblepíme  celou  republiku. 

Využijeme ty stávající.  Jen změníme sdělení.“79 To se konkretizovalo,  a  slogany tak 

zněly například: „Dobře fungující stát zajistí důstojné stáří“, „Dobře fungující stát vám 

dá práci“ či „Dobře fungující stát vás ubrání před zvůlí exekutorů“. Navíc se předseda 

strany ve třetí etapě v rámci OOH reklamy tolik neobjevoval, a prostor tak dostali lídři 

krajů.80

Kampaň  ČSSD  z  pohledu  OOH  reklamy  byla  jednotná  v  rámci  celé  České 

republiky81 a nesla centrální hesla. Centrála také tento druh reklamy hradila.82

Vizuální reklama – Reklama v tisku

Sociální demokraté propagovali svoji stranu prostřednictvím 109 inzercí v tištěných 

médiích. Jednalo se o deníky Mladá fronta DNES, Právo, Deníky Bohemia, METRO, 

jakož i deník SPORT. Zároveň se tištěná reklama objevovala i v méně seriózním tisku, 

jako je Blesk a AHA. 83 Opět zde ČSSD využila plošné sdělení.84

77 HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, s. 61.
78 Oranžový týden: Proč jsou volby důležité a proč volit sociální demokracii. Česká strana sociálně  
demokratická – Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. [20-10-2013] [cit. 01-05-2017]. Dostupné 
z: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/oranzovy-tyden-zacina-jen-silna-vlada-
cssd-prosadi-dobre-fungujici-stat/.
79 Nový slogan a přelepování billboardů. ČSSD čeká oranžový týden. Parlamentní listy [online]. [20-10-
2013] [cit. 18-04-2016]. Dostupné z:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novy-slogan-a-
prelepovani-billboardu-CSSD-ceka-oranzovy-tyden-290132  .  
80 HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, s. 61.
81 Tamtéž.
82 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
85.
83 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.    
84 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
85.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novy-slogan-a-prelepovani-billboardu-CSSD-ceka-oranzovy-tyden-290132
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novy-slogan-a-prelepovani-billboardu-CSSD-ceka-oranzovy-tyden-290132
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/oranzovy-tyden-zacina-jen-silna-vlada-cssd-prosadi-dobre-fungujici-stat/
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/oranzovy-tyden-zacina-jen-silna-vlada-cssd-prosadi-dobre-fungujici-stat/
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Náklady na reklamu v tisku činily v září pět a půl milionů korun a v říjnu devět 

a půl  milionů  korun,  celkem se  tedy  jednalo  o  15  milionů  korun.85 Přibližně  30  % 

reklam v printu bylo v rámci kampaně jednotlivých krajů.86

Interaktivní reklama – internetová reklama

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 lze 

pozorovat oproti předchozím volbám velký vzestup reklamy v online prostoru.87

„Nejlepší pocit mám z toho, že jsme se dokázali konečně prosadit v tom virálním 

prostoru. To znamená internet. Z počtu impresí je vidět, že už se sociální demokracie 

nemá za co stydět,“88 řekl Milan Chovanec.  Strana tak dosáhla v rámci internetu na 

170 tisíc kliků a 255 milionů impresí. Za září byly náklady na reklamu v online prostoru 

čtyři  miliony  korun,  v  říjnu  pak  osm  milionů  korun.89 Celkem  tak  ČSSD  utratila 

12 milionů korun, což je 27 % z celkové útraty za média.90

Internetová  inzerce  strany  probíhala  pak  na  portálech  Seznam.cz,  Novinky.cz, 

Blesk.cz, Aktualne.cz.  Dále byla zřejmá reklama na Facebooku a floating po zhruba 

250 webech.91 E-mailový marketing v rámci kampaně ČSSD neprobíhal, na rozdíl od 

ODS, TOP 09 apod.92

Audiovizuální reklama – volební spoty

Volební spoty byly dříve doménou především televizního či rozhlasového vysílání, 

se současnou vyspělou technikou se ovšem tento nástroj přesunul spíše do internetového 

prostředí. Tam mohou strany zasáhnout daleko větší část voličů.93

85 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.    
86 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
145.
87 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
105.
88 Tamtéž, s. 106.
89 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.     
90 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
106.
91 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.      
92 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
108.
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ČSSD  měla  jednu  minutu  dlouhý  spot,  ve  kterém  vystupoval  předseda  strany 

Bohuslav Sobotka. Ten se zde prochází krajinou mezi klasy obilí a rozjímá nad svým 

vysněným státem.  Zároveň se ve videu zobrazují  jednotlivá hesla  (BUDOUCNOST, 

PRACOVNÍ MÍSTA, DŮSTOJNÉ STÁŘÍ, CHRÁNIT OBČANY, FUNGUJÍCÍ STÁT), 

která zdůrazňují důležité body monologu Sobotky. Spot působí profesionálním dojmem. 

Pavel  Šíma,  zakladatel  Institutu  politického  marketingu,  ohledně  tohoto  spotu 

uvedl: „Hned po prvním záběru se vám vybaví povedená reklama Johnnie Walker – The 

Man Who Walked Around The World a její politická  verze od Labour party The Road 

Ahead.“94 Toto video ČSSD publikovala na sociální síti YouTube 11. 10. 2013.

Na  YouTube  je  k  dispozici  i  devět  krátkých  videí  s  názvem  „Proč  volím 

ČSSD?“, kde vystupují  známé osobnosti  a argumentují  své rozhodnutí  volit  sociální 

demokracii.  Videa  trvají  do  jedné  minuty  a  mezi  zmíněné  osobnosti  patří  například 

herec Arnošt Goldflam, člen Českého paralympijského týmu David Drahonínský nebo 

filosof Erazim Kohák. Tyto spoty mají počet zhlédnutí do jednoho tisíce.95

Další spot sociální demokracie dostupný na YouTube trvá 51 sekund. Strana se zde 

vymezuje vůči předešlým pravicovým vládám, jsou zde zobrazována čísla (stav státního 

dluhu po sedmi letech vládnutí pravice, minimální mzda v ČR v porovnání s ostatními 

zeměmi  atd.).  V  závěru  videa  vystupuje  opět  Bohuslav  Sobotka, který prohlašuje: 

„Fungující stát prosadí jen silná vláda. Přijďte k volbám a místo pravice volte silnější 

sociální demokracii.“ Tento spot získal 13 tisíc zhlédnutí. 

Více zhlédnutí volebních spotů na YouTube získala i TOP 09, ODS, ANO 2011, 

KDU-ČSL, SPOZ či ÚSVIT. Hůře než ČSSD v rámci počtu zhlédnutí volebních spotu 

na tom byli pouze komunisté, jelikož ti měli kanál na YouTube úplně neaktivní.96

93 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
122.
94 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.      
95 Proč volím ČSSD? Arnošt Goldflam. YouTube [online]. [25-10-2013] [cit. 03-05-2017] Dostupné 
z: https://www.youtube.com/watch?v=65B6mghHVuw.
96 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
124.
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2.4.2 Přímý marketing ČSSD

Direct Mail

Tento  druh  reklamy  využila  ČSSD  hned  ve  dvou  vlnách.97 První  byly  volební 

noviny, které měly osm stran a byly v tabloidním formátu. Noviny obsahovaly spíše 

méně  textu,  velké  fotografie  a  písmena.  Svým  vzhledem  se  podobaly  bulvárnímu 

tisku.98 V tomto direct mailu se objevovaly sliby typu „Léky o 15 % levnější!“ nebo 

„Postavíme  sociální  byty  pro  mladé“  a  osobní  příběhy lidí,  které  korespondovaly  s 

hlavními tématy předvolební kampaně ČSSD. Jako příklad mohu uvést příběh třicátníka 

Zbyňka, který zněl takto: „Měl jsem pracovní úraz a přišel o práci, nemohl jsem splácet 

auto. Dlužím více než 200 tisíc korun. Vtrhli ke mně exekutoři a zabavili všechny věci. 

Zbývá mi pouze životní minimum 2200 korun. Bydlím u starých rodičů.“99 Situace pana 

Zbyňka byla zastřešena nadpisem „Žiju  jako zvíře“ a  doplněna slibem strany „Stop 

půjčkám na 300procentní úrok.“100 

Za zmínku jistě stojí i  aféra v souvislosti s volebními novinami ČSSD, která se 

objevila  v  řadě  portálů  (Týden.cz,  Halonoviny.cz,  Blesk.cz…).  Strana  totiž  údajně 

využila fotografii seniorky pro výše zmíněný osobní příběh, ve kterém si žena Milada 

stěžuje na vysoké doplatky na léky, kvůli kterým nemá dostatek peněz na jídlo, a tak 

hladoví.  Členové  rodiny  seniorky  ovšem Miladu  identifikovali  jako Annu N.,  která 

zemřela v červnu 2010. O použití fotografie své příbuzné vůbec nebyli informováni. 

Sociální demokraté prohlásili, že se o volební noviny starala externí agentura, přesto se 

za velké pochybení rodině omluvili.101 

Obsah volebních novin byl z poloviny s celostátní tematikou, druhou půlku tvořila 

problematika jednotlivých krajů.102 V tiskovině v Jihomoravském kraji se tak například 

97 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
91.
98 Tamtéž, s. 144. 
99 Volební noviny. Příloha č. 5.
100 Volební noviny. Příloha č. 5.
101 HYMPL, Josef. ČSSD ve volbách zneužila fotku mrtvé důchodkyně. Týden.cz [online]. [18-10-2013] 
[cit. 15-04-2016]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2013/cssd-ve-volbach-
zneuzila-fotku-mrtve-duchodkyne_286177.html. 
102 ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 
144.
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vyskytovalo heslo „Podpoříme jihomoravské zemědělce“103 nebo se v Jihočeském kraji 

objevil  titulek  „D3  co  nejdříve:  konec  chození  kolem  horké  kaše!“104 Pavel  Šíma, 

zakladatel Institutu politického marketingu, považuje volební noviny ČSSD „za jeden z 

nejlepších počinů českého politického marketingu vůbec.“105

Druhá fáze  direct  mailu byla  v podobě oslovení  občanů Bohuslavem Sobotkou, 

předsedou strany, a to formou dopisu. Dělo se tak v závěru kampaně.106 Předseda strany 

dává důraz na hlavní témata kampaně ČSSD – tedy převážně na řádnou péči o staré a 

nemocné, rodiny s dětmi, jakož i na ochranu občanů před kriminalitou na ulici, lichváři, 

zvůlí  exekutorů i  importem nekvalitních a  nebezpečných potravin.  Dále  komunikuje 

snahu na vytvoření nových pracovních míst a podporu české ekonomiky. Sobotka také 

apeluje na tradici strany od roku 1878 a vymezuje se proti novým stranám a hnutím, 

které jsou dle  něj  nestálé  a zaměřují  se spíše na vlastní  profit  než na blaho občanů 

(konkrétně zmiňuje neúspěch Věcí Veřejných). U věty: „Věřte mi, prosím, že nechci 

měnit poměry v naší zemi pro sebe, ale pro své dva malé syny, pro jejich kamarády, pro 

generace,  které  přijdou  po  nás,“107 je  evidentní,  že  předseda  strany  zvolil  citový  a 

subjektivní apel namísto objektivních a věcných poznatků, což je cílem ČSSD. Na závěr 

se Sobotka snaží mobilizovat občany, aby se dostavili k volebním urnám, a podíleli se 

tak na své budoucnosti. Zároveň dodává, aby spíš důvěřovali silné, tradiční straně před 

menšími stranami, které se ani nedostanou do Poslanecké sněmovny pro malý úspěch, 

nebo jejichž volba by mohla způsobit roztříštěnost vládní koalice.108

Volební  noviny i  dopis  předsedy ČSSD byly rozeslány do všech domácností  

v České republice.109

2.4.3 Propagace prodeje ČSSD

Tento  druh  Promotion  mixu  podle  Jablońskiho  je  úzce  spojený  s  tzv.  osobním 

prodejem,  tedy  kontaktní  kampaní.  Na  mítincích  totiž  dochází  právě  k  předávání 

103 OVČÁČEK, Jiří. Žiju jako zvíře: Volební noviny ČSSD sázejí na silné lidské příběhy. Novinky.cz [on 
line]. [04-10-2013] [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/315190-ziju-jako-zvire-
volebni-noviny-cssd-sazeji-na-silne-lidske-pribehy.html. 
104 Volební noviny. Příloha č. 5
105 KRÁLIKOVÁ, Marcela, KOMÍNEK Karel. a Pavel ŠÍMA. Volební spoty. In: ŠÍMA, Pavel a 
KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 145.
106 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.   
107  Osobní dopis předsedy strany občanům ČR, příloha č. 1.
108  Tamtéž.
109 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.   



 27  

propagačních  materiálů  občanům nebo k  hudebnímu doprovodu  za  účasti  kapely  či 

zpěváka.  Na zahajovacím mítinku  v  Ostravě  to  byli  zpěváci  Leona Šenková  a  Petr 

Kolář,  na  mítinku  závěrečném  v  Brně  pak  kapela  Noví  kaskadéři.  Mezi  zmíněné 

propagační materiály, kterými byli občané obdarováváni na setkáních, patřily především 

oranžové  růže  a  propisovací  tužky.  Pro  děti  měla  sociální  demokracie  připravené 

oranžové balónky nebo také lízátka či bonbony s textem.110 

Další  propagační  materiály  jsou  například  klíčenky  se  žetony,  náramky, 

samolepky,  reflexní  pásky,  otvírače  na  dopisy,  pastelky,  bloky,  různé  druhy  desek, 

píšťalky, šňůrky na krk, klíčenky s metrem, deštníky, fleecové bundy, vlajky, oranžové 

polokošile a trička, zapalovače, jakož i sandále, stolní kalendáře, bloky či kšiltovky a 

šály. Všechny předměty jsou s logem či nápisem ČSSD (viz Příloha č. 7).111

2.4.4 Public relations ČSSD

„Skoro  všechno,  co  politici  a  strany  dělají,  by  mohlo  být  v širším  výkladu 

považováno za PR.“112 ČSSD představila své hlavní sdělení a základní programové body 

na  první  tiskové  konferenci  24.  srpna  2013.113 Následovalo  ještě  22  celostátních 

i krajských tiskových konferencí. Bohuslav Sobotka, předseda strany, byl přítomen na 

tiskových  konferencích  v  každém  kraji.  Tam  vystoupil  také  krajský  lídr  a  ostatní 

kandidáti.

Tiskové konference probíhaly v odpoledních hodinách a byly součástí  volebních 

mítinků  (ty  lze  zařadit  v  rámci  promotion  mixu  do  tzv.  osobního  prodeje). 

Komunikovala  se  témata  obecně  prosazována  sociálními  demokraty,  jakož 

i problematika jednotlivých krajů.114

Informace  ohledně  PR  aktivit  lze  nalézt  na  oficiálním  webu  ČSSD.  V  době 

předvolební kampaně strana vydala 26 tiskových zpráv. 2.  září  vydala strana zprávu 

ohledně  sestavení  kandidátních  listin  podle  pravidel  a  7.  září  deklarovala  zahájení 

110 Osobní rozhovor s Janou Randlovou, tajemnicí OVV ČSSD, ze dne 25. 4. 2016.
111 Propagační předměty. ČSSD [online]. [cit. 11-04-2017]. Dostupné z: http://www.cil-
praha.cz/propagacni%2Dpredmety/gs-1006/p1=68.
112 KRÁLOVÁ, Alžběta. Public relations. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 
2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 126.
113 ČSSD představuje hlavní volební heslo: Prosadíme dobře fungující stát. ČSSD [online]. [24-08-2013] 
[cit. 11-04-2016]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/b-sobotka-
cssd-predstavuje-kandidaty-a-heslo-do-voleb-2013-prosadime-dobre-fungujici-stat/.
114 KRÁLOVÁ, Alžběta. Public relations. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně  
2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 127-128.

http://www.cil-praha.cz/propagacni-predmety/gs-1006/p1=68
http://www.cil-praha.cz/propagacni-predmety/gs-1006/p1=68
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kampaně. Poslední tisková zpráva s názvem „Prosím občany jižní Moravy o podporu 

ČSSD“ byla  zveřejněna  25.  října,  tedy první  den  voleb.  Dále  se  na  webu  objevily 

tiskové zprávy s názvy „ČSSD je připravena řešit kritický stav zdravotnictví“, „Členství 

v EU je pro ČR přínosem“, „Za jistoty důchodcům“ apod. 

Na základě dat dostupných na webu sociálních demokratů bylo v médiích vydáno 

ohledně strany či jednotlivých kandidátů 34 zpráv. Jednalo se především o rozhovory 

představitelů  ČSSD.  Bohuslav  Sobotka  poskytl  rozhovor  například  Hospodářským 

novinám,  Právu,  Deníku,  MF  DNES,  ale  i  bulvárnímu  deníku  Blesk.  Zároveň  byl 

k dispozici na online chatu na portálech Novinky.cz, IHNED.cz, TYDEN.cz a denik.cz. 

Předseda  strany  také  vystoupil  v  soukromém rádiu  Impuls,  kde  byl  hostem pořadu 

Václava  Moravce.  Pro  zajímavost  uvedu,  že  Sobotka  poskytl  interview  i  serveru 

christnet.cz,  kde  se  věnoval  křesťanským  tématům  (jak  vnímá  Ježíše  Krista,  ale 

i majetkové narovnání  s  církvemi apod.).115 Michal Hašek zase poskytl  rozhovor pro 

Lidové  noviny,  Svatopluk  Němeček  pro  Deník.  Představitelé  ČSSD  vystoupili 

také v televizi – například Lubomír Zaorálek v Partii na Prima TV a Zdeněk Škromach 

v TV Barrandov.

V médiích probíhaly také diskusní pořady, kterých se sociální demokracie účastnila. 

Na webu je  k  dispozici  32 předvolebních debat  lídrů ČSSD.  Většina jich probíhala 

v rámci veřejnoprávních médií. V Českém rozhlase (celkem 13 debat) například na téma 

Evropská  unie  vystoupil  Jan  Hamáček  (lídr  Středočeského  kraje),  o  zdravotnictví 

a sociální  problematice debatoval  Jiří  Běhounek (lídr Kraje  Vysočina)  nebo na téma 

rasismus a vztah k menšinám hovořil Jaroslav Foldyna (lídr Ústeckého kraje). Česká 

televize byla platformou celkem pro 15 diskusních pořadů. Například životní prostředí 

bylo tématem předvolební debaty v rámci Plzeňského kraje, kde vystoupil lídr Milan 

Chovanec.  Roman Váňa, lídr Olomouckého kraje,  zase hovořil  o  zemědělství,  Hana 

Orgoníková, lídr Královéhradeckého kraje debatovala o důchodové reformě a sociálních 

službách.  Zapojila  se  i  soukromá  média,  a  to  konkrétně  TV Nova  s  duelem  mezi 

Bohuslavem Sobotkou a Miroslavem Kalouskem, nebo deník MF DNES ve spolupráci 

115 B. Sobotka pro server chrisnet.cz: Na majetkovém vyrovnání s církvemi by měla být širší politická 
shoda. ČSSD [online]. [30-09-2013] [cit. 11-04-2016]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/media/cssd-v-
mediich/b-sobotka-pro-server-christnet-cz-na-majetkovem-narovnani-s-cirkvemi-mela-byt-sirsi-politicka-
shoda/  .   

https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/b-sobotka-pro-server-christnet-cz-na-majetkovem-narovnani-s-cirkvemi-mela-byt-sirsi-politicka-shoda/
https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/b-sobotka-pro-server-christnet-cz-na-majetkovem-narovnani-s-cirkvemi-mela-byt-sirsi-politicka-shoda/
https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/b-sobotka-pro-server-christnet-cz-na-majetkovem-narovnani-s-cirkvemi-mela-byt-sirsi-politicka-shoda/
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se  serverem iDNES.cz.  Ty přichystaly předvolební  debatu s  deseti  lídry stran,  mezi 

nimiž byl i Bohuslav Sobotka.116

Zároveň byli sociální demokraté aktivní ve sdílení fotografií z různých eventů na 

webu ČSSD. Jednalo se především o fotodokumentaci z oficiálních volebních mítinků 

(v Olomouci, v Mostě, v Českém Krumlově atd.), z rozdávání oranžových růži, ale i ze 

setkání Sobotky se zástupci projektu Rekonstrukce státu. Dále podnikli  představitelé 

ČSSD návštěvu do domova důchodců v Praze či ve Vyškově. Někteří kandidáti ČSSD 

se účastnili  i  akcí,  které  nebyly pod taktovkou sociálních demokratů  – jako příklad 

mohu uvést  akci „Svátek seniorů“ v Třebíči,  „Chrudimský pejsek“ nebo „Galavečer 

BOXU“ v Děčíně117. 

Na svých stránkách sdíleli sociální demokraté také video z rozdávání oranžových 

růži v Praze, nebo vzkaz předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica a předsedy 

Evropského  Parlamentu  Martina  Schultze  také  ve  formě  videa,  kdy  oba  pánové 

vyjadřují ČSSD podporu. 

Kromě oficiálního webu ČSSD existují i podporovatelské stránky „Přátelé sociální 

demokracie“,  zájmového  hnutí  „Sociálně  demokratické  ženy“,  jakož  i  mládežnické 

nezávislé organizace „Mladí sociální demokraté“, kterou spoluzakládal předseda strany 

Bohuslav Sobotka.118

Někteří kandidáti byli aktivní i na svých osobních webech, kde komunikovali svá 

vybraná témata. Mezi ně patřil například Milan Urban, kandidát za Středočeský kraj, 

který v době předvolební kampaně 2013 psal příspěvky ohledně vysoké ceny benzínu a 

nafty nebo třeba svého nápadu vybudovat rychlodráhu mezi Prahou a Kladnem.119 Milan 

Chovanec, lídr plzeňské kandidátky a zároveň šéf volebního týmu, se na svém webu 

vymezoval  vůči  předešlé  pravicové  vládě  nebo  zveřejnil  otevřený  dopis tehdejšímu 

ministru financí Janu Fisherovi z důvodu vypovězení kolektivní smlouvy v ČSA atd. 

