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Abstrakt (česky) 

[Diplomová práce se věnuje komunikaci českých a slovenských parlamentních 

politických stran skrze digitální internetovou sociální síť Facebook. Práce se primárně 

zaměřuje na srovnávací analýzu způsobu vedení komunikace vybraných politických subjektů 

na Facebooku během nadefinovaných časových úseků v průběhu roku 2015. V rámci 

komparace se práce věnuje analýze jak kvalitativních, tak kvantitativních výzkumných 

indikátorů hodnotících efektivitu výsledného způsobu vedení komunikace. Na základě 

analýzy portfolia indikátorů si práce klade za cíl definici trendů, příp. identifikaci hlavních 

rozdílností ve vedení komunikace českých a slovenských parlamentních politických stran na 

Facebooku, přičemž výsledné podobnosti a diferenciace jsou analyzovány jak na národní, 

tak transnacionální úrovni. Sekundárním cílem práce je pak deskripce teoretického 

definičního vymezení a vývoje digitální komunikace obecně, resp. její reflexe v moderní 

politické komunikaci.] 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

[The thesis is focused on communications of the Czech and Slovak parliamentary 

political parties via Internet based social network Facebook. Thesis‘ primary research goal 

is to provide the comparative analysis of the selected political parties‘ approaches towards 

their communication activities on Facebook platform during the selected periods of time in 

2015. Moreover, the portfolio of the qualitative and quantitative indicators was defined in 

order to evaluate the ways of communication of the selected political parties in detail. 

Following the complex portfolio of the indicators, the thesis brings the definition of the 

communication trends and identifies the main communication differences between the Czech 

and Slovak political parties on Facebook too. Trends analysis is based on national and 

transnational perspective. Secondary, the thesis describes the theoretical definition 

framework and the development of the digital communication discipline in general, while 

focusing on its reflection in modern political communication area at the same time.] 
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Zdůvodnění výběru tématu: 

Prostor sociálních sítí představuje jeden z nejdynamičtějších fenoménů současnosti 

– neustále se vyvíjejí možnosti využití těchto komunikačních kanálů a to pro velmi 

heterogenní účely. Zcela přirozeně se stávají součástí komunikačních strategií nejen 

obchodních společností, neziskových organizací, státních institucí atp., ale také politických 

stran, kde tvoří velmi důležitou součást nejen volebních kampaní, ale rovněž každodenní 

komunikace stran s jejich potenciálním elektorátem, přičemž právě tyto internetové 

komunikační kanály vytvářejí prostor pro komplexní intenzifikaci oboustranné komunikace 

mezi politickou stranou a příp. voličem.  

Přístup ke správě a vedení komunikace jednotlivých politických stran na sociálních 

sítích bývá i v rámci jednoho státu častokrát velice rozdílný, proto se za účelem zodpovězení 

obecnějších trendů nabízí formát komparativní analýzy, který umožňuje transnacionální 

srovnání.  

Selekce případů České republiky a Slovenska pak vychází z geografické, historické  

a kulturní podobnosti, nicméně rozhodně nemusí předznamenávat shodu v oblasti politické 

komunikace, resp. ve způsobu vedení komunikace daných subjektů na sociálních sítích. 

Zároveň se práce bude za účelem vyšší teoretické koherence soustředit na komunikaci pouze 

parlamentních subjektů, kdy budou podrobně analyzovány komplexní kvalitativní  

i kvantitativní indikátory hodnotící výslednou efektivitu komunikace jednotlivých subjektů. 

Výběr sociálního média (Facebook) je založen na faktu popularity, resp. rozšířenosti 

této sociální sítě, jelikož se jedná jak o celosvětově, tak v prostoru československé 

perspektivy o sociální síť s největší uživatelskou základnou.  

 

Vymezení tématu diplomové práce, hlavní cíle práce, elementární metodologické 

ukotvení 

Diplomová práce se bude věnovat komparativní analýze využití sociální sítě 

Facebook politickými stranami v České republice a na Slovensku v průběhu roku 2015 

(období mimo předvolební období). Pro účely diplomové práce budou zkoumány 

facebookové profily českých a slovenských politických stran, které budou v průběhu 

sledovaného období disponuovat alespoň jedním mandátem v národních parlamentních 

tělesech (v případě České republiky – Poslanecká sněmovna České republiky; v případě 

Slovenska – Národná rada Slovenskej republiky).  



 

 

Hlavním cílem práce je porovnání způsobů vedení komunikace, resp. administrace 

jednotlivých stranických účtů v rámci internetové aplikace Facebook. Práce by měla 

identifikovat hlavní trendy v oblasti komunikace politických subjektů v rámci daného 

časového úseku, zhodnotit efektivitu využití jednotlivých komunikačních kanálů  

a identifikovat příp. hlavní rozdílnosti ve způsobu využívání této internetové sociální sítě. 

Diplomová práce bude zaměřena na několik dimenzí analýzy komunikace subjektů 

na sociálních sítích, kdy zkoumány budou jak kvantitativní ukazatele (např. počet fanoušků, 

vývoj PTA indexu apod.), tak kvalitativní rozměr analýzy – tzn., jaká jsou v rámci 

komunikace akcentována témata, jakým způsobem jednotlivé subjekty využívají 

komplexních možností platformy, probíhá-li obousměrná komunikace apod.  

Práce si rovněž klade za cíl zhodnotit způsob vedení tzv. content managementu, resp. 

na základě analýzy obsahu příspěvku identifikovat hlavní témata komunikace jednotlivých 

politických stran a porovnat např. rozdílnou tonalitu komunikace vládních a opozičních 

politických stran. 

Analýza vedení komunikace jakýchkoliv subjektů na sociálních sítích je poměrně 

novým fenoménem a dosud nepanuje jednoznačný úzus, jak k tématu přistoupit. Pro účely 

diplomové práce bude využita analýza veřejně dostupných dat z jednotlivých stranických 

facebookových účtů. Jako podpůrný statistický prvek pak bude použita databáze vedená 

společností Socialbakers, resp. její volně dostupný i prémiový obsah mapující kvantitativní 

vývoj stranických účtů v České republice a na Slovensku. Práce bude koncipována do 

výsledné podoby komparativní analýzy vyselektovaných subjektů. Sledování 

nadefinovaných subjektů bude probíhat v prvních třech měsících roku 2015 (týdenní úseky). 

Získaná data pak budou následně klasifikována a vyhodnocena dle nadefinovaného portfolia 

kvalitativních a kvantitativních indikátorů. 

Sekundární cíl práce bude představovat teoretická kontextualizace politické 

komunikace skrze internetové aplikace, přičemž by měla být reflektována jak obecná 

teoretická východiska (tzn. klasické politologicko-komunikační teorie), tak úzce 

vyprofilované teoretické základy pojící se se specifickým kontextem prostoru internetových 

sociálních sítí. 
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ÚVOD 

Téma a cíle práce 

Mnohotvárnost, interdisciplinarita, dynamika a neustálý vývoj. #VolimKarla, Yes We 

Can! #arabspring, #JeSuisCharlie1 – toto vše jsou tváře nového fenoménu. Zdánlivě 

nespojitelné události, aktéři a hesla získávají jednotnou spojovací linku. V reálném čase 

sledujeme tranzici média, kterému byla původně připisována role dalšího zpravodaje, 

popisovatele událostí na reálného hybatele a tvůrce samotného dění. Jsme svědky překotného 

vývoje a radikálních změn nejen napříč fungováním nejrůznějších profesních oborů (tradičních 

i moderních), ale také v oblastech základního lidského fungování, jako jsou mezilidské vztahy 

a vzájemná každodenní komunikace. 

Zmiňovaný pojící fenomén je obestřen v každodenním životě mnoha mýty – bývají mu 

připisovány události a skutky někdy až apokalyptických rozměrů. V minulosti byly tomuto 

novému hybateli přisuzovány role a úlohy hned několikerého typu a rozsahu – od zázračného 

zvyšování gramotnosti a životní úrovně, přes relativizaci geografické vzdálenosti až po změny 

politických režimů a nečekané výhry podceňovaných politických stran a hnutí ve volbách 

napříč světadíly. 

Oč je triviálnější díky každodenní popularizaci tento jev pojmenovat, o to těžší je 

pokusit se jej akademicky definičně vymezit a ukotvit. Právě onen výše zmiňovaný fenomén 

digitalizace, resp. jeho reflexe v oblasti politické komunikace v prostoru českých  

a slovenských parlamentních politických stran tvoří jádro této diplomové práce.  

Digitální rozměr komunikace prostupuje stále většímu počtu jedinců do každodenního 

života – ať už profesního či soukromého. V kombinaci s neustálou populární medializací 

fenoménu dochází často k dezinterpretaci tohoto technologicko-společenského jevu, resp. jeho 

historického vývoje, což má za následek mnohdy vysvětlení oboru digitální komunikace jako 

úkazu tzv. sui generis.2 Čtenář, posluchač, divák či konzument jakéhokoliv jiného zdroje 

                                                 

1 Použití symbolu křížku před slovem či frází označujeme jako tzv. hashtag – užití hashtagu má v rámci 

digitálních internetových aplikací mnoho funkcí, nicméně základní význam hashtagu lze chápat jako zdůraznění 

klíčového sdělení daného hesla či fráze. Podrobněji viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hashtag   

2 Autor poukazuje na nutnost chápat a zasazovat jakýkoliv mediální prostor, resp. médium do jeho 

unikátního vývojového kontextu a nikoliv podléhat popularizačním tendencím, které častokrát inklinují 
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informací se tak může dozvědět, že právě sociální sítě porážejí politické protikandidáty ve 

volbách či udržují, příp. odstraňují nejrůznější vládní režimy a způsobují úspěchy hnutí 

s nejrůznějšími ideály a cíli. Toto jisté odosobnění a přenesení odpovědnosti z reálných 

hybatelů, kterými zůstávají stále jedinci, na digitální paralelu je částečně způsobeno faktem, že 

digitální sociální sítě, resp. fenomén digitalizace není vysvětlován v kontextu vývoje 

mezilidské komunikace obecně, ale často je úzce vyprofilován pouze na technicistní stránku 

fenoménu. 

