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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce Politické strany a výzkumy veřejného mínění se zabývá 

funkcí a využitím výzkumů veřejného mínění v politické straně. Z teoretického hlediska 

se práce zaměřuje na vymezení konceptu veřejnosti a veřejného mínění, na jeho vliv 

v politické tradici, na význam výzkumů veřejného mínění a jejich kritiku. Hlavní část 

práce se věnuje politické komunikaci, přibližuje projevy využívání metod a nástrojů 

politického marketingu, konkrétně práci s výzkumy veřejného mínění. Popisuje 

proměnu politické komunikace, která vedla k profesionalizaci a potřebě nákupu 

profesionálů zvenčí a zároveň se zmiňuje o roli médií, které jsou mnohdy jediným 

zdrojem informací pro občany. Vysvětluje rozdíl mezi jednotlivými mediovanými 

výzkumy veřejného mínění a věnuje se jejich možným mediálním účinkům na voliče. 

Výzkumná část má podobu případové studie, která se zaměřuje na funkci výzkumů 

veřejného mínění při tvorbě volební strategie v politické straně TOP 09 před volbami do 

krajských zastupitelstev v roce 2016. Z výsledku analýzy je možné vypozorovat, že se 

politická strana výrazně profesionalizuje, postupuje v budování své volební strategie 

podle výsledků výzkumu a řídí se doporučením od výzkumných agentur, přičemž 

využívá metod moderního politického marketingu. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis Political parties and public opinion polls deals with the use of 

research in political party. From a theoretical point of view, the thesis focuses on 

defining the concept of public opinion, its influence on political tradition, and the 

importance of public opinion polls and their criticism. The main part of the thesis 



   

focuses on political communication introducing the use of methods and tools of political 

marketing, namely utilizing public opinion polls. It describes a change in political 

communication that has led to professionalization and the need to hire professionals 

from outside sources, and the role of media, which is often the only source of 

information for citizens. It explains the difference between particular mediated public 

opinion polls and focuses on their medial impact on voters. The research section have a 

form of a case study which focuses on how the public opinion polling is used to develop 

the electoral strategy in the political party TOP 09 before the elections to the regional 

councils in 2016. The result of the analysis shows that this political party is highly 

professionalized, continues to develop its electoral strategy based on research results, 

and follows recommendations of research agencies, using modern political marketing 

methods. 
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Úvod 

Otázky politického marketingu, propagace, politické reklamy, public relations a 

lobbingu tvoří již řadu let předmět výzkumu sociálních věd v západních demokraciích, 

zvláště ve Spojených státech amerických, kde se politický marketing jako vědní obor 

rozvinul nejdříve. V našem prostředí se v opatrných náznacích hovoří spíše o 

profesionalizaci českých volebních kampaní. Obnova demokracie v České republice po 

desetiletích politického monopolu komunistické strany vytvořila atraktivní pole pro 

výzkum různých strategií a taktik politické činnosti. Ve volebních kampaních – 

v prezidentských, parlamentních, komunálních i evropských – je možné sledovat 

používání různých nástrojů politického marketingu, zlepšující se znalosti mechanismů 

politické konkurence a rostoucí profesionalitu kandidátů a volebních štábů.  

 

V mnoha akademických a žurnalistických textech bylo na základě studia a 

pozorování (vybraných aspektů) volebních kampaní a chování politických stran obecně 

konstatováno, že dochází ke stále intenzivnějšímu pronikání marketingových nástrojů a 

technik do politické praxe. Kampaně jsou propracovanější, kompaktní a mnohovrstevné, 

ve smyslu provázanosti mezi jednotlivými úrovněmi politiky. Podobné charakteristiky 

bychom mohli vztáhnout i na vybrané aspekty působení politických stran mimo období 

vymezené volebními kampaněmi. Znalost a praktické využívání marketingových 

nástrojů jsou výrazem rostoucího profesionalismu v oblasti politické vědy. 

Marketingové nástroje přispěly nejen k vytváření efektivnějších a lépe cílených 

volebních kampaní, ale i k budování image politika či nově vzniklé politické 

organizace. V posledních desetiletích získaly volební kampaně v řadě zemí permanentní 

charakter, už se neomezují, jako tomu bylo dříve, na určité období bezprostředně 

předcházející hlasování. 

 

Inspirací této diplomové práce se stala kniha Volební kampaně 2013 Pavla Šímy, 

Marcely Králikové a dalších, která popisuje proměnu a profesionalizaci českých 

volebních kampaní, kdy si politické strany zadávají své vlastní výzkumy, najímají 

profesionální agentury, testují veškerou komunikaci dříve, než ji oficiálně začnou 

používat, a efektivněji cílí na své potenciální voliče.  
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Výzkumným problémem se stalo využívání výzkumů veřejného mínění 

v politické straně - a to jak veřejně dostupných výzkumů, které prezentují média ve 

formě volebních modelů či stranických preferencí, tak interních, tzn. na zakázku strany 

vyrobených. Toto téma bylo zvoleno zejména z toho důvodu, že výše zmíněná kniha, 

která se stala inspirací diplomové práce, sice zmiňuje důležitost výzkumů při budování 

účinné volební kampaně, kdy se politické strany stále méně spoléhají pouze na intuitivní 

výběr rezonujících témat, cílových skupin nebo na umístění strany na politickém trhu, 

ale nepřináší žádné konkrétní informace o tom, jak takový proces funguje, ani jak 

vypadá nebo na co se tematicky zaměřuje výzkum, se kterým strana pracuje. Práce se 

snaží přiblížit funkci výzkumů veřejného mínění při tvorbě volební strategie před 

volbami do krajských zastupitelstev v roce 2016 na příkladu jedné politické strany 

formou případové studie, která je postavena na polostrukturovaných rozhovorech a 

analýze dokumentů. Analýza přináší unikátní informace, které vzhledem k jejich získání 

z interních dokumentů strany nebyly nikde dříve publikovány a které obvykle nejsou 

veřejně dostupné. Podle provedených rešerší toto téma nebylo doposud nikým 

zpracováno.  

 

První část práce se věnuje teoretickému výkladu konceptu veřejnosti a veřejného 

mínění ve vztahu k politickým stranám. Stěžejní částí teorie je výklad o politické 

komunikaci, jejích proměnách až k využívání metod politického marketingu pro 

efektivní oslovení veřejnosti. Diplomová práce označuje výzkumy veřejného mínění za 

účinný nástroj, který politické strany využívají k budování volební strategie. Následující 

kapitola zmiňuje vztah mezi médii a politikou – ukazuje, jaké typy politických výzkumů 

se před volbami v médiích pravidelně objevují a jaký je mezi nimi rozdíl. Poslední 

kapitola teoretické části se věnuje možným mediálním účinkům výzkumů veřejného 

mínění na jednotlivce. Samostatná část diplomové práce je věnována analýze, která se 

zaměřuje na konkrétní využití a zpracování výzkumů v politické straně TOP 09.  
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Diskuse k tezím 

Předkládaná diplomová práce Politické strany a výzkumy veřejného mínění se 

svým zpracováním odlišuje od předložených tezí. Hlavním důvodem tohoto posunu 

bylo to, že původní nastavení výzkumu na stranu výzkumných agentur, kde bylo mým 

záměrem zjistit jejich vzájemnou interakci s politickými stranami jako zadavateli 

výzkumů, se ukázalo jako nevhodné z důvodu velmi omezeného množství informací, 

které by mohla výzkumná agentura poskytnout. Této změně předcházela změna 

vedoucího práce z PhDr. Jana Křečka, Ph.D. na Mgr. Markétu Škodovou po vzájemné 

dohodě mezi vyučujícími z důvodu konkrétnějšího oborového zaměření nové vedoucí 

práce, které přispělo ke změně výzkumného projektu na případovou studii politické 

strany TOP 09, kde jsem měla příležitost zmapovat zkoumaný problém v jeho úplnosti.  

 

Odklon od tezí charakteristiku práce (zejména ve výzkumné části) nijak 

nepoznamenal. Obsah i cíl práce, kterým bylo popsání vztahu mezi výzkumnou 

agenturou a politickou stranou, zůstal stejný, pouze se zúžil na jeden konkrétní případ a 

více se zaměřil na to, jak konkrétně s výzkumy pracuje politická strana, než jak ho 

zpracovává výzkumná agentura. Diplomová práce tím dostala větší prostor přispět do 

diskusí o narůstajícím vlivu politického marketingu, kde dochází k hojnému využívání 

výzkumů a docílit tak přínosu pro další studium. Na základě prostudované odborné 

literatury došlo k formulaci výzkumných otázek, které se od tezí nijak neliší, pouze je 

rozšiřují o další tak, aby došlo k celkovému pokrytí zkoumaného problému. Částečně se 

změnilo provedení výzkumu. Z metodologického hlediska byla opuštěna myšlenka 

postavená na kvalitativním výzkumu, který by se zakládal pouze na  

polostrukturovaných hloubkových rozhovorech s pracovníky výzkumné agentury. Pro 

účel práce byla zvolena metoda případové studie, která využívá polostrukturované 

rozhovory s jedním informátorem, který se výzkumům v politické straně věnuje, a pro 

hodnověrnost výzkumu byla provedena analýza dokumentů, díky níž bylo možné popsat 

komplexní proces spolupráce s výzkumnou agenturou, což bylo původním úmyslem 

popsaným v tezích.  

 

Na závěr diskuse je nutné uvést, že i základní literatura, která byla na počátku 

vymezena v tezích, prošla značnou proměnou. Z metodologického hlediska byl seznam 

doplněn o knihy, které se věnovaly metodě případové studie, zejména o práce Yina a 
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Dismana. Pro teoretickou část bylo využito více zdrojů zejména z českého prostředí, 

aby bylo možné lépe popsat aktuální přístup k metodám politického marketingu 

v lokálním měřítku, neboť v zahraničí, zejména v USA, jsou tyto metody používány 

dlouhodobě a na zcela jiné úrovni. 
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1. Veřejnost a veřejné mínění 

Veřejnost představuje historicky podmíněný stav moderní společnosti, v níž se 

vyděluje skupina, která se zajímá o veřejné dění (nejčastěji politické, ekonomické, ale i 

sociální, kulturní apod.), řízení státu a zároveň usiluje o vliv na správu věcí veřejných, a 

to zpravidla prostřednictvím médií (Reifová 2004: 307). Veřejnost a veřejné mínění jsou 

významnou kategorií života moderní demokratické společnosti. 

 

Pro pojem veřejné mínění se neustálila žádná obecně přijímaná definice, 

nejčastěji je používán jako: a) souhrn názorů a hodnocení, které členové veřejnosti 

vyjadřují k určitému tématu; b) shoda názorů mezi členy veřejnosti dosažená vzájemnou 

diskusí; c) ve smyslu zveřejněného mínění, které lidé vyjadřují veřejně (Reifová 2004: 

144-145). Jiří Šubrt (2006) se snaží o definici pojmu veřejného mínění prostřednictvím 

trojčlenky, která vychází z pětičlenné klasifikace Rendlové (2002) a Splichala (1999): 

1) veřejnost označuje jako prostor pro jednání, které má být všem na očích, protože se 

všech dotýká a stává se tedy tím, co Habermas ve své práci Strukturální přeměna 

veřejnosti označuje jako veřejnou sféru; 2) veřejnost je užívána ve smyslu „dát na 

veřejnost“ nebo „zveřejnění“, přičemž tato publicita je chápána ve smyslu transparence 

určitých jednání nebo rozhodování; 3) veřejnost coby určitý agregát lidských jedinců, 

které spojuje společný zájem či diskusní téma, kteří dohromady vytvářejí publikum 

(2006: 13-14).  

 

V současné teorii společenských věd se vyskytují dva hlavní pohledy na veřejné 

mínění, a to koncept politologický a sociologický. Politologický koncept vnímá veřejné 

mínění jako jeden z projevů skupinového chování, přičemž zdůrazňuje racionalitu 

veřejného mínění, jíž je dosahováno kritickou diskusí. Veřejnost vymezuje v protikladu 

k davu nebo mase. Sociologie neuznává koncept jednotné veřejnosti, naopak preferuje 

mnoho veřejností – volně organizovaných skupin, které vznikají na základě společného 

zájmu, existují krátkodobě a vzájemně soutěží o dominantní postavení jimi 

vyjadřovaného mínění a o získání společenského a politického vlivu (Ftorek 2010: 30). 

Pro některé sociology (zejména pro H. D. Lasswella) se synonymem pojmu veřejnost 

stává pojem masa (Šubrt 2006:14). Díky výkladu C. W. Millse (1966), který tvrdí, že 

s příchodem kapitalismu v 19. století se americká veřejnost proměňuje v masu, však 

dochází k jednoznačnému rozlišení – veřejnost a masu odlišuje to, jaký v nich převládá 
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způsob komunikace: v případě veřejnosti se jedná o demokratickou diskusi, v případě 

masy jde o jednosměrné působení masových sdělovacích prostředků řízených ústřední 

autoritou. 

 

Strukturální přeměně veřejnosti se věnuje i již zmíněný Jürgen Habermas 

(2000), který nahlíží na moderní veřejnost jako na instituci, která se přeměňuje v oblast, 

v níž je používána publicita za účelem dosažení souhlasu a prestiže, přičemž možnosti 

tisku vytvářet kritickou veřejnost jsou omezovány v závislosti na zájmech těch, kteří 

sdělovací prostředky řídí. Politické strany se stávají mocenským nástrojem stranické 

byrokracie – veřejnost je odevzdána instancím, které zastupují mocenské zájmy či 

vykonávají moc. 

 

1.1 Výzkumy veřejného mínění a politická tradice 

Pojmy veřejné mínění a politická tradice lze jen s velkými obtížemi studovat 

odděleně, nezávisle jeden na druhém, neboť se vzájemně ovlivňují a tvoří svoje hranice 

(Zbořil 2000: 47). Do popředí vystupují v souvislosti s rozvojem liberální politické 

teorie a postupným vytvářením demokratických politických systémů. Z historického 

hlediska prošla role veřejnosti i veřejného mínění výraznými proměnami – z původního 

významu veřejnosti jako společenské elity složené ze svobodných, vzdělaných a 

angažovaných občanů se postupně mění v koncept pluralitních veřejností, které jsou 

mnohdy synonymem pro veškeré obyvatelstvo (Rendlová 2002: 9). Počátkem 20. století 

se začínají objevovat první sociologická pojetí veřejnosti a veřejného mínění, která 

reagují na vývoj demokratických společností a jejich nových charakteristických rysů, 

zejména na projevy rozšiřování a diverzifikace veřejnosti, růstu významu komunikace a 

role médií, stále častějším prováděním výzkumů veřejného mínění a zveřejňováním 

jejich závěrů (Rendlová 2002: 9-10). Tím dochází k mohutnému rozvoji využití 

poznatků z těchto výzkumů pro politickou i společenskou praxi, které zásadně změnilo 

pojetí těchto pojmů.  

 

Výzkumy veřejného mínění se začaly používat od 20. let 20. století v USA, 

odkud se jejich využívání rozšířilo do Evropy a ostatních částí světa. Došlo k vytvoření 

nové výzkumné metodologie položené na základech moderní statistiky. Nástrojem 
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výzkumu se stal standardizovaný řízený rozhovor tazatele s respondentem1. 

Průkopníkem této metody byl George Gallup (1948), který považoval výzkumy 

veřejného mínění spolu s rozvojem masové komunikace za způsob, jak do moderní 

společnosti vrátit prvky přímé demokracie a vytvořit tak „městské shromáždění 

v celonárodním měřítku“ (1948: 14). Jeho metodologie vznikla v době, kdy se 

v rozvíjející se masové společnosti stále vzdaloval ideál přímé komunikace mezi občany 

a politiky a kdy sílil tlak lokálních a lobbistických skupin. V důsledku rozvoje 

empirických výzkumů se zájem přesunul od teoretických a sociálně kritických úvah 

k praktickým otázkám a specifickým problémům empirického zkoumání. Dominantní 

již nebyly analýzy vztahu mezi veřejným míněním, politickou demokracií a svobodou 

tisku, ale nově se do popředí dostal vztah mezi výzkumy veřejného mínění, politickou 

propagandou a nově vzniklým oborem – public relations (Rendlová 2002). Mocenské 

elity potřebují veřejnost přesvědčit, ovlivnit a získat tak její souhlas k vládě či správě 

věcí veřejných. Veřejné mínění je významným korektivem činnosti společenských elit. 

Nastavuje elitě zrcadlo, poskytuje cennou zpětnou vazbu, vymezuje mantinely veřejné 

správy (Ftorek 2010: 35).  

 

Výzkumy veřejného mínění informují o názorech občanů na podstatné politické 

otázky i o mínění týkajících se běžných projevů každodennosti (Jungová 2004: 126). 

Výzkumy se staly nepostradatelným žurnalistickým nástrojem, atraktivní složkou 

zpravodajství a legitimní součástí novinářského přístupu ke shromažďování informací a 

prezentaci zpráv. Jednotlivé průzkumy nabízejí možnost vytvářet zprávy nezávisle na 

tradičních zdrojích informací, jako bývali samotní politici, lobbisté nebo kampaňoví 

pracovníci. 

 

1.1 Kritika výzkumů veřejného mínění 

„Zjišťování postojů a vůbec výzkum veřejného mínění má za konečný cíl získat 

podklad pro odhad budoucího chování jedince či společenské skupiny za skutečné nebo 

pomyslné situace, přičemž staví na předpokladu, že postoj zjištěný v daném okamžiku 

má v zásadě zjistitelný vztah k budoucímu chování, k němuž je postoj spojovacím 

článkem.“ (Adamec 1948: 11) Často se však zapomíná na jednu z důležitých vlastností 

                                                 
1 Dříve se využívala novinová anketní šetření. 
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veřejného mínění – lze v něm pozorovat vznik a zánik názorů, předsudků a samotných 

postojů, z nichž některé jsou jen chvilkové povahy, jiné trvalejší a nabývají formy 

tendencí a nálad. Tuto tezi potvrzují slova George Gallupa (1948): „Právě tak jako lze 

říci, že výzkum s velkou přesností správně předpoví velkou většinu voleb, s touže jistotou 

lze říci, že se to někdy nepodaří. Avšak i když se to nepodaří, neměla by se předpověď 

značně lišit od skutečnosti, byl-li postup správný.“ (1948: 75) Gallup naráží na 

skutečnost, že výzkum veřejného mínění zachycuje momentální náladu, která reaguje na 

aktuální časovou řadu.  

 

Kritika výzkumů veřejného mínění se dlouhou dobu zaměřovala na 

metodologickou stránku, na validitu výzkumů, tj. zda skutečně zjišťují to, co prohlašují 

a na jejich politické důsledky. V posledních letech se stále častěji objevuje otázka 

demokratických funkcí veřejného mínění a role výzkumů, zatím ale chybí teorie o vlivu 

kvantitativních dat (Reifová 2004: 146). I přestože diskurzivní model ustoupil 

kvantitativním výzkumům, stále trvá naléhavost některých otázek spjatých s rolí 

veřejného mínění, které byly formulovány politickou filozofií a politologií a jsou nadále 

podrobovány dalšímu výzkumu. Jsou to otázky: a) kompetence běžných občanů při 

posuzování závažných společenských otázek; b) zdrojů informací a kvality příslušných 

médií; c) rizika tyranie v neprospěch menšinových názorů; d) ovlivnitelnost veřejného 

mínění; e) jeho ovládání elitou v  kontextu spíše spotřebitelského, diváckého charakteru 

veřejnosti (Reifová 2004: 146). 

 

Obraz veřejného mínění zprostředkovaný výzkumy může být neadekvátní proto, 

že jeho metodologie předpokládá stejnou váhu jednotlivých názorů bez ohledu na jejich 

intenzitu. Značná část občanů vyjadřuje určitý názor, aniž by o něm byla skutečně 

přesvědčena a tito lidé by se nikdy neúčastnili veřejných diskusí (Rendlová 2002: 23). 

Jde o proměnu veřejného mínění z behaviorálního na postojový fenomén. Pierre 

Bourdieu (1972) ve své stati Veřejné mínění neexistuje vymezuje tři předpoklady, při 

kterých je provádění výzkumu metodologicky korektní: 1) každý jedinec má mínění, 2) 

všechna mínění mají stejnou váhu, 3) výběr otázek obsažených ve výzkumu vytváří 

představu, že existuje konsensus v tom, co jsou veřejné záležitosti. Bourdieu tvrdí, že 

ani jeden z těchto předpokladů není naplněn.   
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William Albig (1956) byl jedním z prvních, kdo varoval před nekritickým 

masovým používáním hromadných dat získaných dotazníkovým šetřením. Upozorňoval 

na to, že se výzkumy veřejného mínění věnují otázkám, které jsou z hlediska veřejných 

záležitostí irelevantní a že výzkumníci přeceňují jejich význam i kvalitu, když často 

veřejné mínění k takovým otázkám ani neexistuje. Politické strany mají o tento typ 

informací velký zájem, neboť názor jejich přívrženců je pro ně důležitý. Pokud by 

výzkumy neexistovaly, politici by volili jiné způsoby rozhodování, které by mohly být 

méně časté, ale za to systematické (Albig 1956).  