116 Video: Kompletní záznam předvolební debaty deseti lídrů stran. iDNES.cz [online]. [23-10-2013] [cit. 
11-04-2016]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/volby-2013-debata-deset-lidru-mf-dnes-idnes-cz-
f25-/domaci.aspx?c=A131023_093436_domaci_kot.
117 Česká strana sociálně demokratická – Svoboda, spravedlnost, solidarita. Česká strana sociálně  
demokratická – Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. [cit. 02-05-2017]. Dostupné 
z: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/  .  
118 Životopis. bohuslavsobotka.cz [online]. [cit. 01-05-2017]. Dostupné 
z: http://www.bohuslavsobotka.cz/cs/zivotopis  .  
119 Milan Urban | Články. Milan Urban | úvod [online]. [cit. 05-05-2017]. Dostupné 
z: http://milanurban.cz/blog/clanky.html  .  

http://milanurban.cz/blog/clanky.html
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Zároveň  se  s  občany  dělil  o  své  zkušenosti  s  hubnutím.120 V  souvislosti  s touto 

odlehčenou tematikou existoval již starší web www.hubnetesmilanem.cz.121

Sociální sítě

Aktivita  na  sociálních  sítích  v  předvolební  kampani  2013  byla  vyšší  u 

pravicových stran. Přesto ČSSD dávala na komunikaci na těchto sítích větší důraz než 

v minulosti. 122

Správu sociálních sítí  měla na starosti  externí agentura Wunderman.123 Strana 

využívala  především  Facebook.  V  době  voleb  měla  sociální  demokracie  necelých 

12 tisíc  fanoušků,124 ještě  na  konci  srpna  jich  bylo  9  tisíc.125 Během  předvolební 

kampaně sdílela strana 14 příspěvků – mezi nimi byly kupříkladu záznamy z tiskových 

konferencí,  představení  volebního  spotu,  oznámení  o  využívání  transparentního 

volebního  účtu  poprvé  v  historii  ČSSD,  jakož  i pozvánka  na  událost  s  názvem 

„Prosadíme  dobře  fungující  stát.  Zapojte  se  do  kampaně!“,  kde  strana  hledá 

dobrovolníky.  Na  této  události  má  potvrzenou  účast  163 osob  z  celkového  počtu 

bezmála  dvou  tisíc  pozvaných  (tato  čísla  samozřejmě  nemusí  korespondovat  s 

realitou).126 Dále  sociální  demokraté  zvali  občany na event  „Den nejen pro kluky – 

tanková a letecká bitva.“

Dne  16.  září  2013  si  založilo  facebookový  profil  i  zájmové  hnutí  Sociálně 

demokratické ženy (tzv. SDŽ), které v době předvolební kampaně sdílelo 11 příspěvků. 

Pro  prezentování  témat  využívalo  hnutí  např.  přehledné  vizuály  (SDŽ  se  věnovalo 

120 CHOVANEC, Milan. Otevřený dopis ministrovi financí. Milan Chovanec | MINISTR VNITRA A  
POSLANEC PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY [online]. [09-09-2013] [cit. 05-05-2017]. Dostupné 
z: http://www.milanchovanec.cz/2013/09/otevreny-dopis-ministrovi-financi/  .  
121 Hubněte s Milanem [online]. [cit. 20-04-2016]. Dostupné z: http://www.hubnetesmilanem.cz  .  
122 KOMÍNEK, Karel. Socální sítě. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební kampaně 2013. 
Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 98.
123 Tamtéž, s. 98.
124 HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, s. 67.
125 ČSSD. Facebook [online]. [cit. 02-05-2017]  Dostupné z: https://www.facebook.com/cssdcz/  .  
126 Prosadíme dobře fungující stát. Zapojte se do kampaně! Facebook [online]. [cit. 2016-04-20]. 
Dostupné z: https://www.facebook.com/events/504531086296570/. 

https://www.facebook.com/cssdcz/
http://www.hubnetesmilanem.cz/
http://www.milanchovanec.cz/2013/09/otevreny-dopis-ministrovi-financi/


 31  

problematice  nezaměstnanosti  a  špatným  pracovním  podmínkám  v  souvislosti 

s Mezinárodním dnem za důstojnou práci, který se koná 7. října atd.)127

Hojně komunikovali na Facebooku Mladí sociální demokraté. Ti spravovali tuto 

sociální síť o něco aktivněji,  než byl spravován oficiální profil ČSSD. Hnutí  sdílelo 

především vizuály svých členů a zároveň kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny 

roku 2013 se zastřešujícím heslem „Záleží nám na tom“, který byl doplněn o konkrétní 

témata  jednotlivých  kandidátů  (např.  Lucie  Válová:  „Záleží  mi  na  tom,  aby  české 

školství  bylo  dostupné  všem  bez  rozdílu“).  Dále  přišli  například  s  komiksovým 

schématem  pojmenovaným „SuperSobotka“,  kde  je  předseda  strany  vyobrazen  jako 

superhrdina  se  svalnatým  tělem  a  známým,  červeným  písmenem  S  na  prsou  (viz 

Obrázek č. 3). Ten vyřeší zmíněné problémy, jako je výše minimální mzdy, exekuce za 

nekoupenou  jízdenku  do  MHD  nebo  rohlík  ze  sádry  místo  mouky.  Mladí  sociální 

demokraté sdíleli za dobu předvolební kampaně 43 příspěvků.

Existovalo i několik osobních facebookových profilů kandidátů do Poslanecké 

sněmovny. Bohuslav Sobotka,  předseda strany, sdílel  v době kampaně 75 příspěvků. 

Naprostá  většina  byla  ve  formě  oranžových  vizuálů,  které  zvaly  na  setkání 

v jednotlivých  městech.  Na  nich  byl  zobrazen  Sobotka  vždy  s  lídrem  kandidátky 

v daném  kraji.  Předseda  strany  také  opakovaně  sdílel  program  osmnáctidenního 

volebního turné, kterého se osobně účastnil, aby se občanům připomněl. Dále sdílel i 

fotografie  z  některých  setkání  (např.  z hodů  v  Lanžhotě  či  ze  setkání  se  zástupci 

odborových svazu Dopravního podniku hl. m. Prahy)128 Dalším aktivním kandidátem 

byl  například  i  Jan  Hamáček,  který  sdílel  v  době  kampaně  23  příspěvků.  Byly  to 

převážně fotografie z mítinků nebo informace o nich.129

Vedle Facebooku měla ČSSD účet i na Twitteru, „který byl používán jen jako 

RSS kanál automaticky sdílející aktuality z webových stránek.“130 V době voleb měla 

strana 1600 followerů.131

127 SDŽ. Facebook [online] [cit. 20-04-2016]. Dostupné z: https://www.facebook.com/sdzcz/timeline. 

128 Bohuslav Sobotka. Facebook [online]. [cit. 20-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/sobotka.bohuslav/?fref=ts.
129 Jan Hamáček. Facebook [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/hamacekjan/?fref=ts. 
130 KRÁLIKOVÁ, Marcela. Míra centralizace kampaní. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, 
Marcela. Volební kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 66.
131 Tamtéž, s. 148.
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2.4.5 Osobní prodej ČSSD

Kontaktní kampaň

Kampaň byla zahájena 7. září 2013 odpoledním mítinkem v Ostravě, který trval 

šest hodin. Vystoupil zde lídr severomoravské kandidátky Lubomír Zaorálek, předseda 

ČSSD Bohuslav Sobotka, jakož i premiér Slovenské republiky Robert Fico. Součástí 

mítinku byl i dvouhodinový „dětský den“.132 Závěrečný mítink se konal 24. října v Brně 

a  trval  tentokrát  dvě  hodiny.  Přítomni  byli  kandidáti  ČSSD  za  Jihomoravský  kraj 

(Bohuslav  Sobotka,  Michal  Hašek  a  Jeroným Tejc).  Pro  děti  byl  v  Brně  připraven 

skákací  hrad,  malování na obličej, dočasné tetování, korálkování a také klaun, který 

modeloval balonky.

Obecně lze říci, že ostatní setkání byla spíše menší, dvouhodinová. Délka kontaktní 

kampaně  byla  sedm  týdnů.133 V  každém  kraji  docházelo  k  10  až  15  lokálním 

mítinkům.134 Podle Jany Randlové, tajemnice OVV ČSSD Písek, dostaly kraje zadání 

z centrály,  které  poté  kraje  nebo  okresy  realizovaly  a  organizačně  zařizovaly 

(připravování  zábor  na  akci,  objednávání  míst  na  mítinky  apod.).  Komunikace 

s centrálou,  která  jednotlivé  kontaktní  kampaně  také  z  valné  většiny  financovala, 

probíhala  bezproblémově,  většinou  prostřednictvím  e-mailu.  Vše  bylo  prý  jasné  a 

přehledné. Z velké části se na kontaktní kampani podílely i externí agentury, které měly 

na starost například ozvučení, osvětlení, velké LED obrazovky nebo i provoz, pronájem 

a polep tzv. volebních automobilů (Škoda Fabia), kterými v rámci kontaktní kampaně 

objížděli placení řidiči s placenými hosteskami městská sídliště, nákupní střediska, ale i 

menší  obce,  kde  rozdávali  propagační  materiály.  Zmíněné  hostesky  měly  jednotné 

oranžové oblečení s logem ČSSD. 

Právě  spolupráci  s  externími  agenturami  považovala  paní  Randlová  za  největší 

úskalí  při  celkové  organizaci  kampaně.  Jako  příklad  takových  komplikací  uvedla 

situaci,  kdy externí  agentura  přijela  do  Písku  a  oblepila  celé  město  vizuály  ČSSD, 

přelepila však i plakáty platících klientů.  Agentura si prý neověřila  místní lokalitu a 

bezmyšlenkovitě plnila své zadání z centrály. Poté byli často členové ČSSD v Písku při 

132 Vizuál, Příloha č. 4.
133 ČSSD odstartovala volební kampaň pro volby 2013: Prosadíme dobře fungující stát!. Česká strana 
sociálně demokratická – Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. [cit. 01-05-2017]. Dostupné 
z: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-odstartovala-volebni-kampan-pro-volby-2013-
prosadime-dobre-fungujici-stat/  .  
134 KRÁLIKOVÁ, Marcela. Kontaktní kampaně. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební 
kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 148.

https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-odstartovala-volebni-kampan-pro-volby-2013-prosadime-dobre-fungujici-stat/
https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-odstartovala-volebni-kampan-pro-volby-2013-prosadime-dobre-fungujici-stat/


 33  

kontaktní kampani s touto skutečností konfrontováni občany, kteří se dotazovali, proč 

nedodržují pravidla a poškozují ostatní strany či jiné společnosti. Organizátoři a politici 

museli pak často situaci vysvětlovat a vnímali to jako velmi nepříjemné a poškozující 

stranu. Do budoucna pak paní Randlová považuje za nezbytné zefektivnit komunikaci 

mezi stranou a externími agenturami. 135 

Některé akce proběhly také v režii samotných kandidátů, jako například „Volební 

guláš“  Tomáše  Svobody  v Kynšperku  nad  Ohří. Kandidát  guláš  sám  připravoval 

a podával  k němu také pivo z místního pivovaru.  Pro zajímavost uvedu také debatu 

s kandidáty ČSSD v penzionu pro seniory v Sušici, která nese na oficiálních stránkách 

sociální demokracie název „Štrůdlpárty“,136 jakož i setkání žen s přednáškou o zdravé 

výživě, které organizovala kandidátka do Poslanecké sněmovny Ladislava Zelenková. 

Fotografie z této akce, která byla zakončena diskotékou, lze opět zhlédnout na webu 

sociálních demokratů. Dále probíhaly „volební oranžové kavárny“, které se konaly např. 

v Prostějově, Mohelnici,  Zábřehu, Lipníku nad Bečvou či Šumperku – tam se mohli 

kandidáti  do  Poslanecké  sněmovny  setkat  se  svými  voliči  nad  šálkem kávy,  nebo i 

„dostaveníčko na lodi Arnošt“,137 kterého se zúčastnili pardubičtí senioři a samozřejmě 

také kandidáti ČSSD do podzimních voleb. Podobná akce s názvem „S námi na jedné 

lodi“ se konala také v Břeclavi za účasti Bohuslava Sobotky, předsedy strany.138 Sociální 

demokraté opět, jako tradičně, rozdávali oranžové růže a balónky. Kandidáti na ulicích 

obdarovávali dámy květinami nejen v Praze (sám předseda Bohuslav Sobotka), ale i v 

Písku,  v  Přerově,  v  Havlíčkově  Brodě,  v  Hradci  Králové  apod.139 Jana  Randlová  i 

senátor  Karel  Kratochvíle  dokonce  považují  kontaktní  kampaň  za  nejvíce  zdařilý  a 

efektivní nástroj politického marketingu předvolební kampaně ČSSD, na který sociální 

demokracie klade před každými volbami velký důraz a má s ním nejlepší zkušenosti.140 

Šéf volebního týmu Milan Chovanec uvedl, že i  ČSSD sledovala akce,  které 

byly veřejně přístupné a zároveň se na nich počítalo s několika set lidmi. Pak na tyto 

135 Osobní rozhovor s Janou Randlovou, tajemnicí OVV, ze dne 25. 4. 2016.
136 Fotogalerie. Česká strana sociálně demokratická – Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. [cit. 01-
05-2017]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/?stranka=17  .   
137 Foto - Dostaveníčko na lodi Arnošt. Česká strana sociálně demokratická – Svoboda, spravedlnost,  
solidarita [online]. [13-09-2003] [cit. 01-05-2017]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/ke-
stazeni/fotogalerie/akce-a-vyjezdy-1/foto-dostavenicko-na-lodi-arnost/  .  
138Foto - S námi na jedné lodi - Česká strana sociálně demokratická. Česká strana sociálně demokratická  
– Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. [cit. 14.05.2017]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/ke-
stazeni/fotogalerie/akce-a-vyjezdy-1/foto-s-nami-na-jedne-lodi/ 
139 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 [online]. [cit. 15-04-2016]. Dostupné z: 
https://www.cssd.cz/data/files/zprava-o-volebni-kampani.pdf.   
140 Osobní rozhovor s Janou Randlovou, tajemnicí OVV, ze dne 25. 4. 2016.  

https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/akce-a-vyjezdy-1/foto-s-nami-na-jedne-lodi/
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/akce-a-vyjezdy-1/foto-s-nami-na-jedne-lodi/
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/akce-a-vyjezdy-1/foto-dostavenicko-na-lodi-arnost/
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/akce-a-vyjezdy-1/foto-dostavenicko-na-lodi-arnost/
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/fotogalerie/?stranka=17
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eventy  upozorňovala  a  posílala  tým ČSSD spolu  s  místními  organizacemi.141 Milan 

Chovanec také potvrdil skutečnost, že strana využila také door-to-door techniku, tedy 

obcházení domácností dobrovolníky či ideálně politiky. Tato akce probíhala na lokální 

úrovni, především na Moravě. Samotní místní politici obešli prý na stovky domácností. 

Tato technika sloužila ale spíš jako jakýsi test do budoucnosti.142

2.5 Výsledky voleb

Volby  se  konaly  ve  dnech  25.  a  26  října  2013.  ČSSD  obdržela  největší  podíl 

platných hlasů, a to 20,45 % (konkrétně to bylo 1 016 829 hlasů). Strana tak získala 

50 mandátů.  Na  druhém  místě  skončilo  hnutí  ANO  s  18,65  %  podílem  hlasů 

a 47 s mandáty, třetí místo získala KSČM se 14,91 % a 33 mandáty. Mezi další politické 

strany  a  hnutí,  které  překročily  volební  klauzuli,  patřily  TOP  09  (11,99  % 

a 26 mandátů), ODS (7,72 % a 16 mandátů), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

(6,88 % a 14 mandátů) a nakonec KDU-ČSL (6,78 % a 14 mandátů).143

Přestože sociální demokracie volby vyhrála, byl to její nejhorší výsledek od vzniku 

samostatné České republiky a zároveň také nejhorší výsledek vítězné politické strany po 

sametové revoluci vůbec.144 V porovnání s předešlými volbami v roce 2010 přišla ČSSD 

o šest mandátů.145

V  rámci  jednotlivých  volebních  obvodů  vyhrála  ČSSD  v  devíti  krajích,  a  to 

konkrétně  v  Jihočeském,  Plzeňském,  Karlovarském,  Pardubickém,  Jihomoravském, 

Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském a Kraji Vysočina.146 Pro zajímavost uvedu, 

že  na  Vysočině  a  v  moravských  krajích  „od  roku  2002  nezvítězila  jiná  strana  než 

sociální  demokracie.“147 Pouze  v Jihočeském kraji  ČSSD mírně posílila,  v  ostatních 

141 KRÁLIKOVÁ, Marcela. Kontaktní kampaně. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební 
kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 118.
142 KRÁLIKOVÁ, Marcela. Kontaktní kampaně. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební 
kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 118.
143 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25.10 - 26. 10. 2013. 
Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ.
144 HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, s. 144.
145 Tamtéž, s. 146. 
146 Tamtéž, s. 146.   
147 Tamtéž, s. 147.  
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volebních  obvodech  volební  podpora  této  strany  klesla.148 „Nejvyšších  podílů 

odevzdaných hlasů, přesahujících 30 %, bylo dosaženo ve správních obvodech Karviná, 

Bohumín, Orlová, Třinec a Havířov.“149 Nejmenší počet hlasů, tj. kolem 10 % podílu na 

zisku, obdržela sociální demokracie v Praze a okolí.150

Celková volební účast byla 59,48 %.151

3. Diskuse

Předvolební kampaň sociální demokracie v rámci voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2013 se dá považovat  za profesionálně vedenou. 

Strana  měla  k dispozici  dostatek  finančních  prostředků  (zhruba  90  milionů  korun), 

zároveň i jisté know-how a kontakty na externí agentury z předešlých voleb. Kampaň 

byla spíše centralizovaná s jednotným volebním projektem v rámci České republiky. 

Mezi  hlavní  témata  patřilo  především  zvýšení  minimální  mzdy,  vytvoření  nových 

pracovních míst, důraz na kontrolu kvality potravin a přísnější regulaci cen energií a 

vody, kvalitní školství a zdravotní péče dostupné všem, bránění občanů před lichvou a 

svévolí  exekutorů,  garance  bezpečnosti,  zajištění  důstojného  stáří,  jakož  i  pomoc 

mladým rodinám. 

ČSSD využila všech pěti elementů Promotion mixu, propagačních technik podle 

Jablońskiho (tj. reklama, přímý marketing, propagace prodeje, public relations a osobní 

prodej). 

Velký důraz strana kladla na vizuální a také interaktivní politickou reklamu, která 

probíhala na internetu, v tisku a ve formě venkovních ploch a za kterou dohromady 

ČSSD  utratila  45  miliónů  korun,  což  je  zhruba  polovina  celkového  rozpočtu.  To 

sociálním  demokratům  zajistilo  dobrou  vizibilitu.  Dokonce  „podle  monitoringu 

společnosti Admosphere, s. r. o. měla největší mediální pokrytí v tisku a out-of-home 

ČSSD.“152 Strana využila celkem 2653 OOH nosičů (billboardy, bigboardy, telefonní 

budky,  aj.),  109  reklam  v  tisku  (Právo,  Blesk,  Sport  atd.)  a internetovou  inzerci 

148 Tamtéž, s. 149. 
149 Tamtéž, s. 220-221. 
150 Tamtéž, s. 221.
151 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25.10 - 26. 10. 2013. 
Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ.

152 KOMÍNEK, Karel a ŠÍMA, Pavel. Offline média. In ŠÍMA, Pavel a KRÁLIKOVÁ, Marcela. Volební  
kampaně 2013. Brno: Barrister & Principal, 2014, s. 87.
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(seznam.cz,  novinky.cz,  aj.)  se  170  tisíci  kliky  a  255  miliony  impresí.  Zastřešující, 

pozitivně  laděné  heslo  kampaně  „Prosadíme  dobře  fungující  stát“  bylo  zvoleno  po 

předchozím výzkumu a testování formou focus groups. Volební spoty a audiovizuální 

reklama byly  dostupné především na sociální  síti  YouTube,  kde získaly  velmi malý 

počet  zhlédnutí  oproti  ostatním  srovnatelným  stranám.  Na  vině  může  být  jejich 

nedostatečná komunikace a propagace na ostatních sociálních sítích, na kterých neměla 

ČSSD velkou základnu fanoušků. Volební videa lze rozdělit do třech kategorií – první z 

nich je klasický volební spot s předsedou strany, druhý z nich je formou vymezování se 

vůči  předešlým pravicovým vládám  pomocí  jednoduchých  vizuálů  s čísly  a  třetí  je 

soubor videí s jednotným názvem „Proč volím ČSSD“, kde vystupují veřejné známé 

osobnosti a během jedné minuty zde vysvětlují své rozhodnutí volit sociální demokracii.

Přímý marketing, druhý prvek promotion mixu, byl zvolen ve dvou provedeních. 

Nejdříve  se  jednalo  o  tzv.  volební  noviny  v  tabloidním formátu,  s  velkými  titulky, 

fotografiemi  a  osobními  příběhy,  které  korespondovaly  s  hlavními  tématy  kampaně. 

Druhou vlnou direct mailu byl osobní dopis předsedy strany Sobotky občanům153. Obě 

dvě formy přímého marketingu byly doručeny všem domácnostem po České republice. 

Třetí element promotion mixu, propagace prodeje, splýval s tzv. kontaktní kampaní. 

Na některých volebních mítincích ve velkých městech podpořili stranu známí zpěváci. 

V rámci  kontaktní  kampaně rozdávali  sociální  demokraté  i  propagační  předměty  ve 

formě oranžových růží, propisovacích tužek, balónků, lízátek apod. 

 ČSSD  ve  volební  kampani  uplatnila  celou  řadu  PR  aktivit,  čtvrtého  prvku 

Promotion mixu. Sociální demokraté jednak podnikli 23 tiskových konferencí napříč 

celou Českou republikou, jednak hojně komunikovali na svých oficiálních webových 

stránkách. Tam strana zveřejnila za dobu předvolební kampaně také 26 tiskových zpráv 

a  32 předvolebních debat kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, které se vysílaly převážně ve veřejnoprávních médiích. Výjimku pak 

tvořily soukromá média Implus, TV Nova, jakož i MF DNES v součinnosti se serverem 

iDNES.cz. Strana také zveřejnila 34 zpráv médií týkajících se sociální demokracie v 

podobě rozhovorů kandidátů ČSSD například pro deníky Právo, Hospodářské noviny, 

Blesk, či pro portály Novinky.cz, iHNED.cz apod. Mezi využité PR techniky lze zařadit 

také sdílení fotografií ze svých eventů nebo z eventů, které kandidáti navštívili, jakož i 

153 Osobní dopis předsedy ČSSD B. Sobotky. Příloha č. 1.
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komunikaci  na  sociálních  sítích.  Na  těch  byla  strana  ve  srovnání  s  pravicovými 

konkurenty méně aktivní, přesto však fungovala na Facebooku (v době voleb měla 12 

tisíc  fanoušků)  i  na  Twitteru  (v  době  voleb  měla  1600  folowerů).  V internetovém 

prostoru  se  pohybovali  i  někteří  kandidáti  do  Poslanecké  sněmovny  se  svými 

soukromými facebookovými profily (např. Bohuslav Sobotka, Jan Hamáček) či blogy 

(např. Milan Urban, Milan Chovanec).

Posledním  elementem  Promotion  mixu  a  nástrojem  politického  marketingu  je 

osobní prodej, čili kontaktní kampaň. Na tu sociální demokracie klade také velký důraz 

a patří už tradičně k základům komunikačních technik této strany.

Závěr

Cílem  této  práce  byla  deskripce  a  zhodnocení  propagačních  a  komunikačních 

nástrojů, které ČSSD ve své kampani pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2013 využila. Pro své posouzení jsem si vybrala koncept tzv. 

Promotion  mixu  od  Jablońskiho,  který  se  rozděluje  do  pěti  základních  kategorií  – 

politická reklama, přímý marketing, propagace prodeje, public relations a osobní prodej. 

Všech pět prvků jsem v kampani ČSSD zkoumala a popsala. 

Pro lepší vhled do problematiky jsem se několikrát snažila kontaktovat tehdejšího 

šéfa volebního týmu Milana Chovance, avšak neúspěšně. Navštívila jsem tedy archiv 

ČSSD  v  Lidovém  domě,  kde  jsem  si  prohlédla  několik  propagačních  materiálů,  a 

následně poprosila tajemnici OVV ČSSD v Písku Janu Randlovou o rozhovor ve věci 

organizace kampaně na úrovních jednotlivých krajů a okresů. Zároveň jsem navštívila i 

senátora  Karla  Kratochvíleho,  který  je  členem ČSSD  od  roku  1996,  aby  mi  taktéž 

poskytl rozhovor týkající se převážně hodnocení nástrojů politického marketingu, jakož 

i předpokládaného cíle ČSSD v těchto volbách. 

Mezi nejlépe vydařené propagační techniky považuji kategorii osobní prodej, tedy 

tzv. kontaktní kampaň, která probíhala v sedmi týdnech (v září  a říjnu 2013). Na tu 

klade ČSSD velký důraz, a v každém kraji tak proběhlo deset až patnáct mítinků. Ty 

organizovaly většinou kraje či okresy podle zadání centrály v součinnosti s externími 

agenturami, a tak byly mítinky dobře připravené a profesionální. Občané většinou velice 
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dobře  reagují  na  kontaktní  kampaň,  obzvlášť  pokud  jsou  obdarováni  propagačními 

předměty, například oranžovými růžemi, bonbony, propiskami apod., jako tomu bylo v 

případě ČSSD. Zároveň mohou politici bezprostředně komunikovat s voliči, reagovat na 

jejich připomínky a ukázat jim jistou „lidskou stránku“. Strana také navštívila například 

domovy důchodců či sklárnu, což koresponduje s jejím programem, a stýkala se tak s 

lidmi, na které cílí. 

Dále hodnotím kladně i přímý marketing, kde ČSSD využila tzv. volebních novin a 

osobního dopisu občanů od předsedy strany Sobotky. Osobně mě jakožto občanku ČR 

volební  noviny příliš  neoslovily,  přesto však uznávám, že mají  opět  velký potenciál 

oslovit celou řadu voličů díky své velmi přehledné struktuře s velkými fotografiemi a 

příběhy lidí.  Také osobní  dopis  předsedy strany všem občanům mohl  voliče  oslovit 

vzhledem k subjektivně zabarvenému poselství Sobotky.

Zároveň sociální demokraté investovali značnou část svého rozpočtu do inzerce v 

tisku, na internetu a ve formě venkovních ploch, a tudíž si zajistili  dobrou vizibilitu 

napříč médiatypy, což hodnotím také velmi kladně. Vizuály byly spíše klasické, nijak 

kreativní. Osobně však považuji  za nevydařený postoj předsedy strany s nepřirozeně 

zdviženou rukou, což působí nejistě. 

ČSSD také zvolila audiovizuální typ reklamy – volební spoty. Ty byly k dispozici 

na sociální síti YouTube. Opět musím spoty hodnotit jako klasické, bez větší kreativity, 

přesto však realizované profesionálně,  jasně a přehledně,  mají  tedy potenciál  oslovit 

širokou skupinu voličů. Jako špatnou však vnímám jejich komunikaci. Důsledkem je 

pak skutečnost,  že ČSSD má spoty s  nejhorším počtem zhlédnutí  mezi  relevantními 

stranami,  kromě  komunistů.  Pokud  by strana  lépe  komunikovala  v  online  prostoru, 

především  pak  na  sociálních  sítích,  mohl  by  být  nástroj  volebních  spotů  daleko 

efektivnější.

S tím souvisí i hodnocení  public relations.  Sociální demokracie,  jakožto jedna z 

nejsilnějších  a  nejtradičnějších  stran,  dostávala  velké  množství  prostoru  v  českých 

médiích ve formě rozhovorů i  předvolebních debat kandidátů.  Zároveň ČSSD hojně 
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komunikovala na svých webových stránkách, kde jsou k dostání veškeré tiskové zprávy 

strany, jakož i zmíněné výstupy v médiích. 

Přesto  však  považuji  za  důležité  zdůraznit,  že  strana  měla  víc  a  efektivněji 

komunikovat například na sociálních sítích, jako její pravicoví konkurenti. Tak by měla 

potenciál oslovit převážně mladší skupinu elektorátu – například studenty, mladé rodiny 

či matky samoživitelky. Tyto cílové skupiny by sociální demokraté svým programem a 

celkovou  stranickou  ideou  oslovit  teoreticky  dokázali  a  při  volbě  efektivní  online 

komunikace tak mohli, dle mého mínění, zmobilizovat i větší část voličů.

ČSSD  se  rozhodla  ve  své  kampani  zkusit  oslovit  co  nejširší  skupinu  voličů. 

Nezvolili  si  tak  vybrané  cílové  skupiny,  na  které  se  zaměří.  Strana  obešla  koncept 

segmentace-targeting.  Jejich  rozhodnutí  se  vzhledem  k  jejich  vládním  ambicím  dá 

pochopit,  přesto však tento způsob může nést  řadu nevýhod – kupříkladu v podobě 

nedostatečného  mobilizačního  potenciálu  zvolených  nástrojů  u  některých  cílových 

skupin, které by v případě vhodnější a intenzivnější komunikace mohla strana oslovit – 

jak jsem již zmiňovala v předchozím odstavci. 

 Negativně  také  hodnotím  nedostatečné  vymezení  se  proti  novým  subjektům, 

konkrétně proti hnutí ANO, které bylo největším konkurentem sociálních demokratů. 

Do své kampaně a komunikace strana nezakomponovala žádné prvky, které by na tyto 

subjekty vhodně reagovaly, jakkoliv hnutí ANO se svým bojem proti tradičním stranám 

mělo  velký  potenciál  oslovit  značnou  část  elektorátu,  což  se  také  výsledkem voleb 

potvrdilo. Negativně se ČSSD vymezila pouze proti pravicovým stranám ODS a TOP 

09, které patří k těm tradičním. Toto rozhodnutí nepovažuji za efektivní, neboť voliči již 

mohli být unaveni z afér a vzájemného osočování české tradiční pravice i levice. 

V závěru lze však konstatovat,  že ČSSD přišla s profesionálně vedenou volební 

kampaní za použití převážně klasické formy tzv. promotion mixu. Výhodu měla strana v 

robustním stranickém aparátu, jakož i v dostatečných finančních prostředcích a v jistých 

zkušenostech  z  předchozích  let.  Ačkoliv  sociální  demokraté  nedali  velký  důraz  na 

online  komunikaci  a  kreativní  prvky  v  kampani,  věřím,  že  svůj  tradiční  elektorát 

oslovili. 
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Důvod  jejich  neúspěchu  v  podobě  nejnižšího  volebního  výsledku  strany  od 

vzniku samostatné České republiky tak spatřuji v předvolební situaci v naší zemi jako 

takové,  především pak výše  zmíněné  krizi  etablovaných stran,  rozpolcenosti  ČSSD, 

jakož i v té době novém, atraktivním hnutí ANO. To dokázalo velmi efektivně oslovit 

širokou  škálu  voličů  se  svou  profesionální  kampaní  a  výrazným  lídrem  Andrejem 

Babišem.  Dalším  aspektem  neúspěchu  sociálních  demokratů  je  pak  výše  zmíněná 

neschopnost  adekvátně  a  funkčně  reagovat  na  hnutí  ANO  ve  své  komunikaci,  což 

považuji za velkou chybu. Domnívám se, že právě souhrn výše uvedených faktorů vedl 

k  tomuto  volebnímu  výsledku.  Kampaň  ČSSD  a  použité  nástroje  politického 

marketingu  tak  hodnotím  spíše  kladně  a  profesionálně,  strana  však  dostatečně 

nereagovala na současnou politickou situaci, což se podepsalo na volebním výsledku.

Summary

The  aim  of  this  work  was  to  describe  and  evaluate  the  promotional  and 

communication tools the CSSD used in its campaign for elections to the Chamber of 

Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2013. For my assessment, I chose 

the concept of the Jabloński Promotion Mix, which is divided into five basic categories 

- political advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and personal 

sales. All of the five elements I examined and described in the CSSD campaign.

The election campaign of the Social Democrats in the elections to the Chamber 

of  Deputies  of  the  Parliament  of  the  Czech  Republic  in  2013  can  be  regarded  as 

professionally led. The party had enough funds (about 90 million crowns), as well as 

some know-how and contacts with external agencies from the previous elections. The 

campaign  was  rather  centralized  with  a  single  electoral  project  within  the  Czech 

Republic. Among the main topics were the increase in the minimum wage, the creation 

of  new jobs,  the emphasis  on food quality  control and more stringent  regulation of 

energy  and  water  prices,  high  quality  education  and  health  care  available  to  all, 

hindering citizens from usury and arbitrariness of executors, guaranteeing security, as 

well as helping young families.

The  party  put  great  emphasis on  visual  and  interactive  political  advertising, 

which took place on the Internet, in the press and in the form of outdoor areas, and for 
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which the CSSD together  spent  45 million crowns, which is  about  half  of the total 

budget. The Social democrats used 2653 OOH adverts (billboards, bigboards, telephone 

booths,  etc.),  109 advertisements in the press (Právo, Blesk,  Sport etc.)  and internet 

advertising  (seznam.cz,  novinky.cz,  etc.)  with  170 thousand clicks  And 255 million 

impressions. Election spots and audio-visual advertising were available primarily on the 

YouTube  social  network  where  they  received  very  few  views  compared  to  other 

comparable parties.

Direct marketing, the second element of the Promotion mix, was chosen in two 

versions. The first was a so-called election newspaper in a tabloid format with great 

headlines, photographs and personal stories that corresponded to the main topics of the 

campaign. The second wave of direct mail was the personal letter to the citizens from 

the chairman of the party Bohuslav Sobotka. These I consider as one of the best parts of 

the whole promotion mix in the CSSD campaign.

The third element  of the Promotion mix, sales promotion,  merged with a so-

called contact campaign. At some of the electoral meetings in bigger cities, the party 

was encouraged by famous singers. Within the contact campaign, the Social Democrats 

also  distributed  promotional  items  in  the  form  of  orange  roses,  pencils,  balloons, 

lollipops, etc.

Public relations, the fourth element of the Promotion mix,  has taken place in 

many ways. The CSSD had 23 press conferences across the Czech Republic and it was 

also widely communicated on its official website. During the pre-election campaign the 

party also published 26 press releases and 32 pre-election debates of candidates for 

elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, which 

were broadcast mainly in the public- service media. The party has also published 34 

media reports on social democracy in the form of interviews with CSSD candidates, for 

example for the daily Pravo, Hospodářské noviny, Blesk, novinky.cz, iHNED.cz, etc. 

The use of PR techniques can also include the sharing of photos from their events or of 

the events that the candidates have visited, as well as social networking. On these pages, 

the party was relatively less active compared to the right-wing parties, but it was active 

on Facebook (there were 12,000 fans at the time of the election) and on Twitter (at the 

time of the election, it had 1600 folowers)

The last element  of the Promotion mix and the tool of political  marketing is 

personal  sales,  ie  a  contact  campaign.  It  also  places  great  emphasis  on  the  Social 

Democracy and has traditionally been the foundation of the communication techniques 
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of this party. I consider this category as the best promotional technique. A so-called 

contact campaign which took place in seven weeks (September and October 2013). The 

CSSD places great emphasis on it, and there have been ten to fifteen meetings in each 

region.

However, I consider it important to emphasize that the party should have more 

and more effective communication on, for example, social networks like its right-wing 

competitors.  This  would  have  the  potential  to  address  predominantly  the  younger 

electorate - for example, students, young families or single mothers. I also neglect the 

lack of delimitation against  new subjects,  in  particular  against  the ANO movement, 

which  was  the  biggest  competitor  of  the  Social  Democrats.  In  its  campaign  and 

communication,  the  party  did  not  incorporate  any  elements  that  would  respond 

appropriately to them, although the ANO movement with its struggle against traditional 

parties  had  great  potential  to  reach  a  large  part  of  the  electorate,  which  was  also 

confirmed in the election.

In  conclusion,  however,  it  can  be  stated  that  the  CSSD  came  with  a 

professionally  conducted  election  campaign using  mostly  classic  form of  promotion 

mix. The party's advantage was robust party apparatus, as well as sufficient financial 

means and some previous years'  experience.  Although the Social  Democrats did not 

place much emphasis on online communication and creative elements in the campaign, I 

believe they have addressed their traditional electors. The reason for their failure in the 

form of the lowest election result of the party since the establishment of the independent 

Czech Republic is seen in the pre-election situation in our country as such, above all the 

aforementioned crisis of established parties, the CSSD's rivalry, and at that time a new 

ANO movement.

To sum up, I consider CSSD´s campaign and the tools of political marketing 

used as rather positive and professional.
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