Častokrát se díky popularizaci a všudypřítomnosti tématu opomíjí detailnější pohled 

zahrnující i analytickou perspektivu, která by objektivně zhodnotila, zda kromě očividného 

faktu, že politické strany používají v každodenní komunikaci digitální aplikace, jako jsou např. 

sociální sítě, lze nalézt i určité trendy, podobnosti či naopak rozdíly v pojetí této moderní 

komunikační disciplíny, a to na nejrůznějších úrovních - ať už transnacionální či v rámci 

jednoho státu. 

Opravdu dokáže samo médium o sobě překonat dlouhodobé procesy a faktory, jako je 

např. kulturně-historická tradice a vytvořit univerzální komunikační jazyk politických 

subjektů? Československá perspektiva poskytuje ideální výzkumné zázemí pro sledování 

adaptace politických subjektů na tento stále populárnější způsob mezilidské komunikace. 

Zároveň je potřeba se neustále ptát i v rámci politologické obce, zda teoretický základ 

klasické a tradiční politické vědy dostatečně reflektuje dynamický vzestup tohoto fenoménu. 

Vzhledem k interdisciplinaritě digitální komunikace, která má přesah do mnoha oborů vč. 

politické komunikace, jež spadá do tradičního pojetí jedné z politologických subdisciplín, je na 

místě klást si otázky, zda moderní politologie disponuje dostatečným teoretickým rámcem pro 

pochopení a vysvětlení principů a specifik pojících se s politickou komunikací skrze digitální 

prostor. Je proto naprosto legitimní snaha o ukotvení tohoto termínu i z hlediska teoretického  

a vývojového základu – má politická komunikace na internetových sociálních sítích blíže ke 

klasickému pojetí komerčního marketingu než k politické dimenzi tzv. Public Relations anebo 

snad k obecné koncepci teorie mezilidské komunikace jako takové? Lze vycházet při kritickém 

hodnocení komunikace skrze sociální sítě pouze z klasické politologické teorie komunikace bez 

kontextuálního porozumění specifik nových médií?      

                                                 

k zjednodušujícímu popisu reality, kdy se soustředí zejm. na interpretaci konsekvencí daného média (např. 

sociálních sítí) bez hlubšího porozumění vývoje daného fenoménu.  
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Hlavní cíl práce se však neomezuje jen na deskripci historických souvislostí a vymezení 

disciplíny, resp. zasazení fenoménu digitalizace do určitého obecného teoreticko-

kontextuálního rámce, což představuje šířeji pojatý sekundární cíl práce, ale zaměřuje se na 

specifický případ založený na mikro-perspektivě vymezeného geografického prostoru dvou 

států – České republiky a Slovenské republiky. V rámci tohoto úzce vyprofilovaného 

geografického prostoru bude primárním cílem práce komparativní analýza reflexe politické 

komunikace vybraných politických subjektů skrze digitální sociální síť (Facebook).  

 

Metodologický rámec práce 

Nosná metodologická koncepce této práce spočívá v aplikaci empiricko-analytického 

přístupu, který díky svému základu v kritické a nestranné objektivizaci získaných dat tvoří 

vhodnou metodologickou platformu pro vyhodnocení získaných poznatků a dedukci závěrů. 

Zároveň empiricko-analytický přístup umožňuje systematizaci dalších dílčích kroků vedoucích 

ke kompletaci komplexního metodologického rámce – identifikaci problému/ů a primárních 

cílů práce, formulaci hlavních hypotéz a vhodných metod výzkumu a v neposlední řadě také 

interpretaci, resp. evaluaci získaných poznatků, na základě které lze příp. definovat také 

konkrétní teorie (čili formulovat systém obecných výpovědí o daném fenoménu). 

Z hlediska definice výzkumného záměru, jež vyplývá z výše uvedeného hlavního  

a sekundárního cíle, bude tato práce využívat především formát komparativní analýzy s aplikací 

deduktivní metody (zejm. v případě validace níže definované hlavní hypotézy práce na základě 

vyhodnocení sesbíraných dat) v rámci deskriptivního přístupu, který se jeví jako nejvhodnější 

metodologický základ pro interpretaci získaných statistických dat, resp. falzifikaci níže 

uvedených hypotéz práce.  

Tato práce nemá ambici definovat konkrétní obecné teorie, což na jednu stranu lze 

vnímat jako určitou limitu práce, na druhou stranu umožňuje úzká profilace detailnější analýzu 

vybraného konkrétního případu a dedukci trendů a závěrů v rámci vybraných subjektů 

komparativní analýzy.  

Výše uvedený formát komparativní analýzy bude použit v rámci srovnání dvou tzv. 

clusterů politických stran, kdy „cluster A“ představují politické strany/subjekty, které v době 

realizace sběru dat disponovaly alespoň jedním mandátem v rámci Poslanecké sněmovny České 

republiky (celkem 7 politických subjektů) a „cluster B“, jenž je tvořen politickými 

stranami/subjekty, které ve shodném časovém úseku zastávaly alespoň jeden mandát 

v zákonodárném orgánu Národní rada Slovenské republiky (celkem 6 politických subjektů). 
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Práce se bude zaměřovat na oba směry srovnávací analýzy, tj. jak ve směru inter–cluster 

srovnání, tak rovněž intra–cluster komparace. Obousměrný přístup komparace umožní dedukci 

poznatků na obou úrovních, tzn. jak z inter–, tak z intra–cluster perspektivy.  

Již zmíněná systematizace empiricko-analytického přístupu s sebou nese nutnost 

detailnější specifikace a kontextualizace zkoumaných subjektů. Výběr clusterů byl podmíněn 

hned několika kritérii:  

A) příbuzný geografický element, resp. výběr sousedních států v rámci prostoru střední 

Evropy, který implikuje další kritérium;  

B) kulturně-jazykový element spočívající v lingvisticko-kulturní příbuznosti vycházející 

z příslušnosti do identické subkategorie západoslovanských jazyků (česko-slovenské jazyky) 

v rámci indoevropské lingvistické kategorie. Krom uvedené jazykové příbuznosti vychází 

výběr subjektů rovněž z dalšího faktu a tím je;  

C) historická příbuznost, ztělesněna především existencí společného suverénního 

československého státního celku v průběhu 20. století. Právě společné historicko-kulturní 

dědictví dává základ dalšímu parametru, a sice;  

D) podobnosti uspořádání politického habitatu a politických tradic – oba, dnes již dva 

plně autonomní a separátní svrchované státní útvary, vycházejí v rámci uspořádání svých 

politických systémů z tradice parlamentních demokracií plně respektujících dělbu moci mezi 

oddělenou legislativou, exekutivou a jurisdikcí. Právě ona identifikace se stejným systémovým 

základem (tzn. parlamentarismus, nikoliv prezidentský či polo prezidentský systém v rámci 

základní typologizace demokratických systémů) tvoří esenciální shodu u obou clusterů. 

Zároveň lze pozorovat další podobnosti z hlediska detailnější perspektivy exekutivně-

legislativních vazeb jednotlivých systémů – např. příslušnost ke stejnému subtypu 

parlamentarismu, tzv. stranicky kontrolovanému parlamentarismu, v rámci typologizace 

parlamentarismů publikovaném Giovanni Sartorim.3 Tato stěžejní shoda má za následek hned 

několik dalších zásadních implikací, jako je organizace dělby moci, resp. vztahů mezi 

exekutivou a legislativou, což se projevuje např. v podobném postavení premiéra, příp. tradici 

převážně koaličního typu vládnutí apod.  

Právě komplexní průnik všech výše uvedených kritérií, tzn. geograficky a kulturně-

lingvistické osy s historicko-politickými aspekty, implikuje také již zmíněnou výslednou 

politickou kulturu a tradici, jež je z hlediska komunikace ve veřejném prostoru obecně, resp. 

                                                 

3 Více viz. (Sartori 2011: 110-125) 
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její politické dimenze pro tuto práci zcela zásadní, byl důvodem pro volbu těchto dvou 

národnostních celků, i přes dílčí diferenciace v technicistních kategoriích viděno 

z politologické perspektivy, jakými je např. užití rozdílné volební formule či uni/bi-kamerální 

struktura parlamentních těles.  

Z praktického hlediska je rovněž zásadní podobnost v oblasti procentuálního zastoupení 

domácností, které mají přístup k internetovému připojení. V roce 2015 dosáhla Česká republika 

i Slovensko shodného výsledku 79% podílu domácností s přístupem k internetové síti. V roce 

2016 se pak výsledky jen zcela nepatrně liší v podobě 82procentního podílu českých 

domácností v porovnání s 81 procenty slovenských domácností.4 

Další neméně podstatnou podobnost, která má dopad v praktické rovině na schopnost 

komunikace v digitálním prostoru, je možné nalézt v úrovni tzv. internetových dovedností. 

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) realizoval výzkum hodnotící právě úroveň těchto 

dovedností, přičemž předmětem zkoumání byl monitoring schopností uživatelů ve věku 16-74 

let vykonat alespoň jeden ze šesti sledovaných úkonů: A) schopnost použít internetový 

vyhledavač k vyhledání dané informace; B) zaslat e-mail společně s přiloženou přílohou; C) 

poslat zprávu, resp. schopnost komunikovat/připojit se do tzv. on-line skupinových diskuzí  

a chatů; D) použít Internet k uskutečnění telefonního hovoru; E) využít internetového uložiště 

k přenosu multimediálních souborů (např. sdílení hudby, filmů apod.); F) vytvořit webovou 

prezentaci.  

Sesbíraná data byla následně vyhodnocena do tří základních úrovní internetových 

dovedností: 1) nízká znalost internetových dovedností, kam spadají všichni respondenti, kteří 

byli schopni vykonat alespoň jeden, ale ne více než dva základní úkony z výše uvedeného 

šestiprvkového spektra; 2) střední znalost internetových dovedností zahrnující uživatele, kteří 

byli schopni zvládnout minimálně tři, ale ne více než čtyři testované úkony; 3) vysoká znalost 

internetových dovedností, u které bylo kvalifikační podmínkou zvládnutí alespoň pěti 

sledovaných úkonů.  

Srovnání odhaluje pouze dílčí diferenciace mezi schopnostmi českých a slovenských 

uživatelů, kdy v roce 2013 podmínky první kategorie, tzn. nízké znalosti internetových 

dovedností, splnilo v případě České republiky 32 procent respondentů a v případě Slovenska 

26 % respondentů. Schopnost zvládnout alespoň tři úkony, ale ne více než čtyři, splnilo 

                                                 

4 Viz výzkumná zpráva Eurostat „Level of internet access – households“ dostupná z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00134&plugin=1  
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v případě České republiky třicet osm procent uživatelů – ve slovenské realitě dosáhl podíl 

těchto uživatelů se střední znalostí 46 % respondentů. Kvalifikační kritéria pro zařazení do třetí 

skupiny, tzn. mezi uživatele s vysokou znalostí internetových dovedností, zvládlo v případě 

České republiky 8 % respondentů, na Slovensku bylo registrováno ve stejné kategorii 12 % 

respondentů. Zprůměrováním všech tří kategorií vychází odchylka 6 %, což indikuje pouze 

zcela mírně odlišnou úroveň schopností používat Internet, resp. digitální aplikace a sociální 

sítě.5 

I přes rozdílné absolutní velikosti populací obývajících Českou, resp. Slovenskou 

republiku tvoří právě výše uvedené podobné hodnoty a atributy dosažené v úrovni 

internetového připojení a míry schopnosti užití internetových dovedností solidní základ pro 

vyhodnocení sesbíraných dat – rozdílnost v celkovém počtu obyvatel bude zohledněna 

v přepočtu vybraných indikátorů i do jejich vážené, tzn. poměrové podoby.   

Skrze definici hlavního cíle, zvoleného metodologického přístupu, konkrétních metod 

výzkumu a přiblížení kontextualizace zkoumané komparace, lze nyní uvést hlavní hypotézu 

diplomové práce v následujícím znění: „České parlamentní politické strany komunikují skrze 

sociální síť Facebook se stejnou mírou efektivity jako slovenské parlamentní politické strany. 

Zároveň lze konstatovat, že nejsou patrné signifikantní rozdíly v komunikaci politických stran 

ani v porovnání v rámci jednotlivých státních útvarů.“ 

Jak je patrné z definice hlavní hypotézy, lze předpoklad strukturalizovat do dvou 

zásadních bodů – a sice falzifikace efektivity a fragmentace, či rozdílnosti (v obou případech se 

jedná o výrok, který bude ověřován v obou, tzn. v inter- i intra-cluster směrech) 

Vedle hlavní hypotézy jsou v práci obsaženy rovněž následující dílčí výzkumné otázky, 

jejichž zodpovězením skrze vyhodnocení níže uvedených indikátorů, lze dospět k validaci, 

resp. falzifikaci efektivity komunikace: 

Výzkumná otázka č.1:6 „Existují kvantitativní rozdíly7 v komunikaci českých  

a slovenských parlamentních stran na Facebooku?“ 

                                                 

5 Viz výzkumná zpráva Eurostat „Individuals level of Internet skills“ dostupná z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdsc470&language=en  

6 Výzkumná otázka (dále jen VO) 

7 Jednotlivé kvantitativní ukazatele jsou podrobně vydefinovány a měřeny skrze vyhodnocení 

výkonnostních indikátorů níže. 
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VO č.2: „Existují kvalitativní rozdíly8 v komunikaci českých a slovenských 

parlamentních stran na Facebooku?“ 

VO č.3: „Liší se míra aktivního zapojení, resp. interakce českých a slovenských 

uživatelů v rámci komunikace českých a slovenských parlamentních stran na Facebooku?“ 

VO č.4: „Liší se tonalita (pozitivní, neutrální, negativní) příspěvků a komentářů od 

fanoušků mezi českými a slovenskými politickými stranami?“ 

VO č.5: „Jaká témata komunikují české a slovenské strany nejčastěji? Existuje 

tematická diferenciace?“ 

VO č.6: „Komunikují vybrané politické strany na Facebooku se stejnou frekvencí, lze 

vysledovat určitou pravidelnost komunikace a má kvantita komunikace vliv na kvalitativní 

ukazatele?“ 

VO č.7: „Existují rozdíly mezi českými a slovenskými politickými stranami v míře 

využívání komunikačních možností zveřejňování různého typu interaktivního obsahu v rámci 

aplikace Facebook?“ 

VO č.8: Jaký typ obsahu vykazuje největší míru zapojení fanoušků v České republice  

a jaký na Slovensku? 

Pro zodpovězení výše uvedených výzkumných otázek byla definována následující 

baterie evaluačních výkonnostních indikátorů (kombinující kvalitativní i kvantitativní prvky), 

která bude podrobena následné analýze:  

Výkonnostní indikátor č. 1:9Velikost fanouškovské základny10 - základní kvantitativní 

indikátor hodnotící celkový počet uživatelů sociální sítě Facebook, kteří označili daný profil 

politické strany „Líbí se mi“, čili se přihlásili k odběru novinek, resp. se stali fanoušky daného 

profilu. 

VI č.2: Trend vývoje fanouškovských základen – statistický indikátor hodnotící vývoj 

výkonnostního indikátoru č.1 v průběhu sledovaného období. Jedná se o jeden ze základních 

statistických údajů v rámci metrik platformy Facebook – udává základní vývoj velikosti 

fanouškovské základny daných subjektů v průběhu času. 

                                                 

8 Jednotlivé kvalitativní ukazatele jsou podrobně vydefinovány a měřeny skrze vyhodnocení uvedených 

výkonnostních a kategorizačních indikátorů níže. 

9 Výkonnostní indikátor (dále jen VI) 

10 Termín „fanouškovská základna“ vymezuje sumu uživatelů sociální sítě Facebook, která označila „Líbí 

se mi“ daný facebookový profil politické strany  
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VI č.3: Míra vytížení (procentuálně)11 – indikátor vyjadřující procentuální podíl 

uživatelů interagujících s daným profilem vůči celkovému počtu fanoušků stránky. Indikátor 

hodnotící, jak je fanouškovská základna aktivní, resp. jak se daří fanoušky profilu zapojovat do 

komunikačního cyklu. 

VI č.4: Míra vytížení (absolutně) - indikátor vyjadřující podíl (absolutní počet) uživatelů 

interagujících s daným profil vůči celkovému počtu fanoušků stránky. Definičně stejný 

charakter, jako v případě výše uvedeného indikátoru č. 3. 

VI č.5: Celkový počet příspěvků jednotlivých stran – indikátor udávající celkový počet 

příspěvků zveřejněných ve sledovaném období danou politickou stranou. Kritérium, jenž se 

zaměřuje na kvantitativní i kvalitativní prisma komunikace – indikuje celkovou aktivitu 

komunikace směrem od politických stran směrem ke konzumentům. Kvantitativní složka 

vyjadřuje celkový počet, kvalitativní pak určitý pravidelný vzorec v publikačním procesu. 

VI č.6: Celkový počet interakcí – suma základních interakcí (Líbí se mi, komentář pod 

příspěvkem, sdílení příspěvku) uskutečněných fanoušky stránky za dané sledované období. 

Kritérium hodnotící jak kvantitativní rozměr – tzn. celková suma interakcí, tak kvalitativní 

dimenzi komunikace – indikuje aktivitu členů fanouškovských základen, resp. vyjadřuje 

atraktivitu sdělení komunikovaných politickými subjekty. 

VI č.7: Průměrný počet interakcí na jeden příspěvek – podíl výkonnostního indikátoru 

č.5 a č.6 hodnotící vztah mezi kvantitou obsahu a zájmem konzumentů o publikovaný obsah. 

VI č.8: Počet příspěvků tzv. druhého řádu (viz definice níže) - vyjadřuje počet 

příspěvků, které fanoušci adresovali skrze tzv. zeď facebookového profilu. Agreguje zároveň  

i kvalitativní část komunikace, kdy sleduje zájem, resp. snahu fanoušků o zapojení se do časově 

a kreativně náročnějšího aspektu oboustranného dialogu.12 

VI č.9: Celkový počet fanouškovských komentářů - Indikátor agregující celkovou sumu 

komentářů prvního i druhého řádu. Indikuje ochotu fanoušků zapojovat se do diskuzí, resp. 

vyjadřuje míru oboustranného toku dialogu v rámci komunikačního procesu. 

VI č.10: Počet diskuzních reakcí politických stran – kvantitativní indikátor reflektující 

schopnost politických subjektů vstupovat do dialogu a poskytovat odpovědi, resp. reakce 

konzumentům svého obsahu. 

                                                 

11 Míra vytížení představuje podíl celkové velikosti fanouškovské základny a počtu uživatelů, kteří během 

7 dní interagovali s daným facebookovým profilem. 

12 Fanoušek v tomto případě nereaguje na obsah, který byl aktivně komunikován politickou stranou, ale 

vytváří zcela nové komunikační vlákno. 
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VI č.11: Index moderace diskuzí13- kvalitativní indikátor určující penetraci zpětné 

vazby, resp. dialogu ze strany politických stran směrem k fanouškovským podnětům (dotazům, 

komentářům etc.). 

V rámci evaluace jednotlivých indikátorů budou vybraným politickým subjektům 

přidělována bodová ohodnocení za výše uvedené jednotlivé indikátory. Pro vyhodnocení  

a uspořádání získaných výsledků je v této práci použit tzv. ordinální způsob vícekriteriálních 

hodnocení získaných dat. V rámci tohoto přístupu je zároveň použita metoda stejné důležitosti, 

která je založena na předpokladu stejné důležitosti (resp. váhy) jednotlivých hodnotících 

indikátorů.  

Na základě dat, resp. bodového ohodnocení jednotlivých výše uvedených 

výkonnostních indikátorů bude stanoven výsledný komparativní indikátor (tzv. míra 

homogenity) hodnotící míru fragmentace jednotlivých clusterů vybraných politických stran. 

Tento shrnující ukazatel se zaměřuje na vyhodnocení vzdálenosti, tzn. fragmentaci mezi 

subjektem v rámci daného clusteru, jenž dosáhl nejlepšího bodového výkonnostního výsledku, 

a subjektem, který obdržel skóre nejnižší a zhodnotí tak poslední část výroku v rámci výše 

uvedené hypotézy, jenž je zaměřena na validaci, resp. falzifikaci tvrzení, že oba clustery 

politických stran vykazují podobnou fragmentaci jednotlivých aktérů i clusterů jako celku. Jak 

bylo výše uvedeno, míra homogenity pracuje primárně se vzdálenostmi mezi subjekty, které 

v rámci clusteru dosáhly nejvyššího a nejnižšího bodového zisku, zároveň však bere v potaz 

průměrný bodový zisk v rámci celého clusteru „A“ či „B“, vůči kterému je vždy maximální i 

minimální bodový zisk vztažen.  

 

Vzorec 1 – Míra homogenity 

((𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑧𝑖𝑠𝑘) + (𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑧𝑖𝑠𝑘))

2
 

Zdroj: autor  

 

 Metodologický rámec pak dotváří čistě kvalitativní indikátory, které se zaměřují 

na zodpovězení vybraných výzkumných otázek. Pro účely zodpovězení těchto vyselektovaných 

výzkumných otázek se metodologické paradigma zaměřuje také na kategorizaci (nikoliv 

výkonnost), resp. definuje kategorizační indikátory:  

                                                 

13 Index moderace diskuzí představuje podíl mezi celkovým počtem komentářů pod příspěvky a počtem 

reakcí dané politické strany v rámci diskuzního vlákna. 
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Kategorizační indikátor č.1:14 typ komunikovaného obsahu (multimédia, textový status, 

sdílený obsah etc.)  

KI č.2: tematika komunikace (např. celospolečenská aktualita, politický program strany, 

vnitrostranická agenda, kritika etc.) 

KI č.3: tonalita fanouškovských reakcí (pozitivní, negativní, neutrální).  

KI č.4: kvalita obousměrného dialogu (kombinace VI č. 6 – VI.č. 11) 

Z hlediska samotného sběru dat pak byly zvoleny tři pětidenní úseky v rámci časového 

období leden-březen 2015 (od 19.1. do 27.3.2015) – vybraný časový úsek reflektoval 

skutečnost, že v daném roce nedošlo v ani jednom ze států k volbám libovolného řádu, tudíž se 

vybrané subjekty nacházely v relativně obdobném komunikačním stádiu.  

Selekce zkoumaného média, tzn. v přpadě této diplomové práce internetové sociální sítě 

Facebook, reflektuje několik faktů – z hlediska uživatelské popularity se jedná o dlouhodobě 

nejpoužívanější internetovou sociální síť jak globálně, tak v rámci zkoumaného geografického 

prostoru České republiky a Slovenska.15  

Zároveň se jedná také o jedinou internetovou sociální síť, kterou využívají všechny 

zkoumané subjekty – v komunikačních portfoliích jednotlivých subjektů jsou sice zahrnuty 

rovněž ostatní platformy (např. YouTube, Twitter atd.), nicméně nejsou využívány pouze 

dílčím počtem politických stran. Využívání platformy Facebook en bloc napříč analyzovanými 

clustery umožňuje komparativní perspektivu této diplomové práce. 

 

Obrázek 1 - Metodologický rámec práce 

 

Zdroj: autor 

  

                                                 

14 Kategorizační indikátor (dále jen KI) 

15 Viz zpráva „We Are Social“, dostupná z: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-

mobile-in-2015 
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Zhodnocení dosavadního zpracování tématu a použitých pramenů a literatury 

Samotné téma diplomové práce je poměrně úzce vymezeno. Zároveň přesné znění práce 

vymezuje také srovnávací charakter vztažený na dvě konkrétní skupiny politických stran. I přes 

to, že se digitální sociální sítě stávají stále větším fenoménem, tak jejich reflexe v rámci 

akademických prací v českém, příp. slovenském prostoru zůstává stále spíše okrajová, či dílčí 

(např. jako část děl věnujících se širšímu tematickému vymezení). V českém prostoru se tak 

můžeme setkat s prací Teorie a metody politického marketingu od kolektivu autorů Otty Eibla, 

Romana Chytilka a Anny Matuškové, která se sice primárně věnuje problematice širšího 

vymezení politického marketingu, nicméně neopomíjí rozbor subdisciplín úzce souvisejících 

s politickým marketingem, jako je zejm. politická komunikace, přičemž práce akcentuje rovněž 

úzce vyprofilovanou specifickou oblast komunikace na sociálních sítích. 

Další velmi kvalitní příspěvek představuje práce Václava Štětky a Pawela Surowiece 

Social Media and Politics in Central and Eastern Europe. Tato kniha zdařile mapuje kontext 

užití sociálních sítí politickými subjekty v prostoru střední a východní Evropy, vč. českého 

případu, kdy se podrobně věnuje případové studii voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 

a věnuje se tématům spojeným s adaptací a užitím sociálních sítí, jako je postupná 

profesionalizace komunikace skrze sociální sítě, motivace politických subjektů používat tyto 

komunikační kanály apod.   

Zajímavým příspěvkem je rovněž práce od Jana Křečka Politická komunikace. Od res 

publica po public relations. Hlavní výhodou této práce je zejm. její přesah do dalších 

subdisciplín politického marketingu – zejm. popis příbuzných disciplín, jako je politické Public 

Relations apod. 

Velmi kvalitní příspěvek pak představuje Přehled moderních politologických teorií od 

Blanky Říchové, jenž vymezuje definiční rámec s obecnějším přesahem v rámci kapitoly 

Teorie komunikace. Zde je kladen důraz na fakt, že právě nové pohledy na problematiku 

politické komunikace (např. skrze kybernetiku) nabízí velký prostor k získání nových poznatků.  

Zajímavým příspěvkem, který má opět širší záběr, je publikace Efektivní politická 

komunikace od kolektivu autorů Otty Eibla, Anny Matuškové a Jana Krčmáře. Přidanou 

hodnotou této práce je zejm. její přesah do analýzy a popisu praktického fungování disciplíny 

politické komunikace. Pro účely této práce byla rovněž velmi přínosná kapitola dedikovaná 

politické komunikaci v prostoru nových médií. 
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Z cizojazyčných zdrojů tvoří základ této práce klasická teorie Lva Manoviche 

publikovaná v díle The Language of New Media, jenž je považována za jednu z esenciálních 

prací pro studium nových médií obecně. 

Práce Political Public Relations. Principles and Applications od autorů J. Strömbäck  

a S.Kiousis pomohla při vymezování definičního rámce vědní disciplíny Public Relations  

a jejího přesahu do politické komunikace.  

Příspěvek Campaign Communication & Political Marketing od P. J. Maareka detailně 

analyzuje komunikační cykly a způsob, jakými politické subjekty komunikují v závislosti na 

průběhu času v rámci svých kampaní. Rovněž přináší ucelený definiční rámec příbuzné 

disciplíny politický marketing, do kterého řadí i politickou komunikaci a objasňuje tak základní 

paradigmata fungování tohoto oboru – obdobně jako např. dílo Political Marketing: Principles 

and Applications od J.Lees-Marshment. 

Kromě těchto zásadních prací tvoří základ diplomové práce také díla utilitárně 

profilovaná na zejm. komunikaci na internetových sociálních sítích – mezi ně můžeme zařadit 

např. The New Rules of Marketing & PR od D. Meermana Scotta, The Social Media Bible od 

L. Safka či On-line Political Communication od Gianluca Giansanteho. 

Jeden ze zásadních zdrojů pro tuto práci představuje rovněž konferenční příspěvek 

Raffaela Heisse Social Media & Political Campaigning: What Drives User Engagement?, který 

měl zcela zásadní přínos pro uspořádání metodologického rámce práce. Při definici 

metodologického aparátu posloužily jako inspirace rovněž další konferenční příspěvky – např. 

Jak měřit sociální sítě od Josefa Šlerky etc.  

Právě kombinací a interdisciplinárním přesahem – od klasických prací zabývajících se 

obecnými politologickými teoriemi, Public Relations, politickou komunikací až po utilitární 

komunikaci na internetových sociálních sítích, je dosaženo multiperspektivního náhledu, jenž 

je nezbytný pro účely a přístup k této diplomové práci, která má za cíl jak vymezení a objasnění 

teoretického rámce, resp. vývoje komunikačního procesu až k nejmodernější fázi komunikace 

skrze digitální sociální sítě, tak pro komparativní analýzu, která tvoří nedílnou součást této 

diplomové práce.  

Soubor teoretických akademických pramenů a literatury byl rovněž obohacen  

o materiály pocházející z praxe marketingové komunikace, které slouží především jako 

inspirace a jejich hlavní přidaná hodnota je téměř okamžitá reflexe dobových aktualit – 

opomenuty proto při tvorbě práce nezůstaly populární příspěvky již zmíněného Josefa Šlerky 

publikované na jeho vlastní webové prezentaci databoutique.cz, které přináší zajímavé 
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statistické a analytické perspektivy v reakci na nejaktuálnější dění na sociálních sítích. Rovněž 

čistě žurnalistické příspěvky mohou pomoci dotvořit dobový kontext – i přes to, že tato část 

zdrojů rozhodně netvoří informační či metodologický základ, tak jedním ze zdrojů zejm. 

inspirace byly rovněž nejrůznější komentáře, glosy a příspěvky od novinářů dlouhodobě se 

věnujících tématu sociálních sítí, jako je např. Miloš Čermák, Michal Zlatkovský, Jindřich 

Šídlo, Luděk Staněk atd.  

V českém prostoru lze zaregistrovat vzrůstající zájem akademické sféry o zpracování 

tématu digitální komunikace. Za práce s vysokou přidanou hodnotou považuji diplomovou 

práci Adama Zbiejczuka na téma Web 2.0 – charakteristika a služby, která paradoxně patří mezi 

práce s dřívějším datem publikace, nicméně přináší srozumitelný a fundovaný náhled na 

problematiku aplikací Web 2.0, které jsou základem pro platformy současných internetových 

sociálních sítí.  

Dalším zdařilým příspěvkem je rovněž práce Jana Perly České politické strany na 

Facebooku, ve které sice absentuje širší teoretický rámec (dáno především typem práce), na 

druhou stranu přináší velmi užitečný a propracovaný návrh metodologického paradigmatu pro 

analýzu komunikace na sociálních sítích. 

 

Členění práce 

Základem práce jsou dva tematické bloky – teoretická část a výzkumná část. Teoretická 

část práce se dále dělí na čtyři hlavní kapitoly, které obsahují dílčí subkapitoly. První část 

teoretického bloku se zaměřuje na sekundární cíl práce, tj. na vymezení disciplíny a její 

teoretická východiska a deskripci vývoje komunikace, resp. zasazení úzce vyprofilovaného 

tématu do širší komunikační narace. Kontextualizace práce postupuje od širších příbuzných, 

resp. esenciálních disciplín až k úzké specializaci související s tematikou komunikace na 

internetových sociálních sítích. 

V rámci teoretického bloku je zahrnuta kapitola Teorie komunikace, která se soustředí 

na úvod do oblasti interpersonální komunikace jako takové, zároveň ale staví na dvou zásadních 

politologických teoriích věnujících se předmětu komunikace. Tato kapitola se proto bude 

zabývat východisky teorií, které ve svých pracích publikovali autoři Harold Lasswell, resp. Karl 

W. Deutsch.  Další dvě kapitoly se věnuji zbylým subkategoriím, resp. příbuzným oblastem – 

politické komunikaci a politickému Public Relations.  

Následující kapitola teoretického bloku se zaměřuje na samotnou problematiku 

digitálního rozměru komunikace. Postupně je v jednotlivých subkapitolách věnována pozornost 
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fenoménu aplikací vycházejících z platformy webu 2.0, které tvoří základ pro internetové 

sociální sítě, opomenuta nezůstane ani teorie nových médií, a rovněž je v tomto bloku vymezen 

prostor pro vysvětlení hlavních charakteristik sociálních médií a jejich typologizaci. 

Předposlední subkapitola se pak věnuje samotné vybrané sociální síti Facebook, resp. jejím 

možnostem uživatelského rozhraní, základním komunikačním funkcím a typologii 

prováděných interakcí. 

Teoretický blok uzavírá poslední podkapitola shrnující výše uvedená teoretická 

východiska a představující navrhované teoretické paradigma, které vychází právě ze syntézy 

popsaných obecných i úzce vyprofilovaných teorií. 

Na teoretický blok navazuje výzkumná část práce o jedné hlavní kapitole dále dělené 

do několika subkapitol. První podkapitola výzkumné části se věnuje základnímu popisu 

českého a slovenského stranického systému, nicméně těžiště této části práce se nachází 

v následujících podkapitolách, které systematicky analyzují způsob vedení komunikace 

jednotlivými českými a slovenskými politickými subjekty. Závěrečnou podkapitolu analytické 

části tvoří komparativní analýza přinášející srovnání z česko-slovenské perspektivy. Tato část 

práce se dále dělí na dílčí podkapitoly hodnotící kvalitativní i kvantitativní složky komunikace 

a závěrečnou sumarizaci. 
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1 Teorie komunikace 

Před samotnou detailní analýzou sesbíraných dat je nezbytné, pro lepší pochopení 

probírané problematiky, nabídnout vysvětlení alespoň několika esenciálních pojmů, které se 

pojí s tématem celé diplomové práce. Již základní pojem komunikace můžeme označit jako 

disciplínu s přesahem do mnoha vědních oborů, který podléhá změnám a vývoji v průběhu času 

v závislosti na nejrůznějších proměnných (technologický vývoj, kulturní proměny atd.). Právě 

díky interdisciplinárnímu charakteru tohoto oboru lze na předmět komunikace nahlížet skrze 

několikeré perspektivy.  

Například zástupce sociologické narace Jan Keller řadí schopnost komunikace mezi 

jeden z definičních rysů, které odlišují lidskou rasu, resp. její kulturu, od ostatních živočišných 

druhů (Keller 1992: 49).16 Dle Kellera plní komunikace hned několik klíčových funkcí v lidské 

společnosti: Za prvé uvádí schopnost komunikace jako prostředek koordinace přítomných 

aktivit. Druhá klíčová funkce komunikace dle Kellera spočívá ve schopnosti komunikace 

posloužit jako prostředek orientace ke vzdálenějšímu okolí, ke kterému nejsou dostupné 

bezprostřední zkušenosti. Třetí vlastností pak je schopnost komunikace oživit zkušenosti 

minulé. A v neposlední řadě je lidská rasa schopna díky komunikaci anticipovat a plánovat 

budoucí aktivity (Keller 1992: 50). 

Další zajímavý náhled na definici komunikace můžeme nalézt u italského sociolingvisty 

Giorgio Bragy, který rozdělil své komunikační paradigma dle vývojového stupně společnosti 

na primitivní, tradiční a moderní. Pro nejzákladnější stupeň vývoje společnosti uvádí Braga 

jako signifikantní typ komunikace tzv. kapilární komunikaci, u které veškerá výměna informací 

probíhá tváří v tvář a jediným zásobníkem informací je lidská paměť (Keller 1992: 50).  

U společností, které již využívaly písma, definuje Braga tzv. tradiční systém organizované 

kultury, který spočíval v akcentaci důležitosti písma, kdy se psané texty stávají zdrojem  

a uchovatelem informací. S tímto rozvojem je spojeno také posílení role vzdělávacího systému, 

resp. státního dozoru. Pro nejrozvinutější společnosti pak identifikuje Braga jako typickou tzv. 

masovou komunikaci, která je signifikantní pro moderní systémy. Tento typ komunikace je 

                                                 

16 Mezi další prvky patří schopnost institucionalizace jednání a schopnost vytvářet legitimní struktury 

organizované moci (Keller 1992: 49). 
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umožněn díky technologické revoluci ve způsobu předávání informací, který také zvyšuje tlak 

na strategický význam vlastnictví těchto komunikačních kanálů (Tamtéž).17 

Jak již bylo zmíněno, na termín komunikace lze nahlížet z nejrůznějších perspektiv, 

nicméně pro účely práce nemůže chybět také politologický náhled teorií na pojem komunikace.  

Jednou z nejvlivnějších moderních politologických teorií komunikace je dozajista pojetí 

publikované americkým politologem Haroldem Lasswellem, jehož definice se zakládá na 

několika stěžejních bodech, resp. fázích komunikace. Podstatou Lasswellova pojetí 

komunikace je postupně zodpovědět následující otázky: kdo informaci říká; co je obsahem 

sdělení; jakým kanálem se sdělení šíří; komu je informace určená; jaký je efekt zprostředkování 

zprávy (Dagron, Tufte 2006: 24). Lasswelova definice bývá často spojována se studiem 

propagandy, resp. masovou komunikací, nicméně toto vymezení mělo významný dopad na celý 

obor komunikace a v širší rovině také na studium politologie, jelikož zodpovězení výše 

uvedených otázek může mít politické konotace a váhu, které mohou být často zcela kruciální 

pro další politologické bádání. Prof. Blanka Říchová při hodnocení Lasswellovy teorie dokonce 

zmiňuje, že zodpovězení těchto otázek by mělo být smyslem a cílem politologie (Říchová 2014: 

84). Při hodnocení Lasswellovy teorie bývá poukazováno jako na limitu zejm. jednosměrné 

pojetí komunikace bez anticipace zpětné vazby. 

O velkém vlivu Lasswellovy primárně socio-humanitní, resp. politologické teorie svědčí 

také inspirace vědců spadajících do pozitivistického směru výzkumu, či fakt, že Lasswellova 

teorie se stala základem pro další tzv. lineární koncepty komunikace, které jsou využity také ve 

slavném tzv. matematickém modelu komunikace podle Shannona a Weavera (Du Plooy 1995: 

68). Zmíněný matematický model se inspiruje v Lasswelově definici zejména v linearitě pojetí, 

kdy je proces komunikace popisován na následné posloupnosti v prakticky 

dvojdimenzionálním rozhraní, které propojuje a popisuje jednotlivé aktéry a fáze procesu 

přenosu informace v logickém pořadí: zdroj informace (information source) – transmitter 

(vysílač informace), který ze zdroje vytvoří zprávu (message) a vysílá signál (signal) nezbytný 

pro přenos informace. V této signální fázi však vstupuje do procesu klíčový rušivý element 

(noise source), který může modifikovat původně vyslanou informaci, kterou následně obdrží 

příjemce zprávy (receiver). Příjemce zprávy pak zpracuje přijatou informaci a přetvoří ji do 

podoby finální zprávy (Cobley, Schulz 2013: 67). 

                                                 

17 Bragova typologie, resp. jednotlivé vývojové fáze komunikace nejsou rigidního charakteru – naopak, 

Braga popisuje také existenci smíšených komunikačních modelů viz (Keller 1992:50 – 51). 

https://books.google.cz/books?id=85WbPmx9QlcC&pg=PA158&dq=Lasswell+definition&hl=cs&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Lasswell%20definition&f=false
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Matematická definice komunikace podle Shannona a Weavera byla původně, jak 

napovídá již samotný název, určena pro matematický výzkum a kryptografii, nicméně díky 

obecné platnosti obsažených faktů, široké aplikovatelnosti a jednoduchosti si našla tato definice 

své široké uplatnění také v sociálně-humanitních vědách. Mezi hlavní limity tohoto lineárního 

pojetí komunikace patří absence sémantického rozměru komunikace, resp. jejího obsahu  

a významu zprávy, chybějící reflexe zpětné vazby a nezohlednění vztahů a záměrů účastníků 

komunikace atd. (Sluková: 27 – 29).  

Mezi další vlivné politologické teorie komunikace dozajista patří také definice, kterou 

představil Karl W. Deutsch. Deutschovo pojetí komunikace bylo významně ovlivněno jeho 

zájmem o studium kybernetiky. Základní prvek Deutschovy teorie spočívá v odlišném vnímání 

politiky, kdy na ni nahlíží jako na proces a komunikaci vnímá jako funkci přímo související 

s procesem, resp. v definici politické vlády jako systému rozhodování závislém na toku  

a zpracování informací (Jayapalan 2002: 177). Klíčový pro Deutschovo pojetí je pak rozbor 

schopnosti systému učit se z chyb (v ideálním případě je rozpoznat a předejít jim). Mezi další 

sledované atributy patří také rychlost reflexe, vyvažování systému a metody, které informace 

mění na rozhodnutí a politiku (Říchová 2014: 85).  

Důležité u Deutschovy teorie je rovněž uvést jeho definici politického systému, který 

charakterizuje jako organizaci, která je provázána sítí kanálů přenášející informace a zprávy 

(Tamtéž). Z této podstaty jej Deutsch definuje jako tzv. nervový systém.  

Na základě informačního toku, kdy zprávy a informace přicházejí z vnějšku i vnitřní 

perspektivy politického systému pak Deutsch nabízí několik interpretací funkčnosti politického 

systému na základě právě práce systému s informacemi: Zpoždění – časový úsek mezi ziskem 

informace a reakcí na informaci. Zkreslení uvádí rozdíl mezi informací, jenž systém obdržel  

a modifikací informace, kterou použil pro své reakce. Zisk pak Deutsch definoval jako reakci 

na výsledek zpoždění (Říchová 2014: 86). 

Zcela klíčovým aspektem, kterým se také Deutschovo pojetí liší od výše představených 

definic, je pak zahrnutí atributu analyzujícího reakce na vlastní reakci, tzn. rozbor formy zpětné 

vazby. Samotnou zpětnou vazbu definuje Deutsch ve svém pojetí jako komunikační síť, která 

podněcuje na základě příjmu informace určitý typ akce, ale zároveň do zpětné vazby zahrnuje 

také schopnost systému vyhodnotit výsledky této uskutečněné akce a upravit podle tohoto 

vyhodnocení své další jednání a reakce (Soroka, Wlezien 2010: 15).  

Kruciálním rozměrem zpětné vazby je pak dle Deutsche schopnost orientace, resp. 

určení vzdálenosti politické vlády od původně vytyčených cílů. Zároveň existence zpětné vazby 



30 

 

předpokládá také možnost redefinice časově proměnlivých cílů (tyto nestabilní cíle se mohou 

lišit od původně vytyčených jednak svou vzdáleností, ale také svým charakterem) (Soroka, 

Wlezien 2010: 16). Jedním z atributů úspěšného vládnutí je pak schopnost systému reagovat 

právě na zmíněné nutné změny cílů (Říchová 2014: 89). 

Deutsch ve své definici rozpracoval koncept zpětné vazby ještě detailněji, čímž potvrdil 

důležitost tohoto atributu v procesu vládnutí. V rámci politické praxe rozlišoval následující 

kategorie zpětné vazby: negativní zpětnou vazbu a pozitivní (zesilující) zpětnou vazbu (Říchová 

2014: 90). Negativní zpětnou vazbu Deutsch popisuje jako výraz snahy dosáhnout předem 

vytyčeného cíle, kdy se informace vrací zpět do systému a může jí být následně využito pro 

změnu výkonu systému, pokud dosavadní výkon není v souladu s již zmíněnými snahami  

o dosažení vytyčených cílů. Naopak pozitivní (zesilující) zpětná vazba znamená zesílení reakce 

ve stejném směru, tzn. takového chování, za jehož účelem byla informace původně vydána 

(např. panika na trhu, závody ve zbrojení etc.) (Tamtéž). 

Schopnost analýzy a uvědomění si zpětné vazby mělo v Deutschově pojetí zcela klíčový 

význam, na jehož základě pak definoval čtyři body, které umožňují přežití, resp. ovlivňují 

životaschopnost politického systému jako celku. Deutsch hovoří o schopnosti přijmout 

informace z vnitřního i vnějšího okolí, které pak musí být náležitě zpracovány, aby vládnoucí 

systém mohl na dané informace vhodně reagovat. Tuto reakci je pak nezbytné zhodnotit  

a předvídat možné reakce na ni (Říchová 2014: 92). 

Kritika komunikační teorie bývá nejčastěji zmiňována s limitovaným vypovídajícím 

charakterem této teorie, kdy údajně není schopna vysvětlit důležité aspekty fungování 

politických systémů a v moderní politické vědě bývá často označována jako tzv. doplňkový 

zdroj informací (Říchová 2014: 94). Avšak zmíněná analýza jednak zpětné vazby, ale také 

pohled Deutschovy teorie na politiku jako na proces a na komunikaci jako na výrazně 

související funkci s tímto procesem, a také díky propojení této teorie s rozvíjejícím se světem 

kybernetiky, je dozajista velmi cenným a do určité míry stále platným prismatem i v dnešní 

době, což jen podtrhuje nadčasový charakter Deutschova díla.  
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2 Politická komunikace 

Politická komunikace se stává, společně s technologickým vývojem, velmi důležitým 

fenoménem, který má zásadní dopad na realitu politického života v nejrůznějších politických 

systémech. Podobně jako u politického marketingu, jehož jedním z nástrojů politická 

komunikace, resp. komunikace v obecné rovině je, narážíme na definiční nejasnost  

a neucelenost, která je způsobená zejm. interdisciplinárním přesahem – moderní politická 

komunikace je spjata zejm. s dalšími obory, jako je např. komunikace, politologie, žurnalistika, 

sociologie, psychologie, historie, rétorika etc. (Kaid 2004: 13)  

Z tohoto důvodu lze nalézt velké množství vzájemně se odlišujících pokusů  

a definičních vymezení předmětu politické komunikace, nicméně nelze vybrat jednu jedinou 

definici, kterou by bylo možno označit jako univerzálně přijímanou. Lynda Lee Kaid uvádí ve 

svém díle Handbook of Political Communication Research vymezení publikované Stevenem 

H. Chaffeem z roku 1975, jenž definuje politickou komunikaci, resp. vymezuje předmět 

zkoumání politické komunikace na roli komunikace v rámci politického procesu (Tamtéž).  

Další definiční pokus publikovali autoři Negrine a Stanyer, kteří vymezili politickou 

komunikaci jako veškerou interpersonální a mediální komunikaci týkající se politických věcí 

mezi sociálními aktéry (Eibl, Chytilek, Matušková 2012: 254). 

Zajímavým příspěvkem je také postřeh americké autorky Doris Graberové, která 

politickou komunikaci ztotožňuje s tzv. politickým jazykem, který zahrnuje nejen rétorické, 

resp. mluvený a psaný projev, ale také paralingvistické prvky, jako je tzv. řeč těla a nejrůznější 

politické akty – např. bojkoty a protesty (McNair 2003: 3). 

Posledním příkladem definičního vymezení politické komunikace je příspěvek Briana 

McNaira, který zdůrazňuje především záměrnost veškeré politické komunikace, kterou 

samotnou definuje velmi jednoduše jako úmyslnou (záměrnou) komunikaci týkající se 

politických témat, přičemž takovéto obecné vymezení v sobě zahrnuje tři důležité podsložky – 

všechny formy komunikace vykonané politiky a dalšími aktéry za účelem dosažení konkrétních 

cílů; komunikaci uskutečněnou nepolitickými aktéry (např. voliči, novináři) směrem zpět 

k aktérům politickým; komunikaci o politických aktérech a jejich aktivitách obsaženou 

v nejrůznějších typech médií (McNair 2003: 4). 

V uvedeném McNairově paradigmatu je důležité zdůraznit zejm. druhou podsložku 

definice, která zároveň vystihuje podstatu proměny politické komunikace v závislosti na 

procesu demokratizace a technologického pokroku, jak na ni poukazuje ve svém díle Darren 

Lilleker. Tradiční pojetí politické komunikace dominovalo politické realitě prakticky od dob 
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antického Řecka až do 19., resp. 20. století, kdy paradigma komunikace spočívalo v jasně 

strukturovaném procesu, který měl podobu jednosměrného, shora-dolů orientovaného toku 

informací. Jak lze vidět na obrázku níže, informace byly vytvářeny politickým centrem  

a distribuovány nepolitickým aktérům buď přímo politiky, anebo častěji skrze určitý typ médií. 

Opačným směrem, tedy zdola-nahoru probíhala komunikace jen velmi zřídka a v omezené 

míře. (Lilleker 2006: 5). 

 

Obrázek 2 - Tradiční pojetí politické komunikace 

 

Zdroj: (Lilleker 2006: 5) 

  

Právě díky zmíněným procesům demokratizace, resp. větší míře participace občanů na 

politickém dění a technologickému pokroku, zejm. pak rozvoji masových médií dochází 

k přetvoření klasického schématu politické komunikace, která se stává komplexnějším  

a vrstevnatějším fenoménem. V rámci nového pojetí politické komunikace je nutné počítat také 

s novými aktéry – kromě politického centra, voličů a médií nově zasahují do schématu rovněž 

nevolené organizace/aktéři (např. nátlakové skupiny, teroristické organizace, obchodní 

korporace etc.). Proměnila se rovněž podoba komunikačního procesu, který již není veden 

striktně z politického centra směrem ke konzumentům, ale celý komplex má difúzní charakter, 

kdy dochází k vzájemným interakcím mezi jednotlivými elementy schématu. Komplexnější 

podoba moderní politické komunikace má také kompetitivnější charakter, který vede 

k profesionalizaci politické komunikace jako oboru, jenž je veden stále důmyslněji, a to nejen 

ze strategického hlediska, ale také s ohledem na použití sofistikovanějších a nejnovějších 

informačních, resp. komunikačních technologií. Ve zkratce lze říci, že je to právě fluidita, 

anticipace obousměrné interakce a dynamika, co tvoří základ tohoto nového pojetí politické 

komunikace. 
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Obrázek 3 - Nové pojetí politické komunikace 

 

Zdroj: (Lilleker 2006: 5) 

 

Vývoj a proměna politické komunikace však neznamenal změnu jen komunikačního 

prostoru, resp. procesu a způsobu vedení komunikace, ale právě změna celého prostoru donutila 

k redefinici chování také jednotlivé aktéry komunikačního procesu. Voliči, resp. konzumenti 

politické komunikace již nadále nejsou pouze pasivními příjemci, ale naopak se aktivně podílejí 

na tvorbě komunikačního procesu. Na proměnu procesu museli ovšem zareagovat také samotné 

politické elity. Jay G. Blumler a Dennis Kavanagh hovoří v souvislosti s proměnou chování 

aktérů o tzv. třech fázích politické komunikace. První fáze – ideologická, končí vstupem 

televizního vysílání do procesu politické komunikace a odpovídá spíše tradičnímu pojetí 

komunikačnímu schématu, jenž představil Darren Lilleker (viz výše), kdy primárními 

komunikačními kanály byly zejm. politické instituce – např. politické strany. Druhá fáze je pak 

typická svým obratem ke sdělení a rovněž zvýšenou úlohou profesionálů, kteří dokáží využívat 

správné komunikační kanály. Blumler a Kavanagh uvádějí také třetí vývojovou fázi, u které je 

zcela signifikantním znakem tlak na profesionalizaci politických reprezentantů. Nátlakový 

charakter komunikačního procesu je zapříčiněn jednak daleko větší heterogenitou 

komunikačních kanálů, ale s rozvojem moderních technologií (a internetových sociálních sítí), 

také znatelným urychlením celého procesu komunikace. Političtí reprezentanti musí téměř 

instantně reagovat na nejnovější události. Blumler a Kavanagh zdůrazňují, že tento systém 

s sebou nese krom profesionalizace a nutnosti okamžité reakce také další fenomény – úbytek 

ideologizace v rámci komunikace a zároveň nástup trendu tzv. infotainmentu. Pojem 

infotainment je odrazem mizející hranice mezi seriózním zpravodajstvím (resp. poskytováním 
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informací) a nutností poskytnout ze strany politických reprezentantů směrem ke konzumentům 

své reakce a názory v co možná nejjednodušší a nejzábavnější (entertainment) formě tak, aby 

zasáhli větší počet příjemců vyslané informace. (Maarek, Wolfsfeld 2005: 2-3) 

Ze schémat uvedených výše lze vyčíst poměrně jednoznačně hlavní cíl politické 

komunikace, kterým však není jen tok informací, resp. interakce mezi jednotlivými aktéry, ale 

také zejm. schopnost persvaze určitého publika – v případě politické komunikace nejčastěji 

voliče. Pro tyto účely rozeznává politická komunikace v základní rovině tři klíčové nástroje: 

politickou reklamu, Public Relations a osobní setkání (Eibl, Chytilek, Matušková 2012: 178). 

Kromě persvaze a logické nutnosti komunikace mezi politickými subjekty  

a konzumenty (voliči) lze vymezit politickou komunikaci také odvozením od nadřazené a 

komplexnější disciplíny politického marketingu. Politický marketing definuje např. Anna 

Matušková jako nástroj, jak realizovat strategické cíle politických subjektů. Politická 

komunikace a Public Relations tvoří jeden z nástrojů a zároveň nedílnou součást politického 

marketingu, které jsou v rámci oboru používány jako prostředky k realizaci strategických cílů. 

(Eibl, Chytilek, Matušková 2012: 264) 

Z hlediska této diplomové práce bude v následujících kapitolách věnován prostor 

především problematice politického Public Relations a jeho digitální podobě v komplexnějším, 

oboustranně fluidním komunikačním modelu, resp. třetím vývojovém stádiu dle Blumlera  

a Kavanagha. 
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3 Politické Public Relations    

3.1 Negativní definiční vymezení politického Public Relations 

Politické Public Relations jako vědní obor naráží opět na limity nejasného  

a nejednoznačného definičního vymezení. Chybějící jednoznačný a úplný definiční rámec pak 

umožňuje záměny Public Relations, včetně jeho politického rozměru, s ostatními oborově 

příbuznými disciplínami. V odborné literatuře lze častokrát nalézt zařazení politického Public 

Relations jako subdisciplínu politické komunikace, která z širšího hlediska patří do politického 

marketingu jako zastřešujícího vědního oboru.  

I přes fakt, že politické Public Relations tvoří nedílnou součást procesu politické 

komunikace, je z teoretického hlediska nutné porozumět vzájemné distinkci obou disciplín. 

První z rozdílností, kterou uvádějí autoři Kiousis a Stromback, je, že obor politické komunikace 

může, ale za každou cenu nemusí být záměrný proces či funkce managementu (Stromback, 

Kiousis 2011: 5). Autoři hovoří o faktu, kdy je v podstatě nemožné v oblasti politické 

komunikace oddělit politický rozměr od samotného procesu komunikace, nehledě na záměrnost 

či účel komunikace. 

Další rozdílnost mezi politickou komunikací a politickým Public Relations je nahlížení 

na záležitosti a otázky spojené s konflikty a pojetím moci v politice, resp. vzájemnými vztahy 

mezi aktéry politiky. Politická komunikace chápe vzájemné vztahy mezi politickými 

organizacemi, resp. aktéry jako a priori záležitost odlišných zájmů, konfliktů a moci, kdežto 

politické Public Relations rozumí vztahu mezi aktéry jako vzájemně benefitní a připouští řešení 

vzájemných problematických vztahů skrze proces komunikace (Stromback, Kiousis 2011: 6).  

Velmi častá je také záměna Public Relations s marketingem, přičemž bývá poukazováno 

na fakt, že v rámci definičního vymezení marketingu bývá Public Relations ztotožňováno se 

základem tzv. marketingového mixu18, v rámci kterého lze Public Relations zařadit pod nástroje 

komunikační politiky, u kterých jde primárně o persvazi zákazníka (příznivce, podporovatele, 

voliče atd.). Jak uvádí ve svém díle Alison Theaker, někdy se proto můžeme setkat také 

                                                 

18 Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma/organizace používá 

k úpravě nabídky podle cílového konzumenta. V marketingovém mixu jsou zahrnuty veškeré oblasti a aktivity, 

kterými firma/organizace může ovlivnit poptávku po svém produktu – tento soubor je známý jako tzv. 4P: 

produktová politika, cenová politika, komunikační politika a distribuční politika.  
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s termínem marketing Public Relations vyjadřující kromě primární persvaze také přímou 

podporu prodeje produktu v rámci Public Relations aktivit (Theaker 2004: 8).  

Alison Theaker hovoří o hlavní rozdílnosti mezi marketingem a Public Relations  

s poukazem na klasická definiční vymezení pojmu marketing, která pracují především se dvěma 

termíny – zákazník a zisk. V tradičním marketingovém pojetí proto lze hovořit o jasně 

vytyčenou výměnu, kdy zákazník je ochoten zaplatit penězy za poskytovanou službu či produkt. 

Takovéto klasické marketingové prisma pak umožňuje poměrně snadnou evaluaci 

marketingových aktivit na základě konverzních poměrů, vývoje objemu prodejů a dalších 

kvantitativních metrik. 

Narozdíl od tohoto marketingového pojetí se Public Relations soustředí spíše na 

kvalitativní rozměr aktivit, resp. v některých případech, kdy organizace nemá produkt určený 

k přímé komercializaci (např. organizace veřejného sektoru – ozbrojené složky, centrální vlády, 

ale také politické strany), je užití kvantitativních metrik značně limitováno. V těchto případech 

se aktivity Public Relations orientují zejm. na budování kvalitních a dlouhodobých vztahů s 

konkrétními publiky, vůči kterým je klíčové komunikovat a doručit hlavní sdělení. Alison 

Theaker uvádí, že takovéto dlouhodobé budování vztahů s různými publiky je zkrátka příliš 

komplexní aktivita na to, aby ji obsáhla jedna disciplína (marketing) (Theaker 2004: 8-9).  

Politické Public Relations by rovněž nemělo být zaměňováno s dalšími vědními obory 

či subdisciplínami – nejčastěji bývá nesprávně zaměňováno s Public Affairs, news 

managementem, či samotným politickým marketingem. Zmínění autoři Stromback a Kiousis 

poskytli ucelený základní přehled disciplín, u kterých může docházet k definiční nejasnosti, 

resp. poskytli přehled příbuzných oborů, které se přímo i nepřímo využívají v disciplíně 

politického Public Relations v praktické i teoretické rovině: 
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Obrázek 4 - Public Relations - přehled souvisejících oborů 

 

Zdroj: (Stromback, Kiousis 2011: 8) 

 

Je proto nezbytné pokusit se o alespoň elementární definiční vymezení, aby docházelo 

k minimalizaci terminologické nesprávnosti. 

3.2 Definice politického Public Relations 

Jak uvádějí autoři Stromback a Kiousis, politické Public Relations spočívá zejm. 

v uplatňování klasických Public Relations technik, taktik a strategií v politickém kontextu 

(Stromback, Kiousis 2011: 8). S klasickou definicí Public Relations se můžeme setkat v díle 

Edwarda L. Bernayse, který v roce 1952 vymezil agendu moderního Public Relations do tří 

kategorií – informování veřejnosti, přesvědčování a propojování lidí mezi sebou (Stromback, 

Kiousis 2011: 1). Další definici lze nalézt u řady autorů, včetně institucionálního autorství. 

Jednou z takovýchto institucí je např. britský Institut Public Relations, jenž popsal disciplínu 

Public Relations jako dlouhodobé a plánované úsilí nastavit a udržet přízeň a vzájemné 

porozumění mezi organizacemi a jejich publikem (Theaker 2004: 4).  

Další pokus o definiční vymezení oboru Public Relations lze nalézt např. u Philipa 

Kitchena, který představil syntézu pěti bodů, které vystihují dle něj podstatu Public Relations: 

Public Relations je funkce managementu; Public Relations pokrývá širokou škálu aktivit a cílů 

v praxi; Public Relations je potřeba vnímat jako oboustrannou aktivitu, která je založena na 

vzájemné interakci; Public Relations pracuje s různými typy publik, nejen přímo se 

spotřebitelem; vztahy, které jsou předmětem aktivit Public Relations mají spíše dlouhodobý, 

než krátkodobý charakter (Theaker 2004: 5). 
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V českém prostředí se o definiční vymezení pokusila např. Luďka Raimondová, která 

ve své definici vymezuje Public Relations jako proces směřující k vytvoření pozitivních postojů 

na základě znalosti nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní. Autorka kromě 

této persvaze zdůrazňuje také kreativní rozměr Public Relations jako oboru, kdy skrze kreativní 

práci s pravdivými informacemi je účelem Public Relations dosáhnout vytvoření povědomí, 

vybudování znalosti, získání pochopení, vyvolání důvěry a změny chování. Zároveň Luďka 

Raimondová zdůrazňuje, že Public Relations je disciplína zaměřující se zejm. na reputaci, 

kterou dosahuje s pomocí získání porozumění a podpory, resp. že výsledek Public Relations 

aktivit je tvořen tím, co subjekt dělá, co o svých aktivitách subjekt říká a co okolí (veřejnost) 

říká o subjektu. (Raimondová 2015)  

Na základě těchto definic klasického PR odvodili autoři Stromback a Kiousis vymezení 

politického odvětví Public Relations: Politické Public Relations je proces managementu skrze 

který se političtí aktéři (jedinci, organizace) snaží naplnit své politické cíle, resp. záměry. Ke 

splnění cílů je v rámci disciplíny politického Public Relations využíváno účelné komunikace  

a dalších aktivit z důvodu snahy o ustanovení, vybudování a udržení pozitivní reputace  

a vzájemně benefitních vztahů s klíčovým publikem, což představuje jeden ze základních 

faktorů pro splnění politických cílů jednotlivých aktérů (Stromback, Kiousis 2011: 8). 

3.3 Základní nástroje a modely politického Public Relations  

Public Relations v obecné podobě používá hned několik aktivit a nástrojů, skrze které 

buduje a ustanovuje vztahy s cílovým publikem. Mezi základní subdisciplíny Public Relations 

lze zařadit např. interní komunikaci, strategickou komunikaci, krizový management, vztahy 

s investory, vztahy s médií atd. Dle Alison Theaker by mohl takovýto základní výčet obsahovat 

až přes deset aktivit (viz níže):  
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Obrázek 5 - Sub-disciplíny Public Relations 

 

Zdroj: (Theaker 2004: 7) 

 

Na základě těchto činností a aktivit pak lze také specifikovat základní nástroje úže 

vyprofilovaného politického Public Relations. Brian McNair rozdělil elementární aktivity 

politického Public Relations na 4 oblasti: řízení médií (media management), jenž má za cíl 
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kontrolu a manipulaci médií a následně ovlivnění postojů veřejnosti v souladu s politickými 

cíli. Druhým nástrojem politického Public Relations jsou pak aktivity zajišťující řízení image 

(image management) – tato činnost se soustředí zejm. na image a vnímání politiků či stran  

(a také na způsoby, jak vnímání změnit). Třetím základním nástrojem politického rozměru 

Public Relations je vnitřní komunikace (internal communication), která má za cíl zajistit 

jednotnost, produktivitu a fokus na řešení problémů a naplňování cílů. Čtvrtým elementem je 

pak řízení informací (info management), které je klíčové pro kontrolu šíření, resp. nešíření 

klíčových a důvěrných informací mezi cílová publika. (Eibl, Chytilek, Matušková 2012: 293 – 

294). 

Jak bylo zmíněno výše, klíčové pro veškeré aktivity politického Public Relations, resp. 

pro obor Public Relations obecně, je práce a budování vztahů s nejrůznějšími typy publik. 

S konceptem publik pracují ve svém díle autoři Grunig a Hunt, kteří definují čtyři základní typy 

publik – nepublikum, latentní publikum, publikum sledující dění a aktivní publikum. Tato 

publika se vzájemně diferencují na základě interakcí s danou politickou organizací, které 

mohou být různého typu – rozpoznání společného problému, identifikace zábran a míra 

zapojení se. Pro každé publikum pak musí politická organizace přizpůsobit styl a cíl 

komunikace. (Eibl, Chytilek, Matušková 2012: 292-293). 

Tématu publik, resp. budování vztahů mezi politickou organizací a jejími publiky se 

věnovala také již zmíněná autorská dvojice Kiousis, Stromback, která se věnuje nejen 

typologizaci publik, ale také rozboru evaluace vybudovaných vzájemných vztahů. Ve svém díle 

autoři upřednostňují před kvantitativním pojetím spočívajícím v prostém objemu výstupů 

kvalitativní parametry, jako je vzájemná důvěra, kontrola, uspokojení, otevřenost, participace 

publika, investice a společné závazky. Kiousis a Stromback zdůrazňují specifikum arény 

politického Public Relations, která je vymezena politicky relevantními tématy, která v sobě  

(v souladu s podstatou politiky) nese velmi často konfliktní, protichůdné a až dokonce otevřeně 

nepřátelské postoje, projevy a interakce směrem od publika k organizaci – v těchto případech 

je úkolem pracovníků politického Public Relations najít vhodnou formu komunikace  

a překonat, resp. snažit se zvládnout a umírnit animozitu (Kiousis, Stromback 2011: 18-19).   

Na základě práce s nejrůznějšími publiky a různými cíli Public Relations aktivit 

definovali autoři Grunig a Hunt typologii čtyř modelů Public Relations podle jejich funkce. 

Prvním modelem je typ tzv. tiskové agentury neboli model publicity. Alison Theaker uvádí ve 

svém díle, že tento model Public Relations cílí právě na čistě kvantitativní složku hodnocení, 

kdy je pro subjekty klíčový počet a objem mediálního prostoru (Theaker 2004: 12). Podstatou 
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tohoto základního modelu je kromě mediálního dosahu také snaha o maximálně možné 

pozitivní konotace publicity, resp. eliminace negativní publicity a tvarování veřejného mínění– 

pro tyto účely využívá Public Relations metod propagace, propagandy a persvaze (Kiousis, 

Stromback 2011: 19). 

Druhý funkční model podle Gruniga a Hunta představuje tzv. model veřejného 

informování. Tento model je charakteristický tím, že jeho hlavní podstatou je poskytování 

informací cílovému publiku, ovšem bez ambice hlubšího poznání a anticipace, resp. reakce na 

zpětnou vazbu od daného publika. Model veřejného informování se proto v praxi omezuje 

pouze na jednosměrný komunikační model směřující od zdroje zprávy (organizace) směrem 

k příjemci. Tento model je i v dnešní době poměrně často využíván jedním z přímých aktérů 

politických Public Relations, a sice úřady státní správy (Theaker 2004:12 – 13). 

Třetí funkční model je charakteristický svou diferenciací oproti dvěma výše uvedeným 

modelům, a sice kvůli jeho aditivnímu rozměru – dvoustupňový asymetrický model totiž na 

rozdíl od obou předchozích modelů pracuje také se zpětnou vazbou od publika. Označení 

asymetrický však indikuje určitý stupeň nerovnováhy, která se projevuje v cílech aktivit 

v rámci tohoto modelu Public Relations, které směřují pouze na jednostrannou změnu chování, 

resp. změnu chování aktéra jen na jednom pólu modelu (cílového publika). Asymetrický model 

již nemá ambici reflexe zpětné vazby od příjemců zpráv. Tento model Public Relations bývá 

používán zejm. v osvětových kampaních (např. v oblasti veřejného zdraví apod.) (Theaker 

2004: 14). 

Posledním modelem v rámci představené typologie Gruniga a Hunta je pak 

dvoustupňový symetrický model. Tento model se od ostatních liší především irelevancí 

monologového charakteru – na rozdíl od výše uvedených schémat je založen na 

vybalancovaném dialogu, přičemž termíny zdroj zprávy – příjemce postrádají v tomto případě 

pevně kategorický význam. Hlavním cílem tohoto komunikačního modelu je vzájemné 

porozumění a naprosto vyvážený vztah obou pólů modelu. V ideálním případě lze 

charakterizovat chování aktérů v rámci tohoto modelu tak, že každý aktér modelu je ochoten  

a motivován změnit své postoje a chování na základě potřeb a požadavků druhého aktéra 

(Theaker 2004:14-15). 

Autoři na základě této typologizace přicházejí s tzv. teorií excelence, jež je založena na 

tvrzení, že dvoustupňový symetrický model představuje určitý ideál a je normativně nadřazen 

ostatním třem modelům, přičemž je autory považován také za nejefektivnější způsob 

komunikace organizací. Jak poznamenává Barbora Petrová, v praxi se však setkáváme se všemi 
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čtyřmi modely komunikace a nejfrekventovanější model představuje veřejné informování 

neboli model publicity (Eibl, Chytilek, Matušková: 293). Kiousis a Stromback navíc ve svém 

díle polemizují s tvrzením Gruniga a Hunta o nadřazenosti dvoustupňového symetrického 

modelu s ohledem na heterogenní charakter možných situací a kontextu v rámci politických 

Public Relations aktivit. S poukazem na kontingenční teorii publikovanou Amandou Cancel 

zdůrazňují nutnost individuálního posuzování konkrétních situací, ve kterých mohou být různé 

modely aplikovány s odlišnou mírou úspěšnