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Anotace 
Hlavním cílem této práce je analyzovat předvolební kampaň České pirátské strany ve 

volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky roku 2017. Přestože se 

Piráti od vzniku strany roku 2009 účastnili již několika voleb, tak právě tyto volby přinesly 

největší volební úspěch. V současné době se na předvolebních kampaních jednotlivých 

stran podílejí extérní odborníci z různých oborů. Taková spolupráce většinou trvá pouze po 

dobu předvolební kampaně a po volbách končí. Tito odborníci vytvářejí strategie a plány 

kampaně, školí lídry v komunikaci, vedou analýzy „značky“ atd. Stěžejním cílem této 

práce je analyzovat, jak Piráti předvolební kampaň vedli, jestli spolupracovali s externími 

odborníky a jaké prvky se v jejich kampani objevovaly.  

 

 

Annotation 
The main goal of this master thesis is to analyse the election campaign of the Czech Pirate 

Party in the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic 

in 2017. Even though the Pirate Party have participated in several elections since 2009, the 

election in 2017 brought the greatest electoral success. Nowadays, the external experts 

from various fields participate in the pre-election campaigns of the parties. Such 

cooperation usually lasts only during the pre-election campaign and it ends after the 

elections. These experts create campaign strategies and plans, train party leaders in 

communication, provide brand analyses, etc. The primary objective of this thesis is to 

analyse how the campaign of the Czech Pirate Party was conducted in 2017, whether they 

collaborated with external experts and what elements they had in their campaign. 
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Analysis of the electoral campaign in the elections to the Chamber of Deputies of the 

Czech Republic in 2017: a case study of the Pirates party 
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Zdůvodnění výběru práce 
 
Pirátská strana byla založena v půli roku 2009, od té doby Piráti kandidovali v řadě voleb. 

Kandidovali v Evropských volbách, do Senátu, krajských zastupitelstev, obecních 

zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny PČR. Konkrétně do Poslanecké sněmovny 

kandidovali třikrát, ale pouze volby konané roku 2017 Pirátům zajistily křesla. 

Před volbami do PS PSČR uskutečnili Piráti kampaň, která nakonec přinesla úspěch. Na 

této kampani se podílel i marketingový expert Jakub Horák, který je zkušený pracovníkem 

v tomto oboru. Piráti dokázali vytvořit předvolební kampaň, která jistě upoutala pozornost 

voličů. Konečný výsledek voleb do PS PČR roku 2017 jistě ovlivnila současná politická 

situace. Aktuální politický kontext musely jednotlivé strany ve svých kampaních 

reflektovat. Ve výsledku se ukázalo, že Piráti dokázali dobře reagovat, to jim zajistilo 

zatím nejlepší volební výsledek strany. 

Jedná se o aktuální téma, které doposud nebylo rozebráno. Jednotlivé prvky kampaně, ale i 

kampaň jako celek si zaslouží pozornost.  

 
Předpokládaný cíl 
 
Cílem této diplomové práce je rozebrat předvolební kampaň Pirátů ve volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Práce se zaměří na 

vybrané nástroje politického marketingu a posoudí, jak byly dané nástroje využity a s 

jakým výsledkem. V práci bude rozebrán politický kontext před volbami a aktuální situace 

na politické scéně. Se zaměřením na to, jak aktuální situace ovlivnila předvolební kampaň 

Pirátů. Jedním z dalších cílů práce je prozkoumat vstup Pirátu do mediálního prostředí a 

analyzovat to, jak v médiích vystupovali. Dále se práce bude věnovat sociálním sítím 

Pirátské strany, konkrétně aktivitám na jejich účtech. Vyhodnotí jestli Piráti sociálním sítím 

věnovali pozornost, jak aktivní na svých účtech byli a jestli jejich aktivita měla odezvu u 

voličů. V dnešní době jsou právě sociální sítě důležitou součástí předvolebních kampaní. 

V tomto směru bude nejdůležitějším zdrojem Facebook, jelikož je v ČR nejrozšířenější 

sociální sítí. Piráti ve své kampani využívali nejen sociální sítě, ale i kontaktní kampaň. 

Právě kontaktní kampaň bude dalším bodem zkoumání. Práce vyhodnotí kontaktní 

kampaň strany, zda byla výrazná, či nikoli. Cílem bude najít specifika kontaktní kampaně 

Pirátů. Práce si klade za cíl analyzovat předvolební kampaň Pirátů, najít pozitiva a 



negativa kampaně, poukázat na výjimečné prvky kampaně (pokud nějaké byly) a 

vyhodnotit, jestli byla kampaň úspěšná, či nikoli.   

 

Metodologie práce 
 
Jedná se o případovou studii, která analyzuje předvolební kampaň České pirátské strany 

do PS PČR doku 2017. Práce bude analyzovat výstupy Pirátů v médiích, aktivitu na 

sociálních sítích a kontaktní kampaň strany. Z tohoto důvodu se bude jednat převážně o 

analýzu novinových článků, předvolebních debat, rozhovorů a příspěvků na sociálních 

sítích.  

 

Základní charakteristika tématu  
 
Pirátská strana kandidovala již v několika volbách. Celkově šestkrát do Senátu, přičemž 

zde uspěla pouze jednou. Evropských voleb, zde neuspěla. Dále Piráti kandidovali do 

krajských zastupitelstev, celkem dvakrát, přičemž získali mandáty pouze jednou. Dvakrát 

kandidovali do zastupitelstev obcí a v obou případech byli úspěšní. Do sněmovny 

kandidovali celkem třikrát, až poslední volby přinesly Pirátům zásadní úspěch. Práce 

analyzuje předvolební kampaň, která tento úspěch přinesla. Bude hledat příčiny úspěchu. 

Dále se zaměří na pozitivní a negativní prvky, které byly v kampani použity. Bude 

prozkoumána aktivita Pirátů na sociálních sítích, výstupy v médiích a bude popsána a 

zhodnocena charakteristika kampaně. V neposlední řadě se práce bude věnovat aktuální 

politické situaci před volbami do PS PČR roku 2017. 

 

Předpokládaná struktura práce  
 
Práce v teoretické části vymezí politický marketing. Dále rozebere politický kontext před 

volbami, jelikož politický kontext je před každými volbami důležitý. Následně se práce 

posune k analýze předvolební kampaně Pirátů. Zhodnotí chování Pirátů na sociálních 

sítích, výstupy na mediální úrovni, vyhodnotí kontaktní kampaň, kterou Piráti využívali. 

Následovat bude zhodnocení úspěšnosti kampaně, pozitivní a negativní prvky kampaně a 

specifika kampaně Pirátské strany.  
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Úvod		
 
Česká pirátská strana (Piráti) působí v České republice od roku 2009. Za dobu 

necelých deseti let své existence se účastnili několika voleb. Kandidovali na všech 

úrovních, které český politický systém nabízí. Až na pár výjimek (Senát a obecní 

zastupitelstva) nebyli ve volbách úspěšní. Ovšem jako zlomové se ukázaly volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS) roku 2017. V těchto volbách se 

Piráti umístili na třetím místě a dokázali porazit etablované politické strany. Bezpochyby 

nejlepší volební výsledek za celou dobu existence strany nemohl nastat jen tak, bez 

příčiny.1  Muselo se zkombinovat několik faktorů. Důležitým faktorem byla samotná 

politická situace před volbami. Vztahy mezi politickými subjekty a různé kauzy, které se 

objevovaly v médiích, ovlivňovaly názory voličů na politické strany a jednotlivé politiky. 

Samotná politická situace nezapříčiní straně úspěch ve volbách. Strana, která ve volbách 

kandiduje, musí vhodně reagovat na aktuální situaci. Své názory a postoje musí ve vhodný 

čas a správně zvolenou formou předat voličům. Dalším důležitým faktorem, důležitějším, 

než je aktuální politická situace před volbami, je samotná kampaň kandidující strany. 

Vhodně zvolená kampaň totiž dokáže pracovat s jakoukoli politickou situací a atmosférou, 

která mezi občany země panuje.  

Kampaně se stávají složitějšími, už se na nich nepodílí pouze členové dané 

politické strany a dobrovolníci, kteří pracují v ulicích. Politické strany najímají experty 

z různých odvětví, kteří jim poskytují odborné rady, hodnotí analýzy, vytvářejí strategie a 

na základě zpětných vazeb přizpůsobují kampaň aktuální situaci. Stratégové se snaží 

vytvořit kampaň, která voliče zaujme. Většina občanů je ochotná věnovat svou pozornost 

směrem ke kampaním jednotlivých stran pouze v omezeném čase. Proto volební týmy 

musejí vytvořit kampaň, která voliče zaujme a také je osloví ve správném formátu / na 

správné platformě.  

Tito externí odborníci ve většině případů po volbách spolupráci s danou politickou 

stranou ukončí. Není žádnou výjimkou, že tito profesionálové za svou pracovní kariéru 

spolupracují s řadou politických stran. Tedy v jedněch volbách pracují pro politickou 

stranu A, ale v dalších volbách mohou pracovat na kampani pro politickou stranu B. Takto 

vedené kampaně mají svůj počátek ve Spojených státech, ale staly se běžnou součástí 

                                                
1 Pravdou je, že v posledních letech nabírají na síle pirátské strany v různých částech Evropy.  
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voleb v Evropě. ČR v tomto ohledu není výjimkou a pro úspěch ve volbách se takto 

vedená kampaň stává nutností.  

Jelikož Piráti zaznamenali svůj první velký úspěch ve volbách do PS roku 2017, je 

cílem této práce provést analýzu jejich kampaně. Práce si klade za cíl zjistit, proč byla 

kampaň Pirátů úspěšná, a zároveň odpovědět na následující výzkumné otázky:  

 

1) Jak Piráti vedli svou předvolební kampaň? 

2) Jaké byly nejvýraznější prvky jejich kampaně?  

3) Uvědomili si nutnost spolupráce s odborníky, nebo kampaň vytvářeli sami? 

 

 Česká pirátská strana je jedinou úspěšnou pirátskou stranou v ČR. Pirátské 

strany po celém světě jsou poměrně specifické ve své organizaci, komunikaci uvnitř strany 

i komunikaci navenek. Tento fakt v souvislosti s výzkumnými otázkami dává prostor pro 

vytvoření hypotéz, se kterými bude práce pracovat: 

 

H1) Piráti nepovedou výraznou kontaktní kampaň.  

H2) Piráti budou provádět předvolební kampaň primárně v internetovém prostoru. 

H3) Za úspěšnou kampaní Pirátů stojí spolupráce s marketingovými odborníky.  

 

V tezích závěrečné diplomové práce bylo předpokládáno, že se práce bude věnovat 

i vstupu Pirátu do mediálního prostředí a analyzovat to, jak Piráti v médiích vystupovali. 

Tato problematika ovšem v práci rozpracovaná nebude. Důvodem je příliš velký rozsah 

zkoumání mediálního prostředí. Jedná se o téma, které obsahově odpovídá rozsahu 

samostatné diplomové práce. Pokus o zúžení a zjednodušení problematiky vystupování 

Pirátů v mediálním prostoru by mohl vést k zavádějícím výsledkům, které by neměly 

potřebnou vypovídající hodnotu.  

 V práci bude rozebrána Česká pirátská strana a uveden kontext pirátských 

stran v Evropě. Následně bude popsána politická situace v ČR před volbami a uvedeny 

výsledky voleb. Dále bude věnován prostor politickému marketingu a profesionalizaci 

politických kampaní, volební strategii a typům předvolebních kampaní. V současné době je 

v kampaních znát nárůst využívání sociálních sítí. Z hlediska povahy Pirátů jsou sociální 

sítě nutností a v této práci nemohou chybět. Pro každou kampaň je důležité složení týmu, 

který kampaň organizuje a vede. I toto téma spolu s rozpočtem na kampaň bude v práci 

rozebráno.   



 
12 

Práce je jedinou případovou studií, která analyzuje předvolební kampaň Pirátů do 

PS roku 2017. Z tohoto důvodu bude v práci čerpáno z odborné literatury, která se věnuje 

politickému marketingu a politickým kampaním. K hodnocení předvolebních preferencí 

budou použity průzkumy z více agentur, jedná se o Stem a Centrum pro výzkum veřejného 

mínění. Důvodem užití více agentur je nutnost zobrazit předvolební preference z různých 

období roku 2017. Dále bude v textu pracováno s novinovými články, které rozebírají 

probíhající kampaň. Pro zmapování aktivity na sociálních sítích budou zásadní dvě 

stránky, jimiž jsou Facebook a YouTube, na jiných sociálních sítích Piráti nejsou tak 

aktivní. Proto například nebude mapována síť Twitter, jelikož v českém prostředí zatím 

nehraje v kampaních významnější roli. Ke zpracování konkrétních informací ohledně 

Pirátů a jejich kampaně, které se běžně v médiích neobjevují, bude v práci použit rozhovor 

s 2. místopředsedou strany Radkem Holomčíkem. Ten vystudoval PR a v kampani byl 

jedním z vrcholných členů volebního týmu. Další konkrétnější informace poskytnul 

externista, marketingový odborník Jakub Horák, jenž byl stratégem kampaně. Komunikace 

s Jakubem Horákem probíhala kvůli jeho časové vytíženosti prostřednictvím e-mailové 

komunikace. Rozhovor s Radkem Holomčíkem se uskutečnil na půdě PS.  

Struktury práce bude rozdílná oproti původním myšlenkám sepsaných v tezích 

závěrečné diplomové práce. Práce měla být původně rozdělena na teoretickou část, kde 

měl být rozebrán politický marketing, dále měli být obecně popsáni Piráti. Následovat 

měla část zabývající se předvolební situací a výsledkem voleb. Teprve po těchto částech se 

mělo přejít k praktické části, která by se zabývala samotnými Piráty. Ovšem z hlediska 

logičnosti a ve snaze zachovat ucelenost práce bylo nutné tuto strukturu přepracovat. 

Součástí vybraných kapitol budou obrázky, grafy a tabulky. Ty budou vloženy přímo do 

textu z důvodu lepší přehlednosti. Práce začíná obecnými informacemi o Pirátech. V této 

části je popsán vznik strany, hlavní představitelé a komunikační kanály, které Piráti 

užívají. Ve stručnosti je popsán program, s nímž do voleb šli. Z programu jsou vybrány 

body specifické pro Piráty, tedy ty body, které je nejvíce odlišují od ostatních 

kandidujících stran. Dále je popsáno téma pirátských stran v Evropě – jaké jsou jejich 

hlavní myšlenky, důvody vzniku a to, na jaké voliče cílí a jací voliči je nejčastěji volí.  

Po této úvodní části následuje část, která se věnuje volbám. Konkrétně to, jakých 

voleb se Piráti účastnili a s jakým výsledkem. Dále se v této části rozebírá předvolební 

situace. Ta je poměrně důležitá, jelikož ovlivnila náladu ve společnosti. Média věnovala 

pozornost kauzám spojeným s některými politiky, ale i samotné politické strany svými 

činy přitahovaly pozornost médií. Rozpory mezi politickými stranami mohly ovlivnit 
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výsledky voleb, proto jsou v této kapitole rozebrány nejvýraznější mediální kauzy, jež se 

udály během volebního roku 2017. Závěrem této části jsou výsledky voleb do PS roku 

2017, přičemž je rozebráno, s jakým výsledkem strany skončily a odkud kam vedly 

přesuny voličů.  

Za těmito kapitolami, které mají za cíl vytvořit úvod do tématu, následuje 

teoretická část, která je ovšem spojena s praktickou částí. Tedy po teoretickém úvodu 

následuje podkapitola, která se věnuje tomu, jak konkrétně v této situaci Piráti pracovali a 

postupovali. V případech, kde je to vhodné, je za teoretickou částí doplněna část, která se 

věnuje počátkům užívání těchto teorií v kampaních v ČR. V tomto případě následuje 

praktická část o Pirátech až za výše zmíněnou českou stopou.   

Teoretické části pojednávají o přechodu běžných kampaní ke kampaním za použití 

politického marketingu. Dále se rozebírá funkce externích profesionálů v politických 

stranách v období předvolební kampaně. Jsou popsána odvětví, ve kterých experti působí, 

a to, jakým způsobem přispívají do průběhu kampaně. Následně jsou popsány skupiny 

politických stran, a to dle kritéria, jak se orientují na voliče a zda dle toho přetvářejí svůj 

produkt nebo se snaží změnit myšlení voličů. To souvisí s vytvářením volebních strategií. 

Od strategie se odvíjí plán kampaně a taktika v různých oblastech. Strany také volí, jaké 

typy předvolební kampaně použijí. Zda se budou více orientovat na kontaktní kampaň, 

nebo více prostředků investují do reklamy v médiích. Všechny výše uvedené praktické 

části jsou v této práci popsány. Ke konci práce je vizuálně zpracovaná swot analýza. 

Následuje kapitola, která se věnuje tomu, co Piráti ve své kampani neudělali.  

Tato práce analyzuje kampaň Pirátů, uceluje informace, které se objevovaly 

v médiích, ale také v odborných publikacích a odborných článcích. Zpracovává nové 

aktuální téma, které doposud nebylo rozebráno. Informace z této práce mohou posloužit 

k dalšímu výzkumu a analýze kampaní, které Piráti povedou.  
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1.	O	České	pirátské	straně	
  
Impulsem pro založení strany se stalo zatčení zakladatelů největší světové databáze 

torrentů The Pirate Bay roku 2009 ve Švédsku (Česká pirátská strana, 2012; O nás, 2016). 

Programátor Jiří Kadeřávek spustil na internetu petici, která žádala nové politické síly. 

Tato politická síla měla zvrátit trend omezování svobody na internetu (Petice pod vznik 

Česká pirátské strany; 2009). Během dvou dnů se podařilo v online petici získat přes tisíc 

podpisů. Po tomto „úspěchu“ zorganizoval přípravný výbor fyzické získávání podpisů 

nutných pro založení politické strany (Votrubová, 2009). Česká pirátská strana byla 

registrována 19. 6. roku 2009. Dne 4. 8. 2011 došlo ke změně stanov a původní zkratka 

strany ČPS se změnila na Piráti (Rejstřík politických stran a politických hnutí; 2018). 

Piráti jsou členy Pirátské internacionály (PPI), ta spojuje pirátské strany po celém světě. 

Roku 2012 Piráti v Praze uskutečnili konferenci této internacionály (Kuchyňová, 2012).  

Současným předsedou strany je Ivan Bartoš, 1. místopředsedkyní je Olga 

Richterová, 2. místopředsedou je Radek Holomčík. Nejvyšší orgán strany představuje 

celostátní fórum. Jedním z hlavních bodů Pirátů je transparentnost, tento cíl opravdu 

dodržují a na internetu zveřejňují vše podstatné ohledně strany. Oficiálním webem je 

stránka pirati.cz, další stránku, kterou Piráti spravují je, wiki.pirati.cz.2 Přes tento web je 

možné přihlásit se do pirátského fóra. To je nástrojem pro diskusi Pirátů. Ovšem i 

nečlenové strany se mohou do fóra přihlásit jako příznivci Pirátů. Tím získají možnost 

přispívat do diskuse. Strana ke komunikaci s veřejností využívá také stranické noviny 

piratskelisty.cz a piratskenoviny.cz. Není překvapení, že Piráti ke komunikaci s voliči 

využívají také sociální sítě, které se již staly běžným komunikačním kanálem mnohých 

politických stran. Ke komunikaci na Facebooku používají 14 profilů plus jeden „hlavní“3. 

Dále je strana aktivní na Twitteru a YouTube kanálu.  

Internet je hlavním nástrojem organizace, komunikace a propagace pirátských stran 

(Brunclík, 2010, s. 21). Sloganem Pirátů je: „Internet je naše moře.“ (wiki.pirati.cz). Před 

předčasnými říjnovými volbami do PS komentoval zakladatel Pirátů situaci takto: 

„Hlavním cílem České pirátské strany je již od začátku především zavedení nové 

problematiky do české politiky. Předčasných voleb se proto chce Česká pirátská strana 

účastnit mimo jakoukoliv koalici, aby ukázala, jaký je zájem voličů o její nosné téma.“ 

                                                
2 Na této stránce Piráti v rámci transparentnosti uveřejňují registr smluv, evidenci lobbistických kontaktů 
a otevřené účetnictví. Dále zde uvádějí tiskové zprávy, novinky a události.  
3 Tento „hlavní“ profil by se dal označit jako celorepublikový účet. Profily jednotlivých krajů se více 
zaměřují na lokální dění.  
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(Fišer, 2009). Postoje Pirátů se od roku 2009 poněkud změnily. Po úspěšných volbách do 

PS roku 2017 se v lednu 2018 konalo celostátní fórum, které volilo vedení strany. 

Staronový předseda Ivan Bartoš v děkovné řeči prohlásil, že pokud strana vytrvá ve svém 

úsilí, má šanci na to porazit hnutí ANO v dalších volbách do PS (Bohuslavová, 2018). Jistě 

se jednalo převážně o motivační řeč, ale Piráti ukazují, že mají snahu volby vyhrávat. Je to 

tedy odklon od původního názoru zakladatele strany.  

O postojích a cílech Pirátů může vypovídat samotný program strany, proto budou 

níže v textu uvedeny úryvky z jejich programu a stanov, které nejvíce vypovídají o České 

pirátské straně. Pirátům jde o využívání moderních technologií a jejich svobodu. Tyto 

hodnoty zakomponovali do svých stanov. Článek 2, který pojednává o poslání 

a programových cílech, zní takto:  

1) Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského 

práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana 

jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je 

nutná revize kopírovacího monopolu tak, aby se nemohl stát záminkou pro útoky na 

svobodu Internetu. 

(2) Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat 

a) svobodný přístup jednotlivců k informacím, 

b) svobodu slova a vyjadřování, 

c) svobodná díla, software a standardy, 

d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu, 

e) transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných poplatků a 

omezení nebo zrušení takových poplatků, 

f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování, 

g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru, 

h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí (Stanovy České pirátské strany, 2016).  

Před volbami do PS představili Piráti svůj program. Na svých stránkách rozdělili 

program dle jednotlivých ministerstev. Např. v záložce finance představují svůj pohled na 

daně. U každého odvětví mají kromě popisu svého postoje k dané problematice také odkaz 

na doprovodné video, které ve stručnosti představuje voličům pohled Pirátů na dané téma. 

Kromě tohoto rozdělení Piráti předkládají voličům výběr 20 nejdůležitějších bodů 

programu. Těchto 20 bodů rozdělili rovnoměrně do 4 kapitol: kontrola moci a mocných, 

ochrana občanů před šikanou, zjednodušení státu pomocí technologií a poslední kapitolou 
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je ochrana svobody. Do této dvacítky Piráti zařadili body4 jako: 1) nekompromisní 

rozkrývání korupčních vazeb, 2) na úřad z domova – možnost vyřídit si 90 % papírování 

přes internet bez obíhání úřadů, 3) konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za 

prázdná média a celková aktualizace autorského práva, 4) konec praxe politických trafik – 

důsledně otevřená výběrová řízení na všechny pozice (Volební program pro volby do 

Poslanecké sněmovny 2017, 2016). 

Při tvorbě svého politického programu Piráti konzultovali různá témata s řadou 

odborníků. Problém nebyl ani v případě konzultace s odborníkem napojeným na jinou 

politickou stranu. Příkladem může být situace, kdy Piráti konzultovali model státem 

garantovaného základního nepodmíněného příjmu s bývalým ministrem financí 

Vlastimilem Tlustým, který působil v ODS5. Ten roku 2005 s dalšími kolegy pracoval na 

vytváření modelu státem zaručeného příjmu a Piráti jej před volbami oslovili s tím, že 

chtějí, aby celý model aktualizoval a zasadil do dnešní doby (Piráti a já? Žádný návrat, v 

pralese plném umělých kauz a útoků jsem žil 20 let, říká Tlustý, 2017).  

Piráti se tyto schůzky nesnaží před veřejností tajit, naopak na svých webových 

stránkách mají pod záložkou transparentnost veřejně přístupnou evidenci lobbistických 

kontaktů.6 Předseda se na webu Pirátů vyjádřil k tomu, proč tyto schůzky činí a v čem jsou 

pro stranu důležité: „Máme možnost se s politiky i se specialisty z opačné strany barikády 

setkávat na diskusích, kde ovšem primárně ve velmi krátkém čase prezentujeme každý své 

postoje. Politika, resp. nepopulistická politika, nevzniká pro palcové titulky a zájem medií. 

Ať už bude výsledkem plánovaných konzultací cokoliv: získání nových pohledů, vyjasnění 

si sporných částí, zasazení do konceptu celostátní politiky, nebo naopak tvrdé vymezení se 

a upevnění našich postojů, věřím, že tenhle postup svůj význam má. Jen hlupák je uzavřený 

do sebe a neschopen reflexe střílí bonmoty v oblastech, kde mu chybí expertiza nebo tvrdá, 

nejen makroekonomická data. Schůzky máme zapsány v registru kontaktů mimo jiné proto, 

aby si novináři nemuseli vymýšlet senzační příběhy a veliká odhalení.“ (Piráti konzultují 

své programové teze napříč politickým spektrem, 2016).  

Kromě základních bodů programu, který mají všechny pirátské strany stejné 

(ochrana soukromí a osobních údajů občana, změnu autorského a patentového zákona a 

svobodné využívání internetu), je v programu České pirátské strany také mnoho jiných 

                                                
4 Těchto pár bodů nebylo vybráno náhodně, ale tak, aby co nejvíce odpovídaly hlavní rétorice strany. 
5 Do roku 2009 byl členem ODS.  
6 Faktem je, že během vytváření této práce odkaz na evidenci lobbistických kontaktů, který je na webu Pirátů, 
nefungoval a stránka hlásila error.  
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oblastí zájmu. Z těchto důvodů Piráti odmítají označení „monotematická strana“ (Brunclík, 

2010, s. 22). 

 

1.1	Evropský	kontext	
 
Politická strana, která má v názvu slovo piráti, se může jevit poněkud zvláštně, až 

výjimečně. Ovšem pravdou je, že Česká pirátská strana není žádnou raritou, pirátské strany 

vznikají po celé Evropě. Česká pirátská strana je členem Evropské pirátské strany (PPEU)7 

a zároveň je součástí PPI8 (ABOUT PPI, 2013; Kuchyňová, 2012). Je tedy zřejmé, že se 

pirátské strany sdružují v nadnárodních stranických organizacích. Hlavním cílem PPI je 

ochrana lidských práv, základní svobody v digitálním prostoru, reforma spotřebitelského 

a autorského práva, ochrana osobních údajů, transparentnost a svobodný přístup 

k informacím. S tímto ideovým základem souhlasily všechny členské strany (ABOUT PPI, 

2013). Úkolem pirátských stran je „zamezit hrozbě vzniku totality Velkého Bratra“ 

(Falkvinge, 2016).   

Jedním z kritérií konstrukce stranických rodin dle Beymeho je „ideologické 

vymezení, to je společně sdílené hodnoty a normy a základní programové principy 

(Hloušek a Kopeček, 2010, s. 16). Pirátské strany tedy Beymeho kritérium splňují. Beyme 

dále upozorňoval na důležitost iniciačního impulzu, tedy impulzu, který zapříčinil vznik 

politické síly9 (Hloušek a Kopeček, 2010, s. 16). I strany pirátské mají tento společný 

historický původ. Jedná se o kauzu zatčení zakladatelů The Pirate Bay. Od tohoto 

okamžiku začaly vznikat pirátské strany po celém světě.  

Jako první vznikla Švédská pirátská strana (Piratpartiet), konkrétně 1. 1. 2006. Za 

jejím zrodem stojí Rick Falkvinge, který Piratpartiet prvních pět let vedl. Impulsem pro 

vznik první pirátské strany byla kriminalizace lidí, kteří stahují soubory z internetu. Cílem 

strany bylo omezit autorská práva. Předchůdcem Pirátské strany ve Švédsku byla diskusní 

platforma Pirátská kancelář (Piratbyrån) (Brunclík, 2010, s. 21).  Roku 2009 strana získala 

jeden post ve volbách do Evropského parlamentu. Jak komentuje sám Rick Falkvinge: 

„Bylo to obrovské vítězství dokazující, že internetová generace si nemusí nechat líbit 

legislativní zmetky, ale že můžeme kandidovat sami a vykopnout neschopné zaostalé 

politiky od koryt.“ (Falkvinge, 2016). Tímto úspěchem na sebe více Švédská pirátská 

                                                
7 Piráti na svých stránkách uvádějí stanovy Evropské pirátské strany.  
8 Na webu PPI je seznam všech zemí, kde působí pirátské strany a odkaz na jejich vlastní webové stránky.  
9 Např. agrární strany se vymezovaly proti průmyslové revoluci. Liberálové vůči starým režimům.  
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strana více upozornila. Zisk 7,1 % hlasů může spočívat v efektu voleb druhého řádu. 

„V méně důležitých volbách, tj. volbách druhého řádu (např. volby do Evropského 

parlamentu), voliči více experimentují se svými hlasy, testují nové politické strany a 

projevují tak svůj nesouhlas s vládnoucími stranami.“ (Brunclík, 2010, s. 22).    

Dle původu vzniku se pirátské strany vymezují na ose jedinec – stát. Jedinec by měl 

být chráněn před zasahováním do jeho privátní sféry ze strany státu. Toto připomíná prvky 

liberalismu. Při snaze zařadit pirátské strany na pravolevé škále dochází k potížím. 

Problematika svobodné komunikace a osobní integrity je velmi málo spojena s klasickým 

pravolevým dělením (Brunclík, 2010, s. 22).  Situaci neulehčuje ani vyjádření samotných 

Pirátů. Na otázku, kam by se zařadili, odpověděli, že nejsou ani levice, ani pravice. 

Konkrétně napsali toto: „Myslíme si, že svoboda informací je tak důležitá, že překonává 

dělení na levici a pravici. V komunálních volbách spolupracujeme s řadou jiných stran, 

které se ztotožnily s naším programem. Někteří novináři o nás tvrdí, že jsme pravice s 

neomarxistickým programem. Stejně jako jsou zastaralé modely distribuce autorských děl z 

konce 18. století, musíme odmítnout i zastaralé politické modely postavené na rozdělení 

levice-pravice. Určitě se nehodí pro moderní politickou stranu digitálního věku. Jak 

poznamenal jeden pirát: Nemíříme doprava nebo doleva, míříme vzhůru!“ (Otázky a 

odpovědi k Pirátskému programu, 2016). 

Z hlediska politického programu by se dalo hovořit o liberální straně, jelikož hájí 

zájmy jednotlivce před dohledem států. Nabízí se ještě Kitscheltova kategorie levicových 

libertariánských stran, ty přejímají témata napříč pravolevou škálou. „Jsou levicové, 

protože sdílí s tradičním socialismem nedůvěru vůči trhu a soukromým investicím a hlásí 

se k rovnostářství. Jsou libertariánské, protože odmítají autoritu veřejných orgánů a jejich 

snahu po regulaci individuálního i společenského.“ (Brunclík, 2010, s. 23). Ovšem úzký 

program pirátských stran se tomuto konceptu vymyká. 

Obecně by se dalo říci, že voliči pirátské strany jsou mladší lidé10, kteří denně 

užívají internet. Na internetu studují, podnikají a komunikují. Pirátské strany taktéž stojí na 

internetu, komunikace probíhá na diskuzních fórech a blozích. Tím dochází k větší 

decentralizaci a transparentnosti. Důležitým komunikačním kanálem jsou i sociální sítě. 

Pirátské strany mají velkou podporu mezi lidmi, kteří se o politiku příliš nezajímali a 
                                                
10 O podpoře mezi mladými občany může např. vypovídat fakt, že Česká pirátská strana vyhrála roku 2017 
Studentské volby se ziskem 24,25 % hlasů, druhé se umístilo hnutí ANO s 11,88 % hlasů. Před volbami do 
PS roku 2013 se také pořádaly studentské volby a Piráti v nich skončili na druhém místě za stranou TOP 09. 
Piráti vyhráli na gymnáziích, středních odborných školách i učilištích. Těchto Studentských voleb se mohli 
účastnit žáci starší 15 let na všech středních školách, které se do projektu Studentských voleb zapojily 
(Výsledky Studentských parlamentních voleb 2017, 2017).  
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nemají v ni důvěru. Dále se jedná o prvovoliče. Cílovou skupinou jsou občané ve věku 18–

35, tedy věkovou skupinou, která je nejvíce zastoupena na sociálních sítích (viz kapitola 3. 

Sociální sítě v předvolebních kampaních). Piráty volí převážně obyvatelé větších měst, 

kteří dosáhli vyššího vzdělání (nebo jej doposud nedokončili z důvodu nízkého věku) 

(Brunclík, 2010, s. 24). Přestože se výše zmíněná skupina voličů, která se pohybuje na 

sociálních sítích, rozšiřuje, pro úspěch ve volbách je důležité, aby Piráti oslovili i další 

občany. Česká pirátská strana k tomu použila rozsáhlou kontaktní kampaň napříč celou 

republikou.  

Jedním z důvodu vzestupu pirátských stran je to, že reprezentují mladou generaci, 

která hojně užívá internet. Jedná se o strany mladých lidí, kteří se v politice doposud 

neangažovali, tím představují jakousi opozici k tradičním politickým stranám. Pirátské 

strany přinášejí do debaty nová témata, na která právě tato skupina voličů slyší. Rozvoj 

technologií by mohl umožnit větší participaci obyvatel v demokratickém procesu, a to 

například díky novým formám e-petic, hlasovacím fórům a podobně. To je jedno z témat, 

které pirátské strany otevírají a které reflektuje vývoj společnosti a mezi voliči našlo 

podporu. Bjereld a Demkerová hovoří o komunikační revoluci. Ta souvisí s rozvojem 

společnosti a tím, že by stát měl dbát na to, aby se informace šířily mezi maximální počet 

lidí, místo toho, aby takovému šíření bránil. Komunikační revoluce přináší nové štěpení. 

Tím je znalost – trh: na jedné straně stojí skupina, která považuje znalost za obecné 

bohatství, proti tomu stojí názor, že znalost je běžné zboží a řídí se vztahem nabídky a 

poptávky. Druhým štěpením je transnárodní síť – národní stát. Na jedné straně stojí snahy 

státu o kontrolu společnosti a na straně druhé je svoboda jedince a jeho volnost v globální 

komunikaci bez omezení státu. Pirátským stranám mohou napomáhat nové trendy mezi 

chováním voličů: pokles stranické identifikace, rostoucí volatilita a nárůst nedůvěry 

v politiku. Voliči jsou stále více ochotni dát důvěru novým stranám (Brunclík, 2010, s. 25). 

 
1.2	Komunikace	v	kampani	

 
V této kapitole budou stručně představeny hlavní komunikační kanály a hesla, které 

Piráti v předvolební kampani do PS roku 2017 používali. Dále budou vypsány hlavní 

postavy kampaně a nejvýraznější prvky, které se v jejich kampani objevovaly.  

Pro volby do PS roku 2017 Piráti zvolili heslo „Pusťte nás na ně“, jehož autorem je 

Mikuláš Ferjenčík, šéf mediálního odboru. Jakub Horák samotné heslo komentuje takto: 

„Slogan mel velký mobilizační potenciál ve smyslu, že tady jsou nějací Piráti, kteří už jen 
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čekají na to, aby někam mohli. A vlastně stačí je tam jenom pustit. Já myslím, že to hovoří 

samo za sebe.“ (Devadesátka ČT24, 2017). Výzkum agentury Median hodnotil slogan 

Pirátů jako slogan s největším mobilizačním efektem (Median, 2017). 

Dále v kampani používali heslo „Všichni nekradou“, čímž se vymezovali proti 

výroku A. Babiše, který řekl, že všichni kradou. Na svých webových stránkách 

prezentovali myšlenku: „Jsme jediná strana nespojená se skandály, korupcí, byrokracií. 

Jsme tu osm let. Hájíme svobodu, přinášíme čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si 

myslíme. Politici slibují modré z nebe, světlé zítřky a další prázdná hesla. Piráti nabízí 

jasné a konkrétní cíle – černé na bílém. Pusťte nás na ně!“ (Bartoš, 2017). Tato myšlenka 

se v kampani objevovala v různých formách. Pro prezentaci svých postojů a svého 

programu využívali tištěné Pirátské listy. Původním plánem bylo vydat dvě série výtisků, 

přičemž první série měla být pro celou republiku stejná a druhá série tisku měla mít krajské 

mutace. To se nepovedlo a krajské mutace měla pouze Praha, Plzeň a Brno. V druhém, 

opět celorepublikovém obsahu, se měnila pouze část obsahu dle místa propagace. Kromě 

Pirátských listů využívala strana své webové stránky a hlavně oficiální facebookový profil 

spolu s krajskými profily České pirátské strany. Sociální sítě se pro politické strany staly 

nutností. Díky velmi přesnému cílení reklamy, možnosti reagovat na aktuální události ve 

velmi krátké době a velkému počtu uživatelů se jedná o značně dobrý komunikační nástroj.  

Na celorepublikové úrovni byly hlavními tvářemi strany Ivan Bartoš (předseda 

strany), Jakub Michálek (místopředseda strany), Dana Balcarová (odbornice na životní 

prostředí a zastupitelka na Praze 9) a Petr Třešňák (starosta Mariánských Lázní). Na úrovni 

krajů dostávala prostor první pětice kandidátů s důrazem na první tři kandidáty. Do 

televizních debat byla snaha dostat lídry každého kraje, ale důležitou roli hrálo téma každé 

debaty.  

Kromě úrovně sociálních sítí a médií spustili Piráti také kontaktní kampaň. V tomto 

ohledu velmi výrazně působil předělaný vězeňský autobus, který objížděl celou republiku. 

Po Vltavě a Labi plula solární pirátská loď, která kotvila v jednotlivých městech. Program 

pirátské lodi byl spíše uvolněný, konaly se na ní koncerty, ale i různé představení pro děti. 

Ve Středočeském kraji objížděl předseda strany Ivan Bartoš města v rámci Freeride tour. 

Spíše než o prezentaci politického programu v této tour šlo o hudbu a debatu.  

Piráti vytvořili grafický manuál, který určuje barevnou paletu, písma, nadpisy, 

sazby a možnosti barevné volby loga. Vizuál Pirátů je součástí přílohy této práce.  
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2.	Piráti	v	předchozích	volbách		
 
Piráti za dobu svého působení kandidovali v několika volbách. Největší úspěch 

zaznamenali ve volbách do PS roku 2017, příčinou úspěchu může být i předvolební 

kampaň, kterou vedli. Pro přehlednost budou níže jmenovány volby, jichž se Piráti 

účastnili, a to, jak se v konkrétní volbě umístili.  

První volby, kterých se strana účastnila, se konaly roku 2010 a volili se zastupitelé 

obcí. Tyto volby se týkají i hlavního města Prahy, kde Piráti z 63 kandidátů nezískali 

žádný mandát. Ve zbytku republiky uspěli tři kandidáti z celkového počtu 408 

kandidujících (volby.cz).  

Téhož roku strana poprvé kandidovala do PS, procentuální úspěšnost se zastavila 

u čísla 0,8. To znamená, že ze 140 kandidátů neuspěl ani jediný. Při takovém výsledku 

neměli Priráti nárok na úhradu nákladů za hlasy. Poslední volby, kterých se strana roku 

2010 účastnila, byly volby do Senátu (S). Jediným kandidátem byl Pavel Přeučil (bezpp), 

který kandidoval v Praze 11 a ve volbě neuspěl. O rok později do S v Kladně kandidoval 

PaedDr. Ivo Vašíček, ani on však neuspěl.  

Roku 2012 se opět strana účastnila voleb do S. Do hry poslala tři kandidáty a uspěl 

pouze Mgr. MPA Libor Michálek (bezpp). To znamenalo, že strana poprvé obdržela státní 

příspěvek 285 000 Kč.11 Téhož roku se účastnili krajských voleb,12 kandidáty nasadili 

pouze ve Středočeském kraji a z celkového počtu 172 neuspěl ani jediný.  

Další rok se opět konaly volby do PS, strana získala 2,66 % hlasů. Což znamenalo, 

že ani jeden ze 192 kandidátů nezískal mandát. Strana ovšem získala 13 241 700 Kč jako 

úhradu nákladů za hlasy. Evropské volby roku 2014 znamenaly pro stranu státní příspěvek 

ve výši 2 175 420 Kč, Piráti ovšem nezískali žádný mandát. Tohoto roku neuspěli ani ve 

volbách do S. Avšak ve volbách do zastupitelstev obcí získali 21 zastupitelů, úspěch 

zaznamenali i v Praze, kde získali čtyři mandáty. Roku 2016 opět proběhly volby do 

krajských zastupitelstev. Piráti nasadili kandidáty v Karlovarském kraji. Při zisku 5,46 % 

získali pět zastupitelů a státní příspěvek 1 187 500 Kč (volby.cz).  

 

 

 

                                                
11 Jelikož se jednalo o kandidáta SZ a KDU-ČSL, byl státní příspěvek rozdělen dle koaliční smlouvy rovným 
dílem mezi strany (rozhovor s R. Holomčík).  
12 Volební téma pro krajské volby bylo „Otevřený stát“ (Česká pirátská strana (Piráti), 2012).   
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2.1	Politická	situace	před	volbami	do	PS	2017	
 
Předtím, než se práce zaměří na konkrétní prvky předvolební kampaně České 

pirátské strany, bude níže uvedena politická situace, která v ČR panovala před volbami. 

Politická atmosféra a různé kauzy zajisté ovlivnily rozhodování voličů, a tím i samotný 

výsledek voleb. Cílem této kapitoly není udělat rozbor všech kauz a činů, které mohly 

ovlivnit výsledek jednotlivých stran, ale spíše se zaměřit na nejzásadnější kauzy a obecnou 

atmosféru ve společnosti.  

Jednou z nejdiskutovanějších byla kauza Čapí hnízdo. Farma Čapí hnízdo slouží 

k pořádání společenských akcí, večírků a kulturního vyžití. Farmu původně vlastnili 

anonymní akcionáři, ale se změnou zákona takové anonymní vlastnictví nebylo nadále 

možné. Po této změně se ukázalo, že farma patří společnosti, která spadá pod holding 

Agrofert. Podstata problému spočívá v dotaci, kterou farma získala od výboru Regionální 

rady ROP Střední Čechy. Tato dotace dosáhla výše 50 mil. korun, ovšem dotace tohoto 

typu byly určeny pro malé a střední podniky. Tuto podmínku však majitelé nesplňovali. 

Sám A. Babiš nejprve tvrdil, že s farmou nemá nic společného a ani neví, kdo ji vlastní. O 

dva roky později řekl, že vlastníka zná, ale jeho jméno neřekne. Poté prohlásil, že farmu 

vlastnily jeho děti a bratr jeho partnerky. Dne 10. 7. 2017 požádala policie PS o vydání 

ministra financí a předsedy hnutí ANO A. Babiše a zároveň o vydání prvního 

místopředsedy J. Faltýnka. PS vydala k trestnímu stíhání oba poslance 6. 9. 2017. Kauza 

dále pokračuje až po volbách, které vyhrálo hnutí ANO, je tedy bezpředmětné ji nadále 

rozebírat (Řápek, 2017). 

Směrem ke kauze Čapí hnízdo se velmi výrazně vyjadřovali Piráti. Ostatně ve svém 

předvolebním klipu na kauzu Čapí hnízdo a aféry kolem A. Babiše poukazovali. 

V písni klipu zní: „Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že 

mezi ně patří taky.“ Dále ve videu přepisují nápis13 „Čapí hnízdo“ na nápis „Dotační 

hnízdo“. Kritika Pirátů směrem k nevyřešeným kauzám je logická, jelikož základem jejich 

programu je „kontrola moci a mocných“.  

Kolem A. Babiše se začínalo objevovat stále více nezodpovězených otázek. 

V březnu vyzvala PS ministra financí, aby objasnil souvislosti kolem korunových 

dluhopisů, a vyvrátil tak podezření z daňových úniků. Ke konci dubna roku 2017 premiér 

B. Sobotka na tiskové konferenci uvedl, že si nechal vypracovat analýzu zpochybňující 

zbohatnutí a podnikatelské aktivity A. Babiše. Materiál se týkal „korunových dluhopisů, 

                                                
13 Text je napsán na tabulce, kterou jsou běžně označena města v ČR.  
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příjmů za prodej akcií společností Profrost, Afeed CZ a Affed Agrofertu, ale také fondu 

Hartenberg, firmy Imoba, Čapího hnízda a především Agrofertu jako takového“ (ČSSD 

zpochybnila Babišovo zbohatnutí. Sobotka mě chce odvolat, míní ministr, 2017). Tímto 

krokem začala ČSSD více razit proti nejasnostem kolem A. Babiše. Situace vyústila až 

k tiskové konferenci dne 2. 5. 2017, na níž premiér oznámil záměr podat demisi celé vlády 

k rukou prezidenta republiky. Dle slov premiéra: „Uvnitř naší vlády vzniknul velmi závažný 

konflikt, který se týká střetu zájmů ministra financí, který sám je podezřelý z daňových 

úniků. I když za standardní situace by bylo odvolání ministra financí nejjednodušším 

řešením, tak se domnívám, domnívám se, že teď by situaci v České republice a naší zemi 

neprospělo. Proto volím jediné rozumné řešení, a to že vláda podá demisi… Odvoláním A. 

Babiše bych ho postavil do role mučedníka a ten je připraven se této role ujmout“ 

(Kopecký, 2017). Pokud premiér předpokládal to, že tento krok přinese v blížících se 

volbách podporu jemu i celé ČSSD, následný vývoj jej musel velmi zaskočit. 

Prezidentova kancelář vydala k celé situaci nejasný komentář, který naznačoval, že 

prezident přemýšlí na širším vyložením článku 73. Ústavy. Naznačil, že existuje šance, 

kdy prezident odvolá pouze premiéra, ale zbytek vlády ponechá ustaven. Přestože k tomuto 

činu nemá prezident ČR pravomoci dle Ústavy ani historických zvyklostí, premiéra v jeho 

postoji poněkud znejistil. Dne 4. 5. 2017 dorazil premiér za prezidentem Zemanem, ten ho 

před samotnou schůzkou za zavřenými dveřmi zaskočil tiskovou konferencí14, na níž mu 

poděkoval za odvedenou práci a oznámil mu, že jeho demisi přijímá. Ovšem předseda 

vlády nejel na jednání s cílem podat k rukám prezidenta republiky demisi vlády, ale pouze 

na politickou konzultaci (Neprašová, 2017).  

Celá tato kauza spolu s výše zmíněnou tiskovou konferencí na Pražském hradě 

mohla voličům ukázat, jaká je momentální politická situace a které strany (osoby) spolu 

nemají zájem spolupracovat, a kdo z politiků k sobě má naopak blíže. Předseda vlády 

nakonec udělal to, čemu se chtěl od počátku vyhnout, a dne 5. 5. 2017 navrhnul odvolání 

ministra financí A. Babiše. B. Sobotka mohl v očích voličů budit dojem nerozhodnosti, což 

je u předsedy vlády nepřijatelné. Samotná ČSSD také působila nejednotně, když v průběhu 

předvolební kampaně předseda strany B. Sobotka rezignoval na svůj post. Od této chvíle se 

                                                
14 Je důležité také připomenout atmosféru, která na tiskové konferenci panovala. Viditelně zaskočený 
premiér byl prezidentem „vhozen“ před novináře, přičemž měl pronést svou řeč. Premiér na takovou situaci 
nebyl připraven a dle toho vypadal i jeho projev. Dále prezident pokynul svou holí k předsedovi vlády, aby 
mu tím naznačil, že si má otočit mikrofon svým směrem. Prezident Zeman obvinil premiéra z vyvolání 
vládní krize a opustil místnost, kde se tisková konference konala. Premiér se ujal posledního slova a 
promluvil k novinářům. Toto setkání se před kamerami neneslo v přátelském ani profesionálním duchu.  
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stal volebním lídrem L. Zaorálek, ale do pozice vedení strany se postavil M. Chovanec. 

Tyto okolnosti mohly zapříčinit značnou ztrátu při volbách do PS.  

Tím, že předseda vlády odvolal A. Babiše, mu v podstatě poskytl více prostoru pro 

to, aby se věnoval kontaktní kampani. Navíc tím postavil A. Babiše do pozice, kdy 

v médiích mohl vystupovat tak, že vlastně nikdy ve vládě úplně nebyl. Mohl se 

prezentovat jako outsider, na kterého tradiční politikové útočí, jak říká Karel Komínek, 

konzultant Institutu politického marketingu (Devadesátka ČT24, 2017). 

Dva týdny před volbami se objevila další kauza, ve které hrál roli A. Babiš a na 

druhé straně stála ČSSD. Jedná se o kauzu lithium. Ministr průmyslu a obchodu J. 

Havlíček (ČSSD) podepsal v říjnu s australskou společností memorandum o těžbě lithia, 

jehož předmětem je usnadnění budoucí spolupráce v oblasti průzkumu a těžby této 

suroviny. A. Babiš tento čin označil za krádež za bílého dne ve prospěch ČSSD a tvrdil, že 

lithium by měla těžit česká společnost Diamo, namísto toho, aby peníze z těžby proudily 

do zahraničí (Čihák a Sedláčková, 2017). Dne 16. 10. 2017 se sešla PS při své 61. schůzi. 

Na tomto jednání byl schválen návrh KSČM, kdy PS žádá vládu, aby výše zmíněné 

memorandum prohlásila za nulitní. Hlasování předcházela kritika mezi ANO a ČSSD 

(Sněmovna požádala vládu, aby zrušila platnost memoranda o lithiu, 2017). Nyní po 

volbách můžeme vidět, že téma nebylo tak ostré jako pár dnů před nimi. Ovšem sama 

ČSSD přiznala, že jim kauza lithium ve volbách uškodila. Bohužel pro sociální demokraty 

jejich obrana memoranda před volbami nezafungovala (Stuchlík, 2017).  

Jelikož Piráti stáli mimo sněmovnu, výraznější kauzy a obvinění se jim vyhýbaly. 

Do té doby strana působila pouze v Senátu a na lokální úrovni, kde měla úspěch se svou 

myšlenkou zprůhlednění politiky. Ale ani Pirátům se nevyhnula prohlášení v médiích, 

která mohla způsobit pochybnosti u voličů. Paradoxně na sebe strhli pozornost sami Piráti, 

nikoli prohlášení jiné politické strany směrem k nim. V březnu předseda I. Bartoš 

v rozhovoru pro Seznam.cz vyjádřil jistou pochybnost směrem k členství ČR v NATO. 

Konkrétně vyslovit: „Já bych preferoval, kdyby se řešila obrana na úrovni EU, protože 

mně se některé intervence NATO v rámci celosvětové politiky nezamlouvají a mám s nimi 

zásadní potíže jako pacifista.“ (Kopecký, 2017). Toto poměrně nejasné vyjádření vrátilo 

Piráty pod hranici 5 %. Předvolební průzkum agentury STEM dával Pirátům 5,5 % hlasů. 

Po výše citovaném prohlášení již měli Piráti pouze 4,6 % hlasů (Stem, 2017).15 Důvodem 

tohoto poklesu může být právě nejasný postoj k pozici ČR v NATO.  

                                                
15 Předvolební průzkum v březnu a dubnu roku 2017 prováděla agentura STEM.  
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Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že nejvíce hýbaly politickou situací dvě 

největší parlamentní strany. Vzájemné útoky mezi tehdejšími největšími parlamentními 

stranami mohly mobilizovat nespokojené voliče tradičních politických stran, kteří chtěli 

podpořit politickou stranu, jež do té doby v parlamentu nepůsobila. Touto volbou byli 

právě Piráti. Jak ukazuje obrázek č. 1, Piráti získávali hlasy nevoličů, TOP 09 i ODS. 

Získali i část voličů ČSSD, ale nejedná se o tak významné číslo. Naopak velmi výrazný je 

posun voličů ČSSD k hnutí ANO.  

V tabulce jsou horizontálně zaznačeni voliči dané strany pro rok 2013. Vertikálně 

jsou zaznačeny počty voličů pro volby do PS roku 2017. Čím větší kolečko je, tím více 

voličů dalo dané straně hlas. Díky tomuto zaznačení je možno vidět přesuny voličů mezi 

všemi stranami.  

Obrázek č. 1: Přesuny voličů  

 
Zdroj: Škop, (2017). https://hlidacipes.org/prehledne-bral-kam-utekly-hlasy-nejvic-

loupili-ano-pirati/?hilite=%27presuny%27%2C%27volicu%27  

 

 

2.2	Výsledek	voleb	
 
Předvolební průzkum přesunu hlasů mezi ČSSD a ANO se v podstatě naplnil. ANO 

získalo 360 tisíc voličů od sociálních demokratů a celkem 200 tisíc nevoličů se rozhodlo 

odevzdat svůj hlas pro toto hnutí (Škop, 2017). V konečném součtu získalo ANO nejvíce 
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hlasů, a vyhrálo tak volby do PS. Ovšem hnutí ANO nebylo jediným politickým 

uskupením, které bylo v „přetahování“ voličů úspěšné. Právě Piráti si ve volbách 2017 

výrazně polepšili oproti volbám předešlým. Na svou stranu přetáhli nejvíce bývalých 

voličů TOP 09, celkem 140 tisíc, dále získali 70 tisíc voličů ODS a 60 tisíc voličů hnutí 

ANO. Pirátské strany obecně získávají podporu z řad typických nevoličů, v těchto 

parlamentních volbách získala Česká pirátská strana celkem 80 tisíc nevoličů.  

 

Obrázek č. 2: Zisky voličů – Piráti 

 
Zdroj: Škop, (2017). https://hlidacipes.org/prehledne-bral-kam-utekly-hlasy-nejvic-

loupili-ano-pirati/ 

 

Celkem získali Piráti 546 393 hlasů, což je 10,79 %. Tento výsledek jim zajistil 22 

křesel v PS, tedy historicky největší úspěch ve volbách. Stali se třetí nejsilnější stranou a 

dokázali porazit již etablované politické strany, jako jsou ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a TOP 

09. Takového výsledku by nedosáhli v případě jiné politické situace16 před volbami a bez 

předvolební kampaně. Právě v ní na sebe Piráti museli dostatečně upozornit, ale pouze 

                                                
16 Spory mezi etablovanými stranami pravděpodobně ve voličích vyvolaly touhu po změně, kterou přinese 
strana, která v PS doposud nepůsobila. 
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upozornění nestačí. Strana musela voliče přesvědčit o tom, že volit právě je má smysl. Před 

Piráty stál obtížný úkol, se kterým se potýká každá nová strana17, a to přesvědčit občany o 

tom, že hlas pro Českou pirátskou stranou nebude hlasem ztraceným, tedy že Piráti 

překročí volební klauzuli.  

  

                                                
17 Označením nová strana se myslí strana, která nemá zkušenost s působením v PS.  
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3.	Od	politických	kampaní	k	politickému	marketingu	
 
V průběhu času se politické strany vyvíjely a měnily svůj organizační model. 

Změna prostředí, ve kterém se nacházely, vyžadovala i změnu vedení předvolebních 

kampaní. Volební kampaně se začaly proměňovat v době, kdy se změnilo volební chování 

obyvatelstva a narostla role médií (ta dokázala ovlivňovat průběh i výsledky voleb). 

K využívání marketingových prvků v kampaních dochází v třetí (postmoderní)18 fázi 

vývoje (kampaní). Osobní kontakt s voliči a lokální akce jsou stále součástí kampaní, ale 

k vítězství ve volbách to nadále nestačí. Strany začaly využívat mediální experty, analytiky 

a profesionály k tomu, aby jim pomohli vyhrát volby. V odborné literatuře bývá s tímto 

procesem spojován pojem amerikanizace kampaní.19 

Již v osmdesátých letech Angelo Panebianco20 komentoval vývoj volebních 

kampaní a změny v politické komunikaci takto: „Elektorát se stal více sociálně a kulturně 

heterogenní a méně kontrolovaný politickými stranami [...]. Druhým typem změn jsou 

technologické záležitosti, které spočívají v proměně systému politické komunikace a ve 

vlivu masmédií, především televize (symbolickým datem je v tomto směru rok 1960, kdy ve 

Spojených státech amerických proběhly prezidentské volby). Jakmile se televize stala 

centrálním bodem politické soutěže, začala ovlivňovat i organizaci politických stran. 

Změny v komunikačních postupech způsobily zemětřesení ve stranické organizaci: 

dosavadní byrokratické způsoby se staly zastaralými při vytváření konsenzu; nové 

profesionální funkce získaly na významu.“ (Bradová a Šaradín, 2006, s. 39). 

Krom profesionalizace kampaně21 se postupně začal objevovat prvek personalizace 

voleb. Personalizovaná kampaň je taková, která je vytvořena tak, aby v ní vynikla osobnost 

kandidáta. Winfried Schulz uvádí: „Osobnost kandidáta je důležitější než politické cíle. 

Kandidát je programem. Pro personalizaci je podstatné, aby kandidát měl především 

vhodné komunikační schopnosti, byl rovněž telegenem – řečeno jinak, měl pro televizi 

zvlášť přijatelné fluidum. […] Velké politické strany dnes zaměstnávají herce, psychology 

a novináře, aby jim vyškolili kandidáty pro televizní vystoupení. […] Do popředí se 

                                                
18 Každý autor pojmenovává toto období odlišně, ovšem časově se jedná o stejné období. Např. Maarek 
používá rozdělení na období dětské, dospívání a období dospělosti (Maarek, 2011, s. 11–25). 
19 Amerikanizace kampaní souvisí s hojným využívání politického marketingu v kampaních, kdy strany 
reagují na to, že společnost se chová konzumním způsobem ve volbách i v politice. Právě to bývá 
označováno jako amerikanizace. (Bradová a Šaradín, 2006, s. 39). 
20 Pojem profesionalizace bude vysvětlen v kapitole 4. Profesionalizace a politický marketing. 
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dostávají především otázky ‚obalu‘ kandidátů. Daleko silněji, než programy zasahují do 

volebních bojů komunikační experti.“ (Schulz, 2005, s. 25). Koncept personalizace 

zapříčiňuje narůst role jednotlivce (např. lídr strany) na úkor kolektivního rozhodování 

(IPM, 2015). Ze samotné podoby současných kampaní vyplývá důležitost image 

kandidátů, jelikož občané mnohdy nepotkají kandidáty osobně, ale znají je pouze díky 

zprostředkované image, kterou mohou sledovat v průběhu volební kampaně. A na základě 

těchto dojmů se rozhodnou, zda kandidátovi odevzdají svůj hlas, či nikoli. Celkovou image 

politické strany neovlivňuje pouze image jejich kandidátů, ale i to, jak strana působí ve 

vládě, a její vystupování v médiích po celou dobu výkonu mandátu.22 Přestože se 

v posledních letech nabízejí nové kanály, skrze které je možno oslovit voliče, politické 

strany by neměly zapomínat na metodu oslovování voličů, jež fungovala řadu let, tedy 

provádění kontaktní kampaně. I ve volbách do PS roku 2017 byla kontaktní kampaň 

důležitá. Jednotlivé politické strany k ní zaujaly různé postoje. Velmi výrazné bylo hnutí 

ANO, ale ani Piráti nezůstali pozadu a ve svém speciálním „vězeňském“ autobusu vyrazili 

po republice za svými voliči. Samotná kontaktní kampaň bude rozebrána v kapitole 5.2.3 

s názvem Kontaktní kampaň. 

Výraznou změnu v předvolební kampani v českém prostředí zaznamenali 

marketingoví odborníci, politologové i mediální specialisté roku 2006, kdy se konaly volby 

do PS. V této kampani poprvé došlo k výraznému použití marketingových metod a 

nástrojů. Obě dominantní strany, tedy ODS a ČSSD, změnily charakter oslovování voličů. 

Jejich kampaně byly založeny na zjišťování dat prostřednictvím průzkumů veřejného 

mínění, dále strany užívaly pozitivní i negativní zjištění respondentů ve vztahu k různým 

programovým aspektům. Politické strany začaly více rozebírat svou konkurenci a navýšily 

prostředky na vizuál kampaně a reklamu samotnou  (Šaradín, 2008, s. 45).  Sociální 

demokracie navázala spolupráci se Střediskem empirických výzkumů a americkou 

společností Penn, Schoen and Berland Associates (PSB). Ti měli za úkol učinit rozsáhlý 

orientační výzkum a zjistit rozložení sil na politickém trhu. Novinkou těchto voleb byla 

první česká get out the vote23 kampaň. Kampaň se rozjela pod názvem Rozhodněte to aneb 

                                                
22 Otázkou je, jestli strana vykonává permanentní kampaň. Ta bude rozebrána níže v kapitole s názvem 
Permanentní kampaň. 
23 Cílem kampaně get out the vote (GOTV) je motivovat voliče k tomu, aby došli k volbám. V tomto případě 
byla kampaň GOTV vytvořena dokumentaristy Michaelou Pavlátovou, Alešem Najbrtem a Ivanem 
Zachariášem. Ovšem k akci DOTV často směřují samotné strany a jejich volební týmy. Po celou dobu 
kampaně dobrovolníci sbírají jména a údaje o voličích, které následně využijí. Hlavní aktivity začínají 4–5 
týdnů před volbami, kdy volební tým oslovuje každého voliče z vytvořené databáze (GOTV, 2017).  
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Jít volit je sexy. Projekt měl oslovit skupinu mladých nevoličů ve věku od 18 do 30 let 

(Matušková, 2006, s. 68–88). 
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4.	Profesionalizace	a	politický	marketing	
 
Nutnost profesionalizace politické kampaně se v poslední době zvětšuje. Některé 

z faktorů, které stojí za nástupem profesionálních předvolebních kampaní, souvisí 

s oslabením politických stran, poklesem identifikace voličů s politickou stranou a rostoucí 

volební volatilitou. Politický marketing souvisí s profesionalizací politických kampaní. 

Často se můžeme setkat se zaměňováním pojmu politický marketing a profesionalizace 

kampaně (což může vést k zavádějícím výsledkům). Politické kampaně se v průběhu 

posledních 50 let mění. To ovšem neznamená, že se stávají profesionálními.24  

Obecně pojem profesionalizace může znamenat: a) přítomnost specializovaného 

vzdělání nebo znalostí, b) profesní etické kodexy nebo standardy výkonu, c) určité druhy 

certifikace nebo společensky uznávané profesní znalosti, d) určitá úroveň autonomie 

a zodpovědnosti (Cutlip et al., 2000, s. 50–52). Pro účely definice profesionalizace 

v oblasti politických kampaní je podstatné to, že se jedná o odborné znalosti, které jsou 

využívány v praxi, tedy v politické kampani. „Profesionální politická kampaň se vyznačuje 

tím, že je trvalá, i když s různou intenzitou; centrální ústředí kampaně je schopno 

koordinovat celou kampaň; za pomocí expertů analyzují výsledky a řídí členy kampaně; 

analyzují cílové skupiny; analyzují silné a slabé stránky své strany i svých konkurentů a 

získané výsledky dokáží využít (Stromback, 2008, s. 54). Výše zmíněná trvalost kampaně 

může být jevem z prostředí Spojených států, kdy strany vedou neustálou politickou 

kampaň z důvodu velké četnosti voleb.25 Četnost voleb na území Spojených států je jedním 

z důvodů, proč se politický marketing zrodil právě tady a postupně se přenášel do dalších 

zemí světa. Francouzský politolog Philipp Maarek tvrdí, že politický marketing v USA 

vznikl díky volebnímu systému, tradicí politických veřejných vztahů a rapidním rozvojem 

veřejných médií (Maarek, 2011, s. 7). Jiný přístup k této disciplíně je ve Spojených státech 

Amerických a jiný přístup je v Evropských zemích.26  

Řada autorů se shoduje na tom, že k implementaci politického marketingu do 

politických kampaní došlo v tzv. třetí (postmoderní) fázi vývoje. Farrell a Webb se ve 

svém díle Political Parties as Campaign Organisations věnují marketingovému konceptu. 

                                                
24 Lilleker a Negrine ve svém textu upozorňují na to, že termín profesionalizace by měl být přesněji 
definován (Lilleker a Negrine, 2002, s. 102). 
25 Přestože rok 2017 v USA je označován termínem „off-year election“, konalo se na území spojených států 
několik voleb Sněmovny reprezentantů, Senátu, na pozici starosty a dále pět doplňkových voleb do 
Trumpovy administrativy (Lee, 2017).  
26 Rozdílné přístupy vycházejí z rozdílných tradic, ale převážně z odlišností volebních systémů a volebních 
metod.  
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Dospívají k závěru, že profesionalizovaná postmoderní kampaň je ta, která dodržuje 

zásady marketingového konceptu. Kampaň, ve které není reflektován marketingový 

koncept, nemůže být označena za kampaň profesionalizovanou (Cutlip et al., 2000, s. 55). 

Takový závěr může být zavádějící, neboť ztotožňuje politický marketing a 

profesionalizaci. „Zatím co pojmy politický marketing a tržně orientovaná politická strana 

by měly být chápány tak, že se zabývají politicko-filosofickými principy. Tak pojem 

profesionalizace politické kampaně by měl být chápán tak, že se zabývá používáním 

marketingových technik během politické kampaně. Politický marketing i profesionalizace 

kampaně mají důsledky pro plánování a vedení politické kampaně, ale kde koncepce 

politického marketingu má mnohem širší důsledky“ (Stromback, 2008, s. 62–63). 

Profesionalizace v polické kampani znamená, že strana v předvolební kampani 

využívá profesionálních zkušených odborníků v oblasti komunikace, médií, reklamy, 

public relations i odborníků na výzkum veřejného mínění, kteří průběžně hodnotí a 

analyzují situaci a kontrolují efektivitu kampaně (Bradová a Šaradín, 2006, s. 39). 

V oblasti specializovaných činností (tiskový mluvčí, mediální plánovači, výzkumníci 

veřejného mínění) dochází k procesu zvědečtění politické komunikace. Tito experti, 

obzvláště v předvolebním období, zaujímají rozhodovací pozice, přestože nemusejí být 

členy strany. „Tradiční procesy utváření policies zde byly nahrazeny zadáním pro řízenou 

komunikaci směřující k jedinému: cílem procesu zvědečtění není předkládat alternativní 

návrhy veřejných politik, ale jednoduše volební vítězství.“ (Křeček, 2013, s. 109)27  

Proces profesionalizace nesouvisí pouze s najímáním profesionálů, kteří mají za 

úkol dopomoci k vítězství ve volbách. Dalším důležitým aktérem je samotný politik. V této 

oblasti se profesionalismus28 v politické komunikaci označuje jako personalizace. Tento 

proces bývá chápán jako proces stoupajícího mediálního zájmu o jednotlivé politiky na 

úkor politických stran. V extrémním pojetí by se dalo říct, že kandidát se stává programem. 

Za nárůstem zájmu médií o individuální politiky dochází také k tomu, že okolní prostor je 

překrmen hesly a obrazy, ale personalizace dokáže účinně zhustit informace, které voliči 

hodnotí při svém rozhodování (van Zoonen, 2005, s. 69). Křeček ve své práci uvádí, že 

dalším projevem profesionalizace může být profesionál odjinud než politik. Obzvláště 

v době, kdy je pozornost zaměřena spíše na politika a program může být upozaděn, „jde o 

vcelku logické zhodnocení kreditu z jiného povolání v roli politika“ (Křeček, 2013, s. 109). 

                                                
27 O procesu odklonu od policies dále pojednává kapitola Kritika permanentní kampaně.  
28 Termín profesionální politik znamená, že tuto činnost vykonává na plný úvazek. Dále pak disponuje 
vlastnostmi, které úspěšný politik mít musí. Jako jsou: mediální obratnost, odolnost vůči tlaku médií atd. 
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Může se jednat o lékaře, osoby známé z kulturního odvětví nebo sportu. Tito 

„profesionálové odjinud“ jsou nezbytnou položkou na kandidátkách kartelových stran a 

stran catch-all.   

Politický marketing vytváří spojení mezi marketingem a politikou. Obecně se jedná 

o aplikaci postupů z ekonomického prostředí do politického prostoru. Přináší nové prvky, 

jako jsou: marketingová orientace, koncept volebního trhu, průzkum volebního trhu, 

průzkum veřejného mínění atd. Začleňování ekonomických konceptů do politické kampaně 

si klade za cíl zefektivnit předvolební kampaň a maximalizovat volební zisky (Chytílek, 

2012, s. 15). Marketingový koncept je založen na tom, že firma/organizace zjišťuje potřeby 

a přání trhu a snaží se je uspokojovat efektivněji než její konkurenti. Žádná firma tedy 

nezačne vyrábět produkt, dokud si nebude jistá, že je po něm na trhu poptávka. Podobný 

princip aplikují odborníci i u politických stran, s tím rozdílem, že finálním článkem není 

zákazník, ale volič. Lees-Marshment uvádí fakt, že politická strana se profiluje jako 

product-oriented party, sales-oriented party nebo market-oriented party (Lees-Marshment, 

2007, s. 11–15). Tyto tři základní koncepce by se daly přeložit jako výrobková 

podnikatelská koncepce, prodejní podnikatelská koncepce a marketingová koncepce. 

Strana musí mít jasno v tom, kterým směrem se hodlá profilovat.  

Výrobková podnikatelská koncepce se zaměřuje na ty klienty, kteří preferují 

výrobky vysoké kvality. Takoví zákazníci se při nákupu rozhodují dle kvality a 

výjimečnosti výrobku. Může nastat situace, kdy výrobce nevnímá změny na trhu a 

nereaguje na chování zákazníků. Tento jev se nazývá „marketingová krátkozrakost“. 

Jennifer Lees-Marshment aplikovala výrobkový podnikatelský koncept do politické sféry a 

vytvořila pojem výrobkově orientovaná strana (product-oriented-party). Strana je zaměřena 

na svůj produkt (na svou ideologii) a nehodlá své zaměření změnit, věří v to, že voliči ji 

budou volit právě pro její ideové postoje. Přestože strana ztrácí voličskou podporu i 

stranickou základnu, nezmění svůj nabízený produkt. Výrobkově orientovaná strana dle 

Lees-Marshment odpovídá tradiční politické straně, která nevyužívá nových 

komunikačních technik a průzkumů trhu, naopak hájí svou ideu (Lees-Marshment, 2007, s. 

15–16). V českém prostoru by nejvíce odpovídala této koncepci strana KSČM. Ta se snaží 

nabízet pevný ideový produkt, nereaguje na změny v politické trhu a snaží se udržet své 

voliče. To lze vypozorovat i v předvolebních kampaních, kdy se jednotlivé kampaně od 

sebe příliš neliší (Bradová a Šaradín, 2006, s. 45). 

Další je prodejní podnikatelská koncepce. Firmě nestačí vyrobit největší objem 

výrobků, problémem je, jak všechny své výrobky prodat zákazníkům. Společnost musí 
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umět zákazníky přesvědčit ke koupi jejího výrobku. V oblasti politiky se hovoří o prodejně 

orientované straně (sales-oriented-party). Tato strategie často využívá manipulování 

politickým trhem. Skrze marketingové techniky manipuluje s voliči, aby zrovna 

požadovali to, co jim strana momentálně nabízí. Ovšem problém této koncepce může 

spočívat v tom, že strana nebude respektovat změny požadavků mezi voliči. Požadavky 

voličů nevyslyší, naopak se jejich požadavky bude snažit marně změnit (Lees-Marshment, 

2007, s. 14–15). U tohoto typu strany je patrný nástup marketingových strategií, zejména 

v orientaci na výrobek a manipulování s politickým trhem (Křeček, 2013, s. 127). 

Posledním typem je marketingová podnikatelská koncepce. V této strategii se 

výrobce snaží prodat výrobek, o který zákazníci jeví zájem, a zároveň počítá se zpětnou 

vazbou od svých klientů. Na základě této zpětné vazby bude výrobce následně svůj 

produkt upravovat dle požadavků trhu, a tím vytvářet prostor pro svůj růst. V politickém 

prostoru se používá pojem tržně orientovaná strana (market-oriented-party). Aby strana 

vyhrála volby, bude se snažit pochopit potřeby voličů a při přípravě politického produktu 

bude na tyto potřeby hledět. Strana tedy nebude trvat na své ideologii, jako v případě 

výrobkově orientované strany. Ani se nebude snažit měnit požadavky voličů, jako to činí 

prodejně orientovaná strana. Tržně orientovaná strana nabídne voličům to, čeho si žádají. 