 

Výzkum veřejného mínění jako kvantitativní sociální výzkum je na jednu stranu 

uznáván jako empirický nástroj poznání, ověření teoretických předpokladů, umožňující 

exaktní formy měření, které jsou analogické výzkumným metodám používaných 

v přírodních vědách, na druhou stranu je i zavrhován jako velice zjednodušující, 

zplošťující výzkum, ve kterém se projevy lidského myšlení mění pouze v čísla (Jungová 

2004: 128). Tato kritika je často uplatňována na výzkumy veřejného mínění zejména 

z důvodu jejich častého využívání v médiích, ale i pro jejich uplatnění v politické 

komunikaci. Kvantitativním výzkumům je vytýkáno, že vypovídají o veřejném mínění 

jako o objektivním měřitelném jevu, aniž by zdůraznily, jak takové mínění vzniká, čím 

je podmíněno a jak dalece je upevněno. Je operováno s představou, že mínění veřejnosti 

existuje ve formě hotových, jasně klasifikovatelných, artefaktů a úkolem výzkumů je 

pouze jejich sběr. Výzkumy zveřejňováním výsledků, která jsou médii prezentována 

jako fakta, proto potlačují svobodnou diskusi a samotné veřejné mínění spíše vytvářejí, 

nežli o něm referují (Jungová 2004: 129). V tomto případě se nejedná pouze o vytváření 

veřejného mínění, ale také o jeho ovlivňování. Zveřejňováním výsledků výzkumů 

dochází k nastolování společenských témat, tzv. agenda setting (viz kapitola 4.4) a 

zvyšování podpory domnělým většinovým názorům (tento stav popisuje např. teorie 

bandwagon nebo underdog efektu či teorie spirály mlčení, více viz kapitoly 4.2 a 4.3). 

 

Metoda výzkumů veřejného míněné vede k obsahové simplifikaci zkoumaných 

problémů a dotázaným vymezuje předem daný prostor pro možné odpovědi, proto není 

možné výsledky výzkumu využít pro hlubší analýzu, postižení zázemí určitého 

problému nebo vnitřních souvislostí (Jungová 2004:131). Jde fakticky o agregaci 

individuálních názorů, které je možné zobecňovat na danou populaci.  
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Aktuálně nejzásadnější kritická diskuse se týká vztahu výzkumů veřejného 

mínění k demokracii. Výzkumníci si kladou otázku, zda praxe výzkumů není nakonec 

překážkou pro formování kritického veřejného mínění a uplatňování jeho politických 

funkcí (Rendlová 2002: 22). I když je všeobecně uznáváno, že výzkumy jsou 

pravděpodobně nejdemokratičtějším prostředkem vyjadřování mínění, je diskutována 

řada sporných otázek jako např. to, že pokud je díky výzkumům veřejné mínění lépe 

předpověditelné, je také lépe ovladatelné. To znamená, že namísto původního cíle, kdy 

veřejné mínění mělo být nástrojem prosazování vlivu na vládní politiku, se 

v současnosti tento vztah proměňuje a umožňuje politickým stranám usměrňovat 

veřejné mínění, které přizpůsobují svým cílům (Rendlová 2002: 23).   

 

Výzkumy veřejného mínění prováděné profesionálními, nejčastěji komerčními 

subjekty, se jeví jako velmi kvalifikovaný pohled na názory a postoje občanské 

veřejnosti (Ftorek 2010: 47). Ve skutečnosti však sami zadavatelé (média, komerční 

subjekty nebo politické strany) určují témata výzkumu a jejich zaměření. Objednatel 

výzkumu není vždy veden se zájmem poznat skutečný stav veřejného mínění a nálad ve 

společnosti, ale spíše potřebuje prostřednictvím výzkumu prokázat a dokumentovat 

žádoucí trendy nebo nálady ve společnosti tak, aby potvrdil a podpořil vhodnost své 

volby nebo tvrzení. Agentury se z komerčních důvodů snaží svým klientům vyhovět, 

proto výsledky výzkumů a jejich následná interpretace může být v konečném důsledku 

velmi zavádějící a potenciálně manipulativní (Ftorek 2010: 47).  
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2 Politická komunikace 

Profesor žurnalistiky, médií a komunikace Brian McNair (2011) v úvodu své 

knihy píše: „Každá kniha o politické komunikaci by měla začínat upozorněním, že se 

tento termín ukázal jako velmi obtížně definovatelný.“ (2011:3) V současné době 

neexistuje žádná obecně uznávaná definice, přestože se o to pokoušelo značné množství 

teoretiků. Nejčastěji se objevují velmi široce pojaté definice o politické komunikaci jako 

o komunikačním procesu, který je jednou z esencí politického rozhodování, bez níž není 

možné vládnout ani být ovládán (Jirák, Říchová 2000: 7), vztahu mezi médii a politikou 

v současných západních demokracií (Louw 2005) nebo procesu vytváření konsenzu 

získáváním veřejné podpory pro politiky a legitimizaci politického procesu (Herman, 

Chomsky 2002). 

 

Denton a Woodward (1990, citováno z McNair 2011) nepovažují za klíčový 

faktor politické komunikace zdroj zprávy nebo její formu, ale zaměřují se na její obsah 

a záměr. Na jejich teorii navazuje již zmíněný McNair (2011), který zdůrazňuje 

záměrnost politické komunikace, neboli účelnou komunikaci o politice, která zahrnuje: 

veškerou formu komunikace ze strany politiků a aktérů v politice uskutečněnou se 

záměrem dosáhnout určitých cílů; komunikaci adresovanou politikům a politickým 

aktérům ze stany nepolitických subjektů jako jsou voliči nebo novináři; a komunikaci o 

těchto aktérech a jejich aktivitách v reportážích, úvodnících a v dalších formách 

novinářských textů diskutujících o politice. Další autoři zmiňují vzájemnou 

neoddělitelnost politiky od komunikace (Blumler, Gurevitch 1995).  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že politická komunikace zahrnuje tři typy 

politických aktérů: politické organizace, média a veřejnost. K nim McNair (2011) 

přiřazuje definici politické komunikace a rozvíjí ji na třech odpovídajících úrovních. 

Politická komunikace v jeho pojetí označuje: 

1. všechny formy komunikace realizované politiky a dalšími politickými aktéry pro 

dosažení určitých cílů; 

2. komunikaci adresovanou těmto politickým aktérům od aktérů nepolitických 

(např. komentátorů nebo voličů); 

3. komunikaci o těchto aktérech a jejich aktivitách - zejména ve zpravodajství, 

komentářích a jiných formách mediálních diskusí o politice.  
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Svoji tříúrovňovou definici politické komunikace se znázorněním jejích toků vyjadřuje i 

graficky, přičemž je z jeho schématu patrné, že klíčovou roli v politické komunikaci 

přisuzuje médiím. Důležité je také zmínit fakt, že jako politické organizace chápe 

McNair mj. také veřejné zájmové skupiny, nátlakové skupiny a nestranické politické 

aktéry.   

 

Graf 1. Prvky a toky politické komunikace (McNair 2011:6)  

Smyslem každé komunikace je přesvědčování a cílem této aktivity je vždy nějaké 

publikum, v tomto případě veřejnost. Záměrem politické komunikace je působit na 

příjemce sdělení. V demokratické společnosti podle McNairova grafu jsou média 

nositeli politické komunikace. Lze tedy velice zjednodušeně říci, že v politické 

komunikaci jde zejména o sledování toho, jak politici působí na média, jak média 

působí na politiky a jak jsou následky těchto aktivit vidět na demokratickém procesu a 

praxi.  

 

2.1 Třetí věk politické komunikace 

Komunikace mezi médii a politickou sférou se v průběhu času značně 

proměnila, podle Lance W. Benetta (2001) se oba tyto světy významně přiblížily a 
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vzájemnou interakcí se změnily, proto charakterizuje současnou politickou komunikaci 

jako mediovanou. To, co jsme dříve mohli označit za tradiční model politické 

komunikace založený na stabilním tisku a masovém publiku s jasně identifikovatelným 

stranickým příklonem, nenávratně zmizelo a nastoupila nová doba komunikace, která je 

mnohem decentralizovanější a pluralizovanější. Jay G. Blumler a Dennis Kavanagh 

(1999) tento posun označují za třetí věk politické komunikace. 

 

Až do první poloviny 20. století bylo pro politickou komunikaci charakteristické, 

že víceméně reflektovala stranické postoje a tím i důvěru voličů v etablované, silné a 

stabilní politické organizace. Pro tyto tradiční strany zároveň platilo, že měly poměrně 

snadný přístup do médií. Toto období Blumler a Kavanagh (1999) označují za první věk 

politické komunikace2 a vymezují ho roky 1945 až 1960. V druhém věku politické 

komunikace, který je časově vymezen od začátku 60. do konce 80. let, se stává 

určujícím hybatelem komunikace televize, jakožto nově nastupující a pro mnohé brzy 

zcela dominující médium. Televize výrazně přispěla k odstranění stranických propagand 

a k proměně zpravodajství, jehož nově sledovanou kvalitou byla jeho nestrannost 

(Blumler, Kavanagh 1999). Televize se pro svoji popularitu stala dominantním místem 

politické komunikace. Rapidně vzrostl počet příjemců tohoto typu komunikace, neboť 

nové, rychle se rozvíjející médium proniklo i k těm částem voličstva, které bylo dříve 

vůči politické komunikaci imunní (Blumler, Kavanagh 1999). Tím ochably či zcela 

zmizely tradiční zdroje stranické loajality, došlo k proměně vztahu elit k mase a politici 

začali čelit daleko individualističtějšímu, méně předvídatelnému, skeptičtějšímu a 

fragmentovanějšímu elektorátu.  

 

Politické strany mohly se svými voliči komunikovat různými způsoby 

v závislosti na technologických možnostech své doby. V této souvislosti vznikla 

s příchodem nových médii nutnost přizpůsobit se logice nového média, jeho 

podmínkám a výzvám, což mělo dopad na všechny složky systémů politické 

komunikace. Vztah mezi politickými aktéry, sdělovacími prostředky a veřejností se 

výrazně proměnil. Od politiků začalo být vyžadováno, aby byli kdykoli a okamžitě 

připraveni sdělit, jak budou postupovat v nově nastalé politické situaci a jak ji budou 

                                                 
2 Někdy se též označuje jako zlatý věk. 
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řešit nebo sdělit svoje názorová stanoviska k aktuálnímu dění. To vedlo k potřebě 

nástupu profesionálů. 

 

2.2 Profesionalizace politické komunikace  

Profesionalizace3 je možná nejčastěji užívaným označením při popisu současné 

politické komunikace. Na projevy tohoto jevu můžeme podle rozdělení Jana Křečka 

(2013) nahlížet ze tří hledisek: 

1. jde o samotné politiky jako profesionály ve smyslu práce politika jako 

zaměstnání na plný úvazek, který se neobejde bez specifických vlastností a 

dovedností;  

2. jsou to profesionálové odjinud v rolích politiků, v tomto případě se jedná o 

prvek, kdy je program strany upozaděn a je zdůrazněna osoba kandidáta – 

v českém prostředí se často jedná například o lékaře, podnikatele nebo osoby 

proslavené kulturním průmyslem, kteří s sebou nesou veřejnou známost;  

3. třetí a možná nejpodstatnější součástí jsou profesionálové, kteří jsou politiky 

najímáni z důvodu nákupu služeb z vnějšku (2013: 106-108). 

Do této poslední kategorie spadají odborné služby profesionálních asistentů, poradců, 

agentur na výzkumy veřejného mínění, politických analytiků, trenérů rétoriky apod. 

 

Swanson a Mancini (1996) se snaží termín profesionalizace dekonceptualizovat 

prostřednictvím čtyř základních procesů, které podle nich charakterizují proměnu 

politické komunikace v 90. letech 20. století – jedná se o personalizaci, scientifikaci, 

dealignment a rostoucí nezávislost médií. A právě scientifikaci je možné vnímat jednak 

jako nárůst využívání služeb výzkumných agentur a ostatních expertů (jako například 

politických konzultantů, grafiků, mediálních odborníků) za účelem zvědečtění politické 

komunikace, ale také jako nárůst vlivu externě najímaných odborníků na rozhodování 

politických stran (Křeček 2013: 109). Mancini (1996) se domnívá, že zejména 

v předvolebním období dochází k tomu, že politická strana zaujímá postoje a činí akce, 

které nemají s jejími hodnotami nic společného, ale jsou pouze výsledkem odborných 

znalostí aplikovaných na oblast komunikace. To znamená, že tradiční procesy a postupy 

                                                 
3 Někdy bývá termín profesionalizace zaměňován za termín amerikanizace, který svým 

názvem naznačuje původ změn v předvolebních kampaních ve Spojených státech 

amerických. Termín označuje rozšíření využívání metod politického marketingu. 
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byly nahrazeny zadáním pro řízenou komunikaci, která by měla směřovat k jedinému – 

„cílem procesu zvědečtění není předkládat alternativní návrhy veřejných politik, ale 

jednoduše volební vítězství“ (Swanson, Mancini 1996: 15). 

 

S nástupem nových médií se politické kampaně stávají stále více 

profesionalizovanými – od využívání služeb profesionálních konzultantů, po mediální 

odborníky a především spoléhání se na moderní výzkumy a analýzy. Nastupuje nová éra 

politického marketingu, která se nese ve znamení úsilí oslovit a zmobilizovat co nejširší 

publikum, a která využívá nástroje marketingu jako podrobnou segmentaci nebo 

konkrétně zaměřený targeting.  

 

2.3 Politický marketing 

Andrzej Jabłoński (2006) tvrdí, že tržní chování subjektů politické soutěže je 

dnes čímsi zcela přirozeným a je zapříčiněno čtyřmi klíčovými změnami, které se 

projevují ve sféře politiky – za prvé jde o zhroucení komunistického režimu, v němž 

neexistovala volná politická soutěž; za druhé globální přístup k informacím, jež 

produkují média, nutí kandidáty i politické strany silně a přímo apelovat na všechny 

identifikované voličské skupiny; třetím faktorem změny je expanze telekomunikačních 

a informačních technologií, které umožňují ukázat politické události; a za čtvrté dochází 

k racionalizaci volebního chování. Politický marketing je ve své podstatě aplikování, 

rozvíjení a vykonávání strategicky promyšlené kampaně, a to buď kandidátem, 

politickou stranou, vládou, lobbisty nebo jinými nátlakovými skupinami. Jeho dalším 

cílem je snaha za pomoci analýz najít způsob, jak si získat veřejné mínění a podporu pro 

prezentované názory či ideologii ve volbách a prosadit takové zákony, které reagují na 

potřeby vybraných jedinců a skupin ve společnosti (Matušková 2012: 13). Politický 

marketing je nejčastěji zmiňován v kontextu volební kampaně či v prezentacích 

jednotlivých politiků. Volební kampaně a volební systémy jsou objektem 

politologického výzkumu a v tomto případě můžeme vnímat politický marketing jako 

nástroj, prostřednictvím kterého je nově možné nahlížet na fungování politických stran. 

Může přinést nový pohled na problémy s ideologickým vyprazdňováním stran nebo na 

náhlé změny volebních strategií (Matušková 2010). 
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Politický marketing v sobě propojuje prvky marketingu a politického procesu, 

které do způsobu organizování voleb vnášejí nové elementy, jako jsou např. 

marketingová orientace, koncept volebního trhu či průzkum veřejného mínění 

(Matušková 2012: 15). Ve stručnosti je tedy možné říci, že přejímání ekonomických 

konceptů a procesů souvisí s organizací volebních kampaní a cílem politického 

marketingu je co nejefektivnější organizace kampaně s ohledem na finanční a lidské 

zdroje a zároveň maximalizace zisku. Darren G. Lilleker (2006) upozorňuje na fakt, že 

spolu s nastupujícím trendem marketingového řízení politických kampaní, narůstá 

politický konzumerismus a samotný obsah se postupně vyprazdňuje. 

 

2.3.1 Modely politického marketingu 

V politickém marketingu výrazně převládají zejména dva modely – model 

Jennifer Lees-Marshmentové a model Bruce I. Newmana, které poslouží jako ukázkové 

příklady pro představení funkce tohoto konceptu.  

 

Lees-Marshmentová (2009) ve svém modelu nejprve určuje klíčové principy 

konceptu komplexního politického marketingu. Tento koncept podle autorky přináší 

zejména tyto výhody: 

 aplikuje marketing na veškeré chování politické organizace; 

 užívá marketingových pojmů a technik, přičemž do analýzy integruje i 

politologickou literaturu; 

 upravuje teorii marketingu tak, aby odpovídala odlišné povaze politiky;  

 marketing aplikuje na chování všech politických organizací: zájmových 

skupin, vlády, veřejného sektoru, médií, parlamentu, místní samosprávy, 

stejně jako politických stran (Lees-Marshment 2009). 

Spojením politologického pohledu se základní teorií marketingu došla autorka ke 

koncepčnímu modelu politických stran, který je založený na tom, jak jednotlivé strany 

nahlížejí na potřeby a názory voličů a jak se v souvislosti s nimi chovají. Klíčovým 

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

vedení strany, kandidáty, členy strany, symboly, činnosti a také současnou i 

navrhovanou politiku (Lees-Marshment 2009). Lees-Marshmentová dochází k definici 

tří modelů politických stran: tržně orientovaná strana (market oriented party), prodejně 

orientovaná strana (sales oriented party) a produktově orientovaná strana (product 
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oriented party). Tržně orientovaná strana plánuje své chování s cílem uspokojit voliče. 

Strana využívá politický marketing spíše k porozumění veřejnosti než k její manipulaci. 

Taková strana hojně využívá průzkumů trhu a veřejného mínění, aby zjistila potřeby 

voličů, načež navrhne produkt tak, aby těmto potřebám odpovídal. Podstatnou součástí 

je také komunikace, která vzešla z potřeby zajistit, aby se nabídka strany k voličům 

dostala a zároveň aby ji správně pochopili a přijali. Právě díky této složce jsou do 

procesu zapojováni i externí poradci a profesionálové. Tím se tržně orientovaná strana 

odlišuje od strany, která je zaměřená na prodej. Ta se snaží změnit postoje a hodnoty 

voliče. Strana se soustředí na prodej argumentů, stále si bez větší modifikace uchovává 

svůj produkt, ale přitom si uvědomuje, že jej voliči nemusí chtít. Strana orientovaná na 

prodej tak nemění své chování a nepřizpůsobuje se potřebám voličů. Strana orientovaná 

na produkt prosazuje svůj program a ideje. Předpokládá, že voliči si uvědomí správnost 

jejího programu a budou pro něj hlasovat. Tato strana odmítá změnu svých idejí i za 

cenu volební prohry. 

 

Bruce I. Newman (1994) vypracoval svůj model politického marketingu z praxe 

na prezidentské volební kampani Billa Clintona v roce 1992 a představuje celkový 

proces volebního cyklu, přičemž se zaměřuje zejména na období předvolební kampaně. 

Politický marketing je podle něj procesem výměny, kde kandidát v tomto případě není 

vnímán jako produkt-předmět, ale spíše jako poskytovatel služeb voliči-klientovi. 

Produktem je samotná kampaň, kterou kandidát voličům nabízí. Jádrem Newmanova 

modelu je marketingová kampaň, která využívá marketingových nástrojů jako 

segmentaci volebního trhu, positioning kandidáta a formování a implementaci volební 

strategie, ta je kandidátem používána v jednotlivých fázích politické kampaně (Newman 

1994). Zároveň klade důraz na využívání výzkumů veřejného mínění, které by měly 

probíhat během celého procesu a které jsou označovány za nezbytnost v případě 

získávání nových informací pro rozvoj celé kampaně.  

 

Časté užití těchto modelů dokazuje i práce Anny Matuškové (2010), ve které 

autorka aplikovala a zároveň kriticky zhodnotila oba modely politického marketingu. 

Matušková narozdíl od Lees-Marshmentové pracuje pouze s jedním modelem strany – 

marketingově orientovanou stranou, kterou vytvořila na základě tržně orientované 

strany, kterou dále modifikovala redukcí kategorií a zaměřením se na marketingovou 

orientaci strany, kterou ve svém modelu zdůrazňoval Newman (Matušková 2010). 
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Tímto modelem autorka zkoumala volební kampaně politických stran v České republice 

– tomu odpovídala i úprava těchto modelů pro lepší aplikovatelnost na české podmínky.  

 

2.4 Permanentní kampaň  

Je vcelku pochopitelné, že zájem o voliče by se neměl soustředit pouze na krátké 

období před volbami, ale že je důležité, aby politici komunikovali s voliči během celého 

období. Proces informování je zásadní pro obě strany, nicméně z hlediska politických 

aktérů je rozhodující zájem o informování dán jejich snahou uspět co nejlépe v dalších 

volbách. Přitom politický subjektům nemusí jít pouze o maximalizaci zisků ve 

sněmovních volbách, ale svůj význam mají i méně důležité volební akty jako například 

regionální, evropské či lokální volby v České republice (Bradová, Šaradín 2007: 25). 

Jak samotné označení permanentní kampaně napovídá, jde o nikdy nekončící kampaň, 

tedy o neustálý souboj politických aktérů o pozornost médií a voličů. Ve své podstatě 

jde o vyústění procesů a technologického rozvoje v oblasti médií, změny v organizaci 

stran, ale i celkové recepce politiky občany. Charakter komunikace má za následek to, 

že občan v mnoha případech ztrácí přehled o tom, zda jsou jednotlivá vyjádření součástí 

centrálně řízené volební kampaně či nikoliv (Eibl, Kóňa 2012: 216).  

 

Nejpodstatnějším rozdílem mezi permanentní a volební kampaní je ten, že 

permanentní kampaň nemobilizuje k odevzdání hlasu, ale zejména usiluje o vytvoření 

příznivého veřejného mínění. Zatímco v období volební kampaně strany bojují o 

každého jednotlivého voliče s konkurencí, v permanentní kampani se politické strany 

snaží přesvědčit, že voliči zvolili správně, a udržet vlastní agendu na očích tak, aby 

vznikl prostor pro další zvolení (Eibl, Kóňa 2012: 218-219). Zde se projevuje nutnost 

pracovat na dlouhodobém komunikačním plánu, aby prováděné politiky a jejich 

komunikace byly koherentní a nepřekvapivé. Možnost vedení permanentní kampaně 

podmiňují dva typy jevů – rozvoj médií a zároveň technologický pokrok. V této 

souvislosti píše Hugh Heclo (2000), který se snažil klasifikovat jednotlivé oblasti, které 

umožňují vedení těchto kampaní, o kontinuálním rozvoji „politických technologií“ jako 

o důležitém faktoru (2000: 23, citováno podle Eibl, Kóňa 2012: 220). Tím rozumí 

nástroje a techniky, které jsou používány při analýze a kultivaci veřejného mínění, 

neboť političtí aktéři jsou v rámci vedení permanentních kampaní více než kdy jindy 
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závislí na tom, aby věděli, kdo je jejich potenciální volič, kde ho najdou, co takový 

člověk chce slyšet a jaký názor má na onu politiku či událost.  

 

2.5 Výzkumy veřejného mínění jako nástroj politického 

marketingu 

Politické strany využívají výzkumy veřejného mínění k pochopení politického 

prostředí a k pochopení chování politických konkurentů a občanů. Výsledky těchto 

průzkumů jsou politiky používány jak k tvorbě volební strategie, tak jako součást 

komunikační strategie s veřejností, neboť tvrdá data, fakta podložená průzkumem, mají 

poměrně silný přesvědčovací potenciál, protože vyvolávají zdání vědeckého, 

objektivního a důvěryhodného popisu společenské reality (Ftorek 2010: 47). „Politická 

strana nebo kandidát využívají průzkumů veřejného mínění a analýzy prostředí, aby 

vytvořili, nabídli a propagovali konkurenceschopnou nabídku, která podpoří jejich 

organizační cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů výměnou za jejich voličskou 

podporu.“ (Wring 2005: 4, citováno z Matušková 2012: 18) 

 

S tím souvisí rozvoj „průzkumového průmyslu“, který zažil největší rozkvět po 

druhé světové válce a od té doby se stále zvyšuje poptávka po velmi konkrétních a 

jasných datech ze strany novinářů, PR konzultantů a dalších politických profesionálů 

(Eibl, Kóňa 2012: 220). Mediálně publikované výsledky nejnovějších průzkumů 

veřejného mínění byly tím, co vyvolávalo nejvíce emocí a občané měli (a stále mají) 

tento typ zpravodajské události v oblibě, díky jejich aktuálnosti jakožto jedné 

z nejdůležitějších zpravodajských hodnot. Výzkumy veřejného mínění se podle 

Crespiho (1980) nepovažují za vyjádření názorů, ale veřejné mínění se stává samotnou 

zprávou, a to zejména předvolební výzkumy, které jsou impulzem k „okamžitým, 

přímým a silným politickým důsledkům“. Moderní technologie tak umožňují politikům 

více než kdy jindy porozumět tomu, jaké nálady ve společnosti panují, jaké jsou volební 

preference, mohou díky novým výzkumným metodám velice rychle zjistit, skrz jaká 

témata se mohou dostat ke svému voliči. Pippa Norrisová (1997) zmiňuje, že průzkumy 

veřejného mínění a sociologické průzkumy jsou podstatnou součástí neustálé zpětné 

vazby, kterou politické strany dostávají při realizaci permanentní kampaně.  
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Správné používání nástrojů politického marketingu a jejich kontrola v kampani 

napomáhají efektivnímu nakládání s finančními prostředky, poukazují na možné 

nedostatky a varují před problémy, které by se mohly vyskytnout. Jejich využití 

umožňuje tvorbu účinné kampaně, ulehčují stranám/kandidátům dosáhnout jejich 

strategických cílů a zároveň pomáhají porozumět požadavkům trhu. Varoga a Rice 

(1999) rozeznávají čtyři typy výzkumů, které by měla obsahovat každá marketingově 

orientovaná kampaň, jedná se o: 

 výzkum kandidáta a opozice – jeho smyslem je identifikace a porovnání 

slabých a silných stránek protikandidáta, umožňuje předvídat kroky 

jednotlivých politických stran, poučit se z jejich úspěchu a neúspěchu a 

identifikovat nové příležitosti; je důležitý nejen pro určení positioningu 

politické strany, tzn. vytvoření vhodné image a message, identifikaci 

nepokrytého místa na trhu, identifikaci témat, ve kterých může mít politická 

strana navrch před jinými kandidáty, ale i při tvorbě strategie v krizových 

situacích, kdy tyto informace umožňují volebnímu manažerovi reagovat 

rychleji a efektivněji;  

 výzkum otázek – poskytuje politické straně informace, které následně 

využívá v návrzích svých politik; 

 výzkum využívaný při targetingu – slouží k identifikaci elektorátu;  

 výzkum veřejného mínění – identifikuje postoje a názory veřejnosti (1999: 

244, citováno z Králiková 2014: 119-120). 

V případě výzkumů veřejného mínění hovoří Lees-Marshmentová (2009) o využití 

formálních a neformálních výzkumů politickými stranami, přičemž formálními rozumí 

ty výzkumy, které jsou objednané na zakázku politickou stranou a kdy politické strany 

využívají služeb výzkumných agentur jako externích profesionálů z venku; a 

neformálními výzkumy označuje veřejně dostupné výzkumy, které zhotovují různé 

výzkumné agentury na objednávku např. médiím nebo je v rámci svých kontinuálních 

měření zveřejňují zcela bezplatně4.  

 

                                                 
4 Bezplatně zveřejňuje volební model např. Centrum pro výzkum veřejného mínění 

(CVVM), které je výzkumným oddělením Sociologické ústavu AV ČR nebo nezisková 

výzkumná organizace STEM. 
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Užití těchto nástrojů však nemusí být pouze prostředkem k získání vítězství ve 

volbách díky dobře připravené a na výzkumech postavené předvolební strategii, ale také 

na udržení podpory veřejnosti v již získaném úřadě nebo získání podpory pro jednotlivé 

politiky, aby mohlo dojít k jejich znovuzvolení (Newman 1994: 22). 

 

2.6 Politické public relations 

Účinným nástrojem politických kampaní jsou komunikační dovednosti, zejména 

public relations. Politické strany si nevystačí s pouhou reklamou, aby měl jejich produkt 

úspěch, musí používat všech multimediálních možností: „Public relations politických 

stran se soustřeďují jak na vnitřní stranickou veřejnost, tak na veřejnost vnější čili 

potenciální voliče a veřejnost jako celek s cílem získat porozumění a důvěru. Politické 

strany ve vyspělém demokratickém politickém systému využívají tyto prostředky a formy 

PR k dosažení úspěchu při tvorbě veřejného mínění.“ (Svoboda 2011:111) PR 

představuje soubor technik a aktivit k ovlivňování veřejného mínění – vytváření 

souhlasu. Hlavním zprostředkujícím činitelem a tedy i nástrojem současného PR 

k přenosu zájmových sdělení, ovlivňování mínění a formování souhlasu jsou masová 

média, která představují klíčový komunikační kanál moderní společnosti (Ftorek 2010: 

93). Média mají silný vliv na formování společenského povědomí a mínění, a to 

z důvodu nastolování témat a jejich autoritativní interpretace. Výběrem konkrétních 

událostí propůjčují společenský význam libovolným tématům, neboli určují, o čem lidé 

přemýšlejí a často pak i to, jak lidé jednají. 

 

2.7 Média a politika 

Vazba mezi politickou komunikací a masovými médii jde tak daleko, že 

z kvality nakládání s médii se mnohdy vysuzuje kvalita politického života společnosti 

(viz např. tzv. „čtyři teorie tisku“, Siebert, Peterson, Schramm 1963) a u 

demokratických typů uspořádání společnosti se masovým médiím přisuzuje rozhodující 

role spojovací článku nutného pro existenci takové společnosti (Alger 1989, citováno z 

Jirák, Říchová 2000: 6). Mezi jednu z nejdůležitějších funkcí médií v současné 

demokratické společnosti patří jejich postavení prostředníka mezi politickými 

institucemi a občany (Škodová 2006: 71). Média jsou významným zdrojem informací 

nejen pro občany, kteří se z jejich produkce dozvídají o dění na politické scéně, o 
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jednání vlády, parlamentu a dalších zastupitelských institucí – a v této souvislosti jsou 

tedy média vnímána též jako nositelé, spolutvůrci a projev veřejného mínění – ale také 

pro samotné politické strany, jež právě skrze televizi, tisk, rozhlas, internet či 

zpravodajské agentury sledují jiné politiky nebo potřeby a nálady občanů své země 

(Schulz 2004, citováno z Škodová 2006: 71).  

 

Mediální komunikace se stává primárním a leckdy také jediným zdrojem 

informací právě z toho důvodu, že často přináší zprávy, které stojí mimo rámec přímé 

zkušenosti většiny společnosti (Škodová 2006: 71). Samotné zpravodajství, tj. nabízení 

informací o rozmanitých událostech, které by mohly být pro příjemce důležité, užitečné 

nebo zajímavé, je považováno za významný atribut médií, dokonce někdy za jednu ze 

společenských funkcí komunikace (Trampota 2006: 23-24). Zprávy veřejnosti pomáhají 

orientovat se ve světě, zvažovat svoje možnosti a v neposlední řadě pomáhají 

k rozhodnutí občanů v roli voličů. Pro svůj předpokládaný vztah k realitě jsou zprávy 

z médií často považovány za věrohodné, přičemž se tato věrohodnost opírá o představu, 

že média jsou skutečně schopná nabídnout to, co je důležité, významné a pro příjemce 

relevantní. Média svému publiku zprostředkovávají události, které jsou přetvářeny ve 

zprávy podle tzv. zpravodajských hodnot (mezi které patří například důležitost, blízkost, 

dramatičnost nebo přístup), informují o tom, co se kde a proč děje a to vše dávají do 

takového kontextu, aby publikum vědělo, jak tomu má rozumět.  

 

Nad konceptem přijímání zpráv prostřednictvím médií a veřejným míněním se 

zamyslel Walter Lippmann (2015) ve své knize Public Opinion, ve které představuje 

koncept stereotypů, které: „rozsáhle kontrolují naše vnímání, důkazy dostupné našemu 

rozumu podléhají iluzím obrany, prestiže morálky, prostoru, času a výběru vzorků” 

(2015: 129). Tvrdí zejména to, že názory veřejnosti jsou zatížené výchozím 

nedostatkem, protože v řadě událostí vnímaných většinou prostřednictvím stereotypů 

ochotně přijímají následnost nebo souběžnost jako ekvivalent příčin a následků. 

Lippmann charakterizuje veřejné mínění jako totalitu stereotypů, tzn. zjednodušených, 

standardizovaných obrazů společenské zkušenosti ve vědomí lidí. Ty jsou vštěpovány 

kulturou, ve které vyrůstáme, prostřednictvím prostředků masové komunikace. 

Stereotypy jsou trvalé a z této jejich relativní neměnnosti vyplývá i určitá stálost 

veřejného mínění (Lippmann 2015). Zároveň zdůrazňuje, že jen málokdo z občanů vidí 

víc, než jen zlomek z veřejných záležitostí a proto veřejnost přejímá zprávy s aurou 
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sugesce, jež naznačují, jak správně jednat (Lippmann 2015: 198). To znamená, že 

veřejnost nekriticky přijímá sdělení ze zpravodajství, které není objektivním výčtem 

faktů, ale stereotypizovaným modelem chování a vytváří tak pseudoprostředí.  

 

Do pseudoprostředí se opřel i Daniel Boorstin (1992) ve své knize The Image, 

který poukázal na to, že realita zobrazovaná médii se většinou skládá z pseudoudálostí – 

uměle zinscenované události za účelem její následné mediace, které získávají stále větší 

podíl ve zpravodajských obsazích, a to na úkor spontánních a neočekávaných událostí. 

Spoléhání se na tento typ zpráv může mít citelné důsledky, neboť v sobě skrývá značný 

manipulační potenciál – subjekty, které pseudoudálost motivují, zpravidla mají jiné 

motivy než poskytovat objektivní a nestranné informace o svých aktivitách, jejich cílem 

je, aby o nich bylo informováno, ale zpravidla tak, aby o nich bylo informováno 

způsobem, který je v souladu s jejich cíli a představami (Trampota 2006: 35). Podle 

autora nárůst množství pseudoudálostí vede k tomu, že je zaměňována role publika 

s rolí aktérů – příjemce zpráv je do zpravodajství přímo zatahován (Boorstin 1992). 

Tato záměna se projevuje například při promyšleném inscenování úniku informací jako 

nástroje politické komunikace, kde se očekává, že příjemce zprávy bude na takovou 

událost reagovat, což je v souladu s předmětem zájmu toho, kdo takovou informaci 

vypouští.  

 

V popisu mediální reality však Boorstin (1992) dochází ještě dál, když přemýšlí 

o vztahu masové komunikace a veřejného mínění. Připouští, že veřejné mínění má do 

jisté míry kontrolu nad obsahem médií a samotná média, ve snaze přiblížit se 

většinovému názoru na svět, zastávají názor veřejnosti – nereprezentují tím tak 

skutečnost, ale veřejné mínění. 
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3 Politické výzkumy veřejného mínění v médiích 

Média ve svém zpravodajství hojně využívají výzkumů veřejného mínění, které 

se zaměřují na politické strany zvláště v období před volbami. Využitelnost 

předvolebních výzkumů tkví především v tom, že předvolební debaty mohou vycházet 

z nezpochybnitelných dat, která jsou navíc získávána od více agentur a mohou být pro 

dosažení maximální objektivity vzájemně porovnávána. Veřejnost a často i samotní 

novináři věnují správné interpretaci jen malou pozornost – často není brán v potaz fakt, 

že výzkumy nepredikují to, jak dopadnou volby, ale vyjadřují pouze to, jak by dopadly, 

kdyby se konaly v daném čase. Chybná interpretace výzkumů veřejného mínění 

v médiích může mít dopad na konečné rozhodnutí voličů.  

 

3.1 Předvolební výzkumy veřejného mínění 

Předvolební výzkumy jsou speciálním typem výzkumů veřejného mínění, při 

kterém jsou formou dotazování potenciálních voličů zjišťovány jejich preference 

politických stran či jednotlivých kandidátů. Předvolební výzkumy jsou atraktivní 

složkou předvolebního zpravodajství a v období před volbami jsou médii četně 

prezentovány. Hlavním problémem, se kterým se předvolební výzkumy potýkají, je 

otázka, jak interpretovat získaná data, přičemž problémy se vyskytují zejména 

s nerozhodnutými voliči, tzn. těmi, co ještě neví, jestli k volbám půjdou, a nevoliči. Aby 

bylo možné porovnávat výsledky průzkumů jednotlivých agentur mezi sebou a aby byla 

použitá metodologie jasnější, iniciovalo sdružení SIMAR v roce 2001 dohodu mezi 

třemi agenturami provádějícími dlouhodobá kontinuální šetření. Mezi tyto agentury 

patří CVVM, ppm factum a STEM. Byly definovány čtyři základní produkty: stranické 

preference, voličské preference, stranické sympatie a volební prognóza.  

 

3.1.1 Stranické preference 

Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru 

všech občanů s volebním právem, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho 

by volili. Výzkumy poskytují informaci o postoji celé české dospělé populace a ne 

pouze těch, kteří nakonec skutečně k volbám přijdou. Respondentům jsou pokládány 

dvě otázky: 1) „Představte si, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké 
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sněmovny. Šel byste volit?“; 2) „Kterou stranu byste volil?“  (SIMAR 2001) V případě 

tohoto výzkumu je třeba zdůraznit, že se nejedná o šetření, které by mělo odhadnout 

přesný výsledek voleb, protože je do výzkumného vzorku zahrnuta i více než třetina 

populace, která k žádné politické straně neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se 

voleb.  

 

Po volbách v roce 2006 ve snaze o další zjednodušení orientace ve výzkumech 

veřejného mínění SIMAR inicioval další dohodu, podle které musí každá zpráva 

obsahovat stranické preference a volební model, přičemž definice prvního ze zmíněných 

zůstala stejná jako v dohodě z roku 2001 a volební model má uvádět předpokládané 

výsledky voleb a nahradit tak volební prognózu (Chytilek 2010: 134). 

 

3.1.2 Voličské preference 

Voličské preference vyjadřují „podíl osob, které preferují určitou politickou 

stranu, ze souboru dotázaných, kteří svou volební účast při výzkumu nevyloučili. Součet 

100% budou u tohoto údaje tvořit příznivci jednotlivých politických stran a lidé, kteří 

hodlají volit, ale v době realizace výzkumu nevěděli, na kterou stranu se přiklonit. Lidé, 

kteří svou účast ve volbách vyloučili, budou z výpočtu vyloučeni.“ (SIMAR 2001) Jedná 

se v podstatě o stranické preference očištěné o respondenty, kteří uvedli, že se voleb 

nehodlají zúčastnit vůbec.  

  

3.1.3 Stranické sympatie  

Stranické sympatie vyjadřují „podíl osob, které buď preferují určitou politickou 

stranu, nebo jí v případě pochybnosti vyjadřují alespoň sympatie. Součet 100% tvoří 

sympatizanti jednotlivých politických stran, lidé, kteří se nedovedou rozhodnout, se 

kterou stranou sympatizují, a lidé, kteří s žádnou stranou nesympatizují.“ (SIMAR 

2001) Posláním tohoto výzkumu je přinést obraz o sympatiích k politickým stranám u 

co nejširší části veřejnosti. Pro zpřesnění celkového obrazu je k standardizovaným 

otázkám z výzkumu stranických preferenci připojen ještě jeden dotaz: „I když zatím 

nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? 

Pokud ano, která to je?“ (Lebeda, Krejčí, Leontiyeva 2005) Metodologie je nastavená 

tak, aby cíleně redukovala počet nekonkrétních odpovědí.  
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3.1.4 Volební prognóza 

Volební prognózy mají předpovědět volební výsledek a pouze tento výzkum se 

může srovnávat se skutečnými výsledky. V některých případech se opět jedná o 

jednoduché přepočty odpovědí na otázku, kterou stranu by respondent volil. Z výpočtu 

bývají vyloučeny všechny druhy odpovědí, které jsou neslučitelné s hlasováním ve 

skutečných volbách, tzn. vyřazeni jsou ti respondenti, kteří se k volbám nechystají nebo 

váhají, a pochopitelně i ti, co nevědí, koho budou volit, nebo se hlásí ke straně, která ve 

volbách nekandiduje (Lebeda, Krejčí, Leontiyeva 2005). Data bývají významným 

způsobem upravována a vážena s cílem odstranit zkreslující faktory. Snaha o bližší 

definici metodiky volebních prognóz je velice komplikovaná, protože know-how 

jednotlivých výzkumných agentur je pochopitelně střeženo obchodním tajemstvím.  

 

3.1.5 Exit poll 

Exit poll je anonymní dotazování respondentů systematicky vybíraných 

bezprostředně po odchodu z volební místnosti, které probíhá v průběhu samotných 

voleb. Hlavním cílem těchto výzkumů je vyhovět požadavkům médií na volební 

zpravodajství, poskytnout co nejdříve nejpřesnější výsledky voleb v podobě jednoduché 

tabulky, vygenerovat data o situaci v budoucím parlamentu a zjistit další údaje o 

voličích a důvodech jejich rozhodnutí (Lebeda, Krejčí, Leontiyeva 2005). Výzkum je 

cenným zdrojem informací k sociodemografickému profilu voličů jednotlivých stran. 

Odpovědi z dotazování jsou obvykle zpracovány přímo ve volebním studiu, a jakmile to 

zákon dovolí5, výsledky se objeví na obrazovce pod pojmem „volební prognóza“.  

 

3.1.6 Volební potenciál 

Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by strana mohla v současnosti 

hypoteticky získat, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří její volbu reálně 

zvažují a nevylučují účast u voleb (Šubrt 2000: 186). Metodika výzkumu je 

matematickým konstruktem, který by měl při současném stavu velkého počtu váhajících 

nerozhodnutých voličů věrněji a komplexněji odrážet volební uvažovaní české 

                                                 
5 V řadě zemí zákon nedovoluje zveřejnit výsledky před koncem voleb. Důvodem toho 

je přesvědčení, že zveřejnění výsledků by mohlo významně ovlivnit rozhodování voličů, 

kteří zatím nehlasovali.  
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populace. Součet volebních potenciálů stran je více než 100%, protože respondent, který 

se rozhoduje například mezi dvěma stranami a vážně zvažuje jejich volbu, je jejich 

potenciálním voličem a vstupuje tak do volebního potenciálu obou stran. Právě z toho 

důvodu je nutné chápat výsledky jednotlivých potenciálů pro každou politickou stranu 

odděleně.  

 

Tento typ předvolebního výzkumů vznikl zejména pro potřeby České televize 

kvůli jejich modelu předvolebních debat. Zpravodajství veřejné služby musí zajistit co 

největší pluralitu názorů, na druhou stranu technické možnosti vysílání jsou omezené, 

co se omezeného počtu řečníků týče. Původním klíčem pro pozvání zástupců 

politických stran do televizní debaty byly výsledky volebního modelu, nicméně Česká 

televize se poměrně oprávněně setkávala s kritikou, že zejména u malých stran nejsou 

tyto výsledky zcela relevantní. Tato kritika byla o to silnější, když se výsledky dvou 

agentur, které výzkumy zajišťovaly, poměrně lišily. Česká televize se proto uchýlila 

k metodologii volebního potenciálu, který zachovává logiku média jako 

zprostředkovatele volebních argumentů. Mizí tak paradox, že kritériem výběru pro 

debatu, která spolurozhoduje o volebním zisku, je samotný ukazatel odhadu zisku 

v hypotetických volbách – tzn. volební model. V tomto případě je tomu zcela naopak – 

do debaty se dostávají strany a hnutí, které mají větší šanci (potenciál) uspět i díky 

tomu, když budou přesvědčivě argumentovat v debatách.6 

 

3.2 Etické aspekty výzkumu veřejného mínění 

Hlavní pozornost na zvyšování kvality služeb a dodržování kvalitativních, 

etických i metodických standardů věnuje výzkumům veřejného mínění neziskové 

sdružení předních agentur výzkumu trhu SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu), 

který vychází z pravidel ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing 

                                                 
6 Mezi další výhody metodologie volebního potenciálu patří: nenucení nerozhodnutých 

respondentů k výběru jedné strany; nediskriminuje strany, které jsou reálně zvažované, 

ale nejsou v tzv. top of mind; může neutralizovat sociálně nežádoucí odpověď (mezi 

dvěma možnostmi mizí bariéry); do ukazatele vstupuje více respondentů než 

v klasickém volebním modelu; nediskriminují se malé strany, které často mají potenciál 

na překročení 5% hranice, ale volební model jejich nejpravděpodobnější aktuální zisk 

může situovat těsně pod 5% hranici, což může být chybně a předčasně chápáno jako 

signál malých šancí na vstup do Poslanecké sněmovny (Týmová 2016).  
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Research). Potřebnost SIMARu se ukázala nejen v podobě kontrolního orgánu7, ale také 

v momentě, kdy každá výzkumná agentura zabývající se volebními výzkumy používala 

vlastní terminologii, která byla matoucí a velice nepřehledná. Sdružení SIMAR 

iniciovalo v roce 2001 dohodu mezi třemi agenturami8, které se věnovaly kontinuálnímu 

výzkumu volebních preferencí, a stanovil jednotnou terminologii.  

                                                 
7 Jako například v kauze s výzkumnou agenturou SANEP, která byla SIMARem veřejně 

vyzvána k nezávislé kontrole, protože byla obviněna z toho, že výzkumy, které agentura 

médiím dodává, mají malou nebo žádnou vypovídající hodnotu kvůli nedodržování 

správné metodologie. Tato kauza se týkala zejména politického výzkumu a agentura 

byla obviněna z falšování výsledků. Viz otevřený dopis SIMAR vyzývá SANEP: Nechte 

si provést nezávislou kontrolu svých výzkumů (dostupný z 

http://simar.cz/assets/media/Hot-

news/Otevřený%20dopis%20profesn%C3%ADho%20sdružen%C3%AD%20výzkumný

ch%20agentur%20pro%20výzkum%20trhu%20a%20veřejného%20m%C3%ADněn%C

3%AD%20SIMAR%20%20agentuře%20SANEP.pdf) 
8 Jednalo se o agentury CVVM, STEM a ppm factum (dříve TNS Factum).  

http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
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4 Mediální účinky výzkumů veřejného mínění  

Výzkumům veřejného mínění se zjišťováním kvantifikovaných výsledků – a 

hlavně jejich zveřejňováním v médiích – dostává postavení reprezentanta veřejnosti a 

tím se stávají významným nástrojem výkonu moci (Jirák, Köpplová 2009: 197). Gallup 

(1948) to vysvětluje následovně: „Moderní výzkum veřejného mínění representativní 

metodou může činit rozdíl, a skutečně činí rozdíl mezi popularitou kandidátů a 

popularitou jednotlivých námětů. Výzkumem lze zjistiti, které názory kandidáta 

veřejnost přijímá a které odmítá.“ (1948: 22) Podle zveřejněných výsledků výzkumů 

může totiž člen společnosti korigovat své představy souhlasem či odmítavým postojem, 

ale stále s vědomím, že tyto výsledky reprezentují postoj prostředí, ve kterém žije. 

Veřejnost (nebo také publikum), tak přestává být pouze příjemcem a uživatelem médií, 

ale stává se i subjektem a tématem mediální komunikace (Jirák, Köpplová 2009: 199). 

Výzkumy veřejného mínění se tak stále více stávají významným prostředkem 

politického boje a politické manipulace a jejich výsledky a způsob prezentace 

předmětem kalkulace a systematického ovlivňování, které má tendenci upřednostňovat 

silné a vylučovat populární názory, pokud jsou v rozporu se silnými zájmy (Lewis 2001: 

45).  

 

Koncepce masové komunikace zpočátku předpokládaly, že sdělovací prostředky 

působí přímo na všechny jednotlivé příslušníky veřejnosti9, avšak záhy se ukázalo, že ne 

všechny výzkumy potvrzují vliv těchto prostředků, některé výzkumy dokonce ukázaly, 

že prostředky masové komunikace jsou samy o sobě relativně slabým faktorem 

působení na již pevně zformované postoje (Šubrt 2000: 31).  

 

Klíčový význam ve vývoji názorů na masovou komunikaci je přisuzován Paulu 

F. Lazarsfeldovi (1965), který ve své knize The people’s choice postuloval hypotézu o 

dvoustupňovém komunikačním toku. Lazarsfeldovi šlo především o to zjistit, co vede 

voliče ke konkrétnímu volebnímu rozhodnutí. Při zkoumání tohoto problému využil 

nového způsobu dotazování prostřednictvím panelu s cílem ověřit vliv politické 

kampaně a masových prostředků na rozhodování voličů. Důkazů o tom, že by samotná 

                                                 
9 Dané pojetí je někdy také označováno jako „model injekční jehly“ – jednotlivci je 

přímo „vpíchnuto“ určité sdělení a poté se pozoruje, zda jej ovlivní či nikoliv.  
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kampaň ovlivnila změnu v hlasování lidí, bylo velice málo, avšak to neznamenalo, že by 

kampaň měla nulový účinek. Její efekt spočíval především v tom, že u řady občanů 

upevnila původní volební záměr a u jiných zaktivizovala jejich latentní sklony. Ukázalo 

se, že efekt volební kampaně souvisí s tím, že lidé volí skupinově a že jejich 

rozhodování ovlivňují opinion leaders, neboli názoroví vůdci. To znamená, že veřejné 

mínění se často vytváří tak, že se ideje šíří z komunikačních prostředků k vůdcům 

veřejného mínění (opinion leaders) a poté od nich k méně aktivním skupinám 

obyvatelstva (Lazarsfeld 1965). Ve svých pozdějších pracích Lazarsfeld dospěl 

k závěru, že každá socioekonomická skupina má vlastního opinion leadera, který hraje 

důležitou roli při určování postojů členů této skupiny. Tyto osoby nejsou vždy 

soustředěny na vrcholcích společenských či politických pyramid, ale jsou roztroušeni 

v celé populaci s tím, že ne vždy uplatňují svůj vliv ve všech tematických oblastech, ale 

mají spíše monotematický ráz.  

 

4.1 Spirála mlčení 

Spirála mlčení je koncept německé badatelky Elisabeth Noelle-Neumannové, 

která formulovala tezi o silných mediálních účincích. Klíčovou roli v něm hraje mluvení 

a mlčení, respektive připravenost mluvit nebo mlčet, která rozhoduje o názorovém 

klimatu (Šubrt 2000: 36). Teorie vychází z lidské potřeby omezovat kognitivní 

disonanci a posilovat konsensus ve společnosti. Lidé nejsou příliš ochotní vyjadřovat 

svoje postoje, pokud cítí, že tyto postoje odporují postojům převažujícím ve společnosti 

nebo alespoň v jejich okolí, přičemž masová média jsou faktor, který za své okolí 

považují, a proto významně ovlivňuje podobu převažovaných postojů (Noelle-

Neumannová 1973, citováno z Jirák, Köpplová 2009: 344). Teorie tedy vychází 

z předpokladu, že mezi antropologické konstanty chování člověka patří snaha předejít 

izolaci od ostatních lidí a přizpůsobovat se úsudkům, které skutečně nebo domněle 

převažují (Jirák, Köpplová 2009: 197). Noelle-Neumannová si pojem spirály nevybrala 

náhodně, popisuje jí roztáčející se proces, který začíná v bodě, kdy existuje názor, který 

není veřejně vyslovován a protože lidé, kteří tento názor zastávají, vědí, že se nejedná o 

názor, který by bylo vhodné vyslovovat, volí raději mlčení (Šubrt 2000: 37). Názor se 

tak oslabuje a mlčení se šíří. To zároveň znamená, že roste síla názoru, který je 

vyslovován veřejně.  
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Na myšlenku existence spirály mlčení Noelle-Neumannovou přivedly poznatky 

z předvolebních výzkumů, v nichž byl zaznamenán jev, který se označuje jako last-

minute swing, tzn. změna na poslední chvíli (Šubrt 2000: 37). Tento jev se ukázal na 

vzorku lidí, kteří tvrdili, že budou volit určitou politickou stranu, ale na poslední chvíli 

svoje stanovisko změnili a rozhodli se zvolit jinou politickou stranu.  

 

4.2 Možné účinky na voliče 

Politologové stejně jako volební stratégové si kladou otázku, jak jsou mediované 

volební kampaně účinné a jak mohou ovlivnit rozhodování voličů. Média určují témata, 

o nichž se mluví, zatímco jiná odsouvají do pozadí a nastolují agendu, již mají voliči 

považovat za důležitou. Oslabují se pevná voličská jádra stran a počet voličů, kteří jsou 

dlouhodobě rozhodnuti pro jednu stranu, klesá. Voliči jsou méně předvídatelní ve svých 

volebních preferencích, současně jsou však závislejší na toku informací obsažených 

v kampani, proto se někteří teoretici domnívají, že kampaně ovlivňují rozhodování 

voličů především v tom směru, že jim pomáhají dotvářet názory k politickým událostem 

a tématům a formují také jejich posuzování politických stran (Bradová, Lebeda 2007: 

129). Zatímco mnohé studie již empiricky prokázaly, že volební kampaně mají vliv na 

rozhodování voličů i na výsledek voleb, míru tohoto vlivu se prozatím prokázat 

nepodařilo.  

 

V České republice se účinky volebních kampaní na voliče politologové doposud 

nezabývali, ačkoli jde o důležité téma z hlediska hodnocení voleb, volebního chování a 

marketingových strategií oslovení voličů. Ani Eva Bradová a Tomáš Lebeda (2007), 

kteří ve své studii porovnávali chování nerozhodnutých a rozhodnutých voličů, a kde se 

snažili objasnit míru vlivu, jakou na ně mohou kampaně mít, nedošli k jednoznačnému 

závěru. Respondenti ve studii deklarovali, že volební kampaně příliš nesledují, protože 

jim neposkytují dostatek informací. Tím zároveň nebyl vyvrácen původní předpoklad o 

tom, že i přesto jsou náchylnější k vlivům kampaně, protože nemají dotvořený politický 

názor – ten si vytvářejí na základě nahodilejších a krátkodobějších faktorů, než je tomu 

u rozhodnutých voličů, a díky tomuto menšímu zájmu o politiku a menší znalosti 

mohou více podlehnout dobře připravené marketingové strategii volebních kampaní 

(Bradová, Lebeda 2007). 
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Mezi dva často popisované a v odborné literatuře zmiňované efekty možného 

působení mediovaných výzkumů veřejného mínění jsou bandwagon efekt a underdog 

efekt. S konceptem bandwagon efektu přišel Paul Felix Lazarsfeld a aplikoval ho na 

situaci, kdy se snažil vysvětlit náhlou změnu voličských preferencí těsně před volbami. 

Lidé, kteří dosud tvrdili, že budou volit určitou politickou stranu, změní na poslední 

chvíli své rozhodnutí a zvolí jinou politickou stranu. Lazarsfeld se domnívá, že to může 

být zapříčiněno zveřejněním průzkumu veřejného mínění, zejména tedy prognóz 

výsledků voleb, který má do určitě míry vliv na rozhodování voličů. Mnozí jedinci 

navzdory původní preferenci volí nakonec tu stranu, jejíž vítězství se podle průzkumů 

předpokládá. To znamená, že bandwagon efekt vyjadřuje touhu voličů být na straně 

vítězů a „jet na vagoně s kapelou“, tedy být mezi těmi, kteří vyhráli (Kunštát 2004: 41).  

 

Noelle-Neumannová reaguje na Lazarsfeldův koncept polemicky a vysvětluje si 

celou věc jinak. Tvrdí, že nejde o to být mezi vítězi, ale zejména jde o to nebýt sám, 

neizolovat se svým názorem od ostatních (Šubrt 2000: 37). 

 

V přímém protikladu stojí underdog efekt. Tento efekt popisuje situaci, kdy 

nerozhodnutí voliči nepodpoří pravděpodobného vítěze, nýbrž slabšího protivníka.  

 

Mediovaný průzkum veřejného mínění může rozhodnout volby a to zvláště 

v případě, kdy jsou výsledky těsné. Týká se to zejména té situace, kdy některá 

z menších stran překročí pětiprocentní hranici a tím dostane větší mediální prostor a 

možnost větší podpory u voličů, čímž zvyšuje svoje šance. V každém případě i průzkum 

veřejného mínění určuje agendu, o které se bude mluvit.  

 

4.3 Nastolování agendy 

Základní hypotéza nastolování agendy formulovaná McCombsem a Shawem 

zní: „Masová média nastolují agendu pro každou politickou kampaň tím, že ovlivňují 

míru důležitosti názorů k politickým tématům.“ (McCombs, Shaw 1972: 177). 

Nastolování agendy je funkcí masových médií, která pomocí určitých témat ovlivňují 

postoje veřejnosti (Nečas 2006: 79). Dearing a Rogers (1996) vymezují koncept 

konkrétněji: „Proces nastolování agendy je neustálou soutěží mezi těmi, kteří se snaží 

prosadit témata. Neustálou soutěží o získání pozornosti mediálních profesionálů, 
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veřejnosti a politických elit. Koncept agenda-setting nabízí vysvětlení, proč jsou 

informace o některých tématech, a ne o ostatních, dostupné veřejnosti; jak je 

informováno veřejné mínění; a proč se vybraná témata stávají předmětem politických 

akcí, zatímco jiná nikoliv.“ (1996: 1-2) 

 

Dearing a Rogers diferenciovali proces nastolování agendy do tří hlavních 

segmentů: mediální agendy, veřejné agendy a politické agendy. Mediální agenda má 

hlavní závislou proměnnou v důležitosti tématu v rámci masmediálního prostoru, 

veřejná agenda se zabývá souborem témat v rámci veřejnosti a politická agenda se 

zajímá o politické akce, které se týkají témat, jež částečně mohou být reakcí na mediální 

a veřejnou agendu (Dearing, Rogers 1996: 5). Podle autorů zahájil Maxwell McCombs 

svojí Chapel Hill Study z roku 1972 tradici výzkumů veřejné agendy; částečně nezávisle 

na této tradici se začaly rozvíjet výzkumy politické agendy, iniciované především 

politology a sociology; a výzkumy mediální agendy jsou novodobější záležitostí, 

souvisí se zájmem o zkoumání způsobů, jakými se témata stávají součástí mediálních 

obsahů (Nečas 2006: 83). 

 

Přímý vliv masových médií na politickou agendu lze podle Dearinga a Rogerse 

dokumentovat pouze v závislosti na nastavení veřejné agendy (Dearing, Rogers 1996). 

To znamená, že média ovlivňují politickou agendu přímo i nepřímo skrze veřejnou 

agendu. Mezi hlavní zjištění z oblasti výzkumů na toto téma patří především cirkularita 

vzájemného ovlivňování, která funguje tak, že mediální agenda většinou nepřímo 

ovlivňuje politickou skrze veřejnou agendu a je zřejmé, že politici běžně používají 

média k nastolování veřejné agendy (Nečas 2006: 87).  
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5 Metodologie výzkumné části 

5.1 Výzkumné otázky a cíle výzkumu  

Výzkumná část diplomové práce se zaměřuje na funkci a význam výzkumů 

veřejného mínění v politické straně TOP 09. Zaměřuje se na období před a po krajských 

volbách v roce 2016, tzn. v období duben-říjen 2016. Krajské volby byly vybrány 

záměrně, protože se jedná o poslední celorepublikové volby, u kterých bylo možné 

v celistvosti zmapovat, jak výzkumy veřejného mínění pomohly straně zformovat 

volební strategii.  

 

Výzkumné otázky, na které diplomová práce hledá odpovědi, jsou: 

 Jak se politická strana staví k mediovaným výzkumům veřejného mínění?  

 Jak s nimi pracuje?  

 Zadává si politická strana vlastní výzkumy veřejného mínění?  

 Kdo je zadává a je za ně zodpovědný? 

 Jaké typy výzkumů jsou zadávány?  

 Jak probíhá zadání výzkumu? 

 Formulují výzkumné agentury v závěrečných zprávách doporučení?  

 Jakého typu?  

 Jak se v politické straně pracuje s výsledky výzkumu?  

Výzkum si klade za cíl zjistit, jak funguje výzkumný proces v politické straně. Cílem 

výzkumu je podat komplexní popis zkoumaného případu.  

 

5.2 Kvalitativní výzkum 

V praktické části se práce opírá o kvalitativní metodologii. Kvalitativní výzkum 

se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s terénem nebo situací jedince či 

skupiny jedinců (Bogdan, Bikler 2007: 4). Tyto situace jsou obvykle banální nebo 

normální, reflektují každodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací. 

Výzkumník se snaží získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho kontextovou 

logiku, na explicitní a implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti (Bogdan, Bikler 

2007:6). V případě kvalitativního výzkumu se málo využívají standardizované metody 
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získávání dat. Typy dat představují přepisy terénních poznámek z pozorování a 

rozhovorů, fotografie, audio a videozáznamy, deníky, osobní komentáře, poznámky, 

úřední dokumenty, úryvky z knih a všechno to, co nám přibližuje všednost zkoumaného 

objektu.  

 

Kvalitativní výzkumník v typickém případě vybírá na začátku výzkumu téma a 

určí základní výzkumné otázky (Hendl 2016: 48). Otázky může modifikovat nebo 

doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy 

kvalitativní výzkum považuje za emergentní nebo pružný typ výzkumu. V průběhu 

výzkumu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy a nová rozhodnutí, jak 

modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při sběru dat a jejich analýze. 

Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení 

výzkumných otázek, používá induktivní logiku (Disman 2011: 287). Analýza dat a 

jejich sběr probíhají současně – výzkumník sbírá data, provede jejich analýzu a podle 

výsledků se rozhodne, která data potřebuje, a začne znovu se sběrem dat a jejich 

analýzou. Během těchto cyklů výzkumník své domněnky a závěry přezkoumává. 

Standardizace je v kvalitativním výzkumu slabá, a proto má tento typ oproti 

kvantitativnímu výzkumu poměrně nízkou reliabilitu. Na druhou stranu si slabá 

standardizace, volná forma otázek a odpovědí nevynucuje taková omezení, jaká existují 

v kvantitativním výzkumu, proto potenciálně může mít kvalitativní výzkum vysokou 

validitu (Disman 2011: 287).  

 

5.2.1 Případová studie 

Případová studie je zaměřena na detailní studium jednoho nebo několika málo 

případů. Zatímco se ve statistickém šetření shromažďuje relativně omezené množství 

dat od mnoha jedinců nebo případů, v případové studii jde o zachycení složitosti 

případu, o popis vztahů v jejich celistvosti (Hendl 2016: 102). Hodnota případové studie 

v sociálněvědním výzkumu závisí na tom, jak dobře je zaostřená. Při jejím vyhotovení 

předpokládáme, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným 

podobným případům (Hendl 2016: 102). Z těchto důvodů byla zvolena tato kvalitativní 

metoda jako nejvhodnější pro účely mé diplomové práce.   
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Americký sociální vědec Robert K. Yin (2014), jenž svými metodologickými 

úvahami přispěl k rehabilitaci tohoto metodologického konceptu, definuje případovou 

studii jako strategii pro zkoumání předem určeného jevu v přítomnosti v rámci jeho 

reálného kontextu, a to zvláště když hranice mezi jevem a kontextem nejsou zcela jasné. 

Podle Yina obecně platí, že v mnoha případech lze v dané výzkumné situaci aplikovat 

všechny výzkumné strategie, z nichž každá má své pro a proti, a to závisí na třech 

podmínkách: 

1. typ výzkumné otázky; 

2. kontrola probíhajících událostí; 

3. zaměření na současné nebo minulé události. 

Obecně tedy platí, že chce-li výzkumník aplikovat metodu případové studie, musí 

dodržet následující kritéria: 

 pokládat otázky typu „jak“ a „proč“, 

 nemít vliv na průběh událostí, 

 zaměřit se na přítomný jev v rámci jeho reálných kontextů (Yin 2014). 

Případová studie kombinuje a používá nejrůznější techniky sběru informací. 

Nejvhodnější jsou pro ni kvalitativní metody, ale dokáže využívat i ty kvantitativní, 

které mohou sloužit jako její doplněk. Nejběžnějšími technikami jsou analýza 

dokumentů10 ve spojení s přímým pozorováním v dané komunitě, případně 

s nestandardizovaným rozhovorem (Linhart, Vodáková, Petrusek 1996: 143). 

 

Hendl zmiňuje fakt, že se uznávají tři důvody, proč provádět případové studie: 

1. případovou studií se můžeme hodně naučit o dosud neznámé speciální situaci; 

2. pouze případová studie nám pomůže porozumět důležitým aspektům 

problematické oblasti výzkumu - tato přednost se zvláště projevuje 

v komplexních situacích sociálního života; 

3. případová studie může být vhodným doplňkem k jiným způsobům výzkumu; 

provede se např. před statistickým šetřením za účelem lepšího zaměření 

kvantitativního výzkumu (Hendl 2016: 110). 

Za problémy případové studie se považují potíže s prokazováním příčinných souvislostí 

a potíže se zobecnitelností na celou populaci (Hendl 2016: 111). 

                                                 
10 V tomto případě zejména historických pramenů, ale i statistik, osobních dopisů, 

úředních záznamů apod.  
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5.3 Metoda získávání dat 

Ambicí mého výzkumu je poskytnout co nejkomplexnější pohled na využívání 

výzkumů veřejného mínění v politické straně a zároveň poskytnout odpovědi na 

stanovené výzkumné otázky. Výzkum zkoumá jeden konkrétní příklad jedné politické 

strany, přičemž se svoji analýzou soustřeďuje na poslední volby, které bylo možné 

zmapovat ve své komplexnosti, a to na volby do krajských zastupitelstev, které se 

konaly 7.-8. října 2016. Vzhledem k tomu, že výzkum zkoumá jeden konkrétní případ, 

klade si za cíl ukázat to, jak funguje výzkumný proces v politické straně, jaké informace 

výzkum straně přináší, jaká doporučení formuje výzkumná agentura a zdůraznit význam 

těchto výzkumů, který byl již naznačen v teoretické části. Neklade si za cíl komparaci 

s jinými případy nebo hledání obecně platných skutečností, které by následně mohly být 

převedeny a zobecněny na fungování všech politických stran.  

 

Využití více metod výzkumu a technik sběru je, jak již bylo naznačeno výše, pro 

případovou studii charakteristické. V tomto výzkumu se bude konkrétně jednat o 

analýzu dokumentů a polostrukturované rozhovory.  

 

5.3.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Na základě studia odborné literatury a seznamu výzkumných otázek byl sestaven 

seznam tematických okruhů, který měl sloužit jako osnova připraveného dotazování. 

Polostrukturovaný rozhovor s volebním manažerem TOP 09 Jaroslavem Poláčkem se 

uskutečnil 30. ledna 2017 v prostorách celostátní kanceláře TOP 09 v Michnově paláci a 

trval 150 minut. Vzhledem k tomu, že se během zpracování rozhovoru a analýze 

dokumentů, objevila řada otázek, druhý rozhovor se uskutečnil 28. března 2017. 

Z důvodu časové tísně a pracovního vytížení trval pouze 20 minut. Při tomto časovém 

úseku nebyl dostatečný prostor k zodpovězení všech dotazů. Třetí a poslední rozhovor 

se konal 10. května 2017 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, trval necelých 30 minut.  

 

Při prvním rozhovoru mluvil informátor zcela spontánně, vysvětlil mi historii, 

proces zadávání i typologii jednotlivých výzkumů. Na tematické okruhy, které nebyly 

spontánně zmíněny jsem se doptávala samostatně. Vzhledem k cíli získat co nejvíce 

informací o výzkumech v politické straně, nebyl účastník výzkumu ani jednou přerušen 
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či od tématu odveden, při druhém a třetím rozhovoru odpovídal na předem připravené 

dotazy. 

  

Záznam dat v kvalitativním výzkumu je obtížný nejen proto, že žádné předem 

připravené kategorie neexistují, ale především pro mnohadimenzionálnost tohoto 

výzkumného procesu (Disman 2011: 311). Rozhodnutí o výběru jedinců, 

shromažďování dat, jejich analýza, verifikace toho, co jsme slyšeli, metodická 

rozhodnutí o dalších krocích, to vše je prováděno simultánně a musí být zachyceno 

v záznamu. Jen tak může výzkumník dokumentovat validitu použitých postupů. 

Kvalitativní výzkumníci používají pro takový záznam termín „field notes“, terénní 

poznámky. Jde o chronologický záznam toho, co se děje ve zkoumaném prostředí. 

(Disman 2011: 312). V případě prvního a druhého rozhovoru nebyl pořízen hlasový 

záznam, ale pouze terénní poznámky, z důvodu vytvoření důvěrné atmosféry 

v dotazování a možnosti tak získat více informací bez stresu z nahrávání. K třetímu 

rozhovoru, který obsahoval velmi konkrétní dotazy k použitým postupům a následným 

procesům, které vzešly z analýzy dokumentů, byl pořízen hlasový záznam.  

 

5.3.2 Analýza dokumentů 

Podkladem pro analýzu byly dokumenty, které nejsou veřejně dostupné a které 

byly poskytnuty přímo politickou stranou pro účely této diplomové práce. Konkrétně 

jsem vycházela z těchto dokumentů: 

 Dotazník k výzkumu Identifikace volebních témat a vymezení potenciální 

voličské skupiny TOP 09, 

 Závěrečná zpráva z výzkumu Identifikace volebních témat a vymezení 

potenciální voličské skupiny TOP 09, 

 Dotazník k výzkumu Povolební výzkum po krajských volbách 2016, 

 Závěrečná zpráva z výzkumu Povolební výzkum po krajských volbách 2016, 

 Dotazník k výzkumu Pretest kampaně TOP 09 pro krajské volby, 

 Závěrečná zpráva z výzkumu Pretest kampaně TOP 09 pro krajské volby. 

Analyzovaná data pocházejí ze tří výzkumů, která pro politickou stranu TOP 09 

realizovala výzkumná agentura Focus.  
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5.4 Analýza dat  

Podle Yina se při zjišťování validity případové studie drží běžných kritérií 

pozitivisticky pojatého empirického výzkumu, mezi které patří: 

 konstruktová validita – tzn. využití více zdrojů dat, zaměření se na vytvoření 

zdůvodněného řetězce evidence pomocí vhodných dat a komunikativní 

validizaci, tj. odsouhlasení části zpráv informátory z terénu;  

 interní validita – správná identifikace příčinných řetězců, navržení explanace a 

použití logického modelu fungování případu; 

 externí validita – vymezení možnosti přenositelnosti závěrů a zobecnění; 

 reliabilita – prokázání možnosti stejných závěrů, pokud by se studie zopakovala 

(Yin 2014). 

 

Analýza byla konstruována z polostrukturovaných rozhovorů, které sloužily 

zejména k popsání obecných věcí ve smyslu funkce výzkumů veřejného mínění ve 

straně, typy prováděných výzkumů, percepce mediovaných výzkumů veřejného mínění 

a další, a v případě konkrétního zaměření se na výzkumný proces před volbami do 

krajských zastupitelstev byly nejprve pečlivě zanalyzovány výše uvedené dokumenty, 

v nichž byly určité části, které se jevily jako nejasné a zasluhující si doplnění, dodatečně 

okomentovány volebním manažerem. Analýza byla konstruována od obecně platných 

pravidel až po konkrétní případy, které byly řazeny pomocí časové osy, tzn. výzkumy, 

které se zadávaly nejdříve, byly uvedeny jako první. Výsledná analytická část byla 

volebním manažerem odsouhlasena.  

 

Interní validita byla předznamenána teoretickou částí v kapitole 2 o politické 

komunikaci, konkrétně pak v části 2.3 o politickém marketingu. V této kapitole byla 

nastíněna profesionalizace politické komunikace a využívání metod politického 

marketingu, které vede k využívání výzkumů veřejného mínění jako nástroje 

k vytvoření efektivní volební strategie. 

 

Ambicí mého výzkumu bylo zmapování využití výzkumů veřejného mínění pro 

tvorbu volební strategie ve své úplnosti, proto nemohu s jistotou potvrdit reliabilitu 

celého výzkumu, tzn. nedá se jednoznačně říci, že ve všech politických stranách se 

pracuje s výzkumy obdobným způsobem. Ve studii Volební kampaně 2013 Králová 
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zmiňuje, že politické strany nechtěly sdělovat podrobnosti o angažovanosti externích 

odborníků (Králová 2014: 61). Externí validitu lze ale zčásti potvrdit jednak 

z komunikace politických stran v médiích nebo na sociálních sítích, kde výsledky svých 

interních výzkumů mnohdy prezentují, ale také z tvrzení Voželníkové a Konráda 

(2014), kteří ve svém článku Témata kampaní, kde se zabývají hledáním jednotících 

témat pro předčasné volby, zmiňují hojné využití průzkumů v politickém hnutí ANO a 

Úsvit (2014: 44-45).  
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6 TOP 09 

Zárodky vzniku politické strany TOP 09 sahají až do roku 2006, kdy se politická 

strana KDU-ČSL ocitla v krizi, nejen kvůli výraznému poklesu preferenčních hlasů ve 

volbách do Poslanecké sněmovny. Tato krize otřásla autoritou a sebevědomím jejího 

předsednictva. Tehdejším předsedou strany byl Miroslav Kalousek, který v té době 

zastával i post ministra financí. Koaličním partnerem se po volbách v roce 2006 stala 

ODS a Strana zelených, ODS však začala vyjednávat s ČSSD a v této době se objevila 

informace o tom, že součástí dohod těchto dvou velkých stran by mělo být přijetí 

reformy volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny, který by (možná) 

oslabil pozici malých stran (Havlík 2010). Kalousek se proto rozhodl pro spolupráci na 

vytvoření vlády s ČSSD s podporou komunistů, což vyvolalo v KDU-ČSL vlnu nevole. 

Následkem toho bylo svolání mimořádného sjezdu strany, kde byl zvolen novým 

předsedou Jiří Čunek. To a jiné názorové nesrovnalosti ve směřování strany vedlo 

k odchodu Miroslava Kalouska s tím, že avizoval vznik strany nové. 

 

Vznik nové strany byl podmíněn podporou Karla Schwarzenberga, který v té 

době zastával post ministra zahraničních věcí za Stranu zelených a který se těšil velké 

oblíbenosti jak mezi veřejností, tak mezi samotnými politiky. Schwarzenberg přijal 

Kalouskovu nabídku a 26. září 2009 byla ministerstvem vnitra registrována nová 

politická strana konzervativního charakteru.  

 

Krátce po svém vzniku udělala TOP 09 další mimořádný krok, kterým bylo 

uzavření spolupráce s politickým hnutím Starostové a nezávislí a s dalšími šesti 

nezávislými senátory Klubu otevřené demokracie (Kalousek 2009). Senátní klub 

s názvem „TOP 09 a Starostové“ vznikl 22. července 2009. Dohoda o vzájemné 

podpoře byla podepsána do roku 2012 a následně prodloužena do roku 2017.  

 

Ustavující směn strany se konal 28. listopadu 2009. Zde si delegáti strany zvolili 

s mimořádně silným mandátem za předsedu strany Karla Schwarzenberga a prvním 

místopředsedou strany byl zvolen Miroslav Kalousek.  

 

Prvních voleb se TOP 09 účastnila v květnu 2010, kde získala 16,7% platných 

odevzdaných hlasů, ve vládě zasedla v koalici s ODS a stranou Věcí Veřejných. 
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V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 došlo k významnému 

poklesu – TOP 09 získala ve volbách 11,99% a přesunula se na stranu opozice. Další 

volby stranu čekají v tomto roce, v současnosti zveřejnila klíčový dokument pro 

budoucí rozvoj strany pod názvem „Vize 2030“, od které se odvíjí i její volební 

program.  

 

Název strany vychází z jejích základních principů a skládá se z počátečních 

písmen slov tradice, odpovědnost a prosperita, přičemž devítka na konci má připomínat 

revoluční rok 1989 a rok vzniku 2009. Strana se profiluje jako konzervativní, pravicová 

strana. Programově byla strana zaměřená na zodpovědnou regionální politiku a na 

evropskou integraci. V novém programovém prohlášení se strana zaměřuje na osm 

témat, jimiž jsou: vzdělaná společnost, moderní stát, bezpečí a zahraniční politika, 

moderní hospodářství, sociálně soudržná společnost, zdravotní péče, bezpečné a 

udržitelné finance a udržitelné životní prostředí.  
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7 Výzkumná část 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části (viz kapitola 2.5.) - politické strany 

využívají výzkumů veřejného mínění k pochopení politického prostředí a podle nich se 

řídí při tvorbě efektivní předvolební kampaně. Dobře stanovená marketingová strategie 

se podle Šímy opírá o tři základní a vzájemně provázané zdroje: a) analýzu (nebo 

alespoň uvědomění si) svých silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, b) analýzu 

trhu, c) analýzu konkurence (Šíma 2014: 15). Trhem je v případě politického 

marketingu myšlen elektorát. Výzkumem veřejného mínění se zjišťuje, jak jednotlivé 

části voličského spektra danou stranu přijímají a na jaká témata slyší, aby se určilo na 

koho, a s čím bude nejvhodnější cílit. Analýza konkurence se poté provádí zejména 

proto, aby se politická strana či hnutí dokázaly na politickém trhu poziciovat výhodně 

oproti politickým konkurentům (Šíma 2014: 16). Výzkumy a analýzy pomohou při 

definování strategie pro nadcházející volby. Tuto strategii ve většině případů definuje 

volební štáb v čele s volebním manažerem.   

 

7.1 Role volebního manažera 

Politické strany před volbami vytvářejí svoje vlastní volební týmy, jež vedou 

volební manažeři11, kteří dohlížejí na všechny oblasti kampaně a koordinují veškeré 

operace v jejím průběhu (Králová 2014: 53). Mezi jejich hlavní úkoly patří příprava 

volební strategie a následné vhodné zvolení nástrojů a metod k dosažení stanoveného 

cíle, ale mimo jiné také koordinace získávání finančních prostředků na kampaň, 

zajištění dostatečného mediálního pokrytí a reklamy či organizace dobrovolníků 

zapojených do kontaktní kampaně. Zatímco se kandidáti prezentují na veřejnosti a jsou 

neustále v kontaktu s voliči, volební manažer dohlíží ve volebním štábu na hladký 

průběh celé volební operativy. Králová (2014) zmiňuje fakt, že snadnější práci ve 

vytváření volebních týmů mají politické strany, které se účastní již několikátých voleb 

v řadě, protože členové těchto stran mají s vedením kampaně bohaté zkušenosti, navíc 

dlouhodobě pracují s externími firmami či specialisty v daných oblastech. Výhodou 

oproti novým stranám a politickým uskupením však nejsou pouze zkušenosti, ale 

                                                 
11 Z výzkumu Králové vyplývá, že jediná politická strana, ve které chyběla pozice 

volebního manažera, bylo hnutí ANO. Dá se říci, že tímto manažerem byl sám předseda 

a volební lídr hnutí Andrej Babiš, přičemž takováto situace byla dost neobvyklá. 
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zejména finance. Jejich příjem je zajištěn z účasti strany v Poslanecké sněmovně, 

Senátu či krajských zastupitelstvech a může být využit ve prospěch kampaně. Králová 

(2014) se ve svém výzkumu volebních týmů vybraných českých politických stran 

zmiňuje o nesdílnosti stran v otázce zapojení externích firem či profesionálů – jejich 

zapojení strany připustily, avšak najaty byly údajně pouze na okrajové či podpůrné části 

kampaně jako např. na mediální tréninky, nákup reklamních ploch, organizaci focus 

groups nebo na předvolební výzkumy. 

 

TOP 09 využívá služeb Jaroslava Poláčka, který dříve řídil kampaně straně 

KDU-ČSL, kde pracoval od roku 2001 a kde se stal poradcem místopředsedy 

poslanecké sněmovny Jana Kasala, šéfem odborné komise pro informační a 

komunikační prostředky a o dva roky později šéfem analytického oddělení a 

šéfredaktorem Nového hlasu. Po vzniku TOP 09 odešel pracovat na pozici volebního 

manažera, kde se stal šéfem expertního týmu pro IT a média až do roku 2016. 

V současnosti zastává pozici zástupce generálního sekretáře v odboru voleb.  

 

7.2 Role výzkumů v TOP 09 

Politický marketing se ve volbách v roce 2013 posunul o úroveň výše - všechny 

strany si daly záležet na určování strategie, přičemž většina z nich přitom vycházela 

z výzkumů a analýz (Šíma 2014: 20). Výzkumy ve straně TOP 09 jsou kontinuálně 

prováděny od roku 2009 v rámci oddělení politického marketingu. Pokud bychom chtěli 

tyto výzkumy kategorizovat, můžeme je rozdělit do dvou kategorií - na kontinuální 

výzkumy se stále stejnou sadou otázek a ad hoc výzkumy, „samozřejmostí je také 

využití výzkumů z otevřených zdrojů jako jsou např. ty zveřejněné agenturou STEM a 

CVVM“ (Poláček 2017). Pro TOP 09 je názor veřejnosti na postoje strany velmi 

důležitý pro konstrukci předvolební strategie. Výzkumy prováděné stranou na 

objednávku se tematicky dělí na tři oblasti: 

 tematizace; 

 specifikace politického elektorátu; 

 povolební výzkum. 

Nejčastěji se tyto výzkumy provádějí na reprezentativním vzorku 1000 respondentů 

prostřednictvím kvótního výběru. Tento vzorek bývá upraven podle potřeby v závislosti 

na typu voleb – např. při volbách do krajských zastupitelstev jsou z výzkumu vyloučeni 



   

 

48 

  

obyvatelé Prahy z důvodu neúčasti hlavního města ve volbách. Výzkumy se nejčastěji 

provádí před volbami do Poslanecké sněmovny a v menší míře před krajskými a 

senátními volbami. Výzkumy se zcela vynechávají v případě komunálních voleb a to 

zejména z finančních důvodů (Poláček 2017).  

 

7.3 TOP 09 a percepce mediovaných výzkumů veřejného 

mínění 

Výzkumy veřejného mínění, které jsou publikovány veřejně, nejsou brány 

stranou v potaz nijak zásadním způsobem, ale spíše tak, že se měří kontinuálnost 

takového výzkumu a reaguje se na něj pouze v případě velkého výkyvu (Poláček 2017). 

V případě pozitivního výkyvu využije strana výzkum mediálně, TOP 09 často používá 

výsledky v komunikaci na sociálních sítích, a v případě negativního výkyvu je 

důsledkem zveřejněného výzkumu stranická debata, kde se snaží daný výstup 

zanalyzovat a najít možné příčiny. To znamená, že předvolební výzkumy veřejného 

mínění vedou pouze k přemýšlení o tom, co se odehrává špatně nebo se sleduje 

efektivita kampaně. Zaznamenávání výsledků z těchto výzkumů je považováno za 

dlouhodobou záležitost, kromě záznamů o vývoji TOP 09 se také pozorně sleduje i 

vývoj u konkurence, zejména u ODS (Poláček 2017). 

 

Mediovaným výzkumům veřejného mínění není přikládána velká důležitost, 

protože ve straně dochází ke zpochybnění metodologie volebních modelů, které mohou 

mít statistickou chybu ±4% (Poláček 2017). V době mého prvního rozhovoru 

s volebním manažerem, který se odehrával dne 30. ledna 2017, byla TOP 09 čerstvě po 

zveřejnění svého nového volebního programu VIZE 2030 (28. ledna 2017) a zároveň 

musela čelit dvěma protichůdným volebním modelům. První z nich zveřejnila agentura 

STEM 26. ledna 2017 (viz Příloha č. 1), která přisoudila TOP 09 4,6%, což bylo pod 

úrovní pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Předseda strany 

Miroslav Kalousek to okomentoval následovně: „Průzkum nejsou volby. Konkrétním 

číslům nevěřím. Čemu ale přikládám význam, jsou trendy. Ty trendy bereme vážně. 

Samozřejmě se budeme snažit přesvědčit naše potenciální voliče, že my jsme tou 

alternativou.“ (TOP 09 by se dle STEM nedostala do Sněmovny... 2017) Volební 

manažer TOP 09 výzkum agentury STEM označil za „výzkum, který vzbudil mediální 
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humbuk“ (Poláček 2017). Druhý volební model zveřejnilo CVVM 27. ledna 2017, které 

přisoudilo TOP 09 8% (viz Příloha č. 2). Díky druhému výzkumu došlo k náhlému 

mediálnímu utlumení a diskusi o tom, jak může být výsledek výzkumu, který byl 

zveřejněn pouhý den poté, tak rozdílný. 

 

Nejde o to, že by volební modely nebyly brány v potaz pouhým zpochybněním 

jejich metodologie, řeší se zejména jejich mediální dopad. Když agentura STEM 

naměřila straně pod 5%, mohlo to zapříčinit situaci, kdy by nikdo nemusel chtít volit 

stranu, která se nakonec do Poslanecké sněmovny nedostane (viz kapitola 4.3). 

„Metodika volebního modelu není dobře popsaná, a proto těmto výzkumům není 

přikládána patřičná důležitost... Volební modely mají odrážet realitu daného okamžiku 

a nikoliv to, jak volby skutečně dopadnou.“ (Poláček 2017) V této souvislosti zmiňuje 

Poláček (2017) další dva dodavatele předvolebních výzkumů do mediálního prostoru – 

agenturu SANEP, která dodává podklady do Vltava Labe Media a.s. i přes svojí 

diskutabilní minulost12, a agenturu Phoenix Research, která je výhradním dodavatelem 

výzkumu volebních preferencí pro TV Nova, přičemž je tato agentura vlastněna 

politicky exponovanou osobou – Janem Kubáčkem, bývalým poradcem ve straně Věci 

Veřejné, a zároveň tato agentura není členem žádné velké organizace, která sdružuje 

výzkumné agentury. „Diskutabilní chování těchto agentur je z hlediska toho, že člověk 

neví, zda se agentura chová metodologicky správně, zda vůbec existuje tazatelská síť a 

zda nejsou výzkumné otázky návodné.“ (Poláček 2017) Konkrétně SANEP je volebním 

manažerem TOP 09 zpochybňován kvůli zvolené metodice: „Desetitisíce sebraných 

odpovědí jsou poté „převáženy“, navíc se data sbírají přes online panel a to dozajista 

není to samé jako u výzkumu CVVM.“ (Poláček 2017) Jde o otázku vlivu výzkumných 

agentur, které média využívají, a které nad sebou nemají žádný kontrolní orgán.  

                                                 
12 V roce 2011 zveřejnil SIMAR otevřený dopis, kde vyzval ředitele agentury SANEP, 

aby transparentně prokázal, že jím prováděná výzkumná šetření mají vypovídací 

hodnotu a jsou založena na standardech kvality uznávaných místní i mezinárodní 

odbornou veřejností, a aby podrobil, tak jako i další agentury působící na trhu veřejného 

mínění, svůj výzkum a své metodiky provádění výzkumu nezávislé a bezplatné 

kontrole. Stalo se tak v reakci na sílící veřejnou kritiku agentury SANEP, jež byla 

v dopise označena za agenturu, která „dle dostupných informací nemá s výzkumem trhu 

a veřejného mínění nic společného... Činnost SANEPu výzkum jen napodobuje, ale 

výzkumem v pravém smyslu není.“ V dopise byla zároveň zmíněna nevhodná aktivita 

agentury v oblasti politického výzkumu „kde nekorektní výsledek, zatížený i malou 

chybou, má velmi závažné důsledky.“ (SIMAR 2011). SANEP reagoval na otevřený 

dopis žalobou. 
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V souvislosti s mediovanými výzkumy veřejného mínění se v TOP 09, jak již 

nastínil citát Miroslava Kalouska, sledují zejména trendy. Po dohodě s nezávislou 

výzkumnou agenturou se prozkoumávají otevřená data, kde se sleduje struktura vzorku 

a samotných voličů.  

 

7.4 TOP 09 jako zadavatel vlastních výzkumů 

Politické strany se stále méně spoléhají pouze na intuitivní výběr rezonujících 

témat, cílových skupin či kandidáta strany - provádění kvantitativních výzkumů se stalo 

takřka normou každé politické strany (Kožušníková 2014: 30). TOP 09 je zadavatelem 

nejen kvantitativních, ale také kvalitativních výzkumů. Mezi kvalitativní výzkumy, 

které si strana objednává nejčastěji patří „hloubkové rozhovory, které byly například 

využity na výzkum vnímání politického spektra, když v roce 2013 přišlo na řadu téma 

předčasných voleb a došlo také k celkové destabilizaci politické scény... tématem se 

staly prezidentské volby a na scéně se ukázaly nové politické strany jako ANO - to vše 

vedlo ke zmatení voličů, které pramenilo z této bipolarity... bylo třeba zmapovat situaci 

prostřednictvím výzkumu pro nastavení správné strategie a zorientování se ve vnímání 

jednotlivých respondentů... a focus groups, které byly například využívány zejména při 

prezidentské kampani Karla Schwarzenberga, kdy se hledal ústřední motiv pro 

billboardy, respektive prvek, který by zvýšil jejich důvěryhodnost“ (Poláček 2017). 

Výsledky každého kvalitativního výzkumu jsou poté ověřeny výzkumem kvantitativním 

z důvodu přesnějšího potvrzení. V již zmíněném kvalitativním výzkumu ústředního 

motivu pro billboardy v rámci prezidentské kampaně vzešel podpis prezidentského 

kandidáta jako prvek, který vzbuzoval v respondentech důvěryhodnost. Při 

kvantitativním ověření pak zvítězila fajfka v rukou Karla Schwarzenberga.  

 

Kvantitativní výzkum je využíván pro identifikaci volebních témat, testování 

kampaně, zejména srozumitelnosti headlinů nebo grafických prvků, pro AB testy, na 

výzkum voličských přesunů, povolební výzkum a další. Výzkumný proces v TOP 09 

před volbami začíná popisem voliče, specifikací témat, definicí programových tezí, 

postavení strategie komunikace, testování komunikace. Fakultativně se před horkou 

fází, tzn. 3 týdny před volbami, testuje kampaň ještě jednou pro ověření toho, jestli to, 

co strana říká, je srozumitelné, „načasování tohoto výzkumu je záměrné – ještě se dá 
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s kampaní něco udělat“ (Poláček 2017). Poté následuje měření po volbách, ve kterém se 

sleduje úspěšnost kampaně. Frekvence tohoto výzkumného procesu se opakuje přibližně 

každé dva roky, „není možné je dělat častěji kvůli velkým finančním nákladům“ 

(Poláček 2017). V případě potřeby rychlého dotázání se respondentů na drobné věci 

využívá strana dotazování prostřednictvím omnibusu.  

 

Velké výzkumy jsou objednávány před každými volbami do Poslanecké 

sněmovny a v menší míře i před krajskými volbami. Tyto výzkumy jsou kontinuálním 

trackingem – mají stejnou sadu otázek s různými obměnami již od roku 2009. V těchto 

kontinuálních výzkumech se zkoumá behaviorální popis voliče, tzn. mentalita voliče, 

jeho hodnotící postoje, přístup ke změnám, do jaké míry je ochoten přistoupit na nové 

věci, do jaké míry je schopen se omezovat; dále segmentace voličů, kvůli zjišťování 

cílové skupiny, i když se hranice mezi jednotlivými skupinami hodně prolínají, mají 

velké přesahy; a bariéry volby, tzn. proč voliči stranu volí nebo nevolí, co jim brání ji 

volit (Poláček 2017).  

 

Výzkumy na konkrétní témata, která rezonují v aktuálním období, a které 

jednotlivé strany (zejména politické hnutí ANO) používají, ať už jako podporu pro své 

argumenty v televizních diskuzích či debatách nebo pro komunikaci na sociálních sítích, 

měří TOP 09 právě s využitím již zmíněných omnibusů. Těchto výzkumů však politická 

strana nevyužívá moc často. Jaroslav Poláček (2017) to komentuje slovy: „Výzkumu 

politické strany a priori nikdo nevěří, je lepší, když ho odprezentuje sama agentura..“ 

 

Proces zadání výzkumu výzkumné agentuře funguje pro představu následovně: 

politická strana TOP 09 uspořádá výběrové řízení na daný výzkum (zejména kvůli 

cenové politice nespolupracuje pouze s jednou výzkumnou agenturou); vybrané 

agentuře předá strana zadání toho, co bude třeba zkoumat; dochází k briefingu 

výzkumné agentury; výzkumná agentura zkonstruuje dotazník; politická strana ho 

opřipomínkuje, přičemž dochází k vzájemné synergii (většinou tak na třikrát); 

výzkumná agentura okomentuje připomínky strany, aby nedocházelo k dezinterpretaci, 

a aby otázky, které si straníci do výzkumu připsali, nebyly návodné; kontroluje se 

účelovost otázek, aby byl výstup použitelný; probíhá sběr dat a jejich zpracování 

výzkumnou agenturou; formuluje se výzkumná zpráva, která se po přečtení stranou 

většinou ještě doplňuje (Poláček 2017).  
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S hotovou závěrečnou zprávou z výzkumu se pracuje dvojím způsobem, přičemž 

záleží na typu výzkumu: buď volební manažer sám interpretuje výsledky, které jsou pak 

následně součástí zprávy předkládané Výkonnému výboru TOP 09 či Sněmu TOP 09, 

nebo výsledky přijde prezentovat výzkumná agentura na ústředí strany; „se závěrečnými 

výsledky je seznámeno politické grémium strany, popř. výkonný výbor, kde se prezentují 

hlavní zjištění a samotná analýza se dává k dispozici k dalšímu studiu pro nižší složky, 

než je celostátní orgán, aby s ní dále mohly pracovat... kontinuita těchto výzkumů je 

důležitá zejména pro ty, kteří zajišťují a realizují kampaně, aby mohli vycházet z těchto 

dat a dávali je k dispozici agenturám, které připravují další kampaně, a byli schopní na 

základě těchto dat agenturu korigovat a říkat jí – ano, tohle je skvělý nápad, ale 

v minulosti nám to nefungovalo nebo my už jsme se na to v minulosti soustředili, ale 

voliči to považovali za příliš složité apod.“ (Poláček 2017) 

 

7.5 TOP 09 a výzkumy veřejného mínění v období voleb do 
krajských zastupitelstev v roce 2016 

 

Politická strana TOP 09 si během přípravy na volební kampaň pro volby do 

krajských zastupitelstev zadala ke zpracování celkem tři kvantitativní výzkumy – dva 

před volbami a jeden bezprostředně po volbách. První výzkum se týkal identifikace 

volebních témat a vymezení potenciální voličské skupiny, druhým výzkumem byl 

pretest volební kampaně, který vycházel z výsledků předchozího výzkumu a třetím byl 

povolební výzkum, kde se ověřovala efektivita volební kampaně. Všechny tyto 

výzkumy zadala TOP 09 výzkumné agentuře Focus, která sice není členem sdružení 

SIMAR, ale je členem globálního sdružení datové a výzkumné komunity ESOMAR13. 

Poláček (2017) to komentuje slovy „členství v těchto organizacích je pro mě zásadní a 

velmi bych zvažoval spolupráci s agenturou, která v těchto organizacích není“.  

 

                                                 
13 Členové profesní asociace ESOMAR se zavazují k dodržování Kodexu pro výzkum 

trhu a veřejného mínění, který byl definován společně s Mezinárodní obchodní 

komorou. Tento kodex je navržen jako komplexní samoregulace pro ty, kteří se zabývají 

výzkumem trhu, sociologickým výzkumem a datovou analytikou. Stanovuje zásadní 

normy etického a profesionálního chování s cílem zachovat důvěru veřejnosti ve 

výzkum. Vztah mezi sdruženími SIMAR a ESOMAR je takový, že výkonná ředitelka 

SIMAR Hana Huntová je členem ESOMAR a také národním reprezentantem ESOMAR 

pro Českou republiku (Kvalitativní standardy ICC/ESOMAR 2017). 
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Ve zkoumaném období si politická strana TOP 09 žádné kvalitativní výzkumy 

neobjednala a to z toho důvodu, že „kvalitativní výzkumy podle mého názoru pomáhají 

specifikovat nějakou tezi, v momentě, kdy už teze zformulované máme a kdy v nich 

nemáme žádnou interpretační nejistotu nebo něco podobného, je pro mě například 

focuska zbytečná“ (Poláček 2017). 

 

7.5.1 Identifikace volebních témat a vymezení potenciální voličské 

skupiny TOP 09 

„Politici často předstírají, že jen odhalili program, který již existoval v mysli 

veřejnosti.“ (Lippman 2015: 198) Výzkum na identifikaci volebních témat a vymezení 

potenciální voličské skupiny je pro stranu TOP 09 v předvolebním období tím 

nejzásadnějším – je úvodem k přípravě volební strategie. Bývá realizován před každými 

volbami s výjimkou senátních a komunálních. Jedná se o kontinuální výzkum, kdy set 

otázek zůstává do značné míry stejný, pouze se přizpůsobuje nadcházejícím volbám a 

někdy také změnou metodiky měření v určitých otázkách pro dosažení co největší 

přesnosti výsledku.  

 

V roce 2016 byl výzkum realizován v květnu 2016 metodou CAWI14. Sběr dat 

probíhal od 28. dubna do 9. května 2016. Vzorek nebyl kvótní, ale byl úzce vymezen 

cílovou skupinou, která mezi internetovou populací osob v ČR ve věku 18-64 let měla 

splňovat následující podmínky: 

 respondenti se z hlediska politické orientace sebedefinovali jako příslušníci 

politického středu a stoupenci politické pravice; 

o znění otázky: „V politice se často používají pojmy "pravice" a 

"levice".  Kam byste se sám/a zařadil/a na škále 1 až 9, kde 1 je 

krajní levice a 9 je krajní pravice?“ 

 deklarovali záměr volit ve volbách do krajských zastupitelstev na podzim 

2016; 

                                                 
14 Computer Assisted Web Interviewing – metoda, kdy pomocí elektronického 

dotazníku odpovídají respondenti prostřednictvím vlastního počítače. 
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o znění otázky: "Kdyby se zítra konaly volby do krajských 

zastupitelstev, jakou stranu nebo hnutí byste pravděpodobně 

volil/a?“ 

 vyjádřili afinitu alespoň k jedné z politických stran, jejichž voliči mohou 

tvořit elektorát TOP 09 – v tomto případě jde o voliče ODS, ANO, ČSSD, 

Strany zelených, KDU-ČSL, Pirátské strany a STAN. 

o znění výzkumné otázky: „Nyní vám předložím několik stran a hnutí. 

Dovedete si představit, že byste je někdy v budoucnu mohl/a volit 

v krajských či celostátních volbách?“ 

Velikost výsledného vzorku byla 816 respondentů, přičemž skladba výsledného vzorku 

neobsahovala respondenty z Prahy, kteří se krajských voleb neúčastnili. To znamená, že 

v rámci online panelu byl prostřednictvím kvótního výběru osloven vzorek respondentů, 

jehož skladba byla reprezentativní na populaci ČR. Tito respondenti byli dotázáni na 

ochotu jít volit v krajských volbách. Celkem bylo osloveno 3156 respondentů, z nichž 

1546 deklarovalo zájem volit v podzimních volbách, tzn. deklarovaná volební účast 

v dané populaci byla 49%. 1546 respondetům, kteří svoji účast deklarovali, byla 

položena otázka na levo-pravou orientaci prostřednictvím devítibodové škály. Ti, kteří 

uvedli hodnoty 4-9 a naznačili tak náklonnost ke středu či pravici, pokračovali 

v dotazníku, zbytek byl z dotazování vyřazen, protože „ti, jenž představují 

přesvědčenou levici, byli z výzkumu vyloučeni, protože nám to nedá žádnou informaci... 

tito lidé jsou proti naší straně, nikdy nás volit nebudou, je tam minimální voličský 

přesun, proto pro nás nemá vůbec smysl zjišťovat jejich názory na to či ono téma.“ 

(Poláček 2017) Přes screening prošlo 1045 respondentů. Pro zmenšení případného 

zkreslení dané metodikou sběru, samovýběrem respondentů a vyšší validitě samotného 

výzkumu přistoupila agentura Fokus k redukci dat a do výsledného souboru zařadila 

pouze ty respondenty, kteří vykázali afinitu alespoň k jedné z politických stran, jejichž 

voliči mohli tvořit elektorát TOP 09.  

 

Mezi hlavní cíle tohoto výzkumu patřil popis aktuální hodnotové orientace 

potenciálních voličů TOP 09 a jejich aktuálních preferencí, dále alespoň částečná 

identifikace případné souvislosti mezi změnami jejich volebních preferencí a hodnotové 

orientace v roce 2013 a 2016. Mezi další výzkumná témata zařazená do sady otázek 

patřily: volební potenciál TOP 09 a dalších 5-6 politických stran, jejichž voliči mohou 

tvořit elektorát TOP 09, politická mentalita potenciálních voličů TOP 09, jejich 
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sociodemografický profil, význam politických témat pro volbu strany a názory 

středopravých voličů na témata akcentovaná stranou.  

 

Hlavní závěry výzkumu ukázaly v otázce fluktuace voličů od voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v roce 2013, méně 

silné voličské jádro TOP 09, poukázaly na problém neschopnosti rekrutace voličů 

z jiných stran a naopak vyzdvihly fakt, že noví voliči se rekrutují z řad těch, kteří 

v minulých volbách do PS nevolili, což lze částečně přičíst popularitě politické strany 

mezi mladými lidmi. Kromě výpočtu aktuálního volebního potenciálu se v hlavních 

závěrech objevuje profil potenciálního voliče TOP 09 – stoupenec pravice ve věku do 

34 let, vysokoškolsky vzdělaný, s nejvyšším profesním statusem nebo také student či 

osoba v domácnosti, s nadprůměrným příjmem ze středně velkého města (20-99 tisíc 

obyvatel) - a jeho politická mentalita, která akcentuje na vlastenectví a národní zájmy, 

klade důraz na řád ve společnosti, je odpůrcem zvyšování daní, vykazuje silnou ochotu 

veřejné angažovanosti a vnímá se jako názorově pevný. Mezi tématy, která by 

potenciální a středopravé voliče mohly oslovit, bylo nejvíce spontánně uváděným 

tématem vyřešení problémů s migrací, dále se jednalo o celostátní problémy, mezi něž 

respondenti řadili zejména boj proti korupci a hospodářské kriminalitě, zabezpečení 

důchodů, transparentnost a férovost veřejných zakázek a již zmíněný problém migrace a 

běženců. V doporučení ze strany agentury zaznělo, že pokud chce strana oslovit 

potenciální voliče, měla by se prezentovat jako kompetentní v řešení daných problémů. 

Výsledky zároveň ukázaly, jak by měla vypadat strana pro potenciální voliče a jak pro 

středopravé voliče ve svém celku. Zatímco potenciální volič TOP 09 by volil stranu, 

která by se vymezovala proti politice a vystupování prezidenta Zemana, řešila napětí 

mezi obyčejnými lidmi a elitou, napětí mezi těmi, kdo pracují a těmi, kdo pobírají 

sociální dávky, bránila malé podnikatele a živnostníky proti EET a kontrolním hlášením 

a stavěla se proti migrantům; středopravému voliči by postačilo, aby strana byla proti 

přijímání migrantů, řešila vztah napětí mezi obyčejnými lidmi a elitou a mezi těmi, co 

pracují a těmi, co nikoliv. Kromě prezentace témat a řešení se nadále ukázalo jako 

neméně důležité to, aby strana měla čistý morální kredit bez korupčních skandálů, aby 

plnila své sliby, byla seriózní a věrohodná a jasně orientovaná na zájmy občanů a potřeb 

své země.  
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Pro vhodné srovnání a možnost přesnějšího zacílení na specifické voliče s cílem 

maximalizace úspěchu ve volbách obsahovaly výsledky nejen podrobný profil a 

politickou mentalitu potenciálního voliče TOP 09, ale také potenciálních voličů stran 

ODS a ANO. Tyto strany nebyly vybrány náhodně – výzkum ukázal, že potenciální 

voliči TOP 09 průměrně připouští volbu dalších dvou stran, z nichž největší překryv má 

TOP 09 s ODS a STAN (polovinu potenciálních voličů) a s hnutím ANO (třetina 

voličů), nicméně v otázce volebních preferencí vyšly pouze strany ODS a ANO jako 

hlavní konkurenti. 

 

Jako doporučení výzkumná agentura uvedla, že na podporu růstu preferencí TOP 

09 by pomohlo, kdyby strana dokázala do veřejnosti zanášet svá řešení problémů, která 

jsou pociťována jako nejpalčivější, a současně voliče přesvědčit o tom, že tato řešení 

jsou vhodnější než řešení jiných stran. Nabídla témata boje proti korupci a hospodářské 

kriminalitě, problém transparentnosti veřejných zakázek, případně problematiku 

(ne)efektivity fungování státu jako klíčová témata pro úspěšnou volební kampaň.  

 

7.5.2 Pretest volební kampaně 

Cílem pretestu volební kampaně TOP 09 pro volby do krajských zastupitelstev 

bylo:  

 otestování aktivizačního potenciálu sémantického prvku „Už dost!“, jehož 

použití bylo zamýšlené na vizuály, přičemž bylo nutné zjistit, zda není příliš 

agresivní a zbytečně voliče neodrazuje; 

 zjistit, který ze tří sloganů týkajících se bezpečnosti („Bezpečí Česka musíme 

řešit. Aktivně!“, „Važme si spojenců. Pro naše bezpečí.“, „Žít v bezpečí 

znamená žít ve svobodě“) je nejvhodnější; 

 změřit celkové vyznění všech konceptů a určit jejich pořadí; 

 srovnat varianty vizuálu „Nedopustíme, aby Česko někdo vlastnil“ se 

znakem „Už dost!“ a bez něj; 

 u vizuálů „Nedopustíme, aby Česko někdo vlastnil“ a „Chceme Česko bez 

dotační mafie“ zjistit, zda příjemci dokážou určit, na koho jsou komunikáty 

zacílené a kterou stranu kritizují. 

Přehled testovaných konceptů můžete nalézt v Příloze č. 3.   
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Dotazník byl zkonstruován ve dvou variantách a sběr realizován na dvou 

subpopulacích, shodných z hlediska kvótních znaků. Jedna skupina testovala primárně 

vizuály se znakem „Už dost!“, druhá bez tohoto znaku. Cílem zvoleného postupu bylo 

zjistit, jak se vizuály promítají do vnímání respondentů v rámci dvou stejně 

koncipovaných výběrových souborů. Výběrový vzorek populace stál opět na jediné 

podmínce a to, aby se respondenti z hlediska politické orientace sebedefinovali jako 

příslušníci politického středu a pravice a bydleli mimo hlavní město. Výsledný vzorek 

dosáhl velikosti 1004 respondentů. Sběr dat probíhal od 29. července do 4. srpna 2016 

metodou CAWI a CAPI15. Dvojí metodika byla zvolena záměrně z jednoho jediného 

důvodu – rychlosti. „Načasování volební kampaně je hodně napjaté, proto byla zvolena 

metoda CAWI, aby bylo možné získat rychlé odpovědi optimálně do tří dnů, abychom 

mohli zjistit, zda jít cestou A nebo B... na druhou stranu CAPI se dělá z toho důvodu, že 

pokud bychom dělali výzkum pouze přes telefon nebo přes web, nesebereme validní data 

od skupin lidí, které tyto technologie nepoužívají. To znamená, že pokud si chceme 

udělat skutečný kvótní výběr a získat vhled do společnosti, tak je CAPI nezbytnou 

součástí, i když je časově i finančně náročnější.“ (Poláček 2017) 

 

Hlavní závěry ukázaly, že přítomnost či absence prvku „Už dost!“ se do 

vnímání komunikátu promítá jen velmi slabě – v sémantickém obrazu obou vizuálů 

nebyly nalezeny výraznější rozdíly. Koncept s prvkem „Už dost!“ působil sice mírně 

agresivněji, ale převažující hodnocení bylo však stále v oblasti neagresivity. V rámci 

srovnávacího testu byl koncept bez „Už dost!“ hodnocen jako důvěryhodnější, 

upřímnější a věcnější, zatímco verze s využitím prvku jako více provokativní a na celek 

středopravých voličů zapůsobil i mírně přesvědčivěji. Agentura Fokus doporučila jako 

vhodnější k nasazení variantu bez „Už dost!“ z toho důvodu, že je líbivější, více 

vyjadřuje názory respondentů a má pozitivní hodnocení. Na druhou stranu také zmínila 

fakt, že pokud chce být TOP 09 ofenzivnější, lze použít i druhou variantu, která sice 

vykazuje mírně vyšší přesvědčivost k volbě strany, nicméně v souhrnném hodnocení 

skóruje o něco hůře.  

 

                                                 
15 Computer Assisted Personal Interviewing – osobní dotazování za pomoci počítače, 

kdy tazatel odpovědi respondenta ukládá přímo do elektronického zařízení (notebook, 

tablet apod.) 
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Rozdílné výsledky a doporučení přineslo testování dvou vizuálů s heslem 

„Nedopustíme, aby Česko někdo vlastnil.“ ve verzi s a bez „Už dost!“, ale tentokrát 

navíc s fotografií Miroslava Kalouska, předsedy strany TOP 09. Přestože se i v tomto 

případě ukázalo, že v sémantickém působení znaku „Už dost!“ nejsou významnější 

rozdíly, celkově optikou středopravých voličů převládlo hodnocení obou vizuálů jako 

poněkud fádních, nepřesvědčivých, neupřímných a nedůvěryhodných. Ani ve skupině 

sympatizantů strany vizuál v obou variantách příliš nezaujal.  

 

Další podstatnou částí bylo správné dekódování headlinu s grafickým motivem 

čapího hnízda, proto byla respondentům položena otázka „Co vám politická strana chce 

říci tímto plakátem? Jaké je hlavní sdělení tohoto plakátu?“ Ukázalo se, že jen desetina 

z celku středopravých voličů a necelá pětina sympatizantů TOP 09 pochopily, že jsou 

vizuály zaměřeny proti Andreji Babišovi a jeho Agrofertu. Většina respondentů četla 

vizuál jinak než zamýšleným způsobem – zejména ve významu ochrany ČR před 

externími vlivy. Po této otevřené otázce byla v dotazníku položena jedna návodná 

otázka, která přímo referuje k ofenzivnímu tónu vizuálu: „Koho tímto plakátem, dle 

vašeho názoru, daná politická strana kritizuje?“, přičemž se pod otázkou objevuje 

seznam možností (výpis politických stran) a pokyn mířený na tazatele, aby 

respondentovi nijak nenapovídal a nechal jej odpovědět zcela spontánně. Správně 

dekódovat to, že je komunikace namířená proti politickému hnutí ANO, respektive proti 

Andreji Babišovi, ovšem již za přítomnosti této nápovědy, která úmyslně navedla 

k určitému vnímání, dokázalo 42% oslovených středopravých voličů a 53% 

sympatizantů TOP 09. Agentura Fokus zmínila, že samotné nepochopení sdělení mohlo 

mít vliv na celkové hodnocení obou vizuálů, které vyšlo jako průměrné až slabé. Proto 

její doporučení spočívalo v doplnění vizuálu o prvek či prvky, které by příjemce 

dokázaly lépe nasměrovat k zamýšlenému sdělení.  

 

Stejný set otázek byl připraven i pro vizuál s grafikou čapího hnízda s textací: 

„Už dost! Chceme Česko bez dotační mafie.“ Narážku na kauzu Čapího hnízda, Andreje 

Babiše či hnutí ANO jakožto hlavní sdělení plakátu explicitně uvedla necelá čtvrtina 

celku středopravých voličů a třetina sympatizantů TOP 09. Přičemž určit, že 

komunikace je namířená proti Andreji Babišovi, dokázala většina respondentů - dvě 

třetiny všech dotázaných a tři čtvrtiny sympatizantů TOP 09. To znamená, že z hlediska 

jasnosti přenosu sdělení tento vizuál funguje lépe, než vizuál s fotkou předsedy strany.  
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Výzkumná agentura dále ve svých doporučeních určila celkové pořadí a 

hodnocení testovaných konceptů – na základě dílčích výsledků ve sledovaných 

parametrech spočítala výsledné skóre, které indikovalo celkovou atraktivitu u příjemců. 

Mezi nadprůměrně skórující vizuály patřily: „Odměna za práci musí být vždy vyšší než 

dávky.“, „Svobodu si musíme chránit.“, „Bezpečí Česka musíme řešit. Aktivně!“, „Žít 

v bezpečí znamená žít ve svobodě.“ a „Zákony musí platit pro všechny bez rozdílu.“ Na 

těchto výsledcích je vidět, že témata, která rezonovala v předchozím velkém výzkumu, 

zapůsobila na skupinu voličů i v tomto případě. Zároveň se ve výzkumné zprávě 

objevují tabulky, které ukazují, jaké vizuály jsou nevhodné pro použití a jaké mají 

populistické vyznění („Neslibujeme nesplnitelné“ nebo „Nedopustíme, aby Česko 

někdo vlastnil“). 

 

Testovalo se i celkové vyznění komunikace, v tomto případě téměř polovina 

dotázaných středopravých voličů považuje stranu, která komunikuje testovaným 

způsobem za populistickou (46%). Komunikace jako celek také implikuje stranu, pro 

kterou je ochrana svobody a demokracie (30%) jednou z hlavních priorit a která dbá na 

bezpečnost občanů ČR i našeho kraje (23%). Celkové vyznění komunikace bylo 

testováno prostřednictvím dotazu: „Nyní se budeme věnovat plakátům jako celku. Která 

z následujících tvrzení platí o politické straně, která dané výroky používá? Vyberte, 

prosím, všechna tvrzení, která o dané straně platí.“ Jako možnosti v náhodném pořadí 

rotují: 

A. Populistická strana 

B. Strana, která má jasnou představu o tom, jak by se měl náš kraj vyvíjet  

C. Důvěryhodná strana 

D. Strana, která usiluje o přijatelnou životní úroveň pro každého občana ČR 

i našeho kraje 

E. Strana, jejíž jednou z hlavních priorit je ochrana svobody a demokracie  

F. Má osobitý styl, je autentická, je jiná než ostatní strany  

G. Strana, která dbá na bezpečnost občanů ČR i našeho kraje 

H. Strana, která si uvědomuje potřebnost podnikatelů a živnostníků pro 

rozvoj naší země i našeho kraje 

I. Strana, která to myslí s bojem proti korupci vážně 

J. Strana, která usiluje o ekonomickou prosperitu ČR 
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Pokud respondent označil stranu za populistickou, byl následně doptán na to, které 

plakáty považuje za populistické. Tato otázka se ve výzkumu objevila kvůli stanovení 

positioningu politické strany. 

 

 Závěr výzkumné zprávy obsahoval informaci o aktuálním stavu plánované 

volební účasti v krajských volbách a volebních preferencích.  

 

7.5.3 Povolební výzkum 

 Povolební výzkum se jeví jako jeden z největších a obsahově nejrozsáhlejších 

výzkumů, který si strana nechala zpracovat výzkumnou agenturou pro účely voleb do 

krajských zastupitelstev. Cílem výzkumu byla zevrubná analýza volebního chování 

středopravé populace ve vztahu ke krajským volbám, které se konaly na počátku října 

roku 2016. Výzkum se zaměřil na tři oblasti: 

1. Profil osob, které se letos neúčastnily voleb do krajských zastupitelstev 

 definuje se sociodemografický profil této části populace, představují se jejich 

názory na společenské dění v ČR, zjišťuje se účast v krajských volbách 

v případě minulých voleb, zkoumají se důvody neúčasti u voleb a měří se 

volební preference; 

2. Profil osob, které se letos účastnily voleb do krajských zastupitelstev 

 tato část obsahuje sociodemografický profil voličů, názory na společenské 

dění v ČR, účast v krajských volbách v případě minulých voleb, důvody 

účasti u voleb, volební preference a kritéria výběru strany a role názorových 

vůdců ve volebním rozhodování; 

3. Post-test kampaní jednotlivých stran. 

 

Důležitost povolebního výzkumu tkví v získání zpětné vazby od voličů, 

potenciálních voličů a středopravých voličů. TOP 09 si ve výzkumu ověřovala 

úspěšnost volební kampaně. Měřilo se zejména to, jak voliči kampaň vnímali, její 

obecné povědomí a jednotlivé segmenty kampaně. 

 

Výběrový vzorek byl konstruován kvótním výběrem. Opět z něj byli vyřazeni 

obyvatelé Prahy, jichž se krajské volby netýkaly, a znovu byli vybráni pouze 

středopraví voliči s tím rozdílem, že v předchozích dvou výzkumech se vybraní 
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respondenti definovali na škále 4-9, pro tento výzkum byli zahrnuti i ti respondenti, 

kteří zvolili na škále 3, tzn. i částečně stoupenci levice16. „Tomuto rozhodnutí 

předcházela vnitřní debata, která se odehrává před každým výzkumem o tom, jak vlastně 

široké rozpětí na této škále bude... s kolegy jsme se rozhodli, že by tento záběr měl být 

širší.“ (Poláček, 2017) Sběr dat se uskutečnil od 10.-18. října 2016 metodou CAPI.  

 

 Výzkum ukázal, že rozhodnutí o volební účasti i výběru strany padají u velké 

části respondentů (42%) dlouho před konáním voleb, zatímco zhruba měsíc před 

volbami se o účasti ve volbách rozhoduje 48% potenciálních voličů. Samotná volební 

kampaň, a zejména její „horká“ část, má v možnosti změnit názor voličů své limity a 

pro řadu z nich přichází pozdě. Na druhou stranu význam nerozhodnutých voličů 

v současné éře marketingových kampaní a digitálních médií narůstá, proto výzkum 

chování této skupiny přináší důležité informace pro politické strany. Říká jim, jakým 

způsobem mají vést kampaň, protože právě oslovení této skupiny může znamenat 

vítězství strany ve volbách. Z hlediska politického marketingu reprezentují 

nerozhodnutí voliči jednu z nejdůležitějších cílových skupin, o jejíž hlasy usilují 

všechny politické strany (Bradová, Lebeda 2007: 115).  

 

 Analýza volebního chování bývalých voličů TOP 09 z voleb do Poslanecké 

sněmovny v roce 2013 ukázala, že značná část z nich neodešla k jiné politické straně, 

ale voleb se nezúčastnila, proto agentura Fokus doporučila zvýšení komunikace s touto 

skupinou a její mobilizaci pro příští volby, neboť představuje pro TOP 09 příležitost a 

bude mít patrně velký význam pro volební výsledky této strany. Jinou příležitostí při 

příštích krajských, ale i např. evropských parlamentních, volbách by podle výzkumné 

agentury mohla být aktivizace nevoličů, kteří krajské volby považovali za méně 

významné a méně důležité pro ně osobně. Pokud by se straně podařilo úspěšně 

komunikovat její specifičnost a osobní relevanci pro voliče, mohla by tak navýšit svůj 

volební zisk. Doporučení zaznívají i ve smyslu oslabení jedné z tradičních bariér pro 

volbu TOP 09 – osoby a vystupování předsedy Miloslava Kalouska. Agentura tvrdí, že 

pokud by předseda strany zmírnil rétorický styl, omezil konfrontační tón a výrazné 

                                                 
16Politickou orientaci agentura Fokus měří prostřednictvím „klasické“ devítibodové 

ideologické levo-pravé škály, kdy 1 = krajní levice a 9 = krajní pravice. Definice je pak 

určena následovně: 1-3 = stoupenci levice, 4-6 = stoupenci středu, 7-9 = příznivci 

pravice. 
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kritické vystupování vůči Andreji Babišovi, mohla by strana získat voliče z řad 

středopravicových liberálů, oslovených jejím důrazem na hodnoty svobody, evropské 

spolupráce a agendy lidských práv v protikladu s aktuální politikou vládních stran. 

Výzkum také identifikoval pozitivní rysy kampaně TOP 09, na nichž by bylo možné do 

budoucna stavět: kampaň měla mobilizační potenciál pro voliče, kteří v roce 2013 

nevolili do Poslanecké sněmovny a byla respondenty považována za druhou 

nejatraktivnější kampaň (první nejlépe hodnocená byla kampaň hnutí ANO).  

 

 Výzkumná agentura Fokus pracovala v povolebním výzkumu s konceptem 

Lazarsfeldova názorového vůdcovství, které bylo představeno v kapitole 4.1. Ze zjištění 

agentury jsou sami názoroví vůdci vzhledem ke svému zájmu o společenská a politická 

témata a vyšší komunikační aktivitě ve svých názorech ovlivněni jinými lidmi častěji 

než běžná populace – v tomto případě hovoří o názorových vůdcích názorových vůdců 

nebo o dvoustupňovém vůdcovství. Názoroví vůdci mají velký vliv na ostatní členy 

skupiny, dokáží utvářet a měnit názory. V případě volebního chování jde o ovlivnění 

v názorech na volební účast nebo na výběr volené strany nebo obojího. Pomocí tohoto 

konceptu se výzkumná agentura pokouší nalézt náměty k zefektivnění komunikace TOP 

09 se svými potenciálními voliči. Míra ovlivnění názorovými vůdci je zjišťována 

následovně:  

 „Řekl/a byste, že vás někdo ovlivnil ve Vašem rozhodování, zda jít či nejít 

k těmto volbám, případně koho volit?“  

 „Kdo vás nejvíce ovlivnil, zda jít či nejít k volbám, případně jakou politickou 

stranu volit? Můžete uvést pouze jednu odpověď.“ 

 „A řekl/a byste, že vy osobně jste někoho ovlivnil/a v jeho rozhodování, zda 

jít či nejít k těmto volbám, případně koho volit?“  

K rozpracování části o názorových vůdcích došlo podle Poláčka (2017) samovolně 

z iniciativy výzkumné agentury, neboť výzkumným analytikům přišel tento segment 

zajímavý a statisticky významný.  

 

 Při modelování profilu voliče došla agentura hned k několika zajímavým 

zjištěním. Voleb se oproti celku častěji účastnili názoroví vůdci, pravicově orientovaní 

respondenti a lidé, kteří jsou spokojení s vývojem v České republice. Důvody k volbě se 

různily – někdy šlo o podporu kandidáta, vnímanou povinnost volit nebo zvyk tak činit 

anebo o úsilí změnit vedení kraje. Důvody pro výběr konkrétní strany byly především 
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dva: přijatelnost programu a v o něco menší míře lidé ve vedení strany17. Z časového 

hlediska probíhal výběr strany pro většinu respondentů dlouho před volbami – téměř tři 

čtvrtiny voličů byly o volbě rozhodnuty nejméně měsíc předem, pětina se rozhodovala 

přibližně měsíc před volbami. Během posledního měsíce si názor utvářela necelá 

čtvrtina a v posledním týdnu jen 8% voličů. Poměrně významným motivem pro účast 

v loňských krajských volbách byl protest proti některým politickým stranám - téměř 

čtvrtina voličů byla silně nebo velmi silně motivována snahou protestovat. Terčem 

protestu byly především dvě nejsilnější vládní strany – ČSSD a ANO. Velká část 

protestního potenciálu byla namířená i proti TOP 09, především ze strany voličů ANO. 

Zajímavou informaci o volebním chování respondentů přinesl výzkum v analýze 

volebních přesunů mezi volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 a aktuálním 

hlasováním. 11% bývalých voličů TOP 09 dalo svůj hlas hnutí ANO a 44% jich vůbec 

nešlo volit. Na druhou stranu se také ukázalo, že TOP 09 se ze všech větších stran 

podařilo nejvíce získat do svého elektorátu voliče, kteří v roce 2013 volit nebyli, což 

naznačuje, že kampaň strany měla silný mobilizační efekt oproti ostatním stranám.  

 

Na základě povolebního výzkumu byla také provedena segmentace voličů. 

Dotazník obsahoval 18 kritérií, u kterých měli respondenti uvést, jak silně je tato 

kritéria ovlivňují při rozhodování o tom, kterou stranu budou volit. Na základě těchto 

faktorů byla provedena shluková analýza, jejímž výsledkem bylo pět segmentů voličů, 

slučujících voliče s podobnými kritérii: 

 voliči malých stran (velikost segmentu 15%) – nezajímá je volební program, 

kampaň ani kandidáti; nevolí velké strany ani stále stejnou stranu; nejsou 

ovlivnitelní názorovými vůdci; 

 program a změna (velikost segmentu 21%) – silná pravo-levá orientace; nejsou 

ovlivnitelní názorovými vůdci; je pro ně důležitý volební program, kampaň a 

kandidáti; chtějí změnu, nové strany a politiky, nesouhlasí se současnou vládou 

– k této skupině má TOP 09 nejblíže; 

 ovlivnitelní a spokojení (velikost segmentu 19%) – nevolí velké strany; jsou 

ovlivnitelní názorovými vůdci; chtějí nové strany a politiky, ale jsou spokojení 

se současnou vládou; jsou pro ně důležití kandidáti; 

                                                 
17 U všech větších stran včetně TOP 09 převažovala preference na základě programu, 

výjimkou bylo hnutí ANO, kde bylo hlavním důvodem volby personální hledisko.  
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 ovlivnitelní pro změnu (velikost segmentu 26%) – chtějí změnu, nové strany a 

politiky, nesouhlasí se současnou vládou; jsou ovlivnitelní názorovými vůdci; 

volí spíše velké strany a často stejnou stranu, protože nechtějí příliš mnoho 

malých stran; je pro ně důležitý volební program, kampaň a kandidáti; 

 voliči jedné strany (velikost segmentu 19%) – nechtějí změnu; volí velké strany; 

volí stále stejnou stranu; nejsou ovlivnitelní názorovými vůdci. 

Segmentace se dělá zejména kvůli marketingovým účelům, kdy „hledáme definici 

cílové skupiny a typizujeme si jednotlivé voliče trochu jiným způsobem než jen pouze 

podle sociodemografické nebo socioekonomické charakteristiky, aby bylo možné na ně 

jiným způsobem cílit a jiným způsobem o nich přemýšlet... je to důležité zejména 

z hlediska cílení reklamy, kdy jsou na základě těchto zjištění zadávány briefy do 

mediální agentury, že hledáme tento specificky vymezený typ lidí pro tuto komunikaci a 

takové téma, které by mohlo zaujmout a rezonovat.“ (Poláček 2017) 

 

 Pro nevoliče byl hlavním důvodem neúčasti nezájem o politiku, znechucení a 

nedůvěra vůči politikům a jejich slibům. Významnou roli hrálo i vnímaní nedůležitosti a 

malá osobní relevance krajských voleb. Pokud by se nevoliči voleb zúčastnili, volili by 

především hnutí ANO a zhruba stejně často ODS, TOP 09 a ČSSD. I v případě nevoličů 

byla provedena segmentace na:  

 osobní důvody (velikost segmentu 19%) – nemají konkrétní důvod; nešli 

z osobních důvodů (neměli čas, byli nemocní apod.); 

 neví, koho volit (velikost segmentu 18%) – jsou znechuceni/odrazeni 

politikou/kauzami současnou vládou; jsou přesvědčeni, že se vůbec nic nezmění; 

nebyla na výběr strana s kvalitním programem či jasnou vizí, které by se dalo 

věřit; 

 znechucení politikou (velikost segmentu 13%) – jsou znechuceni/odrazeni 

politikou/kauzami/současnou vládou; jsou přesvědčeni, že se nic nezmění; 

 preferují moc malé strany (velikost segmentu 20%) – strana, kterou by chtěli 

volit, by se do krajského zastupitelstva nedostala/kandidovala v koalici 

s nepřijatelnou stranou; nebyla na výběr strana s kvalitním programem/jasnou 

vizí/kandidáty nebo strana, které by se dalo věřit;  

 nespokojení s výběrem (velikost segmentu 15%) – nebyla na výběr strana 

s kvalitním programem/jasnou vizí/kandidáty nebo strana, které by se dalo věřit; 
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nešli z osobních důvodů, dali přednost jiným aktivitám; jsou 

znechuceni/odrazeni politikou/kauzami/současnou vládou; jsou přesvědčeni, že 

se nic nezmění; 

 nezajímají se o krajskou politiku (velikost segmentu 16%) – krajská politika je 

nezajímá; tyto volby nepovažují za důležité; neví, koho volit. 

„Charakteristika skupiny, která nešla volit, je zajímavá z toho důvodu, že ukazuje to, 

jestli se v ní neobjevuje nějaký rys, který by ukazoval potenciál pro některou politickou 

stranu. To znamená, že i nevoliči jsou dotazováni na volební preference v situaci, kdy by 

měli jít volit, aby bylo jasné, jestli je problém v tom, že nevoliči jsou z volebního souboje 

definitivně vyřazeni a nechtějí se zúčastnit nebo jestli by volit šli, ale z nějakého důvodu 

jako např. slabé aktivizace nebo preference jiných činností zůstali doma.“ (Poláček 

2017) 

 

 Mezi nejdůležitější témata loňských voleb do krajských zastupitelstev podle 

respondentů patřila migrační krize a její řešení, otázka zdravotnictví a sociální otázky 

jako důchody a péče o seniory, snížení nezaměstnanosti či sociální politika, dávky a 

jistoty. Jednotlivé volební kampaně politických stran pozorně sledovalo necelých 10% 

dotázaných, 41% sledovalo zběžně a 49% vůbec. Nejvíce hodnověrných informací 

respondenti získávali tradičně z televizního zpravodajství, tisku, rozhlasu a internetu 

(28%), z letáků ve schránkách, novinách nebo časopisech (22%) a z diskusí a debat 

politiků v televizi (18%). Dominantní postavení televize v otázce čerpání informací 

potvrzují tvrzení v kapitole 2.6.  

 

 Samotná kampaň TOP 09 respondenty zaujala, označili ji jako druhou 

nejatraktivnější po kampani ANO. Nejvíce je v kampani TOP 09 zaujal program strany, 

dobrá volba kandidátů či koaličních partnerů a podpora zdravotnictví. Pro srovnání ve 

volební kampani ANO zaujala osobnost Andreje Babiše, letáky, billboardy a grafická 

zpracování a až na třetím místě samotný program strany. Při zkoumání sloganů 

jednotlivých stran došla výzkumná agentura ke zjištění, že více než polovina 

respondentů nevěděla, ke které straně daný slogan zařadit. I přesto, že byly slogany 

často přiřazovány špatné straně, nebyly výrazně přisuzovány pouze jedné straně. 

Nejvýrazněji (36% respondentů) byl přiřazen slogan „Kraje budeme řídit jako firmu. 

Hejtmani už nesmí prošustrovat ani korunu.“ ke hnutí ANO. Následující nejčastěji 

zařazené slogany byly všechny od TOP 09, jednalo se o „STOP EET živnostníkům 
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věříme“ (24%), „Volte silou rozumu“ (22%) a „Volte svobodnou budoucnost“ (20%). 

Přibližně pětina respondentů přiřadila správně slogany strany TOP 09, což značí dobře 

zvolené a trefné textace, které se snadno vybaví se značkou strany. O tom svědčí i 

zaznamenání anonymizovaných vizuálů s motivy kampaně TOP 09, které deklarovala 

čtvrtina respondentů – 84% z nich je dokázala přiřadit k TOP 09. Jednotlivé motivy 

respondenti označili za vcelku blízké svým názorům – zejména slogany „Odměna za 

práci musí být vyšší než dávky“ a „Svobodu si musíme chránit“. Spontánní zaznamenání 

nějaké formy kampaně TOP 09 uvádí 23% dotázaných. Nejčastěji si vybavují 

především billboardy, velkoplošné plakáty a letáky, v menší míře jsou také uváděny 

televizní předvolební diskuse. V celku respondentů, kteří se zúčastnili voleb a 

zaznamenali kampaň TOP 09 je její působení ambivalentní – desetinu těchto 

dotázaných motivovala pozitivně a stejně velký podíl negativně.  

 

 Výzkumná agentura dále zjišťovala místa setkání s kampaní TOP 09, přičemž 

ověřuje i zaznamenání adresné mailingové komunikace, internetové kampaně, profilů 

kandidátů TOP 09 na sociálních sítích. Dále ověřuje TOP 09 na internetu v období 7. 

září - 6. října 2016. V tomto období byla TOP 09 zmíněna v 78 tisících komunikátech. 

Zdaleka největší komunikační aktivita se odehrávala v prostředí Facebooku (68 tisíc 

příspěvků – 88% z celku), s výrazným odstupem následují zpravodajské a informační 

portály (7 tisíc příspěvků/zmínek – 9%). V rámci jednotlivých domén jsou měřeny i 

valence jednotlivých příspěvků vůči TOP 09 – na Facebooku to bylo např. z celkových 

68 625 příspěvků 6 356 pozitivních, 45 838 neutrálních a 16 431 negativních. Mezi 

zpravodajskými a informačními portály se s největším počtem výskytů zmínek o TOP 

09 řadí web parlamentnilisty.cz, kde z celkových 1 821 příspěvků bylo 53 pozitivních, 1 

253 neutrálních a 133 negativních. 

 

 Vzhledem k silnému postavení Facebooku v politické komunikaci TOP 09 

obsahuje výzkumná zpráva na závěr analýzu aktivních uživatelů, kteří jsou v interakci 

s politickou stranou a to jak s TOP 09, tak i ostatními politickými stranami pro 

zmapování a analýzu technik a stavu u konkurence. Aktivním uživatelem je myšlen 

takový uživatel, který reagoval na status politické strany, nejde tedy pouze o ty, kteří 

píší komentáře pod příspěvky. Z analýzy vyplynulo, že je několik stran, pro které 

společní uživatelé představují poměrně velkou část z celkového počtu uživatelů, jednalo 

se například o Starosty (50%), ODS (37%) a KDU-ČSL (32%), ukázalo se tak silné 
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propojení v rámci této komunity. Zároveň se ukázalo, že u několika stran existuje vyšší 

potenciál růstu pro TOP 09, protože mají nižší podíl společných uživatelů, ale zato vyšší 

míru podobnosti komunikace. V tomto případě se jednalo např. o Svobodné (15%), 

Zelené (23%) a částečně i Piráty (18%). V rámci povolebního výzkumu však nebyl dán 

studii sociálních sítí dostatečný prostor, agentura Fokus doporučila, aby TOP 09 

doplnila bližší identifikaci příspěvků TOP 09, o které se zajímali uživatelé jiné 

konkrétní strany, témata příspěvků TOP 09, o které se zajímali uživatelé ostatních stran 

a příspěvky jiné konkrétní strany, o které se zajímali uživatelé TOP 09.  

 

7.5.4 Další analýzy 

TOP 09 nevyužívá pouze kvantitativní a kvalitativní výzkumy ke zjištění 

aktuálního stavu věcí. Jednou měsíčně si nechává strana vyhodnotit témata, která 

„jednotlivé politické strany táhnou nahoru a dolů“ (Poláček 2017). Tato analýza se 

nazývá Analýza velkých dat a pro TOP 09 jí vytváří společnost Semantic Visions. Tato 

společnost se zaměřuje na oblast automatického porozumění textu a analýzy emočního 

náboje. Monitorují celý zpravodajský internet včetně blogosféry a měří sentiment v čase 

i v celosvětovém měřítku. „Zaměřují se na to, jestli jde nějaká politická strana výrazněji 

do určitého tématu, do kterého se začíná profilovat a změří jeho celkové vyznění.“ 

(Poláček 2017) V tomto případě hrají velkou roli stranické preference, které mají vliv na 

celkový sentiment. Také se bere v potaz funkce médií a analýza názorně ukazuje 

zveřejňování spíše negativních zpráv.  

 

Další analytickou činností, kterou si TOP 09 zajišťuje prostřednictvím 

společnosti Socialbakers, je analytika sociálních sítí. Soustřeďují se na ni na týdenní 

frekvenci ve svém interním analytickém týmu a jednou měsíčně probíhá velké shrnutí. 

Tato analýza slouží primárně pro kontrolu efektivity komunikace. Měří se počet 

interakcí, dopad i tematizace, aby bylo možné zjistit, na co a jakým způsobem lidé 

reagují, z toho pak vychází to, co je dále možné ještě rozpracovat a použít.  

 

Poslední činností je analýza webových stránek TOP 09, která se měří interně za 

pomoci Google Analytics. V tomto případě jde zejména o měření návštěvnosti.  
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Závěr 

V rámci případové studie byl popsán výzkumný proces v politické straně TOP 

09 při přípravě na volby do krajských zastupitelstev v roce 2016. Bylo zjištěno, že role 

mediovaných výzkumů veřejného mínění a jejich reflexe ve straně je minimální a má 

pouze kontrolní funkci, tzn. měří se kontinuálnost výsledků volebních modelů a 

stranických preferencí strany vlastních i konkurence, a jsou řešeny jen v případě 

velkých výkyvů. Práce naopak vyzdvihla roli externích výzkumů objednaných na míru 

požadavkům strany. Ukázalo se, že za řízení výzkumů veřejného mínění je zodpovědný 

volební manažer, který určuje zkoumané téma, vybírá výzkumnou agenturu, řídí celý 

průběh výzkumu od formování dotazníku, výběru vzorku respondentů, až po vzhled 

závěrečné zprávy a distribuci informací po straně.  

 

Ačkoliv mnoho českých autorů mluví o vlivu politického marketingu na 

fungování českých politických stran a jejich volebních kampaní velice opatrně a spíše 

operují s pojmem profesionalizace politické komunikace, známky využití této metody 

jsou patrné z aktuálních volebních kampaní téměř všech větších politických stran18. 

Podle definice Andrzeje Jabłońského je politický marketing specifický proces, jehož 

jednotlivé etapy jsou:  

1. výzkum politického trhu, jehož cílem je definovat potřeby voličů a určit pozici 

subjektu a jeho politických konkurentů na trhu;  

2. příprava založená na výzkumu strategie prodeje politického produktu;  

3. propagace produktu na politickém trhu; 

4. prodej produktu;  

5. kontrola efektivnosti každé ze zmíněných etap (Jabłoński 2006: 56). 

Tento proces můžeme ukázat na příkladu využití výzkumů veřejného mínění při tvorbě 

účinné komunikace směrem k občanům v praxi: 

1. TOP 09 provedla před zahájením volební kampaně výzkum na Identifikaci 

volebních témat a potenciální voličské skupiny (viz kapitola 7.5.1), kde byla 

stanovena hlavní témata a definován potenciální volič, čímž byla určena pozice 

                                                 
18 Jak naznačuje studie Volební kampaně 2013 Pavla Šímy, Marcely Králikové a 

dalších. 
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strany na politickém trhu a kde byly naznačeny její možnosti na oslovení většího 

počtu voličů;  

2. na základě prvního výzkumu byla připravena komunikace, která byla testována 

v rámci Pretestu volební kampaně (viz kapitola 7.5.2.) – tento výzkum určil, jaká 

komunikace směrem k voličům je nejvhodnější a nejúčinnější; 

3. spuštění volební kampaně; 

4. průběh volební kampaně; 

5. kontrolou efektivity volební kampaně byl Povolební výzkum (viz kapitola 7.5.3), 

kde se měřila úspěšnost jednotlivých segmentů kampaně, její obecné povědomí i 

to, jak jí vnímali samotní voliči.  

Přítomnost využívání nástrojů a metod politického marketingu v politické komunikaci 

strany TOP 09 je nepopiratelné. 

 

Je však nutné dodat, že výsledky analýzy ukazují případ jedné politické strany a 

nejsou zobecnitelné pro definování funkce a potřeby výzkumů veřejného mínění 

v dalších stranách. V tomto ohledu se otevírá prostor pro další výzkumy, které by 

zmapovaly situace jinde, aby bylo možné vyvodit obecně platné závěry.  

 

Summary 

The case study describes the research process of the political party TOP 09 in the 

preparation for elections to regional councils in 2016. It concludes that the role of 

mediated opinion polls and their reflection in the party is minimal having only a control 

function. This means that the results of continuous electoral models, party preferences, 

and preferences of competitors are measured, but reflected on in case of large 

fluctuations only. On the other hand, this study shows the importance of external 

researches, which are created to meet individual demands of the party. It has been 

concluded that it is the campaign manager who is responsible for managing public 

opinion polls, determining the topic that will be examined, selecting a research agency, 

and controlling the entire process of research. This includes customizing questionnaires, 

selecting the sample of respondents, preparation of the final report, and distributing 

information within the party. 
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Although many Czech authors talk about the influence of political marketing on 

the functioning of Czech political parties and their electoral campaigns, they are very 

cautious and rather employ the concept of professionalization of political 

communication. Signs of this method are apparent in current election campaigns of 

almost all major political parties. According to Andrzej Jabłoński's definition, political 

marketing is a specific process whose individual stages are: 

1. A research of the political market, which aims to define the needs of voters and 

determines the position of the party and its political competitors on the market; 

2. Preparation based on the research of the strategy of selling a political product; 

3. Promotion of the product on the political market; 

4. Selling the product; 

5. Checking the effectiveness of each stage (Jabłoński 2006: 56). 

This process can be demonstrated on the example of utilizing public opinion polls to 

create an effective communication towards citizens in practice: 

1. TOP 09 carried out research on Identifying Electoral Issues and the Potential 

Electoral Group (see chapter 7.5.1) before launching the election campaign. The 

research identified the main topics and defined the potential voter, determining 

the party's position in the political market and outlining its capabilities to reach 

out to a larger number of voters; 

2. On the basis of the first research, a communication was prepared and then tested 

in the pre-election campaign (see chapter 7.5.2.) - this research determined what 

type of communication towards the voters is most appropriate and effective; 

3. Launching the election campaign; 

4. The electoral campaign; 

5. The effectiveness of the electoral campaign was measured by the post-election 

research (see chapter 7.5.3). It measured the success of individual campaign 

segments, its general awareness, and how it voters perceived it. 

The presence of political marketing tools and methods in political communication of 

TOP 09 is indisputable. 

 

However, it is necessary to point out that the result of the analysis applies to one 

political party only and cannot be generalized in order to define a function and needs of 

opinion polls for other parties. At this point, there is definitely a room for further 
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research to map out the situation in other political parties in order to draw generally 

valid conclusions. 
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VÝZKUMŮ [online]. 2017 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 

http://simar.cz/assets/media/Hot-

news/Otevřený%20dopis%20profesn%C3%ADho%20sdružen%C3%AD%20výzkumný

ch%20agentur%20pro%20výzkum%20trhu%20a%20veřejného%20m%C3%ADněn%C

3%AD%20SIMAR%20%20agentuře%20SANEP.pdf   

 

STEM – volební preference – leden 2017 [online]. 2017 [cit. 2017-01-29]. Dostupné z:  

https://www.stem.cz/stem-volebni-preference-leden-2017/  

 

TOP 09 by se dle STEM nedostala do Sněmovny. Kalousek číslům nevěří [online]. 2017 

[cit. 2017-01-29]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/volebni-prukum-stem-leden-2017-

dgi-/domaci.aspx?c=A170126_110050_domaci_jkk  

 

TÝMOVÁ, Renata. Krajské volby 2016. Předvolební výzkumy ČT – zhodnocení 

[online]. 2017 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/823.pdf?v=1  

 

www.top09.cz  

 

www.volby.cz  

 

www.simar.cz  

 

Tisková zpráva 

SIMAR 2001. Preference srozumitelnější a věrohodnější. Tisková zpráva 9. Praha: 

SIMAR.  

http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-2017
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-2017
http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy-icc/esomar.html
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
http://simar.cz/assets/media/Hot-news/Otev%25C5%2599en%25C3%25BD%20dopis%20profesn%25C3%25ADho%20sdru%25C5%25BEen%25C3%25AD%20v%25C3%25BDzkumn%25C3%25BDch%20agentur%20pro%20v%25C3%25BDzkum%20trhu%20a%20ve%25C5%2599ejn%25C3%25A9ho%20m%25C3%25ADn%25C4%259Bn%25C3%25AD%20SIMAR%20%20agentu%25C5%2599e%20SANEP.pdf
https://www.stem.cz/stem-volebni-preference-leden-2017/
http://zpravy.idnes.cz/volebni-prukum-stem-leden-2017-dgi-/domaci.aspx?c=A170126_110050_domaci_jkk
http://zpravy.idnes.cz/volebni-prukum-stem-leden-2017-dgi-/domaci.aspx?c=A170126_110050_domaci_jkk
http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/823.pdf?v=1
http://www.top09.cz/
http://www.volby.cz/
http://www.simar.cz/


   

 

80 

  

 

Rozhovory 

Jaroslav Poláček. 2017. Interview 30. 1. 2017.  

Jaroslav Poláček. 2017. Interview 28. 3. 2017. 

Jaroslav Poláček 2017. Interview 10. 5. 2017. 

 

Analyzované dokumenty 

Agentura FOCUS. Identifikace volebních témat a vymezení potenciální voličské skupiny 

TOP 09. Dotazník. Interní dokument TOP 09. Praha, 2016.  

 

Agentura FOCUS. Identifikace volebních témat a vymezení potenciální voličské skupiny 

TOP 09. Závěrečná zpráva. Interní dokument TOP 09. Praha, 2016. 

 

Agentura FOCUS. Povolební výzkum po krajských volbách 2016. Dotazník. Interní 

dokument TOP 09. Praha, 2016. 

 

Agentura FOCUS. Povolební výzkum po krajských volbách 2016. Závěrečná zpráva. 

Interní dokument TOP 09. Praha, 2016. 

 

Agentura FOCUS. Pretest kampaně TOP 09 pro krajské volby. Dotazník. Interní 

dokument TOP 09. Praha, 2016. 

 

Agentura FOCUS. Pretest kampaně TOP 09 pro krajské volby. Závěrečná zpráva. 

Interní dokument TOP 09. Praha, 2016. 



   

 

81 

  

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Volební model agentury STEM z ledna 2017 (graf) 

Příloha č. 2: Volební model agentury CVVM z ledna 2017 (graf) 

Příloha č. 3: Přehled testovaných konceptů (obrázek) 



   

 

82 

  

Přílohy 

Příloha č. 1: Volební model agentury STEM z ledna 2017 (graf) 

 

 

Příloha č. 2: Volební model agentury CVVM z ledna 2017 (graf) 

 



   

 

83 

  

Příloha č. 3: Přehled testovaných konceptů (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


