
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistika

Katedra marketingové komunikace a PR

Bakalářská práce 

2018                           Tereza Štosová



UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra marketingové komunikace a PR

Role politických lídrů v parlamentních volbách 2017

 

Bakalářská práce
 

Autor práce: Tereza Štosová 

Studijní program: Mediální a komunikační studia

Vedoucí práce: Mgr. Anna Shavit Ph.D.

Rok obhajoby: 2018 



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 V Praze dne 9. 5. 2018 Tereza Štosová.......................... 



Bibliografický záznam

ŠTOSOVÁ, Tereza. Role politických lídrů v parlamentních volbách 2017. Praha, 2018. 76 

s.  Bakalářská  práce  práce  (Bc).  Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 

Komunikačních studií a žurnalistiky.  Katedra Marketingové komunikace a PR. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Anna Shavit Ph.D.

Rozsah práce: 110 223 



Anotace (Abstrakt)

Tato  práce  se  zabývá  zkoumáním  vlivu  politického  leadershipu  na  komunikaci  šesti 

politických  aktérů  v  období  vrcholné  volební  kampaně.  Jedná  se  o  politiky,  kteří 

kandidovali ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, 

vybrané na základě jejich volebních výsledků. Cíl práce byl zodpovědět výzkumné otázky, 

jestli tito kandidáti vykazují prvky leadershipu a jestli ano jaké, a z toho následně vyvodit 

jaký má politický leadership ve volbách vliv. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část 

poskytuje základ pro pochopení dané tématiky. Následující metodologická část seznamuje 

s použitými výzkumnými metodami. Poslední praktická část je uvedena charakteristikou 

zkoumaných subjektů pro přiblížení kontextu, jelikož část, která se zaměřuje na zkoumání 

a popis komunikace těchto politických aktérů je časově omezena. Výzkum je pojat jako 

případová studie, která se řadí mezi kvalitativní metody.

Annotation

The bachelor thesis is focused on the studying of the influence of political leadership on 

communication of six political actors during the period of the main electoral campaign. 

These politicians, who stood for the election to the Chamber of Deputies of the Parliament 

of the Czech Republic in 2017, were selected on the basis of their election results. The aim 

of  the  thesis  was  to  answer  the  research  questions  whether  these  candidates  showed 

elements of leadership and if so what, and then deduce the influence of political leadership 

on the election. The thesis is divided into three parts. The theoretical part provides the basis 

for understanding the subject. The following methodological part introduces the applied 

research methods.  The last  practical  part  launches  by the characteristics  of  the studied 

subjects to bring the reader into the context, since the part that focuses on the research and 

description of the communication of these political actors is limited in time. Research is 

conceived as a case study that ranks among qualitative methods.
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Úvod

Na dnešní  politické  a  mediální  scéně  můžeme  sledovat  nadužívání  termínu  politický  lídr,  což 

způsobuje, že toto označení postupně pozbývá svého významu. Pojmy lídr a leadership s nástupem 

personalizace,  prezidencializace1 atp.  téměř  nahradily  klasická  pojmenování  jako  například 

předseda strany či jednoduše kandidát za stranu bez ohledu na rozdílný význam každé z těchto rolí. 

Politický lídr nemusí být předsedou strany a předseda strany nemusí být politickým lídrem (ačkoli 

se můžeme domnívat, že by měl) atp.

Z  této  premisy  vycházím  při  psaní  své  bakalářské  práce  na  téma  Role  politických  lídrů  

v parlamentních  volbách  2017,  které  hodlám pojmout  jako  případovou  studii.  Mým původním 

záměrem bylo použit kvantitativních výzkumných metod, ale po bližším zkoumání a konzultaci 

dané  problematiky  jsem  došla  k  závěru,  že  v  tomto  případě  získaná  data  nelze  jednoznačně 

kategorizovat a kvantitativně porovnávat. Z toho důvodu jsem se odchýlila od své Teze a  zvolila 

jinou, pro tento případ vhodnější metodu řazenou do kvalitativního výzkumu. 

Výzkumem mé práce bude tedy hloubková analýza komunikace vybraných aktérů v průběhu jejich 

vrcholných volebních kampaní (od září 2017 do konání voleb) tak, že se budu snažit na základě 

nastudovaných teoretických východisek hledat prvky leadershipu u těchto subjektů. Cílem mé práce 

je tedy zjistit, zdali zkoumaní političtí aktéři vykazují prvky leadaershipu a pokud ano, jaké? 

Bereme-li  v  potaz  dnešní  stav,  kdy se  politickým lídrům přikládá  značná  hodnota  v  politické 

soutěži, pak by se prvky leadershipu měly objevovat právě u úspěšných kandidátů, z čehož plyne 

další  výzkumná  otázka,  jestli  skutečně  politický  leadership  hraje  klíčovou  roli  ve  volbách  

do Poslanecké sněmovny.  

Při zvažování vhodné metody výběrů zkoumaných politických aktérů, jsem vycházela z následující 

tabulky:

1 Dále rozebíráno v kapitole Vznik dnešních politických lídrů 
9

Tabulka 1: Přehled nejúspěšnějších kandidátů, Zdroj: autorka podle Výsledky voleb. Info.cz [online]. CNC, ©2001-2018 [cit. 2018-
05-08]. Dostupné z: https://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb 
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V tabulce vidíme popořadě prvních deset kandidátů co do celkového počtu preferenčních hlasů. 

Výběr všech deseti by ale rozsahem informací neodpovídalo typu této práce, proto jsem se rozhodla 

zvolit omezený počet kandidátů, které bude možno intenzivněji zkoumat. Jako první forma výběru 

se nabízí selektovat je právě dle počtu hlasů, na první pohled však vidíme, že v takovém případě 

by majoritní část tvořili pouze zástupci vítězného hnutí ANO 2011, což by negativně ovlivnilo jak 

diverzitu tak validitu výsledků této práce, proto jsem se rozhodla zvolit prvních pět kandidátů ne dle 

počtu ale dle procentuálního podílů hlasů plus jednoho kandidáta navíc z hnutí ANO 2011, aby bylo 

zastoupení stran ve vzorku rovnoměrné. 

V první teoretické části této práce se zabývám nastíněním fungování politického marketingu skrze 

jeho historický vývoj a možnosti nazírání na jeho chápání. Dále se věnuji volebních kampaním, 

které rozebírám hlavně v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny v České republice po roce 1989. 

Následně se věnuji tematice leadershipu jak v původním významu tak v souvislosti s politickým 

prostředím a předkládám příklady použití termínu politický lídr zanedbávající jeho původní smysl.

V další části se zaměřuji na aktuální trendy v nahlížení na leadership jako formu personalizace 

politické scény, a to na brand a image, jelikož prvky těchto přístupů se mohou ve zkoumaných 

kampaních objevit. 

Nakonec rozebírám možnou kritiku disciplíny politické marketingové komunikace,  která se pojí 

se zkoumaným tématem leadershipu, a může čtenáři poskytnout alternativní pohled na věc. 

Navazující  metodologická část  detailněji  objasňuje  výzkumné metody a s  nimi spojené výhody 

a rizika. 

Pro celkový vhled to této problematiky byla úvodní kapitola praktické části věnována okolnostem 

voleb do Poslanecké sněmovny 2017 a představení jednotlivých zkoumaných představitelů a jejich 

dlouhodobých aktivit, abychom se vyhnuli chybné dedukci na základě jedné kampaně. Je důležité 

všechny skutečnosti chápat v širším kontextu.2

Ve výzkumné části následně deskriptivně analyzuji jednotlivé prvky kampaně každého představitele 

individuálně dle  jeho volební  a  komunikační  strategie.  Na základě  této analýzy se budu snažit 

aplikovat na jejich výstupy prvky leadershipu, které jsme si přiblížily v kapitole tomu věnované, 

a ze získaných dat vyvodit závěr. 

2 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4549-3. str. 243
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1 Teoretická část

1.1 Politický marketing 

1.1.1 Historie

Kořeny politického marketingu najdeme v USA v 50. letech. Termín politický marketing jako první 

použil americký politolog Stanley Kelley ve své studii Professional Public Relations and Political 

Power  v  roce  1956.  Na  politické  kampaně  aplikuje  stejný  koncept  trhu,  jak  ho  vnímáme  v 

ekonomice.3 Za  zmínku jistě  stojí  prezident  D.  D.  Eisenhower,  který jako první  využil  při  své 

volební kampani služeb profesionální marketingové agentury,  což se také pozitivně projevilo ve 

výsledku voleb. Důležitou roli sehrála kooperace s televizí.4

Vznik  politického  marketingu  byl  umožněn  následujícími  změnami  v  naší  společnosti:  volnou 

politickou soutěží,  globálním přístupem k informacím, expanzí   komunikačních  a  informačních 

technologií  a  racionalizací  volebního  chování  voličů  tedy jejich  jistou  skepsí  ke  kandidátům a 

politickým  stranám. To vše vedlo subjekty politického trhu k reorganizaci a užití marketingových 

principů.5

Teprve  však  v průběhu 90.  let  20.  století  byl  marketingový přístup  přijat  jako hlavní  strategie 

kampaně. Do té doby  byl  politický marketing politology spíše odmítán a někteří  jsou k němu 

podezřívaví  dodnes.  Nicholas  J.  O'Shaughnessy trefně  přirovnal  vnímání  marketingu politology 

jako kosmetiku, která dává „nové nálepky starým pravdám“, aniž by si uvědomovali jeho skutečný 

potenciál.6 

1.1.2 Definice pojmu

Politický  marketing  je  intenzivně  zkoumanou  oblastí,  přesto  není  ještě  dostatečně  teoreticky 

ukotven a systematicky koncipován. Definicí a vymezením politického marketingu se zabývá řada 

3 MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006. Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 978-80-210-5169-0. s. 22

4 BOUČKOVÁ, Jana. Vybrané aplikace marketingu - politický marketing. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995. ISBN 

80-707-9653-7. s. 10-12 

5 WISZNIOWSKI, Robert. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister, 2006. Studium (Barrister. ISBN 

80-736-4011-2. s. 9

6 LEBEDOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a volebních 

kampaní. Brno. ISBN 80-210-3800-4. s. 58-59
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autorů mezi nimi například Dominic Wring, Stephan C. M. Henneberg, Jeniffer Lees-Marshment a 

další.7 Zde si uvedeme některé z definic: 

„Politický marketing je definován jako soubor teorií, metod, technik a sociálních postupů, které  

mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo politický projekt.“8

„Politický marketing využívá marketingových konceptů, filozofie a metod nejenom při organizování  

kampaní, ale i ve vnitrostranických vztazích a při formulování stranických politik. Zároveň je možné  

ho vnímat jako reakci na jedné straně na vzestup politického konsumerismu a na druhé straně  

kolapsu příslušnosti k politickým stranám, jak v západních, tak i v nových demokraciích.“9

1.2 Volební kampaně

Volební kampaně jsou druhem politických kampaní a tvoří užší prostor celého procesu politické 

komunikace.  Mezi další  druhy kampaní patří  referenda,  informační kampaně a image kampaně. 

Samotné volební kampaně jsou typické větším množstvím soutěžících aktérů – stran a kandidátů, z 

nichž každý vede svou kampaň zaměřující se na konkrétní témata. Jejich hlavním záměrem je získat 

voliče a následně podíl na vládě. Tento proces však můžeme definovat dále. D. Dever a G. Hands 

rozdělují cíle volebních kampaní následovně: 

• Informování voliče – o konání voleb, o kandidátech, o politickém programu a cílech, kterých 

chce strana dosáhnout

• Přesvědčování voliče – aby podpořil jejich stranu (prostřednictvím letáků, mítinků, osobního 

kontaktu, televizních spotů, reklamy v médiích, internetu...) 

• Posílení stávající podpory (reinforcing) – tedy posílit a upevnit podporu stoupenců strany

• Mobilizování voliče – zajistit účast ve volbách10 

V dnešní době uplatňujeme model tzv.  postmoderní volební kampaně. Tyto kampaně kombinují 

přístupy premoderní  a  moderní  kampaně.  Důraz  je  kladen  na  kontaktní  kampaně,  zároveň  ale 

komunikace probíhá na celostátní úrovni. Kampaně jsou profesionalizované, vedené odborníky v 

oborech. Využívají se nová média, detailní analýzy voličských nálad, preferencí a veřejného mínění. 

7 Politický marketing. Institut politického marketingu [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-04-28]. 

8 ULIČKA, G. Wplyw marketingu politycznego na zmiany w zyciu publicznym państw demokratycznych. In    
JABLOŃSKI, A. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno, 2006.  ISBN 80-7364-011-2. s. 12

9 LILLEKER, Darren G., ed. The marketing of political parties: political marketing at the 2005 British general election. 

Manchester, UK: Manchester University Press, 2006. ISBN 07-190-7301-4. s. 151

10 LEBEDOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a volebních 

kampaní. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3800-4.
12
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Objevují se pozitivní, negativní či srovnávací kampaňe a kontrakampaň. Silná je také personalizace 

volební kampaně, o které budeme hovořit dále.11 

1.2.1 Volební kampaně v ČR

Prvky postmoderních volebních kampaní se začaly v české politice objevovat až začátkem 90. let 

20. století, do té doby panovala nedemokratická politická soutěž, strany byly založeny na ideologii 

a profesionalizace kampaní tak neměla význam. 

Česká  politická  kultura  se  tedy  po  1989  vyvíjela  ze  dvou  historických  tendencí:  tradice 

demokratické  první  republiky  a  tradice  totalitního  komunistického  režimu.  Spojením  těchto 

zažitých  systémů  vznikla  specifická  postkomunistická  politická  kultura,  která  ve  srovnání  se 

„západními“ politickými trendy vykazuje výraznější nedostatky.12

V posledních  desetiletích  jsme  však  svědky rychlého  až  převratného  vývoje  systémů  politické 

komunikace. Nutnost přizpůsobit se novým podmínkám a výzvám globální modernizace dopadla 

postupně na všechny složky politické komunikace, tedy i volební kampaně. Toto období je také 

nazýváno třetím věkem politické komunikace,  které je ovlivněno pěti  hlavními trendy:  nutností 

profesionalizace,  zvyšováním  konkurenčních  tlaků,  anti-elitářským  populismem,  procesem 

odstředivé diverzifikace a proměnou způsobu vnímání politiky.13 

Jako  historický  mezník  v  českých  volebních  kampaních  jsou   uváděné  volby  do  Poslanecké 

sněmovny z roku 2006, jelikož při jejich tvorbě byly poprvé výrazněji aplikovány marketingové 

strategie a přístupy (Shavit, 2006, 2008; Braun, Eibl, Shavit 2009; Šaradín 2008), čímž  se způsob 

tvoření  kampaní  výrazně  odlišoval  od  standardů  českého  prostředí  do  té  doby.  Implementace 

marketingových  postupů  vycházela  z  dat  a  analýz  místo  přípravy  ad  hoc.  Tímto  přístupem si 

kampaň získala pozornost médií a široké veřejnosti (Shavit, 2005). 

Mezi  často  užívaný  marketingový  nástroj  české  politické  scény,  který  je  charakteristický  pro 

současné volební kampaně ve světě, patří například negativní reklama. Ta se vyskytovala už ve 

volbách v roce 1996, kde vidíme osobní témata a útoky, a zmíněné volby do Poslanecké sněmovny 

2006 nebyly výjimkou (Shavit, 2010; 14, 63-66). Negativní marketing je efektivním prostředkem, 

11 KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012 s. 34-35 in: 
Vliv mediálního obrazu lídra na úspěch politické strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky [online]. Praha, 2015 [cit. 2018-04-03]. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. s. 12,13

12 CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 

2007. ISBN 978-80-7367-337-6. s. 184

13 LEBEDOVÁ, Eva. Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2013. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-158-9. s. 22-24
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který zjednodušuje polarizaci politické scény. Nabízí možnost srovnání, z čehož může iniciátor těžit 

(Cwalina 2004; 111-139; podle Shavit 2010; 66) 

Co se týče financí, největší rozpočet na kampaň měla ČSSD (120 mil. Kč), vítězná ODS investovala 

do kampaně o třetinu méně (80 mil. Kč). Třetí nejvyšší obnos utratila za kampaň KDU-ČSL (43 mil 

Kč).14

Dále, podíváme-li se na volební kampaně z roku 2013 (následujících po předčasných volbách v roce 

2009), vidíme, že se český volební trh stále vyvíjí a modernizuje. Strany si daly více záležet na 

určování  strategie  a  následovaly  západní  postmoderní  trendy  ve   tvoření  kampaně  (výzkumy, 

analýzy → strategie  → pozicioning → cílení  → exekuce kampaně),  na základě kterých strany 

racionálně  stanovily  marketingovou  strategii.  Celková  částka  utracená  za  tuzemské  volební 

kampaně v roce 2013 dosahuje 300 milionů korun, z toho cca 100 milionů utratilo hnutí ANO, které 

také  jako  jediné  najalo  na  určování  strategie  externí  subjekt  oproti  ostatním  stranám,  které 

fungovaly interně.15 

Pro celkový kontext a porovnání investice do kampaní je nutná zmínit změna ve volebním zákoně, 

která  se  vztahovala  na  zkoumané  volby do  Poslanecké  sněmovny Parlamentu  České  republiky 

2017:  Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90  

000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty (Zákon č. 247/1995 Sb. § 16c)

1.3 Význam leadershipu v politice

1.3.1 Kdo je lídr?

Bez  politického  kontextu  lídr,  též  vůdce,  je  osoba,  která  má  vysoký  vliv  na  ostatní.  Lídr  má 

schopnost přimět lidi,  aby ho následovali,  a je schopen ovlivňovat lidi směrem k dosažení cíle. 

Vůdci mají vizi a umějí komunikovat s lidmi tak, aby je inspirovali a iniciovali.

Vůdcovství je dáno kombinací dovedností, postojů, vlastností a konkrétního chování. Vůdce může 

být manažerem, ale ne každý manažer je schopným vůdcem.16

Pro činnost leadershipu je možno najít velké množství definic, my si pro příklad uvedeme alespoň 

některé z nich.

14 Kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny 2006. Institut politického marketingu [online]. Praha: IPM Consulting, 

2017 [cit. 2018-04-18]. 

15 ŠÍMA, Pavel. Volební kampaně 2013. Brno, 2014. ISBN 978-80-7485-026-4. s. 7- 20

16 Leader (lídr, vůdce). Else AZ [online]. Praha: Else AZ, 2018 [cit. 2018-03-31]. 
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1. „Leadership je proces ovlivňování druhých za účelem porozumět a dohodnout se na tom, co je  

třeba udělat a jak to lze udělat efektivně, a proces usnadňování individuálního a kolektivního úsilí  

pro naplnění společných cílů“ (Yukl, 2002, s. 7).

2.  Leadership  je  „schopnost  jedince  ovlivňovat,  motivovat  a  umožňovat  ostatním  přispívat  k  

efektivitě a úspěchu organizace…“ (House et al., 1999, s. 184).

3. „Leadership je vykonáván, když osoba, mobilizuje, institucionální, politické, psychologické a jiné  

zdroje, aby povzbudila, zapojila a splnila motivy následovníků“ (Burns, 1978, s. 18). 11

4. „Leadership nastane vždy, když se snaží jedna osoba ovlivnit chování jednotlivce nebo skupiny,  

bez ohledu na důvod“ (Hersey, Blanchard, & Johnson, 2008, s. 6). 

5.  „Vedení  lidí  spočívá  v  realizaci  správných  úkolů  skrze  další  osoby  anebo  spolu  s  nimi“  

(Peterková & Havlůj, 2012, s. 11).17

1.3.2 Politický lídr

Většina definic uvedených výše ať už lídra a nebo leadershipu v sobě obsahuje část o „ovlivňování“, 

což  je  u  politického lídra  velmi  důležité,  jelikož  musí  správně komunikovat  a  spolupracovat  s 

ostatními  politiky,  institucemi,  médii  a  celým elektorátem.  Zároveň  se  častěji  opakuje  pasáž  o 

„realizaci společných cílů“. 

Tyto prvky by mělo být možné na zvolených aktérech zkoumat, jelikož politiky můžeme definovat 

jako:

1. Volené zastupitele občanů, představitele politických stran, hnutí, či osobnosti jmenované do  

místních až státně-politických funkcí.18

2. Osoby aktivně angažované v ovlivňování veřejných pravidel a rozhodování, tj. v politice.19

Tedy jsou to osoby, které ovlivňují jak veřejnost tak celkový chod státu, regionu atp. a jejich vliv má 

široký dosah. Tím, že se jako zastupitelé občanů navíc angažují ve výkonu moci zákonodárné či 

exekutivní, podílejí se právě na „realizaci společných cílů“.

17MUHROVÁ, Barbora. Styly vedení: teoretické přístupy a identifikace stylů. Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Höschlová, Eva.

18 Význam slova politik. Lidový slovník [online]. 2018 [cit. 2018-04-29].

19 Politik. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2018-04-

29]. 
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Političtí lídři mají tedy zásadní význam - prostřednictvím autority vlády posuzují rozdělení moci a 

zdrojů, budují vztahy s ostatními zainteresovanými stranami a činí rozhodnutí,  která mohou mít 

velký vliv na blaho národa a jeho lidu.

Oskar Krejčí ve svém díle Politická psychologie rozebírá vliv politických lídrů ve společnosti. Při 

studování jeho role předkládá politického lídra nejen jako jednotlivce ale jako socio-psychologický 

fenomém, jako specifický vztah mezi lidmi. 

„Vůdce  je  nejautoritativnější  člen  skupiny  (či  instituce),  jemuž  tato  skupina  přiznává  právo  

rozhodovat. Může to být politický vůdce davu, hnutí, strany i státu. Vedení pak je proces, během  

něhož  jeden  člověk  vykazuje  více  vlivu  než  jiní  při  formování  cílů,  naplňování  úkolů  a  funkcí  

skupiny“20

Mluvíme-li o ideálním případě, vedení v politickém rámci vyžaduje zaměření na dlouhodobé dobro 

země, nad jakýmikoli osobními krátkodobými zisky. Dobré politické vedení vyžaduje kombinaci 

charisma a integrity,  stejně jako schopnost posoudit  situaci  a rozhodnout  se o tom, co by bylo 

nejlepší pro největší  počet lidí.  Především vedení v politickém rámci vyžaduje "státnictví" -  na 

rozdíl od toho, že je prostě "politikem" - znamená to mít celistvost a ochotu postavit se za to, co je 

správné, a to i tehdy, pokud to znamená odstoupit od funkce ve vládě nebo ztratit volby.21 

1.3.3 Je každý předseda strany lídr?

V médiích a některé literatuře se často zaměňují pojmy předseda strany a stranický či volební lídr, 

tato označení jsou chápána shodně. Odvozujeme-li ale význam spojení „politický lídr“ od obecného 

chápání slova „lídr“, zjistíme, že se termíny odlišují. Budeme tedy dále v práci rozlišovat „předseda 

strany“  a  „politický  lídr“,  jelikož  budeme  oba  termíny  používat  v  rozdílných  významech  a 

souvislostech. I v praxi a na výsledku voleb vidíme, že tato slovní spojení vždy neznamenají totéž 

(aspirovat na roli politického lídra se nerovná jim být). Předseda strany je volen uvnitř strany, není 

tedy pochyb, že ovlivňuje členy politické strany nebo hnutí a má více pravomocí, což koresponduje 

například s Krejčího definicí výše, na druhou stranu, forem působení je mnohem více. To, že má 

někdo funkci předsedy strany neznamená, že se nemůže mít širší rozsah vlivu jiný člen, nebo že 

nemůže získat více hlasů – přitáhnout či ovlivnit voliče. Jako příklad na zkoumaných volbách si 

můžeme uvést předsedu strany TOP 09 Miroslava Kalouska, který získal ve Středočeském kraji 8 

019  preferenčních  hlasů  (19,16  %),  oproti  tomu  další  kandidáti  za  hl.  m.  Prahu 

Karel Schwarzenberg a za ním v pořadí Dominik Feri získali 19 370 (25,05 %) a 15 003 (19,40 %) 

20 KREJČÍ, Oskar. Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-861-1984-X.

21 A Political Leader. Leadership expert [online]. Cheshire, c2000-2018 [cit. 2018-03-31].
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preferenčních hlasů, tedy početně i poměrově více.22 Jako další příklad můžeme uvést rozvržení 

ČSSD, kde oficiální předseda stany byl v tomto období Milan Chovanec, za lídra strany však byl 

označován Lubomír Zaorálek.

1.3.4 Vznik dnešních politických lídrů

Vztah mezi občany a politickými stranami se od konce druhé světové války zásadně změnil. Tato 

transformace  je  často  ztotožňována  s  procesem modernizace  nebo  sekularizace,  který  způsobil 

drastické oslabení, pokud ne dokonce vymizení, tradičních vazeb mezi voliči a politickými stranami 

a dalšími „tradičními“ organizacemi. (Swanson, 2004: 45-63). Společně se strukturou společnosti se 

proměňoval  i  volební  trh.  Stával  se  soutěživějším,  výsledky  byly  méně  předvídatelné  apod. 

Politické strany byly (více či méně) schopny se na tyto změny adaptovat změnou volební strategie, 

targetingu atd., zároveň se více orientovaly na přání voličů a uzpůsobení produktu a jeho prezentaci 

jejich potřebám. S tím se ve stranách upravilo celkové chování, politika, organizační struktura a 

také postavení jejich lídrů.23

Změny v tomto období byly také podníceny mohutným rozmachem a celkovým nárůstem vlivu 

masových  elektronických  médií,  na  začátku  hlavně  televize.  Kvůli  sledovanosti  a  zároveň 

srozumitelnosti  pro  diváky bylo  snadnější  a  atraktivnější  prezentovat  jednotlivé  kandidáty jako 

symbol  strany než  volební  programy.  Docházelo  tak  k  medializaci  moderní  politiky a  dalšímu 

postrčení politických aktérů k přijetí podoby propagace formou personalizace a politických lídrů.24 

V této oblasti se také projevuje tzv trend „internacionálního konzumu“, který k nám dorazil z USA 

(z toho často používaný termín „amerikanizace kampaní“). Internacionalizace kampaně označuje 

převzetí způsobu tvoření kampaně z ciziny, převážně Velké Británie a již zmíněného USA. Ústřední 

roli  v kampaních tohoto typu hrají mediální experti, narůstá zmíněný význam médií a komunikace 

s nimi. Svou pozici také posílili volební manažeři, image makeři a další profesionálové. Jedním ze 

stěžejních  rysů  dnešních  postmoderních  kampaní  je  také  již  zmíněná  personalizace  –  tedy  je 

kampaň tvořena tak, aby hlavní osobnost kandidáta potažmo lídra co nejvíce vynikla. Kandidát de 

facto zhmotňuje volební program a někdy celou image strany.25 

22 KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB V ČR. INFO.CZ [online]. CZECH NEWS CENTER, c2001-2018 [cit. 2018-03-31]. 

23 HUDÁČKOVÁ, Silvia. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2012. ISBN 978-80-7325-281-6. s. 91-92

24 POGUNTKE, Thomas. a Paul WEBB. The presidentialization of politics: a comparative study of modern democracies. 

New York: Oxford University Press, 2005. Comparative politics (Oxford University Press). ISBN 01-992-5201-7. s.2-22

25 KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-

4013-3. s. 23-24
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„Lídr představuje hlavní zkratku mezi stranou, kandidáty a politickým obsahem. V závislosti

na  zkušenostech  a  charismatu  lídra  pak  jeho  vlastnosti  mohou  přecházet  na  stranu  samotnou  

(obraz strany se propojí s obrazem lídra a strana získá „lidské vlastnosti“, skrze ně pak voliči  

mohou ke straně přistupovat, a usnadňovat si orientaci v politice).“26

Jinými slovy,  strana potřebuje schopného lídra,  s  kterým snáze čelí  politické a volební soutěži. 

Tento jev je také nazýván nebo dáván do spojitosti s pojmem „prezidencializace“, což  zle obecně 

chápat jako pojmenování procesu, kdy se způsob vlády stává více prezidentským aniž by měnil 

svou formální strukturu – tedy typ režimu (Poguntke, Webb, 2005)

Prezidencializace vzniká  jak změnami ve způsobu tvoření volebních kampaní a v prezentování a 

celkovém pojetí  lídra,  tak  celkovým novým fungováním politické  strany,  které  jsou  ovlivněny 

nejvíce. Strany založené na jasné ideologii téměř vymizely a vystřídaly je tzv. catch-all strany s 

důrazem  na  personalizaci,  leadership  a  lobbování.  Takové  strany  jsou  v  důsledku  více 

centralizované co se organizační struktury a rozložení moci a vlivu týče.27

1.4 Brand

Jak jsme si již nastínili, politický lídr hraje v dnešním světě vzhledem k pojetí volebních kampaní a 

celkové situaci na politickém trhu významnou roli.  S implementací marketingových nástrojů se 

začal  rozvíjet  i  trend používání  v  politice branding a  s  tím spojenou image ať  už  strany nebo 

politického lídra.

Kotler (2007) definuje značku jako „název, termín, znak, symbol, design nebo kombinace těchto  

prvků,  která  identifikuje  výrobce  nebo  prodejce  výrobku  či  služby“.28 Hesková  (2009)  to  dále 

zjednodušují jako jakékoli „univerzální rozlišovací znamení“. Detailnější definici nabízí například 

Scammell (2007):

„V marketingu je značka definována jako „psychologická reprezentace“ výrobku nebo organizace:  

je  to spíše symbolická než hmatatelná užitná hodnota.  Na základní  úrovni  značka funguje jako  

zkratka pro volbu spotřebitele, která umožňuje diferenciaci mezi velmi podobnými výrobky. Nejvíce  

26 EIBL, Otto. Politický prostor a témata v České republice v letech 2006-2008. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury (CDK), 2011. Srovnávací politologie, sv. č. 16. ISBN 978-80-7325-262-5.

27 PASSARELLI, Gianluca. The prezidentialization of politics koncept: between parties and leaders [online].[cit. 2018-25-

03]. s. 2-6. 

28 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. s. 626, 635
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zajímavým pro pracovníky v marketingu je však způsob, jakým funguje image značky, která, zdá se,  

přidává vrstvu emočního spojení, která funguje nad hodnotou funkčního užívání produktu.“29

Značka je tedy významná součást produktu, která může zvýšit jeho hodnotu. Nejde jen o jména či 

symboly, ale vše co produkt pro zákazníka představuje a znamená. Vytváření, udržování a chránění 

značky se  jeví  jako  velmi  výhodný  postup,  který  má  za  cíl  vytváření  dlouhodobých  vztahů  a 

loajality, protože stejně jako politický lídr i značka symbolizuje pro zákazníka/voliče formu zkratky 

v jeho rozhodování.30 

Procesům takového „zkratkovitého“ lidského rozhodování se zabývá také Du Plessis ve své knize 

Jak zákazník vnímá značku, kde se zaměřuje na neurologický pohled na marketing. Vysvětluje, že 

vnímání  značky,  která  je  v  našem  případě  reprezentovaná  politikem,  je  primárně  emocionální 

záležitostí  (Jaký  máme  z  politika  pocit?...)  a  naše  rozhodnutí  tvoříme  na  základě  mentální 

heuristiky, která nám zjednodušuje jinak náročný proces rozhodování.31 

Hodnota  značky  je  v  komerčním  marketingu  určována  množstvím  peněz,  kolik  jsme  oproti 

konkurenci  za produkt ochotni  zaplatit.  V politickém marketingu je platba ve formě odevzdání 

hlasu a konkurenci tvoří ostatní kandidáti.

Needham  na  příkladu  Blair,  Clinton  přisuzuje  při  vytváření  značky  osobnosti  šest  klíčových 

atributů: jednoduchost;  jedinečnost;  jistota;  aspirace; hodnoty;  a důvěryhodnost.  Ty mají  utvářet 

vztah důvěry mezi zákazníkem a poskytovatelem a formovat jeho zkušenost s produktem.32 

1.5 Image

Image je pojem úzce spojován s procesem brandingu a značkou jako takovou. V této části si pojem 

rozebere pro bližší pochopení rozdílů mezi těmito koncepty a jejich vztahu. 

Svoboda ve své publikaci Public Relations (2006) vysvětluje, že image spojuje všechny představy 

jedince  nebo skupiny veřejnosti  o  určitém předmětu  mínění,  kterým mohou být  subjekty nebo 

objekty, osoby, země nebo města, instituce nebo organizace a firmy. Zároveň však zdůrazňuje, že 

pro vytváření dobrých a trvalých vztahů s veřejností, je více než image, která může být nestálá, 

důležitá reputace, která představuje dlouhodobě utvářenou pověst.33 Stejně se k image a reputaci 

29SCAMMELL, Margaret, Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of Tony Blair, [online].[cit. 2018-25-03]. 
s. 177. 
30 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. s. 626, 635

31 DU PLESSIS, Erik. Jak zákazník vnímá značku: nahlédněte s pomocí neurovědy do hlav spotřebitelů. Brno: Computer 

Press, 2011. ISBN 978-80-251-3529-7. s. 207-213

32 NEEDHAM, Catherine (2005). Brand leaders: Clinton, Blair and the limitations of the permanent campaign, Political 
Studies, [online].[cit. 2018-25-03].  

33 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0564-8. 
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vyjadřuje Fomfrun (1996), který popisuje reputaci jako dojem vyvolaný u jednotlivců na základě 

jejich zkušeností, vlivů komunikace, chování a symbolik. Zatímco image může být velmi pomíjivá, 

reputace je silněji zakořeněná v podvědomí jednotlivců. Image lze obměňovat, ale reputace se v 

krátkém  čase  velmi  obtížně  mění,  neboť  je  odvozena  od  důvěryhodnosti,  spolehlivost  a 

odpovědnosti.34

Z těchto obecnějších definic vychází taktéž politická image. Lillekerovo základní pojetí politické 

image se  příliš  neliší  od  těch  obecnějších,  ve  své  interpretaci  ale  více  pozornosti  zaměřuje  na 

publikum a také média, skrze které je image nejvíce komunikována:

„Image je vnější zastoupení politického lídra, kandidáta nebo organizace. Je to do značné míry  

konstrukt, který existuje v mysli, ale vychází z moci publika dekódovat způsob, jakým se tyto jedince  

nebo organizace chovají, v kombinaci s tím, co diváci přijmou ze způsobu, jakým jsou tyto osoby  

nebo organizace vylíčeny v médiích a způsobu a stylu, ve kterém komunikují.“

Lilleker dává do spojitosti image a medializaci politiků. Političtí aktéři jsou motivování k budování 

vhodné image zmiňovanými procesy změň v politice. Kromě oslabení vazeb veřejnosti k politickým 

stranám  se  média  začala  zaměřovat  na  osobnosti  politiků  a  začalo  k  docházet  k  jejich 

„celebritizaci“, čemuž se politici začali přizpůsobovat. Prezentují aspekty svého charakteru a svůj 

rodinný a osobní život, který by jinak byl považován za soukromý a pro tyto potřeby irelevantní.35 

Krejčí  (2004)  předkládá  jako  základ  dobré  image  tři  prvky:  prostotu,  výraznost  a 

zapamatovatelnost. Pragmaticky osvětluje, že cílem je vytvoření dokonalé image, která ale nemusí 

odpovídat skutečnosti. Obraz politika se snaží vypadat tak, aby odpovídal očekávání společnosti a 

při jeho přijetí dostává podobu „virtuální reality“. 

Jedním z  pojetí  je  vytváření  image  na  základě  stereotypů,  které  zjednodušují  její  ukotvení  ve 

vnímání voličů a zvýrazňují důležité aspekty.  Mezi klíčové znaky zařazuje rysy „vítěze“ a rysy 

„starostlivého  otce“,  zároveň  připomíná  důležitost  emocionálního  podbarvení,  protože  „šedivé 

osobnosti v politice neexistují“.36

34 FOMBRUN, Charles J. Reputation: realizing value from the corporate image. Boston, Mass.: Harvard Business School 

Press, c1996. ISBN 08-758-4633-5.

35 LILLEKER, Darren G. Key concepts in political communication. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006. SAGE key 

concepts. ISBN 14-129-1830-8. s. 95-96

36 KREJČÍ, Oskar. Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-861-1984-X. s. 263
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1.6 Kritika 

Politický marketing je terčem velkého množství kritiky. Touto oblastí se ve svých akademické práci 

zabývá mnoho odborníku jako například S. Henneberg, M. Scammell, N. J. O'Shaughnessy a další. 

Ve svém díle The views of an advocatus dei: Political marketing and its critics (2004) se Henneberg 

stává  advocatem  diaboli,  shrnuje  nejčastější  řešené  záležitosti  týkající  se  kritiky  politického 

marketingu, které rozděluje do jedenácti bodů. Přestože je práce brána obecněji a vztahuje se na 

celý koncept politického marketingu a jeho nástroje, tyto skutečnosti se často přímo či nepřímo pojí 

s  personalizací, prezidencializací a důležitostí lídrů v politice. 

Hned první  bod „election  can be bought“  (volby se dají  koupit)  se  nepřímo vztahuje k řešené 

problematice.  Kritika  spočívá  v  předpokladu,  že  s  dostatkem  finančních  zdrojů  zajistíme  více 

reklamy,  docílíme  častější  prezentace  v  médiích,  lepší  či  rozsáhlejší  analýzy  a  celkové 

profesionalizace kampaně,  což by nám mělo  zajistit  volební  úspěch.  Navíc  předpokládejme,  že 

takovéto marketingové nástroje by měly mít větší účinek, jsou-li zdroje a výstupy soustředěné na 

jednoho člověka. Henneberg v práci argumentuje příklady, kdy kampaň s menším rozpočtem měla 

větší úspěch. Nicméně, že finance hrají s celkovým procesem profesionalizace kampaní značnou 

roli, je nepopiratelný fakt. 

Jako další bych ráda zmínila kritiku jevu, kdy se kampaně stávají více negativní a zaměřené na 

jednotlivce (útoky na oponenta, urážky...  ). Tyto praktiky jsou podmíněné tím, že je k takovým 

kampaním důvod a tedy je „na koho útočit“, proto je hodnotím jako úzce spjaty s rolí lídrů na 

politické scéně. Silný vliv individuálních politiků a s tím spojené změny v politické kultuře jsou 

také v této části přímo zmíněné. 

Jako  poslední  bych  ráda  rozebrala  část  doslovně  nazvanou  „Populism  and  no  leadership“ 

(populismus a žádné vedení). Z názvu se zdá, že je přímo v rozporu s celou do teď rozebíranou 

premisou velkého významu lídrů v politice. Kritika, jak vyplývá z názvu, spočívá v tom, že politika 

je řízená trhem tedy vox populi. Politici dle tohoto tvrzení „následují“ hlas lidu, místo aby „vedli“. 

Tato kritika spočívá v chybné interpretaci „orientace na zákazníka“ jako „vedeno zákazníkem“ v 

tomto případě voličem. Role lídra a leadershipu je v  politice orientované na zákazníka naopak 

klíčová, jelikož doplňuje uspokojování potřeb a přání zákazníků a vede k budování dlouhodobých 

vztahů.37

Vzhledem ke zmíněné kritice je také nutno si uvědomit, že přestože v této práci datujeme vznik 

dnešních  politických  lídrů  do  druhé  poloviny  20.  století,  významné  politické  osobnosti,  které 

představovali lídra, se vyskytovali už v dávné historii. Funkce a vliv politických lídrů není tedy ve 

37 HENNEBERG, Stephan C. M. The view of an advocatus dei: Political marketing and its critics.  Journal of Public  

Affairs. Henry Stewart Publications, 2004, 225–243 [cit. 2018-04-03]. ISSN 1479-1854. 
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skutečnosti  novým jevem.  Politickými  lídry  byly  i  například  Alexandr  Veliký  nebo  Napoleon 

Bonaparte. A nemusíme chodit ani do dávné historie, i Winston Churchill byl politickým lídrem, 

který symbolizoval svou politickou stranu.  Hlavním bodem sporu a kritizovaného rozdílu je role 

médií, která má způsobovat zjednodušování a znehodnocování demokracie, kdy se voliči rozhodují 

na základně mylného úsudků ovlivněného působením, prezentací a image lídra.38 

2 Metodologická část

Tato bakalářská práce je pojata jako případová studie,  byla tedy zvolena kvalitativní výzkumná 

technika,  která  je  vhodná  pro  hlubší  zkoumaní  menšího  počtu  subjektů.  Svým provedením se 

pravděpodobně nejvíce blíží metodologickému přístupu dle Yina (1989, 2012, 2014), který vychází 

z postpozitivistického paradigmatu. Toto pojetí má charakter smíšeného metodologického přístupu, 

který umožňuje využití více výzkumných metod. V této práci jsou využity hlavně metody deskripce 

a explanace. 

Sběr dat bude vycházet z jednotlivých veřejných aktivit vybraných aktérů ve zkoumaném období 

vrcholné volební kampaně (září 2017 – 21. 10. 2017), které se mohou u jednotlivých zkoumaných 

subjektů lišit v závislosti na jejich komunikační strategii. Jako příklad můžeme uvést komunikaci 

skrze média, komunikaci na sociálních sítích, osobní kontakt s voliči atp. 

Strategií  pro  výběr  vzorku byl  výběr  zaměřený na  získání  specifického typu informací,  kde je 

obecně  snahou  maximalizovat  užitečnost  informací  z  malých  vzorků  případů  a  z  jednotlivých 

případů.  Případy  jsou  vybírány  podle  předpokládaného  obsahu  a  specifického  typu  informací. 

(Flyvbjerk, 2006, s. 230)

Konkrétně jsem pak vycházela z počtu a poměru preferenčních hlasů, které političtí aktéři obdrželi 

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017, což můžeme vidět v již 

uvedené  tabulce  (viz.  Úvod),  která  prezentuje  prvních  deset  kandidátů  co  do  celkového  počtu 

38 BEAN, Clive. MUGHAN, Anthony. Leadership Effects in Parliamentary Elections in Australia and Britain, The 
American Political Science Review [online]. American Political Science Association, 1989, [cit. 2018-03-22]
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Tabulka 2: Přehled nejúspěšnějších kandidátů, Zdroj: autorka podle Výsledky voleb. Info.cz [online]. CNC, ©2001-2018 [cit. 2018-
05-08]. Dostupné z: https://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb 

https://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb
https://www.jstor.org/publisher/apsa


preferenčních hlasů. Zeleně je pak vyznačen vybraný vzorek a také pořadí aktérů dle poměru hlasů 

vzhledem ke straně, za kterou kandidovali.

Primární výzkumná otázka je následující:

• Vykazují zkoumaní političtí aktéři prvky leadershipu a pokud ano, jaké?

Na ni pak navazuje sekundární výzkumná otázka,  která má za cíl  ověřit  dnešní názorový trend 

zdůrazňující význam politických lídrů. Její ověření zároveň vychází z premisy volebního úspěchu 

vybraných politických aktérů:

• Hraje politický leadership klíčovou roli ve volbách do Poslanecké sněmovny?  

Výzkum  je  limitován  omezených  časovým  obdobím  zkoumání,  které  je  navíc  ovlivněno 

uzpůsobením  komunikace  vrcholnému  období  volební  kampaně.  Tato  nevýhoda  je  částečně 

eliminována snahou o detailní představení kandidátů v dlouhodobém kontextu. 
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3 Analytická část

3.1 Kontext voleb

Zkoumané volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily 20. a 21. 

října 2017, termín voleb byl vyhlášen prezidentem Milošem Zemanem 19. dubna téhož roku. Datum 

bylo stanoveno na nejzazší termín, který mohl prezident vybrat.39 Strany a hnutí měly na sestavení a 

odevzdání kandidátek čas do 15. srpna. Z celkem 8 374 501 registrovaných voličů činila volební 

účast 60, 84 %, tedy o necelé procento a půl méně než při minulých parlamentních volbách v roce 

2013 (od roku 1996 se volební účast pohybovala mezi 58 – 76,4 %).40,41

Z celkem 31 kandidujících stran a hnutí se do Poslanecké sněmovny dostalo 9 uskupení. Ve volbách 

zvítězilo  hnutí  ANO  2011,  které  obdrželo  29,64  %  hlasů  a  78  mandátů.  Na  druhém  místě 

skončila ODS, jež získala 11,32 % a 25 poslanců. Na třetím místě se umístila Česká pirátská strana 

s 10,79 % a na čtvrtém místě SPD s 10,64 %. Obě tyto strany získaly shodně 22 mandátů. Tato 

uskupení dohromady získala více než 62 % hlasů. Ze zbylých stran se do Poslanecké sněmovny 

dostali  také  zástupci  KSČM,  ČSSD,  KDU-ČSL,  TOP 09  a  Starostové  a  nezávislí  (ve  výčtu 

v sestupném pořadí).42

Pouhé dva týdny po vyhlášení voleb nastala v České republice vládní krize, kdy toho času předseda 

vlády České republiky Bohuslav Sobotka měl v úmyslu podat demisi na základě podezřelých aktivit 

ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše, tedy dnešního premiéra v demisi. Chtěl tak 

docílit odstoupení celé vlády.43

“Je to problém, který ohrožuje důvěru ve vládu a v politiku. Pokládám za nemožné, aby Andrej  

Babiš nadále zastával v mé vládě post ministra a místopředsedy vlády.” (Sobotka B., 2. 5. 2017)

39 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. c2018 [cit. 2018-04-28]. 

40 Sdělení č. 352/2017 Sb. Zákony pro lidi.cz [online]. AION CS, c2010-2018 [cit. 2018-04-28]. 

41 Volby v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 

2018-04-28]. 

42 Sdělení č. 352/2017 Sb. Zákony pro lidi.cz [online]. AION CS, c2010-2018 [cit. 2018-04-28]. 

43 VLÁDA PADÁ. SOBOTKA BABIŠE NEODVOLÁ, ALE SÁM PODÁ DEMISI. Neovlivni.cz [online]. 2017 [cit. 2018-04-28]. 
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Naopak prezident Miloš Zeman si vykládal ústavu tak, že by demisí odešel z vlády pouze premiér, 

v reakci  na  to  Bohuslav  Sobotka  doručil  místo  demise  návrh  na  odvolání  Andreje  Babiše  k 

9. květnu. Odvolání nakonec proběhlo 24. května 2017 a na post ministra financí byl jmenován Ivan 

Pilný.44, 45

Při následných výzkumech volebních preferencí v červnu 2017 se jevilo, že zmíněné události měly 

na stranu buďto žádný nebo spíše pozitivní vliv. Ve výzkumu neziskového ústavu STEM byl odhad 

32,8 %, což je od začátku ledna polepšení o téměř 3 %,46 v předvolebním průzkumu CVVM dosáhlo 

hnutí dokonce 34 %, dle Medianu pak 27,5 %. Nicméně, na výsledcích voleb se ukázalo, že celkově 

byla většina těchto průzkumů vzhledem k odhadům pro ostatní strany značně nepřesná.47

3.2 Zkoumaní političtí aktéři

3.2.1 Andrej Babiš

Andrej Babiš je český politik a podnikatel slovenského původu. Vystudoval VŠE v Bratislavě. Po 

promoci na podzim 1978 nastoupil do podniku zahraničního obchodu (PZO) Chemapol Bratislava 

(Petrimex), kde začal jeho kariérní růst - už na začátku 80. let dosáhl na funkci zástupce ředitele 

jedné  z  obchodních  skupin.  V roce  1992  před  rozdělením Československa  nechal  Babiš  zřídit 

pobočku a kancelář Petrimexu v Praze. Poté v lednu 1993 se z této kanceláře stal samostatný podnik 

Agrofert.48 

V současnosti je Agrofert akciovou společností a největším českým zemědělským, potravinářským 

a chemickým holdingem. Společnost patří mezi největší firmy v České republice. Společnost vlastní 

a řídí Andrej Babiš. Do portfolia Agrofertu patří kromě chemické výroby, potravinářských podniků 

a  zemědělské  výroby také vydavatelská firma AGF Media  a.  s.,  od června 2013 také Agrofert 

vlastní velký mediální koncern MAFRA a. s., který  vydává dva celostátní tištěné deníky (Lidové 

noviny  a  Mladou  frontu  DNES),  regionální  deník  Metro,  provozuje  tři  televizní  stanice,  dvě 

rozhlasové  stanice,  zpravodajské  servery  Lidovky.cz,  iDNES.cz  a  Česká  pozice  a  vlastní  také 

virtuálního mobilního operátora Mobil.cz.49

44 Sobotka demisi nepodá, navrhl odvolání Babiše. České noviny [online]. ČTK, c2018 [cit. 2018-04-28]. 

45 Zeman odvolal Babiše a ministrem financí jmenoval Pilného. České noviny [online]. ČTK, c2018 [cit. 2018-04-28]. 

46 STEM – volební preference – červen 2017. Stem.cz [online]. 2017 [cit. 2018-04-28].

47 Kvalitní předvolební průzkum? Babišových 34 % vychází ze vzorku 523 lidí. Echo24.cz [online]. ECHO MEDIA, 

c2017 [cit. 2018-04-28]. 

48 PERGLER, Tomáš. Babiš: příběh oligarchy. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3445-6. str. 17-19

49 Andrej Babiš. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 

2018-04-28]. 
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Mezi lety 1980 a 1989 byl Andrej Babiš členem strany KSS.50 V roce 2012 založil hnutí ANO 2011, 

které je řazeno mezi strany typu firma dle modelu vytvořeného J. Hopkinen a C. Paolucciovou 

(1999).  Hnutí  navazuje na občanské  sdružení  Akce nespokojených občanů z roku 2011.  Andrej 

Babiš je předsedou hnutí od srpna 2012. Mezí hlavní propagované cíle byl boj s korupcí v politické 

sféře a nižší daně. Andrej Babiš sám se vyjadřuje proti progresivní dani.51

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval Andrej Babiš v hlavním městě 

Praze jako lídr hnutí ANO 2011. ANO 2011 dosáhlo v těchto volbách značného úspěchu, když 

obsadilo druhé místo za ČSSD se ziskem 18,65 % hlasů. Andrej Babiš byl 26. října 2013 zvolen 

poslancem Parlamentu České republiky.52 

V lednu 2014 se stal kandidátem hnutí ANO 2011 na post vicepremiéra a ministra financí ve vládě 

Bohuslava Sobotky. Dne 29. ledna 2014 byl do obou funkcí jmenován.53 V tomtéž roce připustil, že 

by se v budoucnosti mohl stát předsedou české vlády. Na III. sněmu hnutí ANO 2011 obhájil v 

únoru 2015 post předsedy hnutí.54 

V roce 2015 jako ministr financí prosadil zavedení elektronické evidence tržeb (EET), za což se 

dočkal kritiky od opozičních poslanců.55,56

S osobou Andreje Babiše se pojí mnoho diskutabilních kauz, na které jsme okrajově narazili již 

v části věnované české vládní krizi. Každá z nich by se dala považovat na samostatné plnohodnotné 

téma, my si zde uvedeme pouze stručný nástin. Mezi nejznámější počiny, za které je Andrej Babiš 

kritizován, patří  např. „kauza Čapí hnízdo“. V této záležitosti  je trestně stíhán pro podezření ze 

spáchání  trestných  činů  dotačního  podvodu (§  212 trestního  zákoníku)  a  poškození  finančních 

zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku) ve „zločinném spolčení“ (§ 89 odst. 17 dřívějšího 

trestního  zákona),  kdy podle  obvinění  dotaci  určenou  malým a  středně  velkým firmám čerpal 

koncern Agrofert  skrze nastrčenou malou firmu,  čímž měla vzniknout škoda téměř 50 mil.  Kč. 

Předseda vlády v demisi tedy přišel o poslaneckou imunitu.57

50 Životopisy předsednictvo komplet. Agris [online]. c2000-2018 [cit. 2018-04-28].

51 Historie. ANO bude líp [online]. c2017 [cit. 2018-04-28]. 

52 Celkové výsledky hlasování. Volby.cz [online]. Český statistický úřad, c2017 [cit. 2018-04-28]. 

53 Zeman jmenoval vládu premiéra Sobotky. Novinky.cz [online]. Borgis, 2018 [cit. 2018-04-28].

54 Volební sněm hnutí ANO. IDNES.cz [online]. MAFRA, 2018 [cit. 2018-04-28]. 

55 Pokud neprojde #EET a spol., nezbude než navyšovat daně, pohrozil Babiš. Podnikatel.cz [online]. Internet Info, 

2018 [cit. 2018-04-28]. 

56 Evidence prošla prvním čtením, Kalousek počmáral Babišovi obří účtenku. Novinky.cz [online]. Borgis, 2018 [cit. 

2018-04-28]. 

57 Anonymní akcie, dotace, kritika auditorů. Časová osa kauzy Čapí hnízdo. Info.cz [online]. CNC, ©2001-2018 [cit. 

2018-04-28]. 
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Mezi  další  silně  rozebíranou kazu patří  „Korunové dluhopisy“.  V lednu 2017 vyšlo  najevo,  že 

Babišovy příjmy mohly být vyšší, než jaké přiznal v majetkovém přiznání, a možná se též dopustil 

krácení  daně.  Babiš  jako soukromá osoba údajně  koupil  od  své společnosti  Agrofert  korunové 

dluhopisy celkem za 1,5 miliardy Kč se zúročením 6 % p.a., z jejichž úroků se podle tehdejších 

právních  předpisů  nemusí  platit  daň,  a  Babiš  tedy  vydělává  nezdanitelných  90  milionů  korun 

ročně.58

Další kritika se zabývá možným ovlivňováním médií spojeným s vlastnictvím mediálního koncernu 

MAFRA. Kritika se obzvlášť vyostřila  po publikování  nahrávek od anonymního autora,  kde se 

Andrej Babiš domlouvá s redaktorem na připravovaných článcích.59 

Mezi  poměrně  novou  kauzu  patří  kontrola  GIBS  (Generální  inspekce  bezpečnostních  sborů) 

Ministerstvem financí iniciovanou Andrejem Babišem poté,  co její ředitel  Michal Murín odmítl 

údajnou výzvu k rezignaci.  Jako trestně stíhaná osoba se tak předseda vlády v demisi dostal  do 

střetu zájmů. Andrej Babiš má přesto v úmyslu ředitele odvolat z funkce.60 

Zmíněné sporné záležitostí nějakým způsobem se pojící s osobou Andreje Babiše jsou pouze úzkým 

výsekem. V reakci na ně se uskutečnila a vznikla řada demonstrací, občanských výzev a peticí.61,62 

Kromě nedávné kauzy týkající se GIBS, byla většina možných podezřelých otázek kolem Andreje 

Babiše  významně  medializovaná  a  známá  široké  veřejnosti  již  před  volbami  do  Poslanecké 

sněmovny 2017, přesto získal největší počet preferenčních hlasů a hnutí ANO 2011 volby vyhrálo. 

3.2.2 Petr Fiala

Profesor Petr Fiala je český politolog, univerzitní profesor a politik. Jeho hlavními obory jsou český 

jazyk a literatura,  historie  a  politologie.  Podílel  se  například  na založení  Katedry politologie  a 

Fakulty  sociálních  studií  na  Masarykově  univerzitě  v Brně.  Zastával  nespočet  důležitých  rolí 

v akademických  kruzích  i  vědeckých  a  poradních  orgánech,   v roce  2004  byl  dokonce  zvolen 

rektorem Masarykovy univerzity a setrval ve funkci až do roku 2011.63 

58 Babišovy korunové dluhopisy už vyšetřuje NCOZ, policie i žalobci mlčí. Česká justice [online]. Media Network, 

c2018 [cit. 2018-04-28]. 

59 Babiš přiznal, že na nahrávkách s novinářem hovoří on, trvá ovšem na tom, že jsou zmanipulované. Hospodářské 

noviny [online]. Economia, ©1996-2018 [cit. 2018-04-28]. 

60 Babiš přitvrzuje. Se šéfem GIBS Murínem zahájil kázeňské řízení kvůli přestupku. IDNES [online]. MAFRA, 2018 

[cit. 2018-04-26]. 

61 Lidé demonstrovali proti Babišovi a Zemanovi. Zaplnili půlku Václaváku. iDNES.cz [online]. MAFRA 2017-05-10 [cit. 
2018-04-10]. 

62 O nás. Milion Chvilek [online]. c 2018 [cit. 2018-04-26]. 

63 Petr Fiala. Masarykova univerzita [online]. Brno, 2018 [cit. 2018-04-26].
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Za  zmínku  jistě  stojí  i  jeho  rozsáhlá  publikační  činnost  zaměřená  hlavně  na  oblast  politiky, 

politologie (často srovnává politologii a evropskou politiku) a křesťanství, jelikož Petr Fiala sám 

pochází z tradiční moravské rodiny a hlásí se k římskokatolické církvi. S tím je částečně spojena i 

jeho občanská činnost v 80. letech, kdy se zapojil do neoficiálních křesťanských aktivit kolem tajně 

vysvěceného biskupa Stanislava Krátkého, kterému jsou také některá jeho díla věnována.64 

Dále se spolupodílel na založení samizdatového časopisu Revue 88, po roce 1989 pak působil jako 

redaktor a editor v časopisech Proglas, Revue Politika, Kontexty a další.65

V roce 1993 stál u vzniku občanského sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 

navazujícího  na  jeho  aktivity  před  rokem 1989,  jehož  je  předsedou.  CDK je  složeno  ze  dvou 

samostatných částí:  Institutu pro politiku a kulturu (IPK) a Institutu křesťanských studií (IKS).66

Od září 2011 působil jako hlavní vědecký poradce předsedy vlády České republiky, v květnu roku 

2012  byl  jmenován  ministrem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ve  vládě  Petra  Nečase  jako 

nezávislý.67 

Do Poslanecké sněmovny se dostal po volbách v roce 2013, kdy kandidoval jako nestraník za ODS 

v kandidátce Jihomoravského kraje.  Následně v listopadu 2013 vstoupil  oficiálně do strany a  v 

lednu 2014 se stal předsedou ODS, kterým je po třech obhájeních postu dodnes.68 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017 byl prezentován jako lídr strany a po výsledku voleb, 

kdy se ODS umístila na druhé příčce, se v listopadu téhož roku stal místopředsedou sněmovny.69 

Petr  Fiala  je  velmi  aktivní  na  svém  Twitter  účtu,  kde  se  pravidelně  vyjadřuje  k  převážně 

politickému dění. Nezřídka se také ohrazuje proti osobě Andreje Babiše a hnutí ANO 2011:

„Hnutí ANO nebylo ochotno k ústupkům v jednání, protože má k dispozici hlasovací většinu s SPD  

a KSČM. Pokud vznikne vláda, která se bude opírat o extremisty z řad KSČM, či SPD, nebude to  

vina demokratických stran, ale rozhodnutí jen a pouze Andreje Babiše a hnutí ANO.“ (Petr Fiala, 

Twitter, 19. 4. 2018) 

64 Petr Fiala. Masarykova univerzita [online]. Brno, 2018 [cit. 2018-04-26]. 

65 FIALA, Petr a Miroslav BALAŠTÍK. Profesor na frontové linii: rozhovor Miroslava Balaštíka. Brno: Host, 2017. ISBN 

978-80-7577-217-6.

66 O nás. Centrum pro studium demokracie a kultury [online]. CDK, 2016 [cit. 2018-04-26]. 

67 O mně. Petr Fiala [online]. 2017 [cit. 2018-04-26]. 

68 ODS na jihu Moravy povede do voleb Fiala, strana ho zvolila jednomyslně. Deník.cz [online]. Vltava Labe Media, 

2018 [cit. 2018-04-26]. 

69 Poslanci po zvolení Fialy místopředsedou Sněmovny ustavili kontrolní komise. IDNES.cz [online]. MAFRA, 2018 

[cit. 2018-04-26]. 
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3.2.3 Martin Stropnický

Martin Stropnický je český herec,  politik,  diplomat,  scénárista a režisér.  Studoval na  Divadelní 

fakultě Akademie múzických umění v Praze a jeho titul je tedy Magistr umění. Dále absolvoval 

Diplomatickou akademii ve Vídni.70 

Jako herec působil  před Sametovou revolucí  v Městských divadlech pražských a v Divadle na 

Vinohradech.  Od  roku  1990  pracoval  na  Ministerstvu  zahraničních  věcí,  kde  zastával  funkci 

diplomata  až  do  roku  2002.  Jako  český  velvyslanec  působil  v  Portugalsku,  Itálii  a  u  Svatého 

stolce.71,72 

V roce 1998 byl krátce členem úřednické vlády jako ministr kultury. Poté mezi lety 2003 a 2012 se 

vrátil k Divadlu na Vinohradech na pozici uměleckého ředitele.73

K politice se  vrátil  opět  v  roce  2013,  kdy se  připojil  k  hnutí  ANO 2011,  společně  s  kterým 

kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny téhož roku jako lídr Jihomoravského kraje. Po 

úspěchu ve volbách se Martin Stropnický stal poslancem a také kandidátem hnutí ANO 2011 na 

post ministra obrany. Do této funkce byl následně jmenován v lednu roku 2014. Co se jeho pozice 

ve  straně  týče,  v  roce  2015  se  stal  členem  předsednictva  hnutí  ANO  a  v  únoru  2017  jeho 

místopředsedou.74 

Při posledních parlamentních volbách v roce 2017 kandidoval jako lídr pro Hlavní město Prahu a 

obhájil  post  poslance.  Zároveň byl  jmenován do funkcí  místopředsedy vlády Andreje  Babiše  a 

ministra zahraničních věci ČR. Postupně se tak podílel na vedení celkem tří ministerstev České 

republiky.75

70 Martin Stropnický. ANO, bude líp [online]. 2018 [cit. 2018-04-25]. 

71 Přehled velvyslanců Československa a ČR v Itálii - od roku 1918 do současnosti. MZV v ČR [online]. 2017 [cit. 

2018-04-25]. 

72 Vztahy se Svatým stolcem. MZV v ČR [online]. 2012 [cit. 2018-04-25]. 

73 Divadlo na Vinohradech. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2018 [cit. 2018-04-25]. 

74 Stropnický se stal místopředsedou ANO a může myslet i na volbu na Hrad. IDNES.cz [online]. MAFRA, 2018 [cit. 

2018-04-25]. 

75 Hnutí ANO povede do voleb ve Středočeském kraji Babiš. Přitom chtěl být na kandidátce 

poslední. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2018 [cit. 2018-04-25]. 
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Ve svých politických postojích je silně protiruský a tíhne  spíše k západnímu bloku obzvlášť pak 

Spojeným  státům  americkým.  Podpořil  například  průjezd  konvoje  americké  armády  Českou 

republikou v roce 2015.76 

Po zadržení politika a bývalého vůdce syrských Kurdů Sáliha Muslima, o kterého projevilo zájem 

Turecko, odmítl vyjednávání o výměně za české vězně s prohlášením, že Česká republika je soudní 

stát  a  o  osudu zadrženého rozhodne soud,  což se také stalo a Sálih  Muslim byl  propuštěn.  To 

způsobilo vlnu kritiky z Turecka, a to hlavně skrze hlavu státu prezidenta Recep Tayyip Erdogana, 

který toto jednání České republiky hodnotí jako podporu terorismu.77 Na druhou stranu se stavěl 

kladně v otázce přijetí Turecka do Evropské unie ve spojitosti s kontrolou balkánské cesty a tokem 

uprchlíků:

„Turecko  je  nesmírně  důležitý  partner  z  hlediska  omezení  balkánské  migrační  cesty.  Což  se  

povedlo, stálo to Evropu nějaké peníze, a Erdogan teď v podstatě vydírá tu Evropu.“ (Stropnický, in 

Otázky Václava Moravce, 2016) 

Jako ministr obrany chtěl zvýšit pro tuto oblast rozpočet o cca 10 % ročně a také chtěl realizovat 

nábor vojáků v České republice. V roce 2017 naplněnost útvarů armády dosáhla 83 %. Stropnický 

uvádí, že bylo přijato 3 000 nových vojáků (10/2017), oproti tomu generál Armády České republiky 

Josef Bečvář hovoří o přijetí  2 170 osob.78,79 

3.2.4 Václav Klaus ml.

Václav  Klaus  mladší  je  český politik  a  bývalý  učitel  (později  ředitel).  Je  to  také  nejstarší  syn 

bývalého  prezidenta  České  republika  a  svého  jmenovce  Václava  Klause  a  první  dámy  Livie 

Klausové, která nyní zastává funkci velvyslankyně ČR na Slovensku. 

Václav Klaus vystudoval Přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Karlově v roce 1993, tedy v době 

kdy jeho otec už několik let působil na české politické scéně.80 On sám se rozhodl stát učitelem a 

začal učit na soukromém osmiletém gymnáziu v Libni, které vzniklo záhy po revoluci v roce 1990 a 

dalo si přiléhavý název  První obnovené reálné gymnázium (PORG). Václav Klaus se stal v roce 

76 Vláda přijala usnesení, ve kterém schválila průjezd aliančních vojsk přes ČR na konci března 2015. Vláda České 

republiky [online]. Praha: Vláda ČR, 2018 [cit. 2018-04-25]. 

77 Erdogan kritizuje Česko kvůli propuštění Muslima: Neumíte vysvětlit, proč jste ho zatkli a pak propustili, jde tedy 
o podporu terorismu. Hospodářské noviny [online]. Economia, 2018 [cit. 2018-04-24]. 

78 Příští rok může být armáda víc zastoupena v Afghánistánu a Iráku. TÝDEN.cz [online]. Impression Media, 2018 

[cit. 2018-04-24].

79 Stropnický bilancuje: Úspěchem je růst financí a nábor vojáků. Čekal rychlejší 

modernizaci. EuroZprávy.cz [online]. INCORP, 2018 [cit. 2018-04-24]. 

80 Mgr. Václav Klaus ml. In: ODS [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-04-24]. 
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1998 ředitelem této školy a tomto postu setrval až do roku 2014, kdy rezignoval na funkci kvůli 

neshodám s předsedou správní rady Martinem Romanem spojující  se s prezidentskými volbami 

2013.81,82

Škola  je  velmi  moderní  a  zastává  vlastní  přístupy.  Kromě  množství  mimoškolních  aktivit  zde 

funguje  například  jejich  vlastní  hodnocení  studentů  na  škále  1-10  či  A-F,   do  roku  2017  zde 

fungoval systém trimestrů (místo klasickým pololetím) a také zde studenti skládají kromě české 

maturity i mezinárodní IB maturitu. Škola se také dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější v republice 

co se studijních výsledků týče v rámci maturit, testování SCIO, PISA, NIQES atd.83

Václav Klaus poprvé vstoupil do ODS v roce 2002 po šesti letech v roce 2008 stranu opustil kvůli 

nespokojeností s tamními poměry a praktikami. Svou kritiku ke straně ovšem vyjadřoval již při 

svém vstupu, kdy ji označil za „sektářskou“.84  

„Ta strana nehájí mé zájmy, nebudu ji volit...“ (část citace, Václav Klaus ml, 2008)

V roce 2013 se při volbách prezidenta ohrazoval vůči Lidovým novinám, které dle něj již nejsou 

nezávislé  noviny,  jelikož  nadržovaly  kandidátovi  Karlu  Schwarzenbergovi.  Dále  parodoval 

nedokonalou výslovnost kandidáta při zpěvu státní hymny po prvním kole voleb. To vše formou 

dopisu skrze oficiální korespondenci školy, za což byl silně kritizován. Studenti jeho školy dokonce 

sepsali protestní petici. Tímto se zároveň vyostřily jeho vztahy s ředitelem správní rady a mimo jiné 

to přispělo k jeho brzké rezignaci.85 

Po svém odchodu z PORG se Václav Klaus stal poradcem ODS pro oblast školství a v roce 2016 se 

oficiálně vrátil do strany a zastává funkci experta pro školství, je tedy také autorem programu ODS 

věnované školství.35

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017 kandidoval za Hlavní město Prahu a stal se poslancem. 

Získal z celé ODS největší počet preferenčních hlasů (22 635), což ho ze všech kandidátů ze všech 

stran řadí na druhé místo za premiéra Andreje Babiše co do počtu hlasů.86 

81 O mně. VKml [online]. 2018 [cit. 2018-04-24]. 

82 Václav Klaus mladší opouští PORG pro neshody s Martinem Romanem. IDNES.cz [online]. CNC, 2018 [cit. 2018-

04-24]. 

83 PORG. Gymnázium Nový PORG - PORG [online]. [cit. 2018-04-24]. 

84 Oba Klausovi synové opustili ODS. Klobouk, hůl do ruky a tradáá pryč... In: IDNES.cz [online]. Praha: MAFRA, 2018 

[cit. 2018-04-24]. 

85 KLAUS, Václav. Zpěv. Blog Aktuálně.cz [online]. Economia, 2014 [cit. 2018-04-24]. 

86 Jmenné seznamy. Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2018-04-24]. 
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Václav Klaus píše pro Novinky.cz, kam od roku 2014 přidává své komentáře k různým oblastem 

české  scény,  obzvlášť  pak  školství  a  politice.87 Také  spolupracuje  s  týdeníkem  Reflex  a  jeho 

šéfredaktorem Markem Stonišem, který s  ním vydává pravidelně krátké rozhovory formou pěti 

otázek k aktuálním tématům. Rubrika se nazývá Pětka Václava Klause ml, a funguje cca od začátku 

roku 2017.88

Václav Klaus zastává kritický postoj k Evropské unii  a jejímu fungování,  stejně jako k celému 

fungování vlády a demokracie v České republice.

„První,  co  se  řešilo89,  byl  jakýsi  zákon  zdravotnický,  který  byl  odůvodněn  tak,  že  ho  musíme  

přijmout  do 15.  února, neb jde o evropskou směrnici  a jinak bychom platili  hrozné pokuty.  Co  

v zákoně  je,  nikdo  neřešil  ani  nerozporoval.  Neuvěřitelně  ponižující.  Jak  hlasovací  automaty.  

Výsledkem je všestranná nevýkonnost a schovávání se pod kuratelu a diktát Bruselu. Demokracie je  

při tom tolik, že bychom ji mohli rozdávat.“ (Václav Klaus ml, Novinky.cz, 11/12/2017)

Za mnohé své názory a projevy je kritizován a často se v nich míjí se svojí stranou ODS. Jako 

příklad můžeme uvést jeho příklon k prezidentu Miloši Zemanovi oproti protikandidátovi Jiřímu 

Drahošovi v druhém kole prezidentských voleb 2018, kterému vyjádřila podporu strana ODS jako 

celek v rámci boje proti Miloši Zemanovi.90 

Co se týče jeho názorů k oblastí školství, které se převážně věnuje, můžeme zmínit, požaduje vyšší 

platy pro učitele, staví se proti inkluzi žáků s těžkým mentálním postižením či negativně hodnotí 

dnešní  formu  maturity.  Dále  doporučuje  zapojení  podnikatelů  a  živnostníků  do  učňovského 

vzdělávání a podporuje  větší individualitu v rámci jednotlivých škol formou  větších pravomocí pro 

ředitele a vlastních  přijímacích zkoušek.91 

3.2.5 Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg je český politik, v současnosti čestný předseda TOP 09, nicméně v minulosti 

zastával velké množství funkcí jako poslanec, senátor, ministr zahraničí, kancléř prezidenta Václava 

Havla a dokonce kandidát v prezidentských volbách v roce 2013, kdy se dostal do druhého kola.

87 Komentáře. Novinky.cz [online]. Borgis, 2018 [cit. 2018-04-24].

88 Pětka Václava Klause ml. Reflex [online]. CNC, 2018 [cit. 2018-04-24].

89 V Poslanecké sněmovně

90 Patříte do SPD! Václav Klaus ml. dostává těžkou sodu za volbu prezidenta. Express [online]. Praha: MAFRA, 2018 

[cit. 2018-04-24]. 

91 Václav Klaus mladší. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 

[cit. 2018-04-24]. 
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Pochází  ze  šlechtické  rodiny  (česká  větev  rodu  Schwarzenbergů)  a  v zemích,  kde  užívání 

šlechtických titulů nebylo zrušeno, má oficiálně hodnost knížete, vévody, hraběte a lankraběte, je 

také rytíř Řádu zlatého rouna.92

Studoval převážně v Rakousku, kam s rodinou emigroval v roce 1948 po komunistickém převratu 

v Československu, kdy byla jeho rodina zbavena majetku. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval 

práva a v Mnichově lesnictví, studia však nedokončil, jelikož se musel po předčasné smrti svého 

nevlastního otce starat o rodinné panství.93

V roce 1989 po sametové revoluci se Karel Schwarzenberg navrátil  do Československa,  kde se 

aktivně zapojoval do veřejného dění. V roce 1990 byl jmenován kancléřem tehdejšího prezidenta 

Václava Havla, funkci opustil roku 1992 po abdikaci Václava Havla.94

Jak  již  bylo  zmíněno,  zastával  mnoho  významných  politických  rolí.  V roce  2002  byl  zvolen 

senátorem za Prahu 6, kandidoval za tehdejší stranu ODA. Dále byl dvakrát ministrem zahraničí, 

poprvé za vlády Mirka Topolánka za stranu Zelených, podruhé na vlády Petra Nečase již za stranu 

TOP 09, kdy byl zároveň zvolen poslancem.95

Karel  Schwarzenberg  stál  u  vzniku  politické  strany TOP 09.  Tato  strana  se  profiluje  liberálně 

konzervativní  proevropská  (pro  Evropskou unii)  středopravicová  strana.   Zkratka  „TOP“ značí 

slova  tradice,  odpovědnost  a  prosperita.  Strana  se  obzvlášť  odmítavě  staví  k populismu a  svůj 

aktuální program staví na vymezení vůči Andreji Babišovi. Například  „O čem Babiš sní, z toho  

slušní lidé nespí,“ byla reakce Miroslava Kalouska na knihu vydanou Andrejem Babišem.96,97

Co  se  názorových  postojů  Karla  Schwarzenberga  týče,  přestože  on  sám  se  hodnotí  jako 

konzervativní, zaujímá kladný postoj ke značně kontroverzním společenským otázkám. Podporuje 

registrované partnerství homosexuálů a adopci děti, také hlasoval pro rozšíření možnosti potratů a 

92 SCHWARZENBERG, Karel. Knížecí život: rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-459-5.

93 Životopis. Karel Schwarzenberg [online]. 2018 [cit. 2018-05-01]. 

94 HISTORIE: Karel Schwarzenberg. Neviditelný pes [online]. MAFRA, ©2017 [cit. 2018-05-01]. 

95 Karel Schwarzenberg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2018 [cit. 2018-05-01]. 

96 TOP 09 [online]. Praha, ©2009-2018 [cit. 2018-05-01]. 

97 Kalousek: O čem Babiš sní, z toho slušní lidé nespí. Novinky.cz [online]. Borgis, c2003-2018 [cit. 2018-05-01]. 
33



schvaluje  vývoz zbraní  do  Saudské  Arábie.  Zároveň je  také  pro církevní  restituce,  dlouhodobě 

bojuje za lidská práva a stejně jako TOP 09 věří ve funkční Evropskou unii.98,99,100

V září  2011 se záštitou své strany TOP 09 kandidoval  na post prezidenta republiky. Zároveň byl 

Karel Schwarzenberg podporován řadou českých médií a také veřejně známých osobností. Ke svým 

kampaním využíval nová sociální média jako Facebook či  Twiter.  V prvním kole se umístil  na 

druhém místě s 23,4 %, tím se společně z Milošem Zemanem dostal do druhého kola voleb. Nejvíce 

byl volen ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel a obecně byl spíš oblíben v Praze a v Čechách 

než na Moravě. Ve druhém kole obdržel 45,19 % hlasů a prezidentem se tedy stal aktuální prezident 

Miloš Zeman.101

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017 kandidoval za hlavní město Prahu s číslem jedna na 

kandidátce a získal 19 370 preferenčních hlasů, co z něj dělá třetího nejoblíbenějšího kandidáta. Je 

důležité zmínit, že strana TOP 09 se do Poslanecké sněmovny dostala „těsně“ s 5,31 % hlasů, i 

přesto co do preferenčních hlasů se dva její  kandidáti  umístili  v první desítce,  což je zajímavý 

nepoměr.102

Karel Schwarzenberg je často terčem kritiky ohledně nedostatku jeho „češství“, jelikož má někdy 

problém s výslovností či skloňováním. Někdy je to spojováno také s jeho pokročilým věkem (80 

let)  a  zdravotním  stavem,  s  čímž  také  souvisí  někdy  kritizované  či  stejně  jako  jeho  mluva 

zesměšňované usínání na veřejnosti.  Na druhou stranu panují i  názory, že Karel Schwarzenberg 

vnesl do české politiky úroveň a šlechtickou noblesu a rozhled.103 

3.2.6 Dominik Feri

Dominik Feri je český politik, poslanec Parlamentu České republiky a student práv. V listopadu 

2014 se v pouhých 18 letech stal členem Statutární rady města Teplice a o tři roky později v roce 

2017 se dostal do Poslanecké sněmovny za stranu TOP 09. To z něj dělá nejmladšího radního a 

nejmladšího poslance v historii České republiky.104 

98 Prezidentští kandidáti připustili adopci dětí homosexuály. Týden.cz [online]. Impression Media, 2018 [cit. 2018-

05-01]. 

99 Šéf TOP 09: Dodat zbraně zemi porušující lidská práva nevadí. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2018 [cit. 2018-05-

01]. 

100 VolímKarla.cz [online]. Praha, 2013 [cit. 2018-05-01].

101 iDNES.cz/volby [online]. MAFRA, 2013 [cit. 2018-05-01].

102 KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB V ČR. INFO.CZ [online]. CZECH NEWS CENTER, c2001-2018 [cit. 2018-03-31]. 

103 Karel Schwarzenberg. Novinky.cz [online]. Borgis, c2003-2018 [cit. 2018-05-01]. 
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Dominik Feri má z otcovy strany předky v Etiopii a vyčnívá tak svým exotickým zevnějškem. Je 

charakteristický  svým  mohutným  afrem  černých  vlasů  a  typickým  spíše  formálním  stylem 

oblékání.105

Při volbách v roce 2014 kandidoval ve městě Teplice za TOP 09 jako nezávislý a zvolen nebyl. Stal 

se prvním náhradníkem a nastoupil tak až po odchodu radního Petra Měsíce. V květnu 2015 se poté 

stal oficiálně členem TOP 09 a Karel Schwarzenberg si ho vybral jako svého poradce. V témže roce 

odmaturoval a nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studuje dodnes (aktuálně 

třetí ročník).106,107

V krajských  volbách  2016  kandidoval  opět  za  TOP 09  do  Zastupitelstva  Ústeckého  kraje,  ale 

neuspěl. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017 však již kandidoval za hlavní město Prahu a 

získal  15 003 preferenčních  hlasů,  jeho číslo  na kandidátce  bylo  36,  tedy byl  na  listině  úplně 

poslední.108 

Již na střední škole byl veřejně činný Během studia na Gymnáziu Teplice se věnoval historii Teplic,  

přednášel  o historických  tématech,  založil  komunitní  web  Teplitz-Schönau.  S přáteli  vytvářel 

kulturní  projekt  Platforma B,  v rámci  nějž  byly pořádány besedy,  kulturní  akce a  festivaly pro 

mladé lidi. V této aktivitě pokračuje, dlouhodobě se věnuje popularizaci politiky. Uspořádal besedy 

o politice na více než 100 školách po celé republice.109

Vzhledem ke svému nízkému věku využívá k pravidelné komunikaci s veřejností nová moderní 

média, hlavně sociální sítě jako facebook a twitteru. Kromě reakcí na různé společenské záležitosti 

také někdy komentuje dění přímo z Poslanecké sněmovny.110 

104 Nejmladší poslanec Feri: Nepočítal jsem s tím, voliče nechci zklamat. IDNES.cz [online]. MAFRA, ©1999-2018 [cit. 

2018-05-01]. 

105 30 pod 30 - Dominik Feri. Forbes [online]. MediaRey, ©2018 [cit. 2018-05-01]. 

106 Volby do zastupitelstev obcí. Volby.cz [online]. Český statistický úřad, ©2009-2018 [cit. 2018-05-01].

107 Dominik Feri. TOP 09 [online]. ©2009-2018 [cit. 2018-05-01]. 

108 KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB V ČR. INFO.CZ [online]. CZECH NEWS CENTER, c2001-2018 [cit. 2018-03-31]. 

109 Dominik Feri. TOP 09 [online]. ©2009-2018 [cit. 2018-05-01]. 

110 Dominik Feri. Twitter [online]. ©2018 [cit. 2018-05-01]. 
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To, že je Dominik Feri stejně jako velká část jeho elektorátu student, odráží také jeho politické 

postoje. Prosazuje snížení odvodové zátěže u dohod o provedení práce, dále navrhuje investovat do 

studentského bydlení a také celkově do vzdělání, zároveň však není proti zavedení školného.111,112 

Dominik  Feri  je  hodnocen jako proevropský politik,  což  koresponduje  se  stranou TOP 09.  Na 

druhou stranu se často prezentuje jako „volnomyšlenkář“, což jde spíše proti tradičním hodnotám 

TOP 09.  Zároveň  je  mu  někdy  vyčítána  celková  nevyhraněnost,  a  že  se  dostatečně  politicky 

neprofiluje.113,114 

V roce 2016 vydal knihu Tak jsme lajkovali,  která je sborníkem rozhovoru s důležitými aktéry na 

internetové scéně doplněné o komentáře a glosy autora.115 

3.3 Analýza komunikace od 1. 9 – 21. 10. 2017

Následující  analýza komunikace se zaměřuje na deskripci  komunikace  zkoumaných politických 

aktérů v období mezi 1. září a 21. října (přesněji do ukončení voleb) tedy v době vrcholné volební 

kampaně.  Na  jejich  komunikaci  bude  zkoumaná  hlavně  obsahová  stránka,  forma  sdělení  a 

komunikační kanál, který k této komunikaci použili. 

3.3.1 Andrej Babiš

3.3.1.1 Program

Ze začátku září, konkrétně 3. 9. 2017 představil Andrej Babiš program hnutí ANO 2011 pro konané 

volby. Při zveřejňování dokumentu byl mimo jiné přítomen také další ze zkoumaných aktérů Martin 

Stropnický. V programu reflektuje témata, které jsou pro občany ČR aktuálně citlivá, jako nutnost 

obrany proti nelegální imigraci, omezení korupce či nepřijetí eura. Hlavním heslem je „Teď, nebo 

nikdy“. Andrej Babiš se v tomto projevu zároveň vyjádřil k záležitosti kolem Čapího hnízda s tím, 

že "tradiční politici a jejich kmotři" vedou kampaň, aby ho odstranili z politického života. Voličům 

vzkázal, že "to nevzdá" a že se nenechá umlčet ani zastrašit. Několik dní po vydání programu se má 

111 Feri chce pomoci studentům na kolejích: Ať bydlí důstojně! Půjdou tam miliardy?. Blesk.cz [online]. CNC, ©2001-

2018 [cit. 2018-05-01]. 

112, NATO lze opustit, když se EU ubrání sama, řekl Pirát Kopřiva. Feri byl proti. IDNES.cz [online]. MAFRA, c1999-

2018 [cit. 2018-05-01]. 

113 tamtéž

114 ZVĚŘINA: Kdo byl ve volbách nejprázdnější - Feri, nebo Stropnický?. Lidovky.cz [online]. MAFRA, c2018 [cit. 2018-

05-01]. 

115 RECENZE: On-line svět přešel na stránky knihy. Novinky.cz [online]. Borgis, c2003-2018 [cit. 2018-05-01]. 
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uskutečnit schůze Sněmovny o jeho vydání k trestnímu stíhání. A. Babiš se vyjádřil, že se schůze 

zúčastní.116

Co se týče programu na jejich webu anobudelip.cz, Andrej Babiš k němu sepsal úvodní slovo, kde 

hodnotí dosavadní činnost hnutí ANO a svou v politice a následně se vyjadřuje k nejdůležitějším 

bodům programu. Také komentuje poměry v politice a problémy spojené s nedávnou vládní krizí. 

Tento dopis jeho voličům je značně osobní, Andrej Babiš často používá první osobu jednotného 

čísla.  Jazyk  je  přizpůsobený  běžné  mluvě  a  prokládaný  řečnickými  otázkami  i  obraznými 

pojmenováními, také zdůrazňuje jeho zájem o český lid a prostor pro vyjádření občanů, které ho 

osobně zajímají viz následující příklady:117

...Když jsem založil hnutí, doslova na koleni...

...Nebudu vám tady nalhávat, že jsme v politice nenasekali chyby...

...No nebyl jsem naivní?... 

...Je to pro mě velice důležité znát názor a pocity vás všech...118

3.3.1.2 Jednání sněmovny o trestním stíhání

Dne 6. 9. 2017 Andrej Babiš požádal Sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí 

hnízdo. Přestože celou záležitost označil jako účelovou protikampaň. Také nařkl policii z toho, že 

zamlčuje důkazy, které jí byly předloženy. Jako důvod vydání uvedl, že chce aby „pravda vyšla 

najevo“.119

Toho dne se Poslanecká sněmovna usnesla o jeho vydání k trestnímu stíhání.120

3.3.1.3 Na Hradě

Dne 14.  9.  2017  byl  Andrej  Babiš  přijat  prezidentem Milošem Zemanem na  Pražském hradě. 

Uvedli, že probírali kauzu Čapí hnízdo, Babišovo působení na Ministerstvu financí a prezidentův 

zdravotní stav. 121

116 Program ANO: Ne euru, migraci, zrušit superhrubou mzdu, zavést slevy na pojistném. České noviny[online]. 

Praha: ČTK, c2018 [cit. 2018-05-03]. 

117 Teď nebo nikdy. In: ANO bude líp [online]. Praha [cit. 2018-05-03]. 

118 Teď nebo nikdy. In: ANO bude líp [online]. Praha [cit. 2018-05-03].

119 Vydejte mne, řekl Babiš. Poslanci se přesto přou o kauzu Čapí hnízdo. Lidovky.cz [online]. MAFRA, c2018 [cit. 

2018-05-09]. 

120 Policie bude moci stíhat Babiše a Faltýnka v kauze Čapí hnízdo - videopřenos. České noviny [online]. Praha: ČTK, 

c2017 [cit. 2018-05-03]. 
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"Já jsem prezidenta informoval o té kauze. Já jsem o tom přesvědčen, že je to účelová kauza, která  

má ovlivnit sněmovní volby.“ (Andrej Babiš, Tisková konference, 14. 9. 2018)

Prezident se již dříve vyjádřil, že by sice Babiše v případě odsouzení milost nedal, nicméně také 

naznačil, že proti jmenování premiérem trestně stíhaného člověka nic nemá.122 

3.3.1.4 Komerční televize

Dne 21. 9. 2017 televize Nova informovala o vysílání předvolební debaty den před volbami, které 

se mají zúčastnit Andrej Babiš a Lubomír Zaorálek z ČSSD. Tyto dva kandidáty zvolili do pořadu 

na základě výzkumu volebních preferencí, který se po volbách ukázal být značně zkreslený.123 

Televize Prima také připravovala vysílání předvolebních debat hlavních představitelů stran. Ty však 

rozdělila  do  skupinek  dle  „klíče“,  který  nevyhovoval  některým kandidátům.  Obzvlášť  jednání 

komerčních  televizí  kritizoval  Miroslav  Kalousek  za  TOP 09 a  ODS skrze  jejich  šéfa  volební 

kampaně  Zbyňka  Stanjuru,  protože  televize  nedaly  opozičnímu  předsedovi  ODS  (Petr  Fiala) 

příležitost dosavadní vládnoucí koalici konfrontovat:

„Vyzýváme soukromé televize k tomu, aby daly parlamentní pravicové opozici prostor k tomu, aby  

její zástupci mohli hodnotit uplynulé čtyři roky vládnutí koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, a to v  

přímé konfrontaci s klíčovou figurou této vlády Andrejem Babišem, který se jí vyhýbá."124 

Reakce Andreje Babiše na kritiku ze strany ODS byla formou SMS na dotaz ČTK:

„Nevím, na co si ODS stěžuje." (Andrej Babiš pro ČTK, 21. 9. 2017)

3.3.1.5 Kauza Lithium

Ve druhém a  třetím týdnu  měsíce  října  2017 se  jak  v  Senátu  tak  Poslanecké  sněmovně  řešila  

problematika ohledně podepsání memoranda týkající se těžby a zpracování rudy lithia na Cínovci v 

okrese Teplice ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem za ČSSD a společností European 

Metal Holdings. Toto memorandum se stalo terčem kritiky od hnutí ANO a KSČM, dle kterých by 

vzácné lithium mělo být těženo státní firmou.125

121 Zeman přijal na Hradě Babiše, mluvili i o Čapím hnízdu - videopřenos. České noviny [online]. Praha: ČTK, c2017 

[cit. 2018-05-03].

122 Tamtéž

123 Babiš a Zaorálek se den před volbami utkají v duelu na Nově. České noviny [online]. Praha: ČTK, c2017 [cit. 2018-

05-03]. 

124 Spor o předvolební debaty: ODS kritizuje soukromé televize, podle Kalouska si Babiš soupeře 

vybírá. IROZHLAS [online]. Český rozhlas, ©1997-2018 [cit. 2018-05-03]. 
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“...To je  další  kšeft  ČSSD...  Lithium má zůstat  v  rukách českého státu.  Co udělal  pan ministr  

Havlíček, je pravý opak...“ (Andrej Babiš ke kauze Lithium, Poslanecká sněmovna, 16. 10. 2017)

Následně po jednání požádala Sněmovna Vládu, aby memorandum prohlásila na nulitní. Kauza po 

volbách rychle utichla, a některé zdroje jako Pražský institut bezpečnostních studií dokonce tvrdí, 

že kauza lithium byl cílený dezinformační útok s cílem zkompromitovat před volbami vládní ČSSD, 

ale i další tradiční politické strany.126  

3.3.1.6 Předvolební debaty

V první předvolební debatě na televizi Prima 16. října byl Babiš přítomen s dalšími dvěma zástupci 

stran Tomio Okamurou za SPD a Janem Farským za Starosty a nezávislé. Přestože byla nastolena 

daná témata, debata se často schylovala k osobním útokům obzvlášť mez Babišem a Okamurou.127

Debata na televizi Nova den před volbami 19. 10. 2017 s Lubomírem Zaorálkem za ČSSD se také 

velmi vyostřila a osobní útoky nebyly výjimkou. Adnrej Babiš například ČSSD osočil z korupce, na 

druhou stranu případnou koalici s ČSSD nevyloučil. Lubomír Zaorálek ho označil jako „parazita“ a 

„dravce“.  Kvůli  účasti  Babiše a  Zaorálka posunula Česká televize na pozdější  čas  svou debatu 

celostátních představitelů deseti  stran s  největším volebním potenciálem. Její  začátek Babiš  ani 

Zaorálek nestihli.128 

V debatě na ČT se nejvíce debatovalo o případných povolebních koalicích, kdy se většina stran 

ohrazovala  proti  spolupráci  s  hnutí  ANO.  Druhá polovina  se pak točila  hlavně kolem českého 

zdravotnictví. Také se řešila kauza Čapí hnízdo, Babiš  odmítl možnost, že by kvůli kauze mohl 

nechat jiného představitele ANO, aby se v případě vítězství hnutí ve volbách ujal funkce premiéra 

místo něj.129 

"Proč  bych  tak  měl  uvažovat,  já  jsem lídr  hnutí.“  (Andrej  Babiš  v  předvolební  debatě,  Česká 

televize, 19. 10. 2017)

125 Vláda by měla podle poslanců zrušit memorandum o lithiu. České noviny [online]. Praha: ČTK, c2017 [cit. 2018-

05-03]. 

126 České volby v éře dezinformací. Pražský institut bezpečnostních studií [online]. Praha, c2011-2018 [cit. 2018-05-

03]. 

127 Křik a nadávky - v Partii byl Babiš a Okamura. Prima [online]. FTV Prima, c2003-2018 [cit. 2018-05-03]. 

128 Babiš připustil další koalici s ČSSD, podle Zaorálka parazitoval. České noviny [online]. Praha: ČTK, c2018 [cit. 

2018-05-03].

129 Zaorálek s Babišem dorazili se zpožděním do debaty ČT. České noviny [online]. Praha: ČTK, c2018 [cit. 2018-05-

03]. 
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3.3.1.7 Sociální sítě

Andrej Babiš je značně aktivní též na sociálních sítích, obzvláště pak na Twitteru a Facebooku, kde 

má své osobní veřejné účty. Ve zkoumaném období, tedy od začátku září do ukončení voleb, Andrej 

Babiš například na svém Twitteru publikoval 40 příspěvků, většinu svých originálních a několik 

převzatých.130  

Zprávy na  jeho  účtech  se  týkaly  kampaně  přímo  i  nepřímo:  Babiš  zde  informuje  o  volebním 

programu a také zde můžeme najít videa ke kampani. Komentuje politické dění a věci s ním spojené 

– najdeme zde příspěvky o komunikaci s ostatními politiky, kritiku ostatních „tradičních“ politiků 

(obzvlášť z ČSSD), informace o činnosti Andreje Babiše, při jeho působení na Ministerstvu financí. 

Dále se vyjadřuje jak je kauze Čapí hnízdo, tak je kauze Lithium. Těsně před volbami pak vydal 

krátké video, kde promlouvá ke svým voličům.131

Zprávy na Twitter  jsou většinou velmi krátké a stručné, platforma Facebooku je přizpůsobena i 

obsáhlejším zprávám, jeho příspěvky zde jsou tedy delší. Užívá povětšinou hovorovou a obecnou 

češtinu.  V  omezené  míře  využívá  i  emotikony  a  některé  zprávy  jsou  spíše  „odlehčeného“ 

charakteru.  Zprávy  často  osočují  ostatní  politiky  a  politické  strany  ze  lží  a  krádeží  a  naopak 

vyzdvihují  jeho  vlastní  přínos.  Na  Facebooku  je  oproti  Twitteru  více  fotografií  a  videí,  dle 

rozdílného účelu každé sítě. Jeho účet na Twitteru má více jak 379 tisíc sledujících, na Facebooku 

se jeho účet „líbí“ necelým 152 tisícům uživatelů a sleduje ho dokonce více jak 161 tisíc.132,133 

3.3.2 Petr Fiala

3.3.2.1 Kampaň v krajích

Prvního září započala ODS svou vrcholnou kampaň nazvanou „Modrá vlna“ zaměřenou na kontakt 

s voliči. V Brně na Moravském náměstí zaparkovalo 14 ODS dodávek, ve kterých hlavní kandidáti 

za kraj odjeli přesvědčovat voliče ve svém regionu. Petr Fiala se vyjádřil, že se chce zaměřit hlavně 

na důležitá témata a nikoliv skandály a osobní napadení. Volební program ODS byl rozčleněn do 

několika  balíčků  –  daňového,  antibyrokratického,  vzdělanostního  a  bezpečnostního  dle 

nejdůležitějších témat, které chce strana řešit.134 

130 Andrej Babiš. Twitter [online]. Twitter, c2018 [cit. 2018-05-04]. 

131Tamtéž

132 Tamtéž

133 Andrej Babiš. Facebook [online]. Facebook, ©2018 [cit. 2018-05-05]. 

134 Modrá vlna spuštěna. ODS v Brně zahájila finále kampaně, za voliči vyjede v dodávkách. EuroZprávy.cz [online]. 

INCORP, 2018 [cit. 2018-05-04]. 
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„...Jasně říkáme: žádné progresivní zdanění, žádné kosmetické změny, ale výrazné a spravedlivé  

snížení daní... Mluvíme o antibyrokratické revoluci. Neslibujeme žádné Potěmkinovy vesnice. Víme  

přesně, co zrušíme a co zrušíme hned...“ (Petr Fiala k zahájení volební kampaně ODS, Brno, 1. 9. 

2017)

Petr Fiala za Jihomoravský kraj odstartoval turné Talk show Dejdara/Fiala, které probíhalo od 12. 

září  do  17.  října  v  deseti  vybraných  jihomoravských  městech.  Martin  Dejdara  je  dlouholetý 

podporovatel  ODS.  Na  těchto  veřejnosti  přístupným výstupech  probírali  formou  dialogu  různě 

závažná  témata.  Tato  témata,  ač  se  rozhodně  nevyhýbala  politickým  záležitostem,  nebyla 

prvoplánově zaměřená na program ODS. Spíše se hovořilo o obecnějších otázkách a postojích a 

názorech Petra Fialy. Probíral se například jeho pohled na čest v politice, emoce a rozum, alkohol 

nebo i na jeho chápání Boha.135,136

3.3.2.2 Fiala k Čapímu hnízdu

Dne 6. září,  kdy se v Poslanecké sněmovně projednávalo vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu 

stíhání na základě kauzy Čapí hnízdo, se k dané záležitosti vyjádřili též představitelé ODS s tím, že 

hnutí ANO chce kauzy využít ve volební kampani, když se staví do role oběti.137

„Nám  jde  o  to,  abychom  si  před  volbami  ušetřili  mnohahodinové  představení  v  Poslanecké  

sněmovně, abychom se věnovali věcem, které jsou skutečně podstatné pro tuto zemi.“ (Petr Fiala ke 

kauze Čapí hnízdo, Tisková konference ODS, 6. 9. 2017)

3.3.2.3 Profesor na frontové linii

Dne. 3. října proběhl křest nově vydané knihy  Profesor na frontové linii,  která je psána formou 

rozhovoru  mezi  Miroslavem Balaštíkem a  Petrem Fialou.  Kniha  je  z  velké  části  biografická  a 

přibližuje tedy čtenářům život a názory Petra Fialy.138 K příležitosti vydání této knihy byl uspořádán 

12. října v Brně Koncert na frontové linii, který pro Petra Fialu zorganizoval Pravý břeh (think tank, 

institut Petra Fialy).139 

135 Talk show Dejdar/Fiala. ODS [online]. Občanská demokratická strana, 2018 [cit. 2018-05-04]. 

136 Talk show Martina Dejdara a Petra Fialy. YouTube [online]. YouTube, ©2018 [cit. 2018-05-04]. 

137 ODS: ANO chce Čapí hnízdo využít v kampani, pasovat se do role oběti. Týden.cz [online]. Impression Media, 

©2006-2018 [cit. 2018-05-04]. 

138 Milan Kňažko pokřtí knihu Petra Fialy Profesor na frontové linii. Pražský patriot [online]. ©2012-2018 [cit. 2018-

05-04]. 

139 Koncert pro Petra Fialu. ODS [online]. Občanská demokratická strana, 2018 [cit. 2018-05-05]. 
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3.3.2.4 Sociální sítě

Velkou část komunikace Petra Fialy s veřejností tvoří příspěvky na sociálních sítích obzvláště pak 

Twitteru. Jenom od začátku října do ukončení voleb můžeme na jeho účtu 94 příspěvků a za září 

celkem 47.140 

Na  začátku  září  se  věnuje  volební  kampani,  programu  ODS a  jeho  bodům,  které  chce  strana 

prosadit jako vyšší mzdy a nižší daně či zrušení EET. Dále komentuje kauzu Čapí hnízdo, která se v 

té  době řešila.  Je  ohledně ní  poměrně stručný.  Jak sám říká,  nechce aby pozornost,  která  je  jí 

věnována, upozadila jiná důležitá témata. Podobně se vyjadřuje i ke kauze Lithium. V průběhu záři 

a  října také proběhl  křest  a autogramiády knihy Petra Fialy a Miroslava Balaštíka  Profesor na 

frontové linii, ke kterému je několik přejatých příspěvků. Dále se věnuje politickým tématům a také 

informuje o své prezentaci v médiích. Při rozdělení čísel hlasovacích lístků připadlo ODS číslo 1. 

což také zapojili do své kampaně.141

Ke konci září zde také vyjadřuje svůj již dříve zmíněný nesouhlas ohledně jednání televize Nova:

„O čem se den před volbami chtějí na TV NOVA @AndrejBabis a @ZaoralekL bavit? O tom, jak  

zde 4 roky společně vládli? Kde je zástupce opozice?“142

V říjnu přibývá zpráv k blížícím se volbám a také přejatých zpráv z médií  a příspěvků jiných 

uživatelů,  obvykle voličů a podporovatelů ODS a Petra  Fialy.  Petr  Fiala  často vyjadřuje  obavy 

ohledně možné vlády populistů (ANO), komunistů a extrémistů (SPD), se kterými také vylučuje 

případnou koalici. Otevřeně je kritizuje a vyzývá občany k aktivitě, jeho výroky obvykle nejsou 

urážlivého charakteru.143 

Den před volbami zveřejnil Petr Fiala také video se svou řečí, kde shrnuje kampaň ODS a děkuje 

spolupracovníkům a občanům, se kterými se setkali,  a také krátké závěrečné video z debaty na 

ČT.144 

Příspěvky na  Facebooku jsou podrobnější  a  také  obsahují  ještě  více  fotografií,  videí  a  dalších 

vizualizací. Oproti Twitteru, kde zaznívají spíše stručné zprávy a bezprostřední komentáře, se zde 

Fiala vyjadřuje k problémům detailněji. Témata však zůstávají hodně podobná, Petr Fiala odkazuje 

140 Petr Fiala. Twitter [online]. Twitter, c2018 [cit. 2018-05-05]. 

141tamtéž

142 FIALA, Petr. [O čem se den před volbami...]. In: Twitter [online]. c2018 [cit. 2018-05-09]. 

143 Petr Fiala. Twitter [online]. Twitter, c2018 [cit. 2018-05-05]. 

144 FIALA, Petr. Poslední výzva. In: Twitter [online]. c2018 [cit. 2018-05-09]. 
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na kampaň a program ODS, k tomu se váže řada akcí, na které Fiala zve a následně zveřejňuje videa 

a fotografie. Také zde kritizuje činnost dosavadní vládní koalice.145

Petr Fiala užívá spisovného jazyka, obvykle knižní, případně hovorová čeština. Na obou účtech 

využívá  nezřídka  také  vizualizace  a  hashtagy  jako  #talkshowdejdarafiala,  #modravlna  či 

#volimODS.  Emotikony  využívá  zřídka,  spíše  se  drží  tradičního  zdvořilého  vyjadřování.  Jeho 

Twitter účet má 39 tisíc a Facebook více 36 tisíc sledujících. Jeho aktivita na sociálních sítích je 

natolik častá, že obsáhla většinu událostí týkajících se Petra Fialy v tomto období.146 

3.3.3 Martin Stropnický

3.3.3.1 Program

Při  představení  programu  ANO  2011  se  Martin  Stropnický  vyjadřoval  hlavně  k  záležitostem 

bezpečnosti, jelikož byl v této době ministrem obrany. Zdůraznil členství ČR v Severoatlantické 

alianci a také např. důležitost aktivních vojenských záloh:

"Kdo zpochybňuje členství (v NATO), nemůže to myslet s obranou naší země vážně." 147

3.3.3.2 Události

V polovině záři proběhly Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které i přes špatné počasí 

navštívilo kolem 65 tisíc lidí. I Martin Stropnický ocenil tuto podporu armády širokou veřejností, 

také se pozitivně vyjádřil ke stavu a vývoji naší armády:

"Můžu říct, že speciálně na Moravě máme rekrutační výsledky velmi dobré. Loni jsme vzali 2200  

nových vojáků a říkali jsme si, to nemůžeme opakovat, to už se nestane. A letos to vypadá, že to  

dopadne  velmi  podobně  nebo  ještě  trošku  líp.  Vezměte  si,  že  to  je  skoro  deset  procent  stavu  

armády." 148

Dne 22. září při slavnostním aktu na pražském Vítkově přebralo ocenění za působení v zahraničních 

misích sedm desítek českých vojáků. Nasazení českých vojáků ocenil také Martin Stropnický:

145 Petr Fiala. Facebook [online]. Facebook, c2018 [cit. 2018-05-07].

146 Petr Fiala. Twitter [online]. Twitter, c2018 [cit. 2018-05-05]. 

147 Program ANO: Ne euru, migraci, zrušit superhrubou mzdu, zavést slevy na pojistném. České noviny[online]. 

Praha: ČTK, c2018 [cit. 2018-05-03]. 

148 Dny NATO na letišti v Mošnově navštívilo přes 65.000 lidí. České noviny [online]. ČTK, c2018 [cit. 2018-05-05]. 
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„Naši vojáci tam prostě zafungovali skvěle. Potom se to projeví tak, že máme třeba setkání ministrů  

obrany v Bruselu a tam za vámi někdo přijde, podá vám ruku a poklepe po rameni a řekne: Ti vaši  

kluci opravdu udělali velkou věc...“149

Následujícího dne proběhl Den s armádou, při kterém také proběhl křest knihy Osudy odvážných 

vydané Vojenským historickým ústavem. Publikace je sbírkou medailonků českých hrdinů druhé 

světové války.

„Kniha je vyjádřením úcty českým lidem, kteří za nás bojovali.“150

Zřejmě z důvodu poryvu větru skončila akce nehodou při seskoku výsadkářů mezi diváky, při níž 

byly  zraněny  tři  osoby,  z  toho  jedno  dítě.  Na  základě  těchto  událostí  byli  zrušeny  seskoky 

parašutistů při veřejných akcích:

„...V  každém  případě  jsme  ale  s  okamžitou  platností  zrušili  jakékoli  seskoky  parašutistů  při  

veřejných akcích, protože nejdřív musíme vyšetřováním zjistit, kde se stala chyba...“151

3.3.3.3 Sociální sítě

Komunikace Martina Stropnického na Twitteru se jen zřídka věnuje nadcházejícím volbám. Většina 

příspěvků se věnuje politickým tématům, činnosti  Martina Stropnického jako ministra obrany a 

informacím o aktuálním dění spojeným s tématy armády a bezpečnosti.152 

Komunikace na Facebooku je zaměřená mimo jiné i na osobní a společenská témata, nalezneme zde 

více  fotografií  Martina  Stropnického  z  jeho  soukromého  i  profesního  života.  Také  zde  Martin 

Stropnický více odkazuje na nadcházející volby a prezentaci své strany a to formou odpočítávání 

dnů do voleb či vizualizacemi z akcí a programu.153 

Martin Stropnický se jen výjimečně věnuje kritice konkurenčních stran a kandidátů a osobní ataky 

na ně u něj nenajdeme vůbec.  Je výrazně aktivnější  na Facebooku, kam přidával 2-3 příspěvky 

denně a má  4,7 tisíc sledujících oproti Twitteru, kde má za sledované období jen 22 příspěvků a cca 

15 tisíc sledujících.154,155 

149 Vojáci převzali na Vítkově ocenění za zahraniční mise. České noviny [online]. ČTK, c2018 [cit. 2018-05-05]. 

150 Den s armádou Praha 2017. Ministerstvo obrany [online]. Ministerstvo obrany, 2017 [cit. 2018-05-05]. 

151 Stropnický: Seskoky výsadkářů byly po neštěstí na Letné zrušeny. České noviny [online]. ČTK, c2018 [cit. 2018-05-

05]. 

152 Martin Stropnický. Twitter [online]. Twitter, ©2018 [cit. 2018-05-05]. 

153 Martin Stropnický. Facebook [online]. Facebook, ©2018 [cit. 2018-05-05]. 

154tamtéž

155 Martin Stropnický. Twitter [online]. Twitter, ©2018 [cit. 2018-05-05]. 
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3.3.4 Václav Klaus ml.

3.3.4.1 Kontaktní kampaň 

Jako kandidát za město Prahu se Václav Klaus ml. rozhodl pro kontaktní kampaň po Praze s tím, že 

se  původně  „zařekl“,  že  v  předvolebním období  vůbec  neopustí  Prahu.  Toto  předsevzetí  však 

opakovaně  porušil,  když  se  účastnil  besed  se  studenty  v  Opavě  a  Ostravě,  či  když  odjel  na 

Mezinárodní setkání modrých baretů v Brně:

„...pozvání legionářů a válečných veteránů se neodmítá...“156  

Kromě toho však většinu jeho volební kampaně tvořilo objíždění Prahy a setkávání se s občany. Pro 

tuto příležitost měl připravené propagační dárkové předměty v podobě modrého „ODS“ otvíráku na 

pivo s nápisem Vraťme lidem jejich zemi, kterých dle jeho slov rozdal tisíce.157

Z většiny těchto drobnějších událostí pořídil snímky s jeho sympatizanty, které pravidelně sdílel i s 

komentáři na svých účtech na sociálních sítích (viz podkapitola sociální sítě). 

3.3.4.2 Pondělní komentáře 2 

V druhé polovině září vydal Václav Klaus druhé pokračování své knihy založené na pravidelně 

vydávaných  článcích  pro  Novinky.cz.  Pondělní  komentáře  aneb  Braňme  normální  svět  je 

sborníkem  těchto  článků,  ke  které  mu  napsal  úvodní  slovo  politický  komentátor,  publicista  a 

spisovatel  Bohumil  Pečinka.  Ten mimo jiné  zmiňuje  neoblíbenost  Václava  Klause  u tradičních 

médii. Podobné narážky můžeme najít i mezi online příspěvky Václava Klause. Dále poukazuje, že 

Klaus zvládl oslovit veřejnost i bez těchto médií skrze svoje články, jejichž čtenost se pohybuje 

mezi 250-300 tisíci čtenářů.158

3.3.4.3 Články

Václav pokračoval ve své pravidelné novinářské činnosti v podobě pátečních otázek do Reflexu a 

pondělních komentářů pro Novinky.cz.  

Část jeho článků pro Novinky.cz se nijak nelišila od typu témat, které běžně rozebírá jako školství, 

problematika EU a reakce na aktuální (politické i jiné) události. Vzhledem k blížícím se volbám se i 

tento námět do jeho textů promítl.159

156 KLAUS, Václav. [Zařekl jsem se…]. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 
157 KLAUS, Václav. [Pro jeden z posledních…]. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 

158 Pondělní komentáře 2. Martinus.cz [online]. ©2000-2018 [cit. 2018-05-07]. 

159 Články. VMKL [online]. 2017 [cit. 2018-05-07]. 
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První článek z 18. září s názvem Malé věci a otvíráky na pivo reflektuje jeho kontaktní kampaň po 

Praze. Nejedná se však o prvoplánovou agitaci, Klaus zmiňuje drobnosti, (lidé, události, podniky, 

sporty...)  se  kterými  se člověk běžně dostane  do styku a které  tvoří  celkový individuální  život 

každého člověka nezávisle na „velkých“ tématech v politice či médiích.160

Říjnový tematický článek nese příznačný název Jak dopadnou volby? Jak už titul napovídá, Klaus 

zde rozebírá nadcházející volby a to, co je dle něj již jisté a co se teprve rozhodne. Uvádí čtyři  

jistoty: Výhru ANO pod 30 %, velký propad ČSSD k 10 %, úspěch SPD k 10 %, KDU-ČSL se  

dostane do sněmovny a bude ve Vládě.161 

Jeho páteční otázky v Reflexu od Marka Stoniše jsou velmi různorodé. Od témat jako nedostatek 

másla na Vánoce, školství, EU a  euro a mnohá další až k volbám, na které ale není kladen zvláštní 

důraz.162

3.3.4.4 Sociální sítě

Komunikace Václava Klause na sociálních sítích je poměrně široká.   Jeho účty jsou stejně tak 

politické jako osobní. Například na jeho Twitteru můžeme v tomto období najít mnoho příspěvků 

v podobě fotografií s komentářem z jeho kontaktní kampaně, k tomu se vážou i další aktivity jako 

pořádání jízd na kole s občany po Praze či od začátku října jeho ODS vizualizace s jeho citacemi. 

Co se fotografií  voličů  a  podporovatelů týče,  nejedná se pouze  o tzv „selfie“  Václava Klause. 

Značná  část  fotografií  jsou  samotní  voliči,  kteří  se  fotí  s číslem 3,  což  je  Klausovo  číslo  na 

kandidátce.163 

Další velká část příspěvků se věnuje tématu školství. Jak v odkazech na rozhovory v médiích tak i 

přímo zde  se  Klaus  často  vyjadřuje  k  tomuto  tématu,  na  které  je  specializovaný.  Nejvíce  řeší 

zvýšení rozpočtu pro oblast školství, větší nezávislost škol a také nesouhlas s inkluzí ve školách.164 

Zmiňuje i někdy opomínané dopady minulé vlády na dnešní školství jako zrušení školních bufetů 

vinou EET či zdražení másla kvůli špatnému hospodaření EU a další. 

Humorné příspěvky na  jeho účtu  nejsou výjimkou.  Klaus  přidává  vtipné,  někdy až  sarkastické 

komentáře i obrázky, někdy jen pro pobavení, jindy jako kritiku, když parodují například fungování 

EU nebo našeho školství. Dělá si v nich ale legraci i sám ze sebe a své kampaně:

160 Malé věci a otvíráky na pivo. VKML [online]. 2017 [cit. 2018-05-07]. 

161 Jak dopadnou volby?. VMKL [online]. 2017 [cit. 2018-05-07].

162 Články. VMKL [online]. 2017 [cit. 2018-05-07]. 

163 Václav Klaus. In: Twitter [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 

164 Tamtéž
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„Ráno jsem si po rozdávání volebních materiálů šel koupit koláč - hodná paní pekařka mi dala celý  

pytel koblih prý "na tu agitaci" :-)“165

„Takovýto zneužívání dětí pro politické účely. :-)“166 (u fotografie s dětmi ukazujících na prstech 

trojku, tedy jeho číslo na kandidátce)

Nakonec  je  nutno  zmínit  část  osobních  příspěvků  týkajících  se  jeho  rodiny,  přátel,  koníčků  a 

událostí s nimi spojenými. 

Přestože je obecně Twitter oproti platformě Facebook typičtější spíše kratšími zprávami často i bez 

vizualizací, u Václava Klause téměř nenajdeme rozdíly. Většina jeho příspěvků je shodných – stejné 

texty  i  vizualizace.  Václav  Klaus  používá  hlavně  hovorovou  formu  spisovného  jazyka,  často 

připojuje  emotikony  a  také  někdy  nadužívá  interpunkční  znaménka  (hlavně  vykřičník)  pro 

zdůraznění zprávy. Jak již bylo zmíněno, prezentuje často i svůj běžný osobní život a jiné apolitické 

příspěvky. Jeho Facebook sleduje 91 tisíc a Twitter 7 tisíc uživatelů.167,168

3.3.5 Karel Schwarzenberg

3.3.5.1 Představení vrcholné kampaně

TOP 09 zahájila svou vrcholnou kampaň 4. září. Při této příležitosti se jako čestný předseda vyjádřil 

také  Karel  Schwarzenberg.  Slíbil  bránit  „masarykovskou  a  havlovskou  demokracii“  a  zabránit 

„oligarchizaci země“. Uvedl také, že nemá strach ani z komunistů, ani z přívrženců hnutí ANO. 

Jeho obavy plynou z možných nevoličů:

„Naše země je na křižovatce, proto je třeba každého hlasu. Jsme strana, která neuhne ze svých  

zásad, a vážíme si všech, kteří vědí, že mají odpovědnost k současnosti i budoucnosti naší země.“169

Také poukázal na hlavní body programu, které jsou shrnuty do 8 sloganů ("Bohatnout mají lidé. Ne 

stát",  "Pole  pro  potraviny.  Ne  pro  naftu  do  nádrže"  ...  ),  kterými  se  nepřímo  vymezují  vůči 

dosavadní vládě a obzvlášť hnutí ANO.170

165KLAUS, Václav. [Ráno jsme rozdávali...]. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 

166 KLAUS, Václav. [Takovýto zneužívání...]. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 

167 Václav Klaus. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 

168 Václav Klaus. In: Twitter [online]. c2018 [cit. 2018-05-07]. 

169 TOP 09 startuje horkou fázi kampaně. In: TOP 09 [online]. ©2009-2018 [cit. 2018-05-07]. 

170 Předseda TOP 09 Kalousek: Prosazujeme vládu práva, ne vládu vůdců. In: České noviny [online]. ČTK, c2018 [cit. 

2018-05-07]. 
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3.3.5.2 Program

Karel Schwarzenberg sepsal krátké závěrečné slovo k programu TOP 09, kde se odkazuje na VIZI, 

což je první propracovaný pohled na několik let dopředu, až do roku 2030, a zakládá na si na idee 

politiky, která nestojí na autoritářském vůdci a neutlačuje střední třídu.171 

Dále zde Schwarzenberg vybízí ke sdílení souhlasů s tímto programem ale i rozdílných stanovisek a 

možných řešení:

 „...Abychom ve stojatých vodách české politiky rozvířili diskusi...“172

3.3.5.3 Kontaktní kampaň

3.3.5.3.1 Na pivo s Karlem

Karel Schwarzenberg spolu s TOP 09 pravidelně pořádá akce Na pivo s Karlem, které slouží jako 

neformální příležitost setkání a sdílení názorů mezí ním (a dalšími hostujícími představiteli TOP 09) 

a  běžnými  občany.  Tato  „posezení“  nejsou  jinak  výlučně  pražskou  záležitostí,  ale  jako  hlavní 

kandidát za město Prahu se ve vrcholném období zaměřil pravé na ni.173

Za zkoumané období jich uspořádal celkem 10, nedá se předně říci  kolik lidí  na akce skutečně 

dorazilo, ale dle událostí na Facebooku se účast v  pohybovala i přes značnou propagaci mezi 0-25 

osobami.174

3.3.5.3.2 V ulicích Prahy

Kandidáti TOP 09 vedli kontaktní kampaň v ulicích Prahy a diskutovali s voliči.  Jako dovršení 

kampaně byla uspořádána jízda po Praze v historických tramvajích spolu s hudbou a občerstvením. 

V  průběhu  této  jízdy  voliči  mohli  diskutovat  o  všech  tématech,  která  je  zajímají,  s  hlavním 

kandidátem za město Prahu Karlem Schwarzenbergem, který akci hodnotil kladně:

„Bylo to báječné, protože mám lidí rád a stále mě zajímají jejich příběhy... Nepřestáváme na ně  

apelovat, aby volili některou z demokratických stran, nejraději samozřejmě TOP 09.“175

171 VIZE. In: TOP 09 [online]. c2009-2018 [cit. 2018-05-09].

172 Závěrečné slovo Karla Schwarzenberga. In: TOP 09 [online]. ©2009-2018 [cit. 2018-05-07]. 

173 Karel Schwarzenberg. In: Facebook [online]. ©2018 [cit. 2018-05-07].

174 Tamtéž

175 Karel Schwarzenberg a další kandidáti vyjeli tramvajemi za voliči v Praze. TOP 09 [online]. c2009-2018 [cit. 2018-

05-08]. 
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3.3.5.4 Anexe Ukrajiny

Poté  co  prezident  Miloš  Zeman  v  projevu  před  Radou  Evropy  označil  anexi  Krymu  za  „fait 

accompli“, a Ukrajině poradil dohodnout se s Moskvou na kompenzaci, se zvedla vlna kritiky a to  

obzvlášť ze strany Karla Schwarzenberga. Dle jeho názoru by se Vláda a Sněmovna měly výrazně 

distancovat od tohoto projevu:

„Nyní by stačilo, kdyby Sněmovna, tak vláda vyjádřily, že prezident nemluvil jménem republiky a ta  

že má odlišnou politiku… “

Tyto okolnosti také přirovnal k situaci někdejšího Československa za mnichovské okupace a v roce 

1968.176

3.3.5.5 Sociální sítě

Karel  Schwarzenberg  má  zřízené  účty na  sociálních  sítích.  Jeho účet  na  Twitteru  je  aktivní,177 

nicméně ve zkoumaném období žádný příspěvek nepublikoval.178

Jako další sociální síť používá Facebook, na které naopak před volbami jistou aktivitu pozorovat 

můžeme.  Většina příspěvků je tvořena propagací jeho setkání  Na pivo s Karlem. Nalezneme zde 

však i přímé reakce na politické a společenské dění jako zmíněná kritika výroku prezidenta Zemana 

či aktivity Andreje Babiše, ale také připomínku narozenin bývalého a dnes již zesnulého prezidenta 

Havla. K volbám publikoval několik krátkých videí, v kterých apeluje na české obyvatele, aby se 

účastnili  hlasování.  Na tyto  prohlášení  navazuje několik  dalších  příspěvků,  kde  Schwarzenberg 

promlouvá k lidem a vizualizace s heslem Pojďme spolu volit, které mají dle cílení dvě verze:

• Teď už je to pro naše děti, vnučky a vnuky179

• Teď už je to i vaše země180 

Karel Schwarzenberg používá hlavně spisovný, knižní jazyk. Jeho textových příspěvků je oproti 

ostatním kandidátům spíše méně, ale jsou většinou formou delší promluvy, které začíná oslovením 

čtenářů jako  Vážení  přátelé,  či  Vážené dámy,  vážení  pánové.  Jeho profil  sleduje  přes  213 tisíc 

uživatelů.181

176 Vláda i sněmovna se mají distancovat od Zemanových výroků... In: Aktuálně.cz [online]. Economia, ©1999-2018 

[cit. 2018-05-07]. 

177 poslední příspěvek publikován 4.5. 2018 k 7. 5. 2018

178 Karel Schwarzenberg. In: Twitter [online]. ©2018 [cit. 2018-05-07]. 

179 SCHWARZENBERG, Karel. [...Teď už je to pro naše děti, vnučky ...]. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-09]. 

180 SCHWARZENBERG, Karel. [...Teď už je to i vaše země]. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-09]. 

181Karel Schwarzenberg. In: Facebook [online]. ©2018 [cit. 2018-05-07]. 
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3.3.6 Dominik Feri

Přestože se Dominik Feri podílel i na klasických předvolebních aktivitách, které jsme zmiňovali již 

u čestného předsedy Karla Schwarzenberga, jako hlavní způsob a prostředek komunikace používá 

sociální sítě. V jeho případě kromě Facebooku a Twitteru budeme popisovat také jeho činnost na 

Instagramu a Youtube. Sociální sítě se promítly dokonce i do tištěné publikace  Tahle knížka není  

pro starý (verze pro Prahu) a Tahle knížka je o volbách (zvlášť verze pro každý kraj), které vydali v 

období vrcholné kampaně a rozdávali po Praze spolu s letáčky v již zmíněné kontaktní kampani 

TOP 09.182,183 

Na  této  knížce  se  podílel  hlavně  Dominik  Feri,  Markéta  Pekarová  Adamová  ale  také  Karel 

Schwarzenberg,  který  se  ale  významněji  nevěnoval  její  propagaci.  Knížka  je  připodobněna 

komunikaci na Messengeru mezi jednotlivými autory, kteří spolu diskutují o volbách, demokracii i 

životě politika. Jak již název vypovídá, kniha je cílena na prvovoliče a lidi pod 30 let.184 

3.3.6.1 Youtube

Co se týče jeho kanálu na Youtube, vedl Dominik Feri simultánně dva hlavní pořady. Jeden z nich 

nese název The politik life, který založil na základě svých výjezdů a návštěv českých středních škol 

s cílem přiblížit politiku mládeži a tedy budoucím voličům, kteří, jak zjistil, se v této oblasti často 

velmi špatně orientují.  Ve videích vidíme skutečné život a činnosti politika – Dominika Feriho, 

který zároveň vysvětluje politický systém a další záležitosti. Tento pořad spustil v prosinci roku 

2016 a poslední díl vyšel 14. října 2017.185  

Čtrnáct dní před volbami spustil videa s „odpočítáváním“ do jejich spuštění, kterých je celkem pět. 

Tento dočasný pořad spojují úvodní hesla  Tahle země je i pro mladý a  FeriGoodChoice.  Jejích 

cílem bylo shrnout dosavadní informace k volbám a Feriho předvolebním aktivitám. Věnoval se 

například kauze Lithium, kterou spíše vysvětloval nežli kritizoval. V dalších dílech měl jako hosta 

Adama Mišíka, s kterým diskutoval o tom, proč mladí lidé nechodí k volbám a také o rizicích  

spojených se ztrátou demokratického státu.186 

182 Karel Schwarzenberg a další kandidáti vyjeli tramvajemi za voliči v Praze. TOP 09 [online]. c2009-2018 [cit. 2018-

05-08]. 

183 Nová kniha TOP 09... In: TOP 09 [online]. c2009-2018 [cit. 2018-05-09]. 

184 Tahle knížka není pro starý. TOP 09 [online]. c2009-2018 [cit. 2018-05-08]. 

185 Dominik Feri - Videa. Youtube [online]. c2018 [cit. 2018-05-08]. 

186 Dominik Feri - Videa. Youtube [online]. c2018 [cit. 2018-05-08]. 
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Dne 16. října spustil video ke kampani v podobě hudebního klipu s názvem Volby nejsou sexy, z  

nich  nemáš  erekci,  kde  přirovnává  první  volby  k  prvnímu  pohlavnímu  styku  a  netradiční  až 

kontroverzní formou navádí občany, aby přišli k volbám. V textu písně také zaznívají sprostá slova 

a jiná vulgární označení či přirovnání. 

„...Tak se nestyď a k volbám přijď, ať Česko není nedemokratická řiť...“187

Tato  iniciativa nepochází  původně od Feriho,  ale  od norské humoristické skupiny Kollektive  a 

jejich písničky  I can't get erection from the election, které Feri upravil text pro českou verzi.188 

3.3.6.2 Instagram

Dle uzpůsobení této platformy zde můžeme najít primárně fotografie, obrázky a další vizualizace. 

Pro Feriho je typická komunikace humornou formou a tak, aby byla co nejbližší jeho sledujícím, ale 

zároveň aby v ní prezentoval ať už obsáhleji nebo okrajově politická témata. Jako příklad můžeme 

uvést  přirovnání  českých  politických  stran  k  postavám z  britského  seriálu  Hra  o  trůny.  Další 

obrázky jsou většinou parodie či  jiné zesměšnění jiných politiků jako je Andrej Babiš či  Miloš 

Zeman. Zároveň jsou zde ale i oficiální plakáty z TOP 09 a další upomínky na blížící se volby a 

volební kampaň. Feri také často poukaze na své číslo na kandidátce 36. V neposlední řade je zde i 

nemálo běžných fotek z jeho života a akcí, kde se fotí s kamarády apod.189 

3.3.6.3 Twitter

Podobně vypadá i jeho komunikace na Twitteru, humorné příspěvky střídají ty vážné a relevantní k 

volbám. V září je největší část satirických příspěvků věnována zdražení másla, dělá si ale legraci z  

řady dalších lidí, věcí, událostí a v neposlední řade i sám ze sebe.

Prezentuje výsledky různých statistik a předvolebních výzkumů, vydanou knihu a další výstupy z 

volební kampaně. Opět se věnuje i tématu možných nevoličů. V tomto kontextu sdílel také video, 

které natočili  společně známé osobnosti  pro prvovoliče a vyjadřují se v něm ke svému  poprvé,  

myšleno k jejich první volební účasti.190 

Dále sdílel fotografie a videa z akcí, kterých se účastnil, ať už se jednalo o rozdávání letáčků a 

knížek v rámci volební kampaně, tak větší události jako například jeho reportáž z Prague Pride, 

které se jako podporovatel práv gayů zúčastnil.191 

187 VOLBY NEJSOU SEXY, Z NICH NEMÁŠ EREKCI. Youtube [online]. c2018 [cit. 2018-05-08]. 

188 Kollektivet: Music Video - I can't... Youtube [online]. c2018 [cit. 2018-05-08]. 

189 Dominik Feri (choco_afro). Instagram [online]. c2018 [cit. 2018-05-08]. 

190 FERI, Dominik. [Tvoje poprvé]. In: Twitter [online]. c2018 [cit. 2018-05-09]. 

191 Dominik Feri. Twitter [online]. c2018 [cit. 2018-05-08]. 
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3.3.6.4 Facebook

Jeho účet na Facebooku se zásadně liší od ostatních zkoumaných kandidátů tím, že je to jeho osobní 

profil a ne veřejná oficiální stránka osobnosti. Dominika Feriho si tedy můžete klasicky „přidat do 

přátel“.  Tuto  silnou  osobní  stránku  můžeme  pozorovat  i  ostatních  jeho  sociálních  sítích,  na 

Facebooku ale asi nejvíce. Jeho komunikace zde se obsahově neliší od ostatních příspěvků na jeho 

sociálních sítích. I jako soukromou osobu ho zde sleduje více jak sto tisíc uživatelů.192

192 Dominik Feri. In: Facebook [online]. c2018 [cit. 2018-05-09]. 
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Závěr

Tato bakalářská práce na téma  Role politických lídrů v parlamentních volbách 2017  se věnovala 

analýze komunikace vybraných politických subjektů v období vrcholné kampaně (1. 9. 2017 – 21. 

10. 2017). Po bližším nastudování dané problematiky byla vybrána kvalitativní výzkumná metoda, 

čímž se práce odchyluje od původní Teze, v které je uveden kvantitativní výzkum, který se ale 

ukázal pro práci nevhodný. Práce je pojata jako případová studie. 

Cílem této případové studie bylo zjistit, jestli zkoumaní političtí aktéři vykazují prvky leadaershipu  

a pokud ano, jaké? A dle toho ověřit, zdali skutečně politický leadership hraje ve volbách klíčovou  

roli, jak naznačují aktuální politické trendy, což můžeme vyvozovat z teoretické části práce. 

V práci byla popisována komunikace následujících politických aktérů: Andrej Babiš,  Petr Fiala, 

Martin  Stropnický,  Václav Klaus ml,  Karel Schwarzenberg a Dominik Feri.  Tito  kandidáti  byli 

vybráni na základě počtu a poměru preferenčních hlasů ale zároveň tak, aby byla zachována co 

možná největší diverzita a rovnoměrné pokrytí, které případová studie v tomto rozsahu umožňuje. 

Práce se skládá ze tří základních částí. První teoretická část by měla poskytnout dostatečný základ a 

oporu pro obeznámení s oborem a porozumění tématu i kontextu práce. Teoretická východiska zde 

rozebraná také slouží k jejich následné aplikaci na výzkum jako takový. Navazující metodologická 

část se zaměřuje na použité výzkumné metody a jejich výhody a rizika. Poslední empirická část je 

uvedena podkapitolou o kontextu zkoumaných voleb a shrnujícím popisem zkoumaných aktérů z 

delšího  časového  horizontu  pro  komplexní  pochopení  jejich  komunikace.  Při  následné  analýze 

komunikace vybraných politických aktérů se zkoumal hlavně obsah, forma a komunikační kanály 

sdělení.  Na  získaných  datech  se  následně  hledali  prvky leadershipu  vycházející  z  teoretických 

východisek a definic.

Z  provedeného  zkoumání  můžeme  říci,  že  se  první  výzkumná  otázka  potvrdila.  Všichni  ze 

zkoumaných vykazují  známky leadershipu. U všech kandidátů vidíme, že ovlivňují  velký počet 

obyvatel. Jejich činnost a komunikace má široký dosah v osobním kontaktu, skrze tradiční média, 

vydávané články a publikace a obzvlášť sociální sítě, které umožňují přímou komunikaci s voliči na 

celorepublikové  úrovni.  Důkazem tohoto  vlivu  je  jak  čtenost,  návštěvnost  a  sledovanost  jejich 

příspěvků a akcí a reakce na ně, tak i samotné preferenční hlasy, které aktéři od občanů obdrželi. 

Co se týče míry i druhu tohoto vlivu, ten se mezi aktéry samozřejmě lišil a souvisel také s cílovou 

skupinou a postavením aktéra. Všichni aktéři se snažili přesvědčit a motivovat občany k tomu, aby 

je zvolili, s tím cílem, že skrze ně budou hájit a prosazovat jejich společné zájmy. Vyházíme-li z  
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definic,  jejích  zvolením budou  přispívat  k  efektivitě  a  úspěchu  organizace, potažmo  státu,  dle 

postojů a cílů zvoleného kandidáta a strany, který by měl odrážet motivy následovníků, tedy voličů.

Jejich zvolením umožňují kandidátům tyto zájmy naplňovat. Na druhou stranu jenom preferenční 

hlasy vliv kandidáta,  i  poté co se dostane do Poslanecké sněmovny,  neurčují.  Záleží na mnoha 

dalších okolnostech. Je například tradicí, že předsedou vlády je jmenován předseda vítězné strany, 

což záleží na vnitrostranickém postavení kandidáta spíše než na preferenčních hlasech. Postavení 

kandidáta ve straně se ale může projevit  ex post.  Také záleží na výsledné vládní straně či koalici, 

protože i  strana s  menším počtem hlasů,  pokud se dostala  do sněmovny,  může být  ve vládě a 

naopak. V tomto ohledu měli tedy výhodu ti kandidáti, kteří byli předsedy své strany (Andrej Babiš, 

Petr Fiala), jelikož u nich byl větší potenciál skutečného působení při jejich zvolení. 

Každý  kandidát  vysílal  trochu  jinou  hlavní  zprávu,  Andrej  Babiš  staví  svou  komunikaci  na 

prezentování  svých  výsledků  za  dobu  působení  jako  ministr  financí.  Prezentuje  svou  morální 

bezúhonnost a vymezuje se vůči ostatním stranám.

Petr Fiala zase prezentuje silný program a jeho jasné body, obzvlášť se zaměřuje na snížení daní a 

„antibyrokratizaci“. Dále se snažil představit veřejnosti sám sebe ve více osobní rovině. Vymezoval 

se  vůči  dosavadní  vládě  a  obzvlášť  Andreji  Babišovi.  Často  poukazoval  na  to,  místo 

medializovaným politickým kauzám, by se mělo více času věnovat důležitým věcem pro naši zemi.

Martin Stropnický se věnuje nadcházejícím volbám nejméně ze zkoumaných kandidátů. Prezentuje 

hlavně svoji činnost a své názory jako ministr obrany, který dělá svoji práci. Na jeho zvolení mohla 

mít vliv i skutečnost, že měl na pražské kandidátní listině číslo jedna za vítěznou stranu a dále to, že 

je veřejně známá osobnost díky své herecké kariéře.

Václav Klaus se nejvíce věnuje tématu školství, v kterém chce zvýšit rozpočet a dát jednotlivým 

školám více pravomocí. Také se staví proti inkluzi. Dále často kritizuje politiku Evropské unie a 

nesouhlasí se zavedením Eura. Stejně jako Fiala chce také bojovat za nižší a jednodušší daně. 

Karel  Schwarzenberg zakládá kampaň na riziku ze ztráty demokracie  a  „oligarchizace“ země a 

vybízí občany k volbám, aktivitě a diskuzi. Vymezuje se nejvíce vůči Andreji Babišovi a Miloši 

Zemanovi. Jeho komunikace je stavěna hlavně na tradiční formě, kdy vyhledává osobní kontakt s 

voliči.

Dominik Feri se drží v myšlence podobného konceptu jako Karel Schwarzenberg a snaží se občany 

přimět volit.  Zaměřuje se hlavně na mladé voliče,  kterým zprostředkovává pro ně srozumitelné 

informace o fungování české politické scény. Často také porovnává demokracii s nesvobodnými 
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režimy, čímž apeluje na účast ve volbách. Jeho komunikace je často satirická a kontroverzní, což je 

ale patrně jeho cílem. 

Vzhledem k  tomu,  že  se  potvrdila  první  výzkumná  otázka,  můžeme  vyvozovat,  že  leadership 

skutečně hraje ve volbách důležitou snad i klíčovou roli. Tento vliv na výsledky voleb však nutně 

neimplikuje celkový vliv na chod státu a nemusí poskytovat politickému aktérovi další výhody při 

podílení se na vykonávání legislativní či exekutivní moci. Zároveň, pro omezené časové období, 

zkoumaný  vzorek  a  také  typ  výzkumu,  se  výsledky  práce  nedají  jednoznačně  generalizovat  a 

aplikovat na jiné případy. Mohou však poskytnout vhled do zkoumané problematiky či být použit 

pro další zkoumání.  
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Summary

The  bachelor  thesis  was  focused  on  the  studying  of  the  influence  of  political  leadership  on 

communication  of  six  political  actors  during  the period  of  the main electoral  campaign.  These 

politicians, who stood for the election to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech 

Republic in 2017, were selected on the basis of their election results. The studyied subjects were: 

Andrej Babiš, Petr Fiala, Martin Stropnický, Václav Klaus ml., Karel Schwarzenberg and Dominik 

Feri. The aim of the thesis was to answer the research questions whether these candidates showed 

elements of leadership and if so what, and then deduce the influence of political leadership on the 

election.  The  thesis  was  divided  into  three  parts.  The  theoretical  part  provided  the  basis  for 

understanding  the  subject.  The  following  methodological  part  introduced  the  applied  research 

methods.  The  last  practical  part  was  focused  on  the  research  and  the  descrption  of  the 

communication of these political actors during the stated period. It described mainly content, form 

and communication channels. From the collected data we can confirm both research questions: All 

of  the  subjects  showed some elements  of  leadership,  therefore  we can  deduce,  that  leadership 

affected the election. However, due to the limited range of work and time period, the results of the 

thesis can not be unambiguously generalized.
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