„Není řízena ideologií nebo názorem lídra, ale snahou rozvinout a doručit soubor 

realistických politik a uspořádání, které by vyhovovaly potřebám jejího trhu. Politická 

tradice, stanoviska členů a expertízy, ať už od profesionálů nebo ze strany vedení, jsou 

využity k tomu, aby reagovaly na požadavky voličů, namísto aby je diktovaly.“ (Bradová, 

2006, s. 46). Tato strategie je náročná, jelikož při ní je nutno využít všech marketingových 

prostředků. Strana musí využívat komunikační informační i technologické trendy ve své 

kampani. Dále musí provádět detailní průzkumy trhu, správně nastavit cílový okruh voličů 

a dle toho přizpůsobit volební taktiku.  
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Obrázek č. 3: Rozdělení orientace stran 
 
 výrobkově 

orientovaná strana 
prodejně 

orientované strana 
tržně 

orientovaná strana 
Charakteristika: Obhajuje 

svoje vlastní ideje a 
politiku. 

Předpokládá, 
že si voliči uvědomí, 
že jejich názory jsou 
nejlepší, a proto je 
budu volit. 

Věří ve své 
ideje a politiku, ale 
uvědomují si nutnost 
„prodat“ tyto názory 
voličům. 

Nemění své 
chování ani politiku, 
ale snaží se přimět 
voliče o tom, že jejich 
strana je přesně to, co 
potřebují.   

Za pomocí 
marketingových 
technik identifikují 
potřeby a požadavky 
voličů.  

Na základě 
výsledků vytvoří ideje 
a postaví kampaň. 
Nesnaží se přesvědčit 
voliče o tom, že voliči 
jejich produkt chtějí. 
Tato strana voličům 
dává to, co chtějí. 

Pokud strana 
neuspěje ve volbách: 

Věří, že si 
voliči pouze 
neuvědomili, že 
jejich názory jsou 
správné.  

Nehodlají 
změnit ideje ani 
v dalších volbách. 

Snaží se 
zlepšit 
v přesvědčování za 
pomocí 
marketingových 
technik.  

Jejich další 
kampaň bude více 
profesionalizovaná.  

Pomocí 
marketingových 
technik přemění svůj 
produkt. Tím se více 
napasují do požadavků 
voličů.  

 
Zdroj: Stromback, 2008, s. 58 
 
Důležité je pamatovat na fakt, že politické prostředí se v jednotlivých zemích liší. 

Vliv na něj má politický a volební systém, velikosti politických stran, politická úroveň, ale 

i role médií v zemi. Dále jsou od sebe rozdílné volby prvního a druhého řádu. Rozlišné 

jsou v jednotlivých zemích i postoje voličů vůči roli politických stran a lídrů.    

V souvislosti s výše zmíněným vznikl termín politický produkt nebo také stranický 

produkt. Představuje to, co volič vyžaduje od politických stran, především image strany, 

image předsedy strany a její program. Ovšem důležité je i to, jak se strana voličům 

prezentuje dlouhodobě (Bradová a Šaradín, 2006, s. 44).   

Politické strany v multipartitním systému musejí být aktivní na různých úrovních: 

parlamentní úroveň, volební oblast, vnitřní oblast a mediální úroveň. Přičemž každá oblast 

se ve svém řízení liší. Na parlamentní úrovni hraje největší roli parlament, ostatně jak již 

sám název napovídá. Konkrétně jde o to, jestli poslanci mají spolupracovat s poslanci 

z jiných politických stran, nebo naopak být s nimi v konfliktu. Podstatou je maximalizovat 

vliv strany v parlamentu. Volební úroveň cílí na maximalizaci volebního zisku. Hlavními 

aktéry jsou občané s právem volit. Na vnitřní úrovni jsou naopak hlavními aktéry členové 

strany, ti se rozhodují, zda podpoří oficiální politiku strany, či nikoli. Hlavním motivem je 
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maximalizovat soudržnost uvnitř strany. Mediální oblast má za cíl maximalizovat pozitivní 

publicitu strany. Aktéři jsou ti, kteří mají moc ovlivnit obsah, který bude v médiích 

prezentován (Stromback, 2008, s. 59–60). 
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5.	Kampaně	a	volební	strategie	
 
Politický marketing a profesionalizace jsou prvky, které se objevují ve volebních 

kampaních. Ovšem nejedná se o jediné aktivity, které se v kampaních odehrávají. Aby 

politická strana ve volbách uspěla, musí v kampani oslovit co nejvíce voličů. Za tímto 

účelem strany vytvářejí celé volební týmy, které jsou složené z externích profesionálů i 

členů strany. V předvolebních kampaních strany využívají různé druhy kampaní a strategií.  

V této kapitole budou rozebrány volební strategie, typy volebních kampaní, složení 

volebního týmu. Dále budou rozebrány sociální sítě ve spojení s politickou kampaní, v této 

části čerpám i ze své pracovní zkušenosti.29 

 
5.1	Co	je	to	volební	strategie?		

 
Slovo strategie bylo v minulosti spojováno s válečným uměním, postupem času se 

formovalo až do dnešní podoby, kdy je spojováno i s politikou. Během let se vyprofilovaly 

čtyři školy, které reflektovaly dilemata ohledně tvorby strategií. Jedná se o plánovací 

školu, evoluční školu, poziční školu a školu zdrojů a dovedností. Dle Skrzypińskiho je pro 

politické organizace nejvýznamnější evoluční škola spolu se školou zdrojů a dovedností 

(Skrzypiński, 2006, s. 84). 

Strategie je základem dobře zvládnuté kampaně. Správně nastavená marketingová 

strategie se opírá o tři vzájemně provázané zdroje. Jedná se o analýzu svých silných a 

slabých stránek, příležitostí a rizik, dále analýzu trhu a analýzu konkurence (Šíma, 2014, s. 

15). 

Eva Pavlová a Anna Matušková ve svém spise definují volební strategii jako „plán, 

který politická strana nebo kandidát potřebuje předtím, než se pustí do volební kampaně. 

Tento plán kandidátovi či straně říká, jak dosáhne svého cíle“ (Pavlová a Matušková, 

2012, s. 154). Autorky upozorňují na fakt, že strategie bývá nesprávně zaměňována 

s taktikou. Taková záměna je nesprávná, jelikož taktika je součástí strategie a představuje 

přímo realizaci strategického plánování. „Taktika volební kampaně je soubor konkrétních 

metod, které strana používá, aby dosáhla svého cíle.“ (Pavlová a Matušková, 2012, s. 

155).  

Při volbách do PS může být cílem volební strategie vítězství voleb a nominace na 

post premiéra, získat dostatečné množství mandátů na vytvoření co nejsilnějšího koaličního 

                                                
29 Pracuji ve společnosti, která se zabývá prodejem internetové reklamy. Absolvoval jsem několik školení na 
téma Facebookové reklamy a nastavování Facebookových kampaní.   
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potenciálu nebo překročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do PS (Šíma, 2014, s. 

16). Přestože každá strana v kampani tvrdí, že jejím cílem je volby vyhrát, pro nové či 

menší politické strany je úspěch překonat volební klauzuli. V kampani tento cíl nemohou 

prezentovat, jelikož voliči by mohli mít pocit, že jejich hlas bude ztracen v případě, že ho 

dají straně s takovou kampaní. V této souvislosti odborná literatura hovoří o efektu 

gilotiny, kdy se „voliči malých stran zaleknou toho, že by jejich hlasy mohly propadnout, 

a rozhodnou se volit jinou svou oblíbenou stranu, u které očekávají, že ve volbách uspěje“ 

(Krejčí, 2004, s. 250). 

Názory na to, co je základem úspěšné volební strategie, se liší. Ovšem základem 

každé strategie by měla být: a) Analýza našich vlastních sil a slabých míst. Je důležité 

položit si tyto otázky:  

Co je náš cíl? Jaké jsou dílčí cíle? 

Jak jsme si vedli v minulých volbách? 

Koho jsme oslovili? Koho jsme neoslovili? Kde byl výsledek těsný? 

Jaký je náš volební program? Která témata můžeme v kampani využít? 

   b) Analýza prostředí, ve kterém kandidujeme. Je důležité 

položit si tyto otázky:  

Jak se chová volební systém, ve kterém kandidujeme? 

Jaké jsou zákony upravující proces voleb? 

Kdo je naše konkurence a jak si vedla v minulých volbách? 

Jaké skupiny či jedinci jsou nám nakloněni? (Pavlová a Matušková, 2012, s. 155–

156). 

Kandidát musí dokonale znát prostředí, ve kterém se uchází o mandát. Od této 

znalosti se odvíjejí další kroky kampaně. Pokud kandidát (jeho volební tým) zná prostředí, 

může vymyslet hlavní sdělení své kampaně, které bude přesně odpovídat požadavkům 

lokálního elektorátu. Sdělení informuje voliče o tom, proč se kandidát uchází o konkrétní 

funkci a proč je právě on tou nejlepší volbou. Musí být pravdivé, důvěryhodné a krátké. 

Voliči bývají zahlceni různými informacemi, obvykle nemají zájem věnovat většinu svého 

času studiu jednotlivých kandidátů. Sdělení proto musí být srozumitelné a vystihující 

(O’Day, 1995, s. 45–47).  
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Obrázek č. 4: Schéma plánování 

 
Zdroj: Pavlová a Matušková, 2012, s. 156 

 

Na základě analýz odpovědí voličů lze stanovit strategii kampaně. Samotnou 

strategii je nutno rozdělit do několika oblastí, ve kterých si kandidát zvolí konkrétní 

taktiku. Mezi nejdůležitější oblasti patří:  

- Komunikační a mediální strategie: Kandidát/strana se svým hlavním 

sdělením snaží oslovit voliče. Cílem je, aby voliči hlasovali právě pro ně. Důležitou roli 

hraje vizuální stránka kampaně, image politické strany a jejich kandidátů. 

- Personální strategie: Zde hraje důležitou roli kandidát/lídr politické strany. 

Ten ovšem musí respektovat strategii vyvinutou volebním manažerem.  

- Strategie mezistranických vztahů 

- Ideologická strategie: Jedná se o volební program a o to, jak a které části 

programu budou využity k propagaci strany mezi cílovou skupinou voličů (Pavlová a 

Matušková, 2012, s. 157). 
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5.1.1	Strategie	Pirátů	
 
Již ke konci roku 2016 představili Piráti na svém volebním štábu zdroje cíle 

a podmínky volebního úspěchu. Zhodnotili výsledky voleb do PS roku 2013 a krajské 

volby 2016. Dospěli k závěru, že cílem je postavit samostatnou kandidátní listinu 

v každém kraji a ve všech krajích překonat 5% hranici. Zdrojem úspěchu měli být krajští 

lídři, dobrovolníci, podporovatelé na sociálních sítích a odborníci zapojení do kampaně a 

zaměstnaní na plný úvazek. Zdrojem úspěchu určili atraktivní obsah sdělený atraktivním 

způsobem a výbornou kampaň postavenou na dobrovolnících, plné kvalitní kandidátky, 

kontakt s lidmi v terénu i na internetu a viditelnost v médiích (prezentace volebního štábu).  

Právě vstup do médií byl pro Piráty důležitý, Radek Holomčík situaci vysvětlil 

takto: „My jsme už před Vánocemi řekli, že pokud se chceme do PS dostat, tak musíme mít 

v předvolebních průzkumech nejpozději v dubnu podporu přes 5 %, abychom se dostali do 

televize. Kampaň jsme začali dělat někdy na začátku ledna 2017, sice specifickým 

způsobem a s menšími prostředky, ale cílili jsme k tomu, abychom měli v průzkumech přes 

5 %. A to se nám podařilo už na začátku března… Pokud máte obličej a chcete ho prodat, 

tak ho lidé musí vidět. Na sociálních sítích to jde snadno, ale oslovit voliče mimo Facebook 

je složitější.“ (rozhovor s R. Holomčík).  

Když se do kampaně zapojil odborník Jakub Horák, okamžitě kontaktoval Josefa 

Havelku, který spolu s týmem z agentury Perfect Crowd spustil analýzu značky. Piráti 

během kampaně nechali vypracovat několik analýz, ale jak sami tvrdí, ta první byla pro ně 

nejdůležitější. Byla postavena na analýze bariér (proč lidé Piráty nevolí) a motivátorů (proč 

lidé Piráty volí). Výsledkem bylo zjištění několika důvodů, proč lidé Piráty volí. Na 

základě těchto výsledků vytvořili čtyři hlavní pilíře programu: kontrola moci a mocných, 

ochrana občanů před šikanou, zjednodušení státu pomocí technologií a ochrana svobody. 

Tyto pilíře tvoří celkem 20 zásadních bodů programu. Piráti tvrdí, že tyto body vytáhli ze 

svého programu, kde vždy byly, jen mohly být napsány jinými slovy. Popírají to, že by 

program přepsali podle výsledku analýzy. Analýza jim tedy poskytla důvody, proč lidé 

piráty podporují, a tyto hodnoty začali Piráti vyzdvihovat a více prezentovat celé 

společnosti.  

Bariéry, tedy příčiny, proč lidé Piráty nevolí, analýza objevila v tom, že voliči si 

Piráty nedokáži zařadit. Tak jako to mohou udělat např. s ODS nebo ČSSD. Dále je také 

důvodem neuchopitelnost strany a obavy z toho, že Piráti jsou nezkušení. Proti tomuto se 

rozhodli bojovat kontaktní kampaní a prezentováním úspěchů z lokální politiky.  
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Hlavním stratégem kampaně byl externista Jakub Horák, právě on hodnotil 

výsledky analýz a průzkumů a upravoval konkrétní kroky v kampani. Příkladem může být 

nevypuštění videa30 na sociální sítě, ve kterém předseda strany sedí u lampy a varuje před 

A. Babišem. V tomto případě J. Horák rozhodnul, že návaznost na antikampaň TOP 09 a 

SPD by mohla Pirátům uškodit. Piráti video nehodnotili jako příliš ofensivní, ale 

v souvislosti s vývojem kampaně TOP 09 a SPD se rozhodli, že by video nemělo 

předpokládaný dopad, naopak by jim mohlo uškodit (rozhovor s R. Holomčík; emailová 

korespondence s J. Horákem).  

 

5.2	Typy	volebních	kampaní	
 
Velký vliv na podobu předvolebních kampaní má volební systém. Dalším faktorem, 

který kampaň ovlivňuje, je stranický a politický systém v zemi. Kampaně lze rozdělit do 

několika kategorií, záleží na kritériu dělení. Polský politolog R. Wiszniowski kampaně dělí 

na stranicky orientované, orientované na kandidáta a orientované na voliče (Wiszniowski, 

2000, s. 51). Stranicky orientované jsou tradiční kampaně, které probíhaly v 50. a 60. 

letech 20. století. Celou kampaň organizuje pouze politická strana a klade důraz na 

ideologii a program strany. Kampaně těžily z loajality tradičních voličů a ze široké členské 

základny strany. Tyto kampaně se vyznačovaly velkým množstvím tištěných materiálů 

(volební letáky a brožury), přímou komunikací (individuální návštěvy), veřejnými mítinky 

(zde představovali program), reklamou v novinách a snahou vytvořit identifikaci voliče se 

stranou skrze stranické symboly. Celou kampaň organizovaly samotné strany 

(Wiszniowski, 2000, s. 51–52). 

Kampaň orientovaná na kandidáta více zapojuje stranické lídry a jednotlivé 

politiky. Nástup televizního vysílání se začíná využívat i v kampaních. Politické strany 

začínají spolupracovat s experty zvenčí. Kampaně jsou spíše centralizované a celkové 

náklady na ně stoupají. Samotná politická strana bývá spíše posouvána do pozadí, ve 

středu pozornosti stojí politik. Ten ztělesňuje celou politickou stranu. Se zapojováním 

extérních odborníků do kampaní stoupají náklady na vedení takové kampaně (Pavlová a 

Matušková, 2012, s. 160–161). 

Dalším typem jsou kampaně orientované na voliče, daly by se označit pojmem 

postmoderní kampaně. Jejich podstatou je maximální orientace na voliče se snahou zjistit 

jeho potřeby a těm následně kampaň přizpůsobit. Velkou roli hrají mediální poradci. 
                                                
30 Po volbách video vložili Piráti na svou YouTube kanál.  
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Kampaň se přizpůsobuje mediálním kanálům, skrz něž oslovuje voliče. Dochází k větší 

lokální orientaci, to se projevuje odlišnou komunikací na lokální a národní úrovni. Na 

kampani se značně podílí specializované agentury, které vypracovávají průzkumy, 

připravují propagační materiály atd. Objevují se prvky tzv. permanentní kampaně 

(Wiszniowski, 2000, s. 54), jež bude rozebrána v samostatné podkapitole.  

Americký politolog Gary Mauser rozděluje kampaně na profesionální 

a neprofesionální. Dále dle způsobu komunikace – přímý kontakt s voliči nebo kontakt 

skrze média. Dle těchto kritérií vytvořil čtyři typy kampaní: marketingově orientované, 

kampaně orientované na masmédia, profesionálně organizované kampaně a kampaně 

založené na stranické mašinérii (Mauser, 1983, s. 50–52).  

Marketingově orientovanou kampaň organizují externí odborníci, přičemž ve snaze 

zajistit co nejlepší výsledek využívají analytické nástroje a masmédia. Kampaň se také 

vyznačuje využíváním marketingové komunikace. Ta pomáhá vylepšit image lídra, 

představuje stranu a kandidáta, podrobněji vysvětluje body kampaně, odráží útoky opozice, 

udržuje vztah mezi voličem a stranou, přináší nová a podporuje existující témata (Lees-

Marshment, 2009, s. 162). Kampaně tohoto typu se snaží analyzovat hlavní sdělení 

kampaně, zajistit účinné distribuční kanály a koordinovat činnost v rámci kontaktní 

kampaně (Matušková, 2008, s. 90–91).  

Kampaně orientované na média využívají nově vzniklé politické strany a hnutí. 

Jejich cílem je zviditelnit se skrze média. V profesionálně organizovaných kampaních jsou 

využívány znalosti odborníků a konzultantů. Opět je zde velká snaha o maximální 

porozumění voličům. Kampaně založené na stranické mašinérii odpovídají kampaním 

stranicky orientovaným. Jsou považovány za neprofesionální a neefektivní (Pavlová a 

Matušková, 2012, s. 162). 

 

5.2.1	Permanentní	kampaň	
 
Politické strany se snaží uspět ve volbách, ale také v období mezi volbami musejí 

bojovat o přízeň voličů. To se projevuje aktivitou, která má politiky a jejich strany 

zviditelnit. Od okamžiku, kdy se tato soustavná činnost stala předmětem promyšleného 

plánování, se začíná hovořit o vedení permanentní kampaně. Patrick Caddell31 roku 1976 

sepsal strategický dokument pro Jimmyho Cartera, jehož název je Initial Working Paper 

on Political Strategy a v němž je v něm psáno, že „vládnutí s veřejnou podporou vyžaduje 
                                                
31 Za Amerického prezidenta Jimmyho Cartera sloužil P. Caddell v Bílém domě. 
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kontinuální politickou kampaň“ (Šaradín, 2007, s. 36). Ovšem pojem permanentní kampaň 

poprvé použil novinář Sidney Blumenthal, jenž napsal: „Vládnutí se přeměnilo 

v permanentní kampaň, což mění vládu v nástroj stvořený k tomu, aby zajišťoval veřejnou 

popularitu zvolených vládních reprezentantů.“ (Šaradín, 2007, s. 36). Tento nastupující 

trend výstižně komentoval tehdejší poradce demokratů Wally Clinton: „Ať se nám to líbí 

nebo ne, den nikdy nekončící kampaně je tady. Nikdy už nebude možné, aby si držitel 

mandátu po volbách dělal, co chce, a čekal, že začne s kampaní až několik měsíců před 

dalšími volbami. V podstatě by od každého představitele, který chce zůstat v úřadu, bylo 

prozíravé, pokud by chápal svůj nástupní projev po vyhraných volbách jako zahajovací řeč 

k dalším volbám.“ (Thurber, 2002, s. 2).  

Nástup permanentní kampaně není jediná změna, která politiku zasáhla. Dochází 

k posilování role konzultantů, stratégů a politických rádců. Jejich práce již nekončí po 

volbách, naopak pokračují s politiky. Nástup politických poradců je spojen 

s technologickým vývojem, který se ve společnosti odehrává. Jedná se převážně o 

technologické změny v komunikaci, jež jsou spojeny s rozšířením televizního vysílání a 

nástupem internetu. Aby kampaň v médiích byla smysluplná, musí se na ní podílet více 

specializovaných odborníků (Šaradín, 2007, s. 37–39). Konzultanti mohou být rozděleni 

do čtyř skupin: mediální konzultanti, stratégové, fundaiseři a hlavní poradci (Thurber a 

Nelson, 2000, s. 11). Politici musí bojovat o pozornost své cílové skupiny. Lidé již 

nevěnují politikům tolik času, mají spoustu jiných vjemů a dojmů, které upřednostňují, 

zaujmout je svým produktem je stále obtížnější. David Denver a Gordon Hands hovoří o 

permanentní kampani, která se „vyznačuje tím, že je řízena centrálně, ale probíhá 

decentralizovaně, značná pozornost je věnována práci s médii, technikám s focus groups32 

a vybranými mailshots33 a reklamě. Základem jsou však nejrůznější průzkumy, roste jejich 

četnost a samozřejmě i náklady, které musí strany platit.“ (Šaradín, 2007, s. 41). Důležité 

jsou komunikační dovednosti, ty se staly účinným nástrojem permanentních kampaní, 

zejména public relations (PR). „Public relations politických stran se soustřeďují jak na 

vnitřní stranickou veřejnost, tak na veřejnost vnější čili potenciální voliče a veřejnost jako 

                                                
32 Focus group, česky překládaná většinou nepřesně jako diskusní skupina nebo poněkud neohrabaně jako 
ohnisková skupina, je kvalitativní výzkumná metoda spočívající v těžbě dat z moderované diskuse. Diskuse 
se účastní většinou 6–10 účastníků, kteří se vzájemně neznají (což je důležité pro to, aby se participanti 
nebáli vyjevit v co největší upřímnosti), a moderátor. Moderátor určuje diskusní témata a krotí diskusi, pokud 
se ubírá směry irelevantními pro předmět výzkumu. Jinak ale nechává diskusi volně plynout. Sezení trvají asi 
hodinu až dvě a koná se jich zpravidla 4–8 (Focus group, 2017).  
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celek s cílem získat porozumění a důvěru. Politické strany ve vyspělém demokratickém 

politickém sytému využívají tyto prostředky a formy PR k dosažení úspěchu při tvorbě 

veřejného mínění.“ (Svoboda, 2006, s. 111). Blumenthal vyzdvihuje důležitost 

komunikace v permanentní kampani. „V centru permanentní kampaně stojí fakt, že o 

věcech, kterým se věnujeme (např. reformám), je třeba (opakovaně) komunikovat (s 

důrazem na komunikaci toho, co děláme, proč to děláme a jak to děláme). Pokud o věcech 

nekomunikujeme, je to stejné, jako bychom je neprováděli.“ (Eibl a Kóňa, 2012, s. 217).  

Jedním z faktorů, který stojí za praktikováním permanentní kampaně, je rozvoj 

politických technologií. V rámci permanentní kampaně musejí političtí aktéři znát názory 

potencionálních voličů. Dále musejí vědět, kde potenciální voliče hledat, a kdo vlastně 

jejich potenciální volič je. Hojně se využívají analýzy veřejného mínění, které politickým 

aktérům poskytnou potřebné informace. Významný posun v této oblasti přišel 

s propojením tří zásadních technologií. Jedná se o elektronická média, průzkumy veřejného 

mínění a PR. Při využívání moderních technologií mohou politikové porozumět voličům 

více než kdykoli předtím. Přesněji vědí, co lidé chtějí, jak to chtějí a kdy jim to mají 

nabídnout (Eibl a Kóňa, 2012. s. 221).  

Nastalo období marketingu, politické strany musely rozšířit svůj aparát o řadu 

specialistů. Permanentní kampaň již není pouze aktivitou, která by se odehrávala ve 

Spojených státech, ale přesunula se i do Evropy. Pavel Šaradín spatřuje prvky permanentní 

kampaně v ČR již před volbami do PS roku 2006. Volby tehdy vyhrála Občanská 

demokratická strana (ODS). Dle Šaradína však prvky permanentní kampaně začala 

využívat převážně Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Negativní a srovnávací 

kampaň, kterou spustili před volbami sociální demokraté, přenesli i do povolebního 

období, kdy z opozice kritizovali některé vládní kroky. Jak ODS, tak ČSSD začaly 

používat nástroje politického marketingu (Šaradín, P. 2007. s. 49). 

Po volbách do PS roku 2013 hnutí ANO nerozpustilo svůj marketingový tým, 

nechalo jej pracovat na permanentní kampani. Tím si připravovali půdu pro následující 

volby a usnadnilo jim to práci v ostré fázi kampaně, jak říká Karel Komínek, konzultant 

Institutu politického marketingu (Devadesátka ČT24, 2017).  

 

5.2.1.1	Rozdíl	v	permanentní	a	volební	kampani	
 
Největším rozdílem mezi volební a permanentní kampaní je, že permanentní 

kampaň nemá za cíl mobilizovat k odevzdávání hlasů, usiluje především o vytvoření 
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příznivého veřejného mínění. Má za cíl vytvořit vztah mezi voličem a politickým aktérem, 

který vede permanentní komunikační kampaň. Stranám, jež poskládají vládu v průběhu 

působení, postupně klesají preference. Právě komunikace stran s veřejností se snaží tento 

negativní jev potlačit. Četnost komunikace závisí na tom, v jaké fázi volebního cyklu se 

politický aktér nachází. Spojení s cílovou skupinou bude intenzivnější před volbami, kdy 

politici usilují o zvolení. Ve volebním cyklu jsou zásadní volby, ty od sebe oddělují 

předvolební a povolební fázi. Předvolební fáze slouží k prezentaci myšlenek a nabídky 

slibů (promise time). Strany předkládají voličům jakousi „smlouvu“, kterou naplní 

v případě svého zvolení. V povolebním období by mělo dojít k naplnění těchto slibů a 

kandidáti se musejí transformovat „z předvolebního trhu na trh vládní“ (Newman, 1999, s. 

110).  

Před volbami strany svádí souboj o každého voliče. Jde jim o to, aby byli co 

nejefektivnější a dosáhli krátkodobého cíle, tedy vyhráli volby. V průběhu povolebního 

období se snaží zvolené strany přesvědčovat voliče o tom, že zvolili správně. Snaží se hájit 

svou politiku, obzvláště pokud roste vlna vládní kritiky. Opět nastupuje nutnost hledět do 

budoucna, tedy činit takové kroky, které povedou ke znovuzvolení34. „Čitelnost politiky 

souvisí s reputací a image dané strany, které se mohou odrážet v budoucím volebním 

výsledku.“ (Eibl a Kóňa, 2012, s. 219).  

 

5.2.1.2	Kritika	permanentní	kampaně	
 
Kritika běžně cílí na absenci ideologického základu politiky. Dle kritiků dochází 

k destrukci koncepční politiky (kvůli okamžitému plnění voličských přání). Měření a 

průzkumy veřejného mínění vystřídaly ideologie. Vláda se snaží budovat svou pozitivní 

image. Věnuje se tématům, která jsou veřejností považována za žádoucí. To může 

způsobit, že některá důležitá témata jsou přesunuta na vedlejší kolej, jelikož společnost o 

ně projevuje malý zájem. Dále padá kritika na to, že komunikace vládních stran je PR 

nástrojem financovaným z veřejných zdrojů. Jelikož je na vládní strany více zaměřena 

pozornost médií, logicky dostávají větší prostor k vyjádření svých postojů a myšlenek. 

Zapojením konzultantů se změnila stranická komunikace navenek. Tradiční straníci 

ztrácejí možnost zasáhnout do vedení kampaní, jelikož by mohli rozmělnit diskusi a tím 
                                                
34 Teorie racionální volby předpokládá, že voličovo rozhodnutí závisí na jeho retrospektivním zhodnocení 
výkonu vlády ve funkci. V případě, že byl s vládou spokojen, dá se očekávat, že nebude hledat změnu a opět 
zvolí stranu/vládu současnou. Vláda tedy musí voličům konstantně připomínat, co všechno pro ně dělá (na 
druhé straně opozice upozorňuje na chyby současné vlády). Jedná se o důležitý prvek permanentní kampaně. 
(Eibl a Kóňa, 2012. s. 228). 
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nabourat dlouhodobý strategický plán. Nemožnost ovlivnit kroky strany může u členů 

vyvolávat apatii a nechuť, která může vyústit až ke ztrátě členské základny (Eibl a Kóňa, 

2012, s. 224–225). 

Přestože má metoda permanentní kampaně své kritiky, v dnešní době u politických 

stran slaví úspěch. Permanentní kampaň využívají strany vládní, na které je upřena větší 

pozornost médií, ale i strany opoziční, jež se tímto způsobem snaží zajistit si úspěch 

v příštích volbách.  

 

 

5.2.1.3	Permanentní	kampaň	a	Piráti	
 
Permanentní kampaň u Pirátů nebyla nijak znatelná. Piráti byli aktivní na svých 

Facebookových stránkách a stranických fórech, nejednalo se ovšem o speciálně 

koordinovanou činnost. Sami Piráti v rozhovoru vypověděli, že s cílenou a organizovanou 

kampaní začali v omezené míře na počátku roku 2017. Naplnili sice prvky permanentní 

kampaně, byli aktivní na sociálních sítích a upozorňovali na sebe, ale jakožto 

neparlamentní strana byli stranou mediálního zájmu. Z tohoto důvodu je možno usoudit, že 

permanentní kampaň pro Piráty nebyla nijak zásadní a výrazná. Důležitější roli bude hrát 

po vstupu Pirátů do sněmovny, čím vzroste zájem médií.  

 

5.2.2	Negativní	kampaň		
 
O negativní kampani by bylo možno napsat spoustu informací od jejího vývoje a 

změn trendů přes její kritiku až po rozdíl mezi negativní kampaní a negativní reklamou. 

Pro účely této práce je dostačující pouze stručná definice. V závěru kapitoly bude uveden 

příklad negativní kampaně v uplynulých volbách do PS v českém prostředí.  

Stejně jako téměř všechny marketingové techniky užívané v kampaních i negativní 

kampaň má svůj původ v Americe. V průběhu vývoje se měnila charakteristika toho, co je 

považováno za negativní kampaň, a co nikoli. Toto vnímání ovlivňovalo přístupy k 

účinkům negativní kampaně. Od roku 1980 začalo v amerických kampaních docházet 

k hojnému využívání negativní kampaně, proto je tento rok považován za jakýsi přelom 

(Beranová, 2008, s. 28).  

Negativní kampaň se nesoustředí na kvality vlastního kandidáta, ale naopak cílí na 

nedostatky protikandidáta. Lilleker ji definoval takto: „negativní kampaň a reklama 

představují komunikační nástroj, jehož cílem je zdůraznit slabiny v soupeřově 
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argumentaci, chování, osobnosti či kreditu účastnit se vlády. Je spojen s vytvářením 

útočných výpadů proti soupeři tak, aby to oslabilo kandidáta nebo stranu, přičemž se 

předpokládá, že útočícího kandidáta to posílí.“ (Beranová, 2008, s. 29).  Negativní kampaň 

bývá využívána převážně ke konci kampaně.  Obzvláště v případech, kdy je rozdíl mezi 

kandidáty/stranami malý. Negativní kampaně častokrát využívají strany, které jsou 

v pozici vyzyvatele. Protikandidát je současným vykonavatelem úřadu (IPM, 2017).  

Při použití negativní kampaně je samozřejmé, že může dojít k nežádoucím 

účinkům: 

Bumerangový účinek – negativní reklama vyvolá více negativních pocitů směrem 

k zadavateli než vůči kandidátovi, na něhož je reklama (antireklama) namířena. Reklama 

použitá proti politickému soupeři se tak paradoxně otočí jako bumerang na samotného 

zadavatele. 

Syndrom oběti – použitá reklama vyvolá u voličů dojem neférovosti a vzbudí u nich 

spíše pozitivní pocity vůči napadenému kandidátovi, který v jejich očích bude budit dojem 

oběti útoku. Reklama bude mít pro zadavatele opět kontraproduktivní efekt.  

Příkladem tohoto jevu může být napadení kandidátů ČSSD do PS roku 2010. Na 

mítinku v Kladně letěla sklenice směrem ke kandidátům sociální demokracie a ve Slaném 

se objevil transparent „Jmenuji se Paroubek a brzy budu první zastřelený prezident ČR“ 

(Kopecky, 2010).  

Dvojnásobně poškozující účinek – negativní reklama vyvolá negativní pocity jak 

směrem k soupeři, tak směrem k zadavateli reklamy (Bradová, 2008, s. 28). 

V českém prostředí se ve větší míře negativní kampaň začala objevovat roku 2006 

v souvislosti s volbami do PS. Jejími hlavními aktéry byla strana ODS a ČSSD, tedy 

největší rivalové. Režisér Filip Renč natočil pro ODS tři spoty, ve kterých byla ukázána 

vláda Miloše Zemana, Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. Video 

vykreslovalo vlády jako neúspěšné, byrokratizující, zkorumpované. Dále poukazovalo na 

hrozbu spolupráce mezi ČSSD a KSČM, pro toto spojení použili zkratku KSČSSD 

(Šaradín, 2008, s. 50). Naproti tomu ČSSD využila jiný přístup k negativní reklamě. Za 

pomocí printové a outdoorové reklamy kritizovala program strany a Mirka Topolánka, 

který je slabý lídr a nedokáže řídit vládu (Kubný, 2015).  

Následující volby se už neobešly bez negativní reklamy, která opět probíhala mezi 

sociálními a občanskými demokraty. Tentokrát obě strany více cílily na prostor internetu. 

Byly vytvořeny weby: paroubekprotivam.cz a modranemoc.cz, tyto weby měly vytvořit 

rychle dostupný prostor s negativním obrazem soupeře (Zavřel, 2015). Terčem kritiky ze 
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strany ČSSD byl především Mirek Topolánek a Miroslav Kalousek a hlavní kritika 

spočívala ve vyčíslení různých poplatků (u lékaře, školné) (Kubný, 2015).  

Eva Lebedová se ve své práci Negativní kampaně a politický cynismus v ČR 

věnovala tomu, jakou roli hraje negativní kampaň v České republice. Vycházela 

z poznatků teorie media malaise, která hovoří o tom, že média mohu mít demotivující 

účinek na občany. V podstatě teorie tvrdí, že za klesající důvěru v politické strany a 

politický cynismus35 může právě rostoucí negativismus ve zpravodajských médiích. E. 

Lebedová analyzovala data získána v období 31. 5. – 14. 6. 2010, tedy těsně po volbách do 

PS. Ze získaných výpovědí došla k poměrně neutrálnímu výsledku, jelikož „sympatizanti 

ČSSD měli nejčastěji tendenci vypovídat, že silnou negativní kampaň zaznamenali právě 

proti levici (tj. ČSSD i KSČM). Na druhou stranu negativní kampaň proti ODS v zásadě 

příliš nevnímali a dá se říci, že ji spíše bagatelizovali a hodnotili ji jako slabou. Obdobně 

tomu bylo i u sympatizantů ODS. Ti udávali, že silná negativní kampaň byla vedena právě 

proti ODS a méně silná proti ČSSD.“ (Lebedová, 2013, s. 62). Výzkum této problematiky 

je poměrně problematický, jelikož chybí větší množství dat, která by poskytla vypovídající 

hodnoty. Autorka ovšem dochází k závěru, že není spojitost mezi působením negativní 

reklamy a např. nižší volební účastí, a to kvůli omezenosti komunikačních kanálů, skrze 

něž se negativní informace k voličům dostávají. Negativní reklama zasáhne především 

občany, kteří se o politiku zajímají. Ti, kteří o politiku nejeví zájem, jsou zasaženi jen 

velmi omezeně nebo vůbec (Lebedová, 2013, s. 65).  

 

5.2.2.1	Piráti	a	negativní	kampaň	
 
Kampaň Pirátů byla před volbami do PS roku 2017 vedena na mnoha úrovních. 

Piráti se prezentovali na sociálních sítích, vydávali tištěné noviny, spolupracovali 

s dobrovolníky a podnikali kontaktní kampaň skrze koncerty, mítinky, plavbu lodí po řece 

i cestování po republice ve vězeňském autobuse.  

Právě vězeňský autobus se řadí pod negativní kampaň, kterou Piráti vedli vůči 

ostatním stranám a politikům. Polepy autobusu budily pozornost voličů i médií. Paradoxně 

mediální pozornosti přispěla J. Nečasová, jejíž podobizna je vylepena na autobusu. Ta se 

obrátila na soud s návrhem předběžného opatření, aby byla její podobizna z autobusu 

odstraněna. Soud předběžný návrh zamítnul, celá kauza pouze více upoutala pozornost 

                                                
35 Politický cynismus je osobní přesvědčení o tom, že politici jsou nemorální a nekompetentní, proto i 
politický systém a politické instituce jsou nemorální a nekompetentní.  
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směrem k Pirátům a jejich vězeňskému autobusu. Více o samotném autobusu je napsáno 

v kapitole 5.2.3.1 Piráti na silnici.  

Nežádoucí dopady negativní kampaně se Pirátům vyhnuly. Nejproblematičtěji se 

mohla jevit žaloba J. Nečasové, tento čin ovšem ve výsledku naopak přitáhnul ke straně 

pozornost a negativní dopad směrem k ní nenastal.  

Předseda I. Bartoš se v rozhovoru pro ČTK vyjádřil ke kampani takto: „Naše 

kampaň je vedena pozitivně. Když kritizujeme, tak jednak nabízíme řešení a jednak to 

neděláme tou formou, že bychom na politiky vyřvávali. Vždy je v tom humor.“ (Bartoš: 

Piráti míří na 10 % a chtějí rozšířit přístup k informacím a registr smluv, 2017).  

 

5.2.2.2	Útoky	směrem	k	Pirátům	
 

Piráti se ve své kampani nebáli ukázat na nevyřešené kauzy některých politiků. 

Sami svou kampaň nepovažují za negativní, ovšem jisté prvky negativní kampaně zde 

rozhodně byly. Pokud tedy o negativní kampaň nešlo, měli k ní velmi blízko. Ani Piráti se 

nevyhnuli útokům směrem ke své straně. Dne 25. 9. 2017 vyšel průzkum Centra pro 

výzkum veřejného mínění (CVVM), který ukazoval, že Piráti mají 6,4 % podporu a TOP 

09 pouze 4,4 % (Červenka, 2017). TOP 09 na to zareagovala tak, že si v pražském deníku 

metro zaplatila reklamu přes celou titulní stránku novin, která má velmi blízko k fake news 

a směřuje směrem k Pirátům, ODS a hnutí ANO. Na stránce je vytištěn nadpis, který říká 

„Koaliční jednání ANO a Pirátů skončila úspěšně“, dále následuje text, který vypadá jako 

běžný novinový článek: „Povolební jednání hnutí ANO a nováčků ve Sněmovně, Pirátské 

strany, dopadla po mnoha hodinách rozhovorů nakonec úspěšně. Hnutí ANO a Pirátská 

strana se tak stávají koaličními partnery na následující čtyři roky. Pirátská strana 

požaduje urychlené jednání o znovuobnovení ministerstva informatiky, které chce obsadit 

svým straníkem. Další ministerská křesla, o něž mají noví koaliční partneři hnutí ANO 

zájem, jsou ministerstvo obrany a ministerstvo pro místní rozvoj. Mimo to požadují vznik 

lidových soudů a zavedení přímé volby pražského primátora.“ Dole na této „titulní 

stránce“ je logo TOP 09 a nápis „Nechceme číst takové zprávy. A co vy?“ Je zřejmé, že se 

jedná o placenou inzerci, ale čtenář to pravděpodobně na první pohled nezjistí (Kopecký, 

2017).  

Ve výsledku mohl tento krok, který TOP 09 před volbami provedla, postrčit 

nerozhodnuté voliče směrem k Pirátům. Po volbách se ukázalo, že Piráti „čerpali“ nejvíce 

voličů právě od TOP 09. Tato placená inzerce mohla spustit výše zmíněný bumerangový 



 
50 

efekt směrem k zadavateli. Ostatně sami Piráti si myslí, že jim krok TOP 09 neuškodil, ale 

naopak pomohl.  

 

5.2.3	Kontaktní	kampaň	
  
Kontaktní kampaň funguje ve světě i na území České republiky. Jedním z druhů je 

tzv. door to door kampaň. V tomto případě strany vysílají dobrovolníky do terénu, kde v 

týmu (párech) obcházejí jednotlivé domy a oslovují obyvatele. V americkém prostředí jsou 

tyto týmy posílány na konkrétně vybraná místa, dle rozmístění nerozhodnutých voličů 

(Králová, 2014). 

V českém prostředí se často koná kontaktní kampaň v „pravém“ slova smyslu. Při 

těchto akcích se političtí kandidáti a lídři stran setkávají s voliči na ulicích a náměstích. 

Ani při této události nechybějí dobrovolníci, kteří pro stranu pracují. Výhodou této akce je 

to, že strany a kandidáti dostávají okamžitou zpětnou vazbu a mohou naslouchat 

požadavkům voličů v dané lokalitě. Nejvíce občany osloví tým, který tvoří lídr a 

dobrovolníci. Méně důvěryhodně může působit tým složený z dobrovolníků a placených 

hostesek bez účasti samotného kandidáta (Lynn, 2009, s. 40–43).  

Dále se využívají telefonní hovory, v českém prostředí poměrně v omezeném 

rozsahu. Dobrovolníci obvolávají voliče, aby identifikovali podporovatele (těm 

připomenou, aby šli k volbám) a aby oslovili nerozhodnuté voliče. Telefonování může 

probíhat z jednotného call centra nebo z domova dobrovolníků. Kontakty na voliče 

získávají dobrovolníci v terénu po celou dobu kampaně (Lynn, 2009, s. 40). 

 

5.2.3.1	Piráti	na	silnici	
 

Piráti si důležitost kontaktní kampaně uvědomili a nechali se inspirovat kampaní 

ČSSD z let 1996, kdy kandidáti projížděli republiku v autobusu známém jako Zemák. 

S myšlenkou objíždět voliče autobusem přišel Miroslav Šlouf, který se inspiroval kampaní 

Aleksandra Kwaśniewského v Polsku. Autobus umožnil M. Zemanovi osobně potkat velké 

množství voličů. Po bocích autobusu byly vylepeny loga ČSSD a na střeše byl nalepen 

nápis „Václave, dobrý let! Miloš“, jednalo se o narážku směrem k protikandidátovi V. 

Klausovi, který se někdy na předvolební setkání přesunoval vrtulníkem (Hrabica, 2016). O 

tom, že kontaktní kampaň vedená tímto způsobem byla přínosná, svědčí fakt, že jej ČSSD 
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použila znovu při mimořádných volbách roku 1998 a roku 2006 posloužil autobus 

v kampani J. Paroubkovi.  

Jedním z nejvýraznějších prvků kontaktní kampaně Pirátů byl jejich autobus. Dne 

14. 7. započal předělaný vězeňský autobus svou cestu s cílem navštívit všechna okresní 

města v republice. Dvoučlennou posádku tvořil řidič a velitel vozu, jímž byl Michal Gill,36 

který absolvoval s autobusem celou cestu (řidiči se střídali). Autobus byl polepen 

podobiznami politiků, kteří stojí za významnými kauzami v zemi. Je důležité upozornit na 

fakt, že žádná ze znázorněných postav na autobuse nebyla českou justicí odsouzena. 

Kombinace bývalého vězeňského autobusu a polepů českých politiků, kteří jsou spojováni 

s korupčními a jinými kauzami, byla velmi výrazná a jasná. Motiv boje proti korupci a 

zprůhlednění politiky dále dokresloval nápis za čelním sklem autobusu: „Jedeme si pro 

ně!“. Stratég kampaně Jakub Horák vyzdvihuje motiv polepů, které byly na autobuse 

umístěny. U jiné politické strany by, dle jeho názoru, tento motiv nezafungoval (e-mail J. 

Horák).  

S nápadem využít v kampani autobus přišel Štěpán Štrébl a byla to poměrně rychlá 

akce. Během týdne sehnali řidiče, zařídili polepy a naplánovali trasu cesty. Je zajímavé, že 

nejvýraznější část kontaktní kampaně byla vymyšlena a realizována v tak krátké době. 

Piráti hledali něco, čím se jim podaří spojit kampaň i v reálném prostoru. Kampaň byla 

sjednocena na úrovni sociálních sítí a v médiích. Autobusem dokázali sjednotit i kontaktní 

kampaň na území celé republiky. Radek Horák se k autobusu vyjádřil takto: „Ten autobus 

byl na hraně, zprvu jsem z toho měl obavy. Nejdříve jsem si myslel, že je za hranou. Ale 

reakce politiků, kteří na autobuse byli, tak byli v podstatě neutrální. Sobotkovi i Babišovi 

to bylo úplně jedno. Jediný, kdo na to reagoval, byla paní Nagyová, což nám paradoxně 

velmi pomohlo. Mně na tom autobuse trošku vadil Kalousek a jeho „padáky“. Kolem téhle 

věci koluje hoax, že Kalousek, jakožto náměstek ministra obrany, nakoupil padáky, které 

byly šmejdy, a kvůli tomu se zabili dva nebo tři vojáci. To je nesmysl. Našim cílem bylo 

poukázat na kontakt mezi Kalouskem a Richardem Hávou. Bohužel řada lidí si tento polep 

spojila s tímto hoaxem… Nám nešlo o to říct, že tihle lidé jsou kriminálníci a patří do basy. 

Nám šlo o to říct, že nepovažujeme za správné, že lidé, kteří jsou spojeni s nějakou kauzou, 

jsou ve vrcholné politice a jejich případy se neřeší. A to ve výsledku nakonec zafungovalo... 

Autobus nebyl tažení proti Kalouskovi nebo Sobotkovi, byl to pokus sebrat hlasy SPD.“  

(rozhovor s R. Holomčík).  

                                                
36 Byl také koordinátorem dobrovolníků pro Moravskoslezský kraj.  
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Na autobuse byla podobizna A. Babiše, který měl místo vlasů „čapí hnízdo“, to 

znázornilo problematiku zneužití dotačního programu pro malé a střední podniky. Ale 

nejen to, celkový postoj bývalého ministra financí k této kauze byl nejasný. Sám A. Babiš 

vydal několik navzájem si odporujících prohlášení. Dále podobizna A. Babiše držela 

papíry, na kterých bylo napsáno: „Dluhopis 1,- Kč“. Jedná se o další kauzu, ve které A. 

Babiš čerpal korunové dluhopisy a tím se vyhnul placení daně. Poslední narážkou na 

bývalého ministra financí byl ležící papír pod sedačkou, na kterém bylo napsáno „EET“. 

Právě EET má mezi voliči mnoho odpůrců a kritiků a na některé z nich toto téma rozhodně 

působí.  

Před A. Babišem seděla podobizna Davida Ratha, která držela krabici, z níž 

vyčnívala lahev od vína. Nad postavou byl nápis: „Kauza Rath sedmička“, jedná se o 

poměrně starý případ, zato je velmi známý široké veřejnosti. Připomíná kauzu, kdy byl 

bývalý poslanec a hejtman Středočeského kraje zadržen policií, která u něj našla sedm 

milionů korun. Přestože kauza proběhla již roku 2012, je stále aktuální, jelikož D. Rath 

doposud nebyl pravomocně odsouzen a v médiích se tento případ stále objevuje. Voliči jej 

tak mají stále na paměti.  

V pořadí třetí z leva seděl tehdejší předseda vlády B. Sobotka, nad kterým stál 

nápis: „OKD“, čímž Piráti naráželi na kauzu privatizace menšinového podílu v OKD37 

z doby, kdy byl ministrem financí. Před B. Sobotkou seděl M. Kalousek, který držel hrací 

automat. To je odkaz k jeho projevu v PS, kdy jako opoziční poslanec předvedl 

několikahodinové vystoupení, kterým nedovolil, aby byla dokončena debata o vyšším 

zdanění hazardu (Kopecký, 2015). Dále bylo nad podobiznou M. Kalouska napsáno: 

„Padáky pro vojáky“, jedná se o narážku na nákup nefunkčních padáků, kdy M. Kalousek 

působil na ministerstvu obrany.  

Poslední osobou38, která byla na vězeňském autobusu zobrazena, je postava Jany 

Nečasové (dříve Nagyová). Její podobizna držela loutku, která vypadala jako bývalý 

předseda vlády P. Nečas. Ruce a nohy loutky byly na provázkách, které končily v rukách J. 

Nečasové. Právě ona byla šéfkou premiérova kabinetu, dle vyšetřování UOOZ měla 

kontakt s pražskými lobbisty Ivem Rittigem a Romanem Janouškem. J. Nagyová si u šéfa 

Vojenské rozvědky měla objednat sledování Radky Nečasové. Prostřednictvím J. Nagyové 

měl P. Nečas zařídit složení mandátů tří poslanců ODS výměnou za posty v polostátních 

                                                
37 Piráti se o kauzu OKD poměrně zajímali. Po volbách se zasadili ke zřízení vyšetřovací komise k OKD, 
kterou za Piráty vede Lukáš Černohorský (ceskenoviny.cz) 
38 Vyjma předsedy I. Bartoše.  
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firmách (Petr Nečas, 2010). Nad její podobiznou bylo napsáno: „Kauza Nagyová a zneužití 

rozvědky“.  

Před J. Nagyovou byla prázdná sedačka s nápisem: „Nějaký lump třeba z vašeho 

města“. To má poukázat na snahu Pirátů bojovat proti korupci a stát na straně občanů. 

V popředí polepu na autobusu stál předseda Pirátů I. Bartoš a „dohlížel“ na sedící politiky. 

Tato drobnost má také svůj vzkaz a důvod. Všichni politici spojení s nějakou kauzou sedí 

na sedačce vězeňského autobusu, jejich výraz ve tváři je poněkud neveselý. Před nimi stojí 

I. Bartoš, který má za opaskem obušek a upřeně hledí na všechny sedící.  

Poslední zmíněnou osobou je J. Nagyová, z výčtu tohoto pořadí to může působit 

tak, že její zobrazení na boku autobusu mělo nejmenší váhu/dosah. Ovšem opak je 

pravdou. Sama J. Nagyová se postarala o medializaci Pirátského autobusu, a to tím, že se 

obrátila na soud s návrhem předběžného opatření, aby Piráti odstranili její podobiznu 

z vězeňského autobusu. Expert Jakub Horák komentoval počínání J. Nagyové slovy: „Bod 

zlomu přišel ve chvíli, kdy Jana Nečasová (Nagyová) požadovala u soudu, aby byl její 

portrét odstraněn z volebního autobusu. Ten autobus připomínal nevyřešené kauzy a ona 

byla názoru, že tam nepatří. Jenže voliči také mají svůj názor a evidentně jim nepřišlo 

normální, že úřednice na vládě dostala darem kabelky za deset milionů korun. Kauza se 

zalíbila i médiím a tohle byl ten bod zlomu. Jana Nečasová je největší dobrovolník pirátské 

kampaně, obrovsky nám pomohla.“ (Kilberger, 2017). Sama se tedy postarala o upoutání 

pozornosti k vězeňskému autobusu a Pirátům celkově. Soud návrhu předběžného opatření 

nevyhověl, proto Piráti mohli celou republiku objíždět i s podobiznou J. Nagyové.  

Piráti na svých webových stránkách psali o plánu cesty jejich autobusu. Dále na 

facebookovém profilu Pirátským busem napříč republikou! informovali o aktualitách, 

sdíleli fotky, komentáře i videa. Na webových stránkách dokonce uvedli telefonní kontakt, 

který volajícího spojil přímo s vězeňským autobusem. Zájemci o osobní střetnutí byli tedy 

velmi dobře informování o pohybu autobusu a plánu cesty.  

 

5.2.3.2	Piráti	na	vodě	
 

Autobus nebyl jedinou „atrakcí“, kterou Piráti ve své předvolební kampani využili. 

Jelikož se jedná o pirátskou stranu, jako „správní“ piráti vypluli za svými voliči po řece. 

Výjimečná není pouze loď samotná, kterou pohání solární energie, ale také cesta, kterou se 

Piráti k lodi dostali. Na serveru Hithit.com spustili kampaň, v níž žádali své příznivce o 

finanční pomoc, aby mohli „doplout do Sněmovny“ (Pirátská plavba do Sněmovny, 2017). 
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Celkem Piráti na svůj projekt žádali 350 tisíc korun od svých příznivců, během sbírky se 

ukázalo, že příznivci strany mají zájem, ale nejen o samotnou plavbu, ale také o to, 

podpořit Piráty celkově. Proto se Pirátům na hithitu podařilo vybrat dvojnásobek 

požadované částky39, dohromady 743 579 korun. Celkem přispělo 1 079 osob, přičemž 

největší počet dárců spadal do skupiny příspěvek 100 korun, kdy za tuto dotaci nedostal 

dárce žádnou „odměnu“. Ovšem Pirátům se podařilo získat i dárce větších částek. Všech 

10 „odměn“ Kapitán nafukovací lodi (celá Morava) bylo vyčerpáno, přičemž výše dotace 

činila 25 tisíc korun.  

Projekt tedy získal potřebnou podporu na serveru a díky tomu mohla Pirátská loď 

17. 7. 2017. vyplout na měsíční pouť po Labi a Vltavě. Díky velkému množství vybraných 

peněz mohli Piráti uskutečnit akci i na místech, kde se loď po řece nedostane. Řešení 

poskytla nafukovací pirátská loď.  

Součástí projektu na stránkách hithit.com je i propagační video, ve kterém Piráti 

vysvětlují, proč projekt spustili a jak si představují akce, které se svou lodí uspořádají. 

V tomto videu vystupuje kandidátka Dana Balcarová, která hovoří o tom, že: „Piráti 

nebudou po republice jezdit kamionem nebo starým autobusem…“ (Pirátská plavba do 

Sněmovny, 2017). Z toho lze vyvodit závěr, že v červnu (vytvoření projektu na 

hithitu.com) ještě Piráti nepočítali s tím, že bude existovat nějaký vězeňský autobus. To 

potvrzuje i R. Holomčík, jenž v rozhovoru řekl, že autobus se vymyslel během týdne a 

ihned vyjel.  

Zatím co vězeňský autobus byl polepen poměrně provokativními motivy, loď plula 

poněkud na jiné vlně. Na jejích bocích byly vidět pouze vlajky s logem pirátů a solární 

panely, které loď poháněly. Cílem plavby bylo představovat Pirátský program černé na 

bílém. Jak sám předseda strany říká, mělo se jednat o akce zábavnějšího typu (koncerty i 

akce pro děti). Kdokoli měl zájem, mohl si loď uvnitř prohlédnout. Celá plavba a akce 

v přístavech se nesly spíše v uvolněnější atmosféře, jelikož Piráti, jak sami řekli, chtěli 

přispět pohodovou atmosférou, která k létu patří. Loď nepůsobila tak vyzývavě jako 

vězeňský autobus a přestože by k pirátům pasovala více, do volebního spotu Piráti vybrali 

vězeňský autobus. Také v tisku bylo věnováno více pozornosti autobusu než lodi.  

 

                                                
39 Dle podmínek hithit.com se musí během 45 dnů nasbírat požadovaná částka pro daný projekt. Pokud 
projekt nezíská dostatečnou podporu a zakladatelům se nepodaří dosáhnout stanovenou hranici, celý projekt 
se zruší a peníze se vrátí dárcům zpět. 
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5.2.3.3	Koncerty	
 
V rámci kontaktní kampaně Piráti pořádali i koncerty, které v některých případech 

doplnily pirátskou solární loď, jindy zase cestu vězeňského autobusu. Akce nesla název 

„Pirátská Free Ride Tour“, v rámci turné se konalo 12 koncertů v 10 městech, z nichž 

v každém vystoupil předseda Pirátů I. Bartoš. Vzhledem ke složení interpretů toto turné 

cílilo převážně na mladší posluchače/voliče, ale koncerty byly přístupné všem bez rozdílu 

zdarma. Nabídku vystoupit na tomto turné, a podpořit tím Českou pirátskou stranu, přijal 

James Cole, Messenjah, Jan Vrobel (GnostaG), Selector Boldrik, Vůdůkrů a Rastafari DJ’s 

(Pirátská kampaň stojí na dobrovolnících, přidejte se, 2017). Výše uvedená skladba 

účinkujících opravdu vypovídá o tom, že akce cílily převážně na mladší voliče. Oproti 

tomu například akce spojené se solární lodí byly více zaměřené na rodiče s dětmi. Kromě 

prezentace politického programu strany byly připraveny i atrakce pro děti, jako jsou 

trampolíny nebo divadlo pro děti.  

O všech koncertech byli zájemci informování primárně prostřednictvím 

facebookové stránky. Piráti vytvořili speciální facebookovou událost (stejně jako v případě 

plavby solární lodi a cesty vězeňského autobusu), na které sdíleli plán turné, fotky 

z uplynulých koncertů a aktuální informace.  

 

5.2.3.4	Voličské	průkazy	
 
V rámci předvolební kampaně pomáhali Piráti při vystavení voličského průkazu. 

Rozhodli se takto bojovat proti slabé volební účasti. Je důležité uvědomit si, že pirátské 

strany obecně cílí na mladší voliče, do skupiny jejich voličů rozhodně patří studenti 

vysokých i středních škol. Převážně studenti vysokých škol často studují mimo svou 

adresu trvalého bydliště, což pro ně znamená, že pokud se chtějí účastnit volby, musejí 

opustit město svého studia. Pro řadu studentů to může znamenat značnou překážku a raději 

se rozhodnout voleb neúčastnit.  

Piráti si tuto skutečnost uvědomili a rozhodli se bojovat o voliče, kteří by volit nešli, 

jelikož to pro ně znamená překážku někdy nákladné cesty domů. Proto připravili stanoviště 

u vysokých škol v Praze, Plzni, Brně a Olomouci, kde zájemcům vyřizovali voličské 

průkazy. Zájemci vyplnili formulář, zároveň byl všude přítomný notář, který provedl 

ověření podpisu. Žádost byla zdarma a o celý proces se postarali Piráti, voličům pak přišel 

na uvedenou adresu potřebný voličský průkaz. Akce probíhala od 1. do 10. 10. a v Praze 

dne 5. 10. se jí účastnil i předseda Pirátů, který rozdával formuláře k vyplnění. Jednalo se 
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tak o další místo, kde se voliči mohli s předsedou setkat. Navíc se I. Bartoš zapojil do 

práce a žadatelé mohli vidět, že se přímo účastní vyřizování formulářů a není pouhou tváří 

strany, která se na chvíli objeví, nechá se vyfotit a zase zmizí (Sadílková, 2017).  

Na celou akci upozornili na Facebooku pomocí vytvořené události, kde byly 

vypsány místa stánků a konkrétní časy. O tom, že cílili převážně na studenty vysokých 

škol, vypovídá fakt, že všechny stánky stály před kolejemi univerzit. Kolik procent hlasů 

jim tato akce přinesla není možné zjistit, ale zájem o voličské průkazy byl poměrně velký. 

Piráti na svých stránkách píší o necelé tisícovce vyřízených průkazů.  
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6.	Sociální	sítě	v	předvolebních	kampaních	
 

Sociální sítě již nevyužívají pouze mladší generace občanů, naopak Facebook, 

Twitter, YouTube a Instagram patří do života stále většího okruhu lidí. Proto se využívání 

sociálních sítí nevyhnulo ani politickým kampaním. Prezidentská kampaň Baracka Obamy 

roku 2008 byla přelomová právě díky užití nového komunikačního kanálu, jakým sociální 

sítě jsou (Renfree, M. 2016). Experti na volební kampaně pochopili, že ve vlnách těchto 

sítí se skrývá spousta možností. Obrovský počet uživatelů představuje nezanedbatelný 

počet možných voličů, navíc skupina tradičních nevoličů ve věku 18–35 let je na 

sociálních sítích zastoupena nejvíce (Vesnic-Alujevic, 2013. s. 26). Skrze tato média 

mohou politické strany voliče oslovit, udržovat s nimi kontakt na denní bázi a nakonec je 

přinutit jít k volbám. Výhodou je i rychlost, jakou mohou na sociálních sítích politické 

strany a kandidáti reagovat na nové situace. Profily kandidátům a stranám v dnešní době 

spravuje tým pracovníků. Ovšem často přispívají i samotní kandidáti a takové příspěvky 

mívají větší odezvu.  

Na sociálních sítích se také soupeří o nerozhodnuté voliče. Emoce jsou zde silným 

prvkem, strany se snaží ve voličích vyvolat pocit toho, že i oni mají zájem o to, aby 

vyhráli. K tomu používají diskuse pod vhodně zvoleným sdíleným odkazem. Marek 

Prchal, který pracuje pro ANO, dodává tento komentář: „Jakmile se setkají dva tábory, v 

našem případě zastánci dvou politických stran, stačí lidi popíchnout, aby začali 

diskutovat.“ (Kůsová, 2013). Na voliče má vliv jeho okolí a přátelé. A právě na sociálních 

sítích toho o svých přátelích najdeme poměrně dost. Proto i stánky, které přátelé sdílejí, 

uživatele mohou ovlivnit v případě otázky, koho volit.  

Silnou zbraní je i velmi konkrétní míření reklamy na internetu. V případě 

Facebooku je možno nastavit téměř nespočet parametrů, dle kterých se bude uživatelům 

reklama (kampaň) zobrazovat. Je možno nastavit věkové rozpětí,40 dále lze reklamu cílit 

dle okruhu zájmů jednotlivého uživatele. Zadavatel reklamy může přesně zvolit konkrétní 

město, v němž se bude reklama zobrazovat, dále si zvolí, jestli se reklama bude uživatelům 

zobrazovat jako banner nebo bude vypadat jako sponzorovaný příspěvek uprostřed feedu 

uživatele. Internetový prostor vytváří možnost velmi specifického cílení na 

zákazníka/voliče, což je možné díky datům, která o každém uživateli sbírají společnosti 

(Google, Facebook, Seznam atd.), veškeré informace si ukládají. Taková data jsou 

                                                
40 Strany tedy nemusí reklamu cílit na občany, kteří ještě nedisponují hlasovacím právem.  
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označována jako big data.41 Příklad cílení reklamy na Facebooku v uvedl J. Horák42 

v rozhovoru pro neovlivni.cz: „Dnes je klíčem v komunikaci na sítích ukazovat lidem to, co 

je oslovuje. Například v kampani srdcebijevlevo.cz pro ČSSD jsme ukazovali lidem, kteří 

přistupují na internet z Ostravska, případně mají na sociálních sítích uvedeny důlní 

podniky jako zaměstnavatele, informaci o plánu vlády zajistit horníkům předčasný odchod 

do důchodu. Tato informace zajímá je, ale nezajímá například studenta z Prahy. Ukazovat 

to studentovi z Prahy je ztráta peněz a marnění jeho časem.“ (Bastlová, 2017).  

Politické strany mohou na různých místech republiky vytvořit velmi konkrétní 

reklamu, která voliče osloví. Sociální sítě se stávají důležitým komunikačním kanálem ve 

volebních kampaních43 a některé české politické strany a hnutí si tento fakt uvědomily 

a začaly je v kampaních používat. V kampani před předčasnými volbami do PS roku 2013 

bylo výrazné nové politické hnutí ANO. Na jeho kampani pracovala americká agentura 

Penn Schoen Berland (PSB), která nepůsobila v Česku poprvé. Již roku 2006 PSB 

pracovala pro ČSSD. Ve spojení s českou společností Campaigns, jež vedla prezidentskou 

kampaň Karla Schwarzenberga, tvořila velmi silný a zkušený tým, který čerpal 

z průzkumu voličských preferencí. ANO bylo výrazné na sociálních sítích, o něž se staral 

Marek Prchal. „Ze zhruba 11 tisíc fanoušků, které měla strana ještě v půli srpna, se hnutí 

podařilo vyšplhat až na 68 tisíc fanoušků, přičemž posledních 42 tisíc hnutí získalo za 

říjen. V této době nabíralo hnutí i 2 tisíce fanoušků za den, což je stejně jako ODS za celou 

dobu kampaně.“ (Králová a Komínek, 2014. s. 153). Hnutí mělo reklamu na YouTube, ve 

vyhledávačích (Google, Seznam), používalo display bannery, platilo cílené reklamy na 

Facebooku a celá online komunikace byla pro hnutí zásadní (Králová a Komínek, 2014. s. 

156).  

Naopak strana, která roku 2013 téměř nevěnovala pozornost komunikaci na 

sociálních sítích, byla KSČM. Pouze někteří kandidáti využívali k propagaci své osobní 

účty. V průběhu kampaně nebyla založena žádná oficiální facebooková stránka KSČM, 

nepoužívali video reklamu ani reklamu v internetových vyhledávačích (Pazourek, 2014, s. 

164).  

                                                
41 „Tímto termínem se označuje souhrn velkého objemu dat (terabyty dat) z různých zdrojů a databází, bez 
jednotné struktury, a jejich následná analýza. Zdroji těchto dat mohou být například sociální sítě, klientské 
databáze, e-shopy apod. Cílem analýzy těchto dat je vytvořit model chování, typický pro specifické skupiny 
zákazníků a následně jejich oslovení“ (Big data, 2018). 
42 Jednalo se o kampaň krajských voleb 2016, kdy J. Horák krátce spolupracoval s ČSSD. 
43 Kampaně jednotlivých stran samozřejmě nestojí na sociálních sítích. Ty ale mohou hrát důležitou roli a 
jejich význam v kampaních do budoucna jistě poroste.  
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6.1 	Sociální	sítě	před	volbami	do	PS	2017	
 
Strana KSČM si uvědomila nutnost věnovat pozornost sociálním sítím a začala být 

na Facebooku aktivnější. Jejich aktivita spočívala v četnosti přidávání obsahu na svou 

stránku. V tomto ohledu byla KSČM nejaktivnější stranou ze všech, ovšem hodnota 

příspěvků byla poměrně slabá. Druhý nejmenší počet fanoušku v kombinaci s nezajímavou 

aktivitou na stránkách znamenal pro KSČM nejmenší interakci44 mezi fanoušky. Velkým 

počtem nových příspěvků na své stránce se prezentovala také Česká pirátská strana, ale 

v jejich případě byla interakce výrazně vyšší. V tomto ohledu byli třetí nejúspěšnější 

stranou na Facebooku, umístili se za SPD a TOP 09.45  

 
Obrázek č. 5: Fanouškovská aktivita 

 
Zdroj: http://www.m-journal.cz/cs/studie--aktivita-politickych-stran-na-facebooku-

pred-volbami__s288x13262.html  
 
Ke dni 10. 10. 2017 měl nejvíce fanoušků Tomio Okamura – SPD, necelých 

270 000. Piráti se s celkovým počtem 97 763 umístili na čtvrtém místě za TOP 09 a ANO. 

Ovšem Česká pirátská strana se stala nejúspěšnější v získávání nových fanoušků46, 

v období od 1. 9. do 10. 10. 2017 získala necelých 20 000 nových fanoušků, což je téměř 

trojnásobek oproti druhému nejúspěšnějšímu v této kategorii. Tím byl Tomio Okamura – 

SPD (Studie: Aktivita politických stran na Facebooku před volbami, 2017). Velké zisky 
                                                
44 Počet likes, komentářů nebo sdílení.  
45 Hodnoty byly měřeny od 10. 9. do 10. 10. 2017. Daniel Prokop, autor výzkumu agentury Media, řadí 
Piráty mezi tři nejsilnější strany na sociálních sítích (Devadesátka ČT24).  
46 Také před volbami do PS roku 2013 byli Piráti na svém Facebookovém účtu poměrně úspěšní. Na konci 
kampaně měli kolem 52 000 fanoušků, což znamenalo, že se po TOP 09 a ANO stali třetí nejúspěšnější 
stranou v tomto ohledu. V posledních dvou týdnech před volbami získali Piráti téměř 10 000 nových 
fanoušků, lépe ne tom bylo pouze ANO, které získalo přes 15 000. Piráti využili mobilizační potenciál 
Facebooku a na jejich profilu se hojně diskutovalo (6 711 komentářů a 3 800 odpovědí) (Štětka, V. online).  
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nových fanoušků na Facebookových stránkách Pirátů pravděpodobně souvisí i se zvýšenou 

aktivitou Pirátů na stranickém profilu v období těsně před volbami. Obecně jsou strany 

nejaktivnější v polovině týdne (Cibulka a Novotná, 2017).  

 

Obrázek č. 6: Zisky nových fanoušků těsně před volbami 

 
Zdroj:  http://www.m-journal.cz/cs/studie--aktivita-politickych-stran-na-facebooku-

pred-volbami__s288x13262.html  

 

Dle výzkumu47 měli Piráti na svém Facebookovém profilu téměř 10% podíl 

negativní kampaně a vymezování se vůči ostatním stranám. To je nejvíce ze všech 

kandidujících stran. V této kategorii se na druhém místě umístila KSČM s 8,88 %. Naopak 

nejméně negativních aktivit na Facebooku bylo možné vidět u KDU-ČSL (1,14 %) a ANO 

(2,17 %). Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, s výsledky analýzy nesouhlasí: 

„Nemyslím si, že bychom šli cestou negativní kampaně. Ta kampaň je naopak pozitivní. Je 

to kampaň za vymahatelnost práva, kampaň za to, aby se korupční kauzy vyšetřovaly, 

kampaň za nezávislost justice. My se celou dobu snažíme vysvětlovat svůj program, a i na 

tom autobusu je zadní strana, která se věnuje programu Pirátská strany do voleb.“ 

(Cibulka a Novotná, 2017).  

Piráti obecně hovoří o tom, že jejich kampaň nebyla negativní. Ani vězeňský 

autobus, nejvýraznější část kontaktní kampaně, nepovažují za negativní kampaň. Jelikož 

celou svou kampaň za negativní nepovažují, nemohou ani souhlasit s výsledkem 

průzkumu, který ukazuje, že vedli nejvíce negativní kampaň na sociálních sítích. 

                                                
47 Výzkum, který vedl Miloš Gregor z Katedry politologie FSS Masarykovy univerzity, zkoumal příspěvky 
za období od 1. 9. do 13. 10. 2017, hodnotil celostátní i krajské profily stran.  
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Rozhodně je v celé kampani možno najít prvky negativní kampaně, ale Piráti to budou 

pravděpodobně popírat. Radek Holomčík, 2. místopředseda strany, v rozhovoru popřel, že 

by vedli negativní kampaň. 

Piráti dále na svém profilu častěji sdíleli vlastní program a osobní život. Naopak se 

vůbec nevěnovali rodinné politice (0 %) a velmi málo jejich příspěvků věnovalo pozornost 

mzdám (0,14 %), zdravotnictví (0,28 %), energetice (0,43 %) a migraci (0,43 %). Ostatně 

migraci nevěnovaly pozornost ani další politické subjekty, kromě KSČM (4,23 %) a SPD 

(12,8 %). Téma migrace přestalo přitahovat pozornost médií, čímž začalo ztrácet na 

aktuálnosti mezi voliči, a proto ani pro politické strany nebyla migrace příliš aktuální. 

Výjimkou je SPD, pro kterou byla migrace hlavní myšlenkou kampaně. Obecně se 

tématem48, které nedostalo velkou pozornost ani u jedné strany, stala energetika (Cibulka a 

Novotná, 2017).  

 

Obrázek č. 7: Negativní příspěvek na Facebooku  

 
Zdroj: Bartoš, (2017). https://www.facebook.com/ivan.bartos.37  

 

Česká pirátská strana má také oficiální instagramový profil s názvem Piráti.cz, 

ovšem zde nejsou tak aktivní jako na Facebooku. Mají poměrně málo příspěvků (54) i 

sledujících (4 225). Faktem je, že Instagram politické strany příliš nevyužívají. 

Nejúspěšnějším politikem na Instagramu je Dominik Feri (téměř 85 000 sledujících), ale 

                                                
48 Mezi témata patřila nezaměstnanost, sociální politika, rodinná politika, politický systém, kultura a sport, 
ekonomika, zdravotnictví, korupce, doprava, energetika, migrace, vlastní program, životní prostředí 
a zemědělství, povolební vyjednávání, zahraniční politika (mimo EU), školství a věda, EU, negativní kampaň, 
osobní život, mzdy a jiné.  
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v tomto případě se jedná o osobní profil politika, nikoli celé strany. Profil TOP 09 má přes 

3 000 sledujících. Piráti jsou také na Twitteru, zde jsou poměrně úspěšnější. Přestože jsou 

obecně všechny politické strany na Twitteru úspěšnější než na Instagramu, v Česku se 

Twitter mezi uživateli neuchytil tak jako v USA nebo v UK.  

Kromě výše uvedených sociálních sítí Piráti fungují i na YouTube, kde zveřejňují 

videa. Nejsledovanějším videm na profilu CeskaPiratskaStrana se stal předvolební spot49 

pro kampaň do PS roku 2017. Video se jmenuje Piráti: Pusťte nás na ně. Všichni 

nekradou! A vidělo ho necelých 100 000 uživatelů. V tomto spotu je věnována velká 

pozornost vězeňskému autobusu, kterým Piráti objížděli republiku. Předseda Pirátů v klipu 

hraje na akordeon a spolu s dalšími spolustraníky zpívá píseň o tehdejší vládě se 

zaměřením na korupční jednání politiků. Divák lehce pochopí, že Piráti zpívají o A. 

Babišovi, část textu písně zní: „Všichni kradou povídal, opakoval 4 roky. Jenom k tomu 

nedodal, že mezi ně patří taky…“. Během této sloky místopředseda strany Jakub Michálek 

přepisuje ceduli s názvem Čapí hnízdo na Dotační hnízdo. V pozadí je vidět podobizna 

stavby Čapího hnízda. I toto video by se dalo zařadit pod negativní kampaň, kterou Piráti 

vedli (Piráti: Pusťte nás na ně. Všichni nekradou!, 2017). 

Piráti na svém YouTube kanálu sdílejí kromě předvolebních spotů také záznamy 

z tiskových konferencí, různé rozhovory a apely. Kromě předvolebního spotu pro volby 

2017 vytvořili Piráti také sérii animovaných videí, ve kterých ve zjednodušené formě 

prezentují své názory k některým ze 20 bodů svého programu. 

  

                                                
49 Na rozdíl od předvolebního videa pro volby do PS 2013, které je také umístěno na YouTube kanálu Pirátů, 
bylo video pro rok 2017 mnohem úspěšnější. Video z roku 2013 mělo pouze 36 000 zhlédnutí.  
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7.	Složení	volebního	týmu	a	rozpočet	kampaně	
 
Období předvolební kampaně je pro politické strany velmi náročná doba. Každá z 

nich se snaží o co nejlepší výsledek ve volbách. Aby se úspěch dostavil, musí strana 

v předvolební kampani oslovit dostatečně velký počet voličů. Za tímto účelem se 

v politických stranách utvářejí větší či menší volební týmy, které se kampani naplno 

věnují. Každá strana vede předvolební kampaň odlišně a liší se i volební týmy různých 

politických subjektů. Postupem času se vyvinul jakýsi obecný model složení volebního 

týmu, přičemž při této struktuře by volební tým měl dokázat kampaň řídit. Ovšem jedná se 

o individuální přístup a velmi záleží na jednotlivých členech daného týmu. Každý může 

být zvyklý pracovat trošku jinak, a tím se pak může lišit i struktura takového volebního 

týmu.  

Politické strany, které se opakovaně a úspěšně účastní voleb, mohou mít snadnější 

práci při vytváření svého volebního týmu. V takových případech již vědí, které oddělení 

jak funguje a kolik je v něm potřeba pracovníků, jaké mají pravomoci a jak komunikují 

s dalšími částmi týmu.  

 Strany mohou dlouhodobě spolupracovat s externími firmami a specialisty 

v daných oborech, zároveň straničtí členové mají vlastní zkušenost s volební kampaní. 

Neparlamentní a nové strany mohou být znevýhodněny v oblasti financí. Účast v PS a 

Senátu znamená pro politickou stranu finanční příjem, který může na kampaň využít. 

Tradiční masové strany mohou těžit ze zázemí straníků, kteří působí v krajích (Králová, 

2014 s. 54). 

Nejdůležitějším členem týmu je volební manažer, kterým může být stranický 

funkcionář nebo osoba zvenčí (externista). V kompetenci volebního manažera nejsou 

politická rozhodnutí, jeho úkolem je připravit a zajistit chod celé kampaně. Je nutné, aby se 

orientoval na politickém poli a znal volební systém. Pravou rukou volebního manažera je 

šéf volebního štábu, ten koordinuje činnost přímo na místě, je tedy prostředníkem mezi 

týmem a volebním manažerem. Často i tuto funkci vykonává sám volební manažer 

(Pavlová a Matušková, 2012, s. 165). 

Dalším důležitým článkem je finanční oddělení týmu, které je tvořeno pokladníkem 

(odpovídá za finanční transakce) a právníky. Následuje analytické oddělení, jež 

zpracovává získaná data během kampaně, testuje témata a o všech zjištěních informuje 

další členy týmu. Tým pak hodnotí to, jak si jejich strana/kandidát stojí, a mohou 

navrhnout změny ke zlepšení (Pavlová a Matušková, 2012, s. 165). 
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Tiskový mluvčí, mediální analytici a odborníci na nákup reklamy společně utvoří 

mediální tým. V dnešní době jsou velmi důležitými členy týmu také odborníci na 

internetovou prezentaci strany/kandidáta a profesionálové na spravování sociálních sítí. 

Internet se využívá k online aktuálním informacím, ale i k organizování dobrovolníků 

(Pelosi, 2007, s. 60–65). Přípravu mítinků, lokálních akcí a autobusového turné má na 

starosti organizační tým, jenž má dále za úkol vyrábět a distribuovat materiály v rámci 

kampaně.  

Na našem území se v kampaních začíná již využívat i práce dobrovolníků, která je 

například v USA jedním ze základních kamenů kampaně. Jedná se o jinou politickou 

kulturu, která se těžce přenáší. Velký vliv na to má politický systém, přičemž většinový 

volební systém přispívá k větší personifikaci voleb. V České republice práce na 

dobrovolnické bázi také funguje, ovšem nedosahuje takových rozměrů (Králová, 2014, s. 

67). 

Dobrovolníky se do předvolební kampaně strany snaží zapojit z toho důvodu, že 

kapacita členů strany jednoduše nestačí. Strany získávaly dobrovolníky skrze kontaktní 

formulář na webových stránkách, jednotlivé kontakty následně zasílaly svým krajským 

koordinátorům. Strana Zelených (SZ) byla v získávání dobrovolníků poměrně úspěšná. 

Špatně si nevedlo ani hnutí ANO, které jakožto nová strana díky svému protestnímu 

potenciálu nemělo problém získat dobrovolníky, kteří by se nestyděli spojit se s touto 

stranou.50 SZ přišla s nápaditým heslem „Kampaň jste VY“. Jednalo se o krátké video, ve 

kterém strana jmenovala způsoby, jimiž je možné se do kampaně zapojit. Zelení využili 

zkušenosti svých německých zelených kolegů (ti měli větší zkušenosti s prací 

dobrovolníků) a vyvinuli možnost, která nabízela zájemcům způsoby, jak se do kampaně 

zapojit. Celkově měli zelení 12 tisíc podporovatelů a stovky dobrovolníků (Králová, 2014, 

s. 70). 

Strana KDU-ČSL vsadila na osvědčenou praxi s názvem Akce ploty, kdy 

podporovatelé strany vyvěšovali na své ploty zdarma billboardy, aby dali najevo podporu 

straně. 

V kampaních hraje zásadní roli čas a načasování. Poslední čtyři týdny před volbami 

bývají označovány jako horká fáze kampaně51. Aktivity se připravují na bázi týdenního 

                                                
50 Jelikož se jednalo o nově vzniklé hnutí, nemělo ANO tak početnou členskou základnu a práce 
dobrovolníků pro hnutí byla velmi důležitá.  
51 Horká fáze kampaně – „je zpravidla spojena s posledními 2–4 týdny kampaně, kdy obvykle padají morální 
limity a naplno se rozjíždí negativní kampaň. Útoky bývají anonymní. V této fázi kampaně vyrážejí do ulic 
kandidáti a angažovaní podporovatelé. Je vnímán jako poslední fáze kampaně.“ (Halada, 2015, s. 41). 
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plánu, denního plánu a ke konci kampaně i na hodinovém plánu (Pavlová a Matušková, 

2012, s. 165). 

V kampaních jsou stále častěji využívání političtí konzultanti. Mají za úkol 

připravovat předvolební průzkumy, analyzovat výzkumy veřejného mínění a nastavit 

strategii kampaně. Političtí kandidáti si najímají odborníky na vylepšení image a mediální 

trenéry. Ti kandidáty připravují na televizní debaty a kontakt s médii. Šíře záběru externích 

konzultantů se stále zvětšuje. Jelikož nejsou straníky, tak vidí situaci v jiném světle. 

Dlouhodobě se specializují na svou činnost a v oblasti kampaní mají více zkušeností než 

političtí straníci. A. Matušková a B. Petrová vymezily činnost politického poradce takto: 

„Politický konzultant je buď stranou najatý jednotlivec či celá firma, která je za svou 

činnost placená na základě jasně stanovených a definovaných smluvních podmínek. 

Pracoval na více než jedné volební kampani. S klientem udržuje čistě profesionální styk. 

Nabízí rady a služby jako mediální poradenství, analýzy a výzkumy, fundraising52 či 

obecné strategické rady. Není to ani přítel kandidáta či strany, ani lobbista.“ (Pavlová a 

Matušková, 2012, s. 172).  

Směrem k politickým konzultantům se často valí kritika ohledně toho, že podceňují 

stranické hodnoty a roli ideologie. Konzultanti se považují za úspěšné podle počtu 

vyhraných voleb. Hovoří se také o fenoménu globalizace politických kampaní, což 

způsobuje to, že jsou si kampaně navzájem velmi podobné. Konzultanti se mnohdy 

posunují od strany ke straně napříč volbami.  

	
7.1	Složení	týmu	–	Piráti	

 
Volební štáb Pirátů by se dal rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou klíčoví 

lidé v rámci strany. Jednalo se o republikové předsednictvo: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, 

Vojtěch Pikal, Martin Šmída a Mikuláš Peksa. Ředitel mediálního odboru byl Mikuláš 

Ferjenčík, důležitou roli hráli také krajští koordinátoři53 a krajští lídři. Míra autonomie 

jednotlivých krajů byla poměrně velká. Radek Holmčík (2. místopředseda strany a lídr 

Jihomoravského kraje) v rozhovoru hodnotil autonomii krajů takto: „Bylo pozitivní, že 

jsme měli v podstatě autonomii. Samozřejmě byla zde celostátní linka, kterou bylo nutné 

dodržovat. Ale kraje měly ve svých aktivitách volnou ruku (dle svých vlastních možností). 

                                                
 
 
53 Program krajských koordinátorů spustili Piráti na konci roku 2016. Koordinátoři byli placeni jako 
zaměstnanci na plný úvazek a měli za úkol koordinovat dobrovolníky.  
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Samozřejmě to bylo řízeno, nebylo to tak, že Praha by nevěděla, co dělá Brno. Ale byla to 

v podstatě spíše určitá supervize než řízení. Nemohli jsme udělat něco v rozporu s hlavní 

myšlenkou kampaně, ale jinak jsme měli poměrně volnost v každém kraji. Ovšem kraje se 

lišily, jelikož například Zlínský kraj měl menší realizační tým. To znamenalo, že byli lehce 

omezeni ve svých možnostech, proto více využívali prostředky z celostátní kampaně.“ 

(rozhovor s R. Holomčík).  

Druhou skupinu tvořili čtyři klíčoví lidé mimo stranu. Stratég kampaně Jakub 

Horák, volební manažer Štěpán Štrébl54 a jeho asistent Jiří Hoskovec a PR konzultantka 

Karolína Sadílková (ta se po volbách stala PR manažerkou a tiskovou mluvčí strany). Tito 

lidé byli zaměstnání na full-time a za svou práci pobírali mzdu. V neposlední řadě byli pro 

kampaň důležití dobrovolníci, kteří by se dali rozdělit do dvou skupin, první skupinu 

tvořili klasičtí dobrovolníci a druhou expertní dobrovolníci, ti dodávali odborné služby 

zadarmo nebo za výrazně menší peníze, které by dostali v běžném obchodním styku. 

Jednalo se o Josefa Havelku, Otu Klempíře (psal texty do klipu Pirátů) a různé obchodní 

společnosti, které dodávaly tisky nebo pomáhaly na Freeride Tour.  

Jakub Horák navázal spolupráci s výše zmíněným Josefem Havelkou, který přivedl 

tým z agentury Perfect Crowd a společně se pustili do analýzy značky. Na Facebookové 

stránce analyzovali veškeré interakce za poslední tři roky a snažili se odhalit to, co vlastně 

lidé od Pirátů chtějí. „Když jsem tu analýzu viděl, bylo jasné, že pro voliče Piráti 

představují toto. Ta strana vzešla zespoda, má osmiletou historii, to je třeba v komunikaci 

respektovat. Když tedy volební manažer přišel s nápadem pirátského autobusu s obrázky 

politiků, nebránil jsem se tomu. Věděl jsem, že je to strategicky správně,“ komentoval 

přístup J. Horák v rozhovoru pro markething.cz (Kilberger, 2017).  

O online reklamu se starala kreativní agentura AdHackers. Ředitelem agentury je 

Jan Řehák, který spolupráci s Piráty považoval za užitečný společenský čin55: „Vstřícnost 

naší nabídky odrážela naše sympatie k vizi, kterou Piráti mají. Jsme naladěni na stejné 

vlně a není nám cizí se společensky angažovat. Stejně jako oni cítíme povinnost postavit se 

za ideály svobody a bránit se probíhajícímu utahování šroubů.“ (Bartoš, 2017). Také 

předseda I. Bartoš si spolupráce s kreativní agenturou vážil a vyzdvihl fakt, že jsou stejně 

                                                
54 Když Piráti na začátku března představovali nového volebního manažera Š. Štrébla, tak sám Štrébl při 
úvodním proslovu řekl, že výsledek pod 10 % hlasů bude považovat za osobní neúspěch.  
55 Kreativní společnost AdHackers, s.r.o., dle Zprávy o financování volební kampaně inkasovala za služby 
poskytnuté Pirátům 100 000 Kč. Tato částka by se dala považovat za nízkou a sympatie kreativní společnosti 
k postojům Pirátů pravděpodobně byly skutečné.  
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„naladěni“. Ono „souznění“ panovalo ve vztahu k marketingovému expertovi J. Horákovi. 

Ten sám uvedl, že je pro něj důležité, aby v týmu bylo „souznění“.56 

Volební štáb na svém zasedání dne 6. 12. 2016 prezentoval cíle a podmínky 
úspěchu. Představil také rozdělení úkolů mezi volebním manažerem, analytikem a 
koordinátorem dobrovolníků (to vše pro počáteční fázi kampaně). Dále představil schéma 
organizace a řízení kampaně (obrázek č. 8.). 

 
Obrázek č. 8.: Organizace a řízení kampaně 

 
Zdroj: https://docs.google.com/presentation/d/1HVDrJg-

HT2CGuIkXLFVf1MEIytVBJj1jUT0FmUyr-7g/edit#slide=id.g19f87c6858_0_23  

7.1.1	Dobrovolníci	
 
Dobrovolníci byli pro Piráty v kampani velmi důležitými členy. Jelikož strana měla 

na kampaň nejmenší rozpočet ze všech stran, které nakonec překonaly 5 % hranici, musela 

hodně věcí pokrýt vlastními silami nebo právě dobrovolníky. Jak již bylo zmíněno výše, 

dobrovolníci fungovali na dvou liniích. Expertní dobrovolníci, kteří pomáhali straně 

především svými znalostmi a zkušenostmi, a linie klasických dobrovolníků, o něž se starali 

krajští koordinátoři. Dobrovolníci např. rozdávali v ulicích Pirátské listy a dle informací 

od Jakuba Horáka rozdali přes 600 tisíc listů (emailová korespondence s J. Horákem). Pro 

Piráty bylo velkou výhodou to, že se dobrovolníci nebáli spojit svůj obličej s Českou 

pirátskou stranou a jejich síť byla poměrně široká. Konkrétně při rozdávání Pirátských 

                                                
56 Právě osobní neshody vedly k ukončení spolupráce mezi J. Horákem a ČSSD v kampani roku 2016, kdy 
byl volebním manažerem europoslanec M. Poch.  
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novin dokázali Piráti spolupráci s dobrovolníky posunout na vyšší úroveň. Na svém webu 

spustili e-shopovou sekci, kde si lidé mohli objednat balíček kamelota, ten obsahoval 

tričko s logem strany a štos Pirátských novin. Lidé si za nákupní cenu mohli objednat tento 

balíček a zapojit se tak do kampaně. Nejen, že byli ochotní pracovat zadarmo, ale dokonce 

byli ochotni utratit peníze za to, aby se mohli participovat na předvolební kampani.   

Dobrovolníci nepracovali pouze v ulicích, ale i v prostoru sociálních sítí. Konkrétně 

to fungovalo tak, že Piráti vytvořili komunitní tým, který informoval uživatele Facebooku. 

Jednalo se o uživatele, kteří podporovali Piráty a byli ochotni jim na sociálních sítích 

pomoct. Piráti těmto dobrovolníkům poskytovali informace a argumentaci. Tito uživatelé 

následně na sociálních sítích vyvraceli nepravdy, které se o Pirátech psaly. Radek 

Holomčík v rozhovoru uvedl konkrétní příklad: „TOP 09 vypustila to, že my jako Piráti 

chceme lidové soudy. Což nebyla pravda. Náš návrh se týkal změny poměru soudců a 

„nesoudců“ v kárných senátech. My jsme k tomuto problému připravili argumentaci a 

odkazy na fakta, která tvrzení TOP 09 vyvracela. Tyto materiály jsme poskytnuli našim 

dobrovolníkům, kteří se na sociální síti pohybovali a pokud narazili na toto tvrzení, tak 

ihned argumentovali a odkazovali na skutečnost.“ (rozhovor s R. Holomčík). Tito 

dobrovolníci fungovali pod svým uživatelským účtem, neměli přístup k oficiálnímu účtu 

strany. Ve skutečnosti to tedy vypadalo tak, že v internetových konverzacích vyvraceli 

nepravdy o pirátech sami voliči, nikoli nějaký oficiální profil strany.  

Dále vyjadřovali dobrovolníci podporu straně prostřednictvím vyvěšených bannerů 

nebo polepů na svém automobilu. Jelikož tyto činnosti spadají ve zprávě o financování 

volební kampaně pod část druhou, tedy jinou bezúplatnou činnost poskytnutou 

kandidujícímu subjektu, všechny aktivity musí strana zaznamenat. Dobrovolníků, kteří 

vyvěsili banner, bylo celkem 930, polep na automobilu zvolilo 218 podporovatelů.   

Od svého vzniku se Piráti opírají o práci dobrovolníků. Před volbami do PS roku 

2017 tedy již měli jistý okruh dobrovolníků a postupně se přidávali další podporovatelé 

strany. Většina dobrovolníků se nabírala na sociálních sítích, ale při sociální interakci 

dokázali dobrovolníci nabírat další pomocníky. V první části kampaně, přibližně do 

května, nebyla kampaň Pirátů pouze o tom, prezentovat svůj politický program, ale snažili 

se nabírat co nejvíce dobrovolníků. Občané, kteří s Piráty sympatizovali, měli možnost 

přispět finančně nebo reálně vykonat nějakou práci, např. rozdávat Pirátské listy. O tom, že 

lidé byli ochotni přispět na realizaci kampaně, vypovídá fakt, že když Piráti spustili 

crowdfundingovou kampaň na serveru hithit.com, vybrali během prvních dvou dnů 

požadovanou částku 350 000 korun.  
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7.2	Rozpočet	na	kampaň	–	Piráti	
 
Strany měly poprvé nastavený finanční stop pro předvolební kampaň. Piráti 

si schválili57 návrh rozpočtu kampaně, který neplánoval překročit výši osm milionů korun. 

K 90milionové hranici se tedy ani nepřiblížil. Ze stran, které se dostaly do PS, byl rozpočet 

Pirátů na kampaň nejmenší (Švec, 2018). V návrhu rozpočtu volební kampaně zmiňují cíl 

překonat 10% hranici získaných hlasů. K dosažení tohoto cíle měla Pirátům pomoct 

kampaň, ve které ukážou kvalitní obsah a serióznost, jak sami v návrhu rozpočtu kampaně 

zmínili. Nejvíce prostředků rezervovali pro dobrovolnickou kampaň (přes 30 %), druhou 

nejnákladnější položku představovala online kampaň, zde počítali, že přibližně 70 % 

vydají na Facebookovou kampaň a 30 % jinde. Za správu sociálních sítí a tvorbu 

webového obsahu hodlali utratit maximálně 150 000 korun. Rozpočet dále počítal 

s náklady na outdoor, akce, kvantitativní a kvalitativní výzkumy, manažera a jeho 

asistenta, stratéga atd. (volební rozpočet).  

Dle výroční finanční zprávy utratili Piráti za kampaň 16 370 493 korun 

(zprávy.udhpsh.cz). V přepočtu na mandáty byli nejúspěšnější ze všech stran. Jeden 

mandát je stál 730 000 korun. Ze zprávy o financování kampaně vyplývá, že Piráti obdrželi 

peněžité dary ve výši 2 861 367 korun, přičemž největší podíl tvoří početná skupina 

drobných dárců. Hodnota jiných bezúplatných plnění je 4 641 220, sem patří např. vývěs 

banneru a polep na automobil (zprávy.udhpsh.cz). Seznam lidí, kteří se rozhodli Piráty 

podpořit tím, že na svůj plot vyvěsili jejich banner, je poměrně dlouhý. Na serveru 

hithit.com vybrali Piráti dvojnásobek původní částky, sbírka byla původně pouze na 

provoz solární lodi. Díky velké podpoře dárců mohli nechat vyrobit loď nafukovací, se 

kterou objížděli Moravu. Podporovatelé, dárci a dobrovolníci byli důležitým prvkem 

v předvolební kampani. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík se na pirátském webu vyjádřil 

takto: „Dary jsou pro Piráty zásadním zdrojem financí. V uplynulém roce jsme takto získali 

7,6 milionu, včetně bezúplatných plnění, kam spadají výlepy propagačních materiálů, 

vývěsy bannerů nebo polepy vozů. Především díky příznivcům jsme mohli vést kampaň, 

aniž bychom se komukoliv politicky a finančně zavázali. A tento způsob finančního 

fungování strany bychom rádi zachovali.“ (Ferjenčík, 2018).  

Transparency International označila kampaň Pirátů jako tu nejvíce transparentní ze 

všech kandidujících politických stran. Vzhledem k tomu, jak se Piráti snaží prosadit 

                                                
57 Schválení rozpočtu probíhalo dvakrát, nejprve návrh schvaloval republikový výbor a následně celostátní 
fórum. Schvalování probíhalo online na pirátském fóru.  
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transparentnost do politiky, bylo prvenství v tomto průzkumu pro stranu nutností 

(Transparentni volby, 2018).  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Kolik stál jeden mandát 

 
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2440180-piraty-vysel-mandat-

poslance-na-730-tisic-top-09-na-temer-11-milionu-urad-zverejnil  
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8.	SWOT	analýza	
 
Pomocí strategické analýzy bude proveden rozbor a hodnocení situace, ve které se 

Piráti nacházeli. SWOT analýza přehledně poskytne silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, jež se reálně Pirátům mohou stát.  

Piráti na svém fóru vyjadřovali podněty, poznatky a komentáře k situaci, ve které se 

jejich strana nachází. Na základě poskytnutých informací vytvořili SWAT analýzu. Níže 

uvedená analýza tedy není dílem autora této práce, ale produktem samotných Pirátů. To 

může být výhodou primárně při analýze slabých stránek. Sami Piráti ví nejlépe, co uvnitř 

jejich strany nefunguje, mají informace z první ruky a svou osobní zkušenost, která 

vnějšímu pozorovateli chybí.  

Jelikož analýza vznikla v průběhu roku 2016, je možno pozorovat pokrok, který 

Piráti udělali. Na svých slabých stránkách zapracovali a několik bodů by bylo možno 

z analýzy vymazat (po spuštění druhé části kampaně58). Jedná se o nekázeň a laxnost, 

improvizaci v kampaních, chybějící části programu, amatérismus, neobsazené organizační 

pozice a nezvládání vnitřní agendy. Piráti pojali svou kampaň profesionálně, zaměstnali 

odborníky (Jakub Horák, Karolína Sadílková, atd.) nebo se s nimi radili v oblasti 

marketingu a komunikace (Josef Havelka, Oto Klempíř, atd.). Nechali si vypracovat 

několik průzkumů, primárně jim pomohl první z nich, který provedla agentura Perfect 

Crowd a jenž jim prozradil bariéry a motivátory, proč je občané nevolí/volí.59 

Amatérismus z kampaně tedy vyprchal, organizační orgány byly plně obsazeny a byly 

nastaveny i vztahy mezi jednotlivými odděleními a jejich funkce a pravomoci. Tuto 

strukturu Piráti prezentovali na své konferenci v prosinci roku 2016. Improvizace 

v kampani zůstala pouze na úrovni reakcí na aktuální průběh kampaně, nikoli jako 

negativní efekt, naopak probíhala na pozitivní úrovni. Příkladem může být nevypuštění 

videa, kde předseda strany varuje před A. Babišem. Tímto reagovali na negativní kampaň, 

kterou rozjela TOP 09 a SPD.60 

 

 

 

	

                                                
58 Piráti svou kampaň rozdělili do dvou „částí“ z hlediska časového kritéria. Více je rozebráno v kapitole 
5.1.1 Strategie Pirátů.  
59 Více je rozebráno v kapitole 5.1.1 Strategie Pirátů. 
60 Více je rozebráno v kapitole 5.1.1 Strategie Pirátů. 
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Zdroj:	https://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/swot-t32129.html		
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• kredit	IT	odborníků	
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demotivace	dobrovolníků)	
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provozní	zázemí	
• improvizace	v	kampaních	
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• málo	veřejně	známých	tváří	
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diskuse	

• amatérismus	plynoucí	z	
dobrovolnictví	
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napadání	členů	

• neobsazené	organizační	pozice	
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volbám)	
• nedefinovaná	strategie	
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OPPORTUNITIES	(příležitosti)	
• získání	mandátů	v	PS	
• získání	mandátů	v	krajských	a		

komunálních	volbách	
• oslovení	veřejnosti	dalšími	tématy	
• mediální	zviditelnění	v	rámci	

protestních	kampaní	(TTIP)	
• oslovení	a	získání	voličů	jiných	

stran	(hraniční	témata)	
• rozvoj	image	IT	odborníků	
• využití	zdrojů	k	provozní	stabilizaci	
• využití	zdrojů	k	propagaci	
• zapojení	nových	lidí	do	politiky	
• úspěchy	pirátských	stran	v	jiných	

zemích	
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programu)	
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prosazovat	program)	

• vnitřní	zahlcení	–	řešení	vnitřních	
problémů	a	pseudoproblémů		

• názorový	rozkol	
• výpadky	činností	a	provozní	

selhání	(neodevzdání	kandidátek,	
výroční	zprávy)	

• ztráta	mandátu	–	přeběhlíci	– 
odpadlíci	

• výpadky	komunikačního	systému	
–	cílené	útoky	na	komunikační	
prostředky	strany	

• nefunkční	internet	
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9.	Deficity	Pirátské	kampaně		
 
Kampaň do PS uchopili piráti velmi zodpovědně. Spolupracovali s odborníky a 

některé profesionály zaměstnali na plný úvazek. Řadu věcí řešili svými silami nebo s 

pomocí dobrovolníků. V otázkách, které vyžadovaly specifické znalosti, poslouchali své 

externí odborníky. Volební tým fungoval a to se projevilo i na kampani.  

Odborníci na politický marketing celkově hodnotí kampaně jako nudné a 

nezajímavé. Jan Kubáček61 se vyjádřil takto: „Ač se letos, bojuje' o téměř třetinu 

nerozhodnutých a váhajících voličů, což od roku 1990 nemá obdoby, je kampaň většiny 

stran naprosto nezajímavá, vzájemně vizuálně a obsahově zaměnitelná, bez náležité emoce 

a adekvátního gradování… Jako by nešlo o důležité volby a jako bychom žili v nudném, 

bezstarostném bezčasí. Jediným volebním tématem se u většiny stran stal vztah k Andreji 

Babišovi a jeho kauzám.“ (Sojka, 2017). Dle J. Kubáčka se tomuto tvrzení vymykají dvě 

strany, Piráti a SPD. „Oběma kampaním se podařilo atraktivně zjednodušit volební 

program a umně ho dostat mezi potencionální voliče. Jejich kampaně byly náležitě osobité, 

měly spád a podařilo se je dostat k voličům. Dokázaly přebít i volební agitaci hnutí ANO.“ 

(Sojka, 2017).  

J. Kubáček zmiňuje boj o nerozhodnuté voliče. Právě v tomto směru byli Piráti 

lehce neaktivní. Lídr Jihomoravského kraje Radek Holomčík v rozhovoru uvedl, že 

v závěru kampaně v podstatě nemuseli aktivně oslovovat nerozhodnuté voliče. Důvodem 

byla antikampaň TOP 09 a SPD, která směřovala i směrem k Pirátů. To nakonec pro 

Českou pirátskou stranu bylo výhodou, jelikož směrem k zadavateli negativní kampaně 

zafungoval bumerangový efekt.62 Konkrétně to komentoval takto: „Nerozhodnutí byli na 

dvou pólech, protestní hlas a nerozhodnutý liberální hlas. Po 25. září jsme se dostali do 

poměrně komfortní situace. Právě díky antikampaním jsme nemuseli řešit, jak 

nerozhodnuté oslovit.“ (rozhovor s R. Holomčík).  

Co by se dělo v případě, kdyby směrem k Pirátům neproběhla žádná antikampaň? 

Nastala by situace, ve které by Piráti museli být aktivní. V oslovování nerozhodnutých 

voličů byl velmi úspěšný Barack Obama v druhé prezidentské kampani. Logicky je 

v těchto kampaních rozdíl, a to nejen z hlediska rozpočtu. Ale i s omezeným rozpočtem by 

to u Pirátů mohlo zafungovat. Jedna podobnost totiž mezi oběma kampaněmi je, a to velké 

množství dobrovolníků, kteří v terénu pracují.  

                                                
61 Odborník na politický marketing a komunikaci.  
62 Bumerangový efekt je vysvětlen v kapitole 5.2.2 Negativní kampaň.  
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Obama získával nejen dobrovolníky a finanční dary, ale i osobní e-mailové adresy 

občanů. Samotné adresy by jeho volebnímu týmu byly v podstatě k ničemu, ale Obamův 

tým je uměl vhodně využít. Což vlastně není překvapením, vzhledem k tomu, jak široký 

tým expertů se v tomto oboru o Obamu „staral“. Tým díky simulacím a analýzám dokázal 

vytipovat nerozhodnutého voliče, u kterého byla největší pravděpodobnost, že zvolí právě 

Obamu  (Draper, 2012). K takovémuto činu je zapotřebí získat velké množství informací 

o voličích, aby je následně strana dokázala správně oslovit.  

Vzhledem k velmi nízkému rozpočtu na kampaň je logické, že Piráti tento způsob 

oslovení nerozhodnutých voličů nepoužili. Ale nechat situaci v podstatě náhodě a čekat na 

antikampaň, která nakonec neuspěje a otočí se proti zadavateli, je velmi riskantní krok. 

V tomto směru budou muset Piráti pracovat v dalších volbách lépe. Po vstupu do PS mají 

také daleko větší mediální pozornost a musejí pracovat s permanentní kampaní, tak jako 

například hnutí ANO.  
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Závěr	
 
Politické kampaně se postupem času mění a vyvíjí. Začal se v nich využívat 

politický marketing, stranám s nimi pomáhají profesionálové z různých oborů, například 

odborníci na komunikaci, marketingoví experti, mediální experti a další. Poskytují stranám 

rady během předvolební kampaně, školí lídry strany, aby věděli, jak vystupovat na 

veřejnosti a v médiích. Vytváří volební strategie, hodnotí výsledky analýz a na základě 

momentální „nálady“, která panuje mezi voliči, přizpůsobují jednotlivé kroky kampaně. 

Externí profesionálové mohou být zkušení jedinci ve svém oboru, ale i velké společnosti, 

které se kampaněmi zabývají. Tento trend se začal vyvíjet ve Spojených státech a odtud 

postoupil do Evropy. Postupně se začal dostávat i do ČR, výraznější změnu v kampaních je 

možno zaznamenat od roku 2006. V průběhu posledních let se politické kampaně v Česku 

začaly měnit právě díky nástupu politického marketingu a využívání odborníků, kteří 

nejsou členy strany a po volbách často spolupráci s daným politickým subjektem ukončí. 

Nyní je situace taková, že pokud chce politická strana ve volbách uspět, musí myslet na 

politický marketing a nesmí jeho sílu podcenit. Důležité je, aby kampaň dokázala pracovat 

s panujícími poměry ve společnosti i v politice.  

Cílem práce bylo analyzovat volební kampaň Pirátů ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky roku 2017. Pro Piráty byl tento rok zlomovým 

bodem, jelikož se dostali do PS. V úvodu práce byly položeny tři výzkumné otázky:  

1) Jak Piráti vedli svou předvolební kampaň? 

2) Jaké byly nejvýraznější prvky jejich kampaně?  

3) Uvědomili si nutnost spolupráce s odborníky, nebo kampaň vytvářeli sami? 

 

Spolu s výzkumnými otázkami byly stanoveny tři hypotézy: 

H1) Piráti nepovedou výraznou kontaktní kampaň.  

H2) Piráti budou provádět předvolební kampaň primárně v internetovém prostoru. 

H3) Za úspěšnou kampaní Pirátů stojí spolupráce s marketingovými odborníky.  

 

Piráti zahájili svou předvolební kampaň již na počátku roku 2017. Jejich kampaň 

byla rozdělená na dvě období. První období započalo v lednu 2017 a jeho cílem bylo získat 

v předvolebních průzkumech 5% podporu voličů. Tento cíl měli naplnit nejpozději do 

dubna, nakonec se jim podařilo získat potřebnou podporu již na začátku března. Piráti si 

stanovili tento cíl jako důležitý ukazatel toho, jestli vůbec mají šanci se do PS dostat. Toto 
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první období kampaně bylo vykonáváno s omezeným rozpočtem, a proto spočívala aktivita 

především na sociálních sítích. Pro Piráty bylo důležité do dubna získat v předvolebních 

průzkumech dostatečnou podporu, aby se vůbec dostali do mediálního prostoru, mohli se 

účastnit předvolebních debat a aby o ně média jevila zájem. Podpora na internetu je 

důležitá, ale pro úspěch ve volbách bylo nutné oslovit širší skupinu lidí než pouze ty, kteří 

navštěvují sociální sítě. Druhá část kampaně již měla strukturu „běžné“ předvolební 

kampaně. Piráti na začátku března navázali spolupráci s marketingovým expertem 

Jakubem Horákem, jenž se stal stratégem kampaně. Nový člen strany Štěpán Štrébl se stal 

volebním manažerem. Dále strana zaměstnala konzultantku pro oblast PR Karolínu 

Sadílkovou. Najali kreativní agenturu AdHackers, jež se měla starat o reklamu v online 

prostoru. Pirátům v kampani pomáhali odborníci z různých profesí. Někteří jim své rady 

poskytli úplně zadarmo nebo za symbolické ceny. Příkladem mohou být Josef Havelka a 

Ota Klempíř. 

Jakub Horák, právě ve spolupráci s Josefem Havelkou, spustil analýzu značky. 

Piráti během kampaně nechali vypracovat několik analýz, ale jak řekl sám Radek 

Holomčík, nejdůležitější byly výsledky právě z první z nich. Ta byla sestavena tak, aby 

z ní vyšly výsledky, proč lidé Piráty nevolí (bariéry) a proč lidé Piráty volí (motivátory). 

Motivátorem se ukázalo být několik bodů, ze kterých následně Piráti vytvořili čtyři pilíře 

svého programu: kontrola moci a mocných, ochrana občanů před šikanou, zjednodušení 

státu pomocí technologií a ochrana svobody. Tyto čtyři pilíře dohromady vytváří dvacet 

nejzásadnějších bodů programu strany. Piráti tvrdí, že všechny body v programu měli již 

před začátkem analýzy a odmítají to, že by program přepsali na základě výsledků analýzy. 

Z motivátorů Piráti udělali svou přednost. Bojovat museli s bariérami, které výzkum 

zjistil. Respondenti měli problém s tím, že Piráty nedokáží v politickém spektru zařadit, 

jako to mohou udělat např. s ODS nebo ČSSD. Dále se obávali jejich neuchopitelnosti a 

nezkušenosti. Proti tomu se Piráti rozhodli bojovat kontaktní kampaní a snahou prezentovat 

své výsledky z komunální politiky.  

Navzdory původním představám, že Piráti nepovedou výraznou kontaktní kampaň, 

budila jejich kontaktní kampaň pozornost. Byla vedena třemi způsoby. V průběhu vodácké 

sezóny Piráti pluli po Labi a Vltavě na své solární lodi. Aby měli finance na její provoz, 

spustili akci na serveru hithit.com, kde vybírali příspěvky od podporovatelů. Ve výsledku 

získali přes dvojnásobek této požadované částky. Díky úspěchu mohli Piráti vyplout nejen 

na vodu, ale také nechali vyrobit „skákací loď“, která mohla putovat po Moravě. Solární 

loď kotvila v různých městech na obou řekách. V přístavech se konaly akce pořádané spíše 
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v uvolněnější atmosféře, patřily mezi ně i akce pro rodiny s dětmi, které mohly sledovat 

loutkové divadlo. Spojení České pirátské strany a plavby po řece fungovalo a bylo 

zpestřením kampaně.  

Piráti byli jednotní v prostředí internetu a hledali možnost, jak jednotnost přenést 

do kontaktní kampaně, která spojí voliče po celé republice stejně jako na sociálních sítích. 

Volební tým se nechal inspirovat minulostí a do kontaktní kampaně vyrazili Piráti ve svém 

vězeňském autobusu. Radek Holomčík řekl, že nápad s autobusem přišel v podstatě 

neplánovaně a celá realizace se uskutečnila během týdne. Piráti sehnali vyřazený autobus 

vězeňské služby, který byl provozuschopný. Na autobus vylepili podobizny politiků, s 

nimiž jsou spojeny nevyřešené kauzy v ČR, tedy A. Babiše, D. Ratha, B. Sobotky, M. 

Kalouska a J. Nagyové. Všechny postavy seděly v řadě za sebou na sedačkách a první 

sedačka byla neobsazena, byl u ní nápis „nějaký lump, třeba z vašeho města“, před 

osobami stál předseda Pirátů Ivan Bartoš, za opaskem měl obušek a upřeným pohledem 

dohlížel na sedící postavy. Dále byl na autobuse nápis „Jedeme si pro ně!“. U každé 

postavy byla graficky znázorněna kauza, která se s ní pojí. Například A. Babiš měl místo 

vlasů „čapí hnízdo“, tedy odkaz na nevyřešenou kauzu kolem možného dotačního podvodu 

vázaného k farmě Čapí hnízdo. Spojení části programu Pirátů, konkrétně kontroly moci a 

mocných, s vyřazeným vězeňským autobusem polepeným podobiznami politiků spojenými 

s nevyřešenými kauzami v zemi bylo opravdu povedené. Autobus vyrazil na cestu v půlce 

srpna. Pozornost médií k autobusu přitáhla žaloba s návrhem předběžného opatření od Jany 

Nagyové. Ta žádala, aby v rámci předběžného opatření byla její podobizna z autobusu 

odstraněna. Soud toto předběžné opatření zamítl a ve výsledku byla k autobusu upřena 

větší pozornost médií. Autobus se stal nejvýraznější částí kontaktní kampaně Pirátů, ale i 

kampaně celkově. Sami Piráti považují autobus za nejúspěšnější část předvolební 

kampaně.  

V rámci kontaktní kampaně Piráti také ve vybraných městech pomáhali zájemcům 

s vytvořením voličského průkazu, jelikož předpokládali, že značná část jejich voličů bude 

pocházet z řad studenstva. Právě studenti mnohdy pobývají mimo volební okrsky, do 

kterých patří dle trvalého pobytu. O tyto hlasy Piráti nechtěli přijít a zájemcům nabídli 

pomoc s vytvořením žádosti o voličsky průkaz, na místě byl přítomný i notář, který 

potvrdil podpis na žádosti. Hotový voličský průkaz následně žadatel dostal do své 

schránky. O tuto akci projevili občané zájem a Prátům přinesla zisky.  

Hypotéza jedna, Piráti nepovedou výraznou kontaktní kampaň, se z hlediska výše 

uvedených skutečností nenaplnila. Kontaktní kampaň Pirátů byla naopak velmi výrazná. 
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V této souvislosti se nabízí i hodnocení hypotézy dvě, že Piráti budou provádět 

předvolební kampaň primárně v internetovém prostoru, která se ve výsledku také 

nenaplnila. Piráti jsou ze své podstaty aktivní především v internetovém prostoru. 

Předvolební kampaň vedli na sociálních sítích, jejich Facebookový profil byl aktivní. Měl 

třetí největší podporu z hlediska počtu fanoušků. Dokonce zaznamenali největší nárůst 

fanoušků v období těsně před volbami. Od Pirátů se tedy aktivita na internetu očekávala, 

stejně tak i jistá forma kontaktní kampaně, která v této předvolební kampani zastínila 

aktivity na internetu. Především vězeňský autobus byl nejvýraznějším prvkem kampaně. 

Tyto závěry současně odpovídají na výzkumnou otázku dvě: Jaké byly nejvýraznější prvky 

jejich kampaně? 

Roku 2016 vytvořili Piráti na svém fóru swot analýzu, mezi slabé stránky zařadili 

tyto body: nekázeň a laxnost, improvizaci v kampaních, chybějící části programu, 

amatérismus, neobsazené organizační pozice a nezvládání vnitřní agendy. Ve volebním 

roku 2017 se ukázalo, že na těchto bodech výrazně zapracovali. Již v prosinci 2016 měli 

vytvořené schéma jednotlivých částí volebního týmu a jejich úkoly. Stanovili si v kampani 

jasné cíle a navázali spolupráci s experty na PR a média, kreativní agentura AdHackers se 

starala o online reklamu a agentura Perfect Crowd prováděla analýzu značky. Problém 

amatérismu a neobsazených organizačních pozic tedy vymizel. Program byl plně 

zpracován a byl vypracován plán vnitřní organizace. Pro Piráty byla v kampani velmi 

důležitá práce s dobrovolníky. Pro jejich organizaci byly vytvořeny pozice krajských 

koordinátorů, kteří se o dobrovolníky starali. Práce dobrovolníků byla pro stranu velmi 

důležitá, jelikož měli na kampaň nejmenší rozpočet ze všech stran, které se do PS dostaly. 

Dobrovolníci by se dali rozdělit do dvou skupin, první jsou dobrovolníci z řad expertů, 

kteří Pirátům radili zdarma nebo pouze za náhradu nákladů. Druhou skupinou jsou 

„klasičtí“ dobrovolníci, kteří pracují v ulicích. Tato kategorie měla ještě jednu 

podkategorii, tou byli dobrovolníci, kteří pracovali na sociálních sítích. Ti na Facebooku 

komunikovali s Piráty, již jim dávali informace ohledně falešných zpráv, které se o nich na 

Facebooku šířily. Piráti takovým dobrovolníkům předali argumentaci a odkazy na skutečný 

stav věci. Dobrovolníci pak tuto argumentaci používali k vyvracení nepravd na internetu. 

Tato činnost probíhala prostřednictvím osobních profilů dobrovolníků, ti tedy neměli 

přístupy k oficiálním účtům strany.  

Piráti měli velkou podporu v dobrovolnících. Na svém e-shopu prodávali „balíček 

kamelota“, jenž obsahoval výtisky Pirátských listů a tričko s logem Pirátů. Tento balíček si 

mohli zájemci koupit a následně Pirátské listy rozdávat na ulici. O tento produkt byl 
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opravdu zájem. Dobrovolníci byli tedy nejen ochotní pracovat zadarmo, ale byli ochotni 

zaplatit za to, aby mohli v kampani pomoci. V tomto měli Piráti velkou výhodu, 

dobrovolníci neměli problém spojit svou tvář se stranou a vyjít na ulici.  

Výše uvedená fakta potvrzují hypotézu tři: Za úspěšnou kampaní Pirátů stojí 

spolupráce s marketingovými odborníky, jelikož Piráti opravdu s experty z různých odvětví 

komunikace a PR spolupracovali. Současně také odpovídá na výzkumnou otázku tři: 

Uvědomili si nutnost spolupráce s odborníky, nebo kampaň vytvářeli sami?  

Informace uvedené výše odpovídají na výzkumnou otázku: Jak Piráti vedli svou 

předvolební kampaň? Piráti ve své kampani spolupracovali s externími odborníky, měli 

vytvořený plán organizace kampaně, pracovali s dobrovolníky. Jelikož nebyli mezi voliči 

tak známí, uvědomili si nutnost kontaktní kampaně a vyrazili mezi voliče. Prováděli 

analýzy a upravovali kampaň tak, aby byla v souladu s aktuální situací a náladou mezi 

voliči. Úspěšnost kampaně se hodnotí podle výsledku voleb. Zisk třetí největší podpory 

voličů je pro Piráty, kteří do té doby v PS nebyli, velký úspěch. Proto také jejich kampaň 

lze hodnotit jako úspěšnou.  

V práci bylo pracováno s odbornou literaturou, která se věnuje politickému 

marketingu a politickým stranám. Dále byly užívány elektronické zdroje, které rozebíraly 

kampaň do PS roku 2017. Za účelem získání „zákulisních“ informací byl uskutečněn 

rozhovor s Radkem Holomčíkem, 2. místopředsedou strany. Dále na úrovni e-mailové 

komunikace proběhl kontakt se stratégem kampaně a PR specialistou Jakubem Horákem. 

Práce rozebírá doposud nezpracované téma předvolební kampaně Pirátů do PS roku 2017. 

Uceluje informace, které se objevovaly v médiích, ale také v odborných publikacích a 

odborných článcích. Informace z této práce mohou posloužit k dalšímu výzkumu a analýze 

kampaní, které Piráti povedou. 

Piráti ve volbách získali největší podporu voličů za celou dobu své existence. 

Napomohla jim k tomu situace, která ve společnosti panovala, a předvolební kampaň, která 

na ni dokázala vhodně reagovat. Na základě zkušeností, které Piráti nasbírali v průběhu 

této předvolební kampaně, mohou stavět své další předvolební kampaně. Ovšem budou 

muset modifikovat taktiku. Nyní jsou součástí PS a to, co fungovalo v kampani roku 2017, 

pravděpodobně nebude fungovat ve volbách příštích. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím 

Piráti vypořádají, jak „naplní“ své heslo „Pusťte nás na ně“ a zda občané v příštích 

volbách Piráty do PS opět zvolí, či nikoli.  
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OSA - Ochranný svaz autorský 
ODS – Občanská demokratická strana 
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SZ - Strana Zelených 
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KSČSSD – kombinace zkratky ČSSD a KSČM 
ČTK - Česká tisková kancelář 
CVVM - Centrum pro výzkum veřejného mínění  
EET – Elektronická evidence tržeb 
OKD - Ostravsko-karvinské doly 
UOOZ - Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 
USA - Spojené státy americké 
UK - Spojené království 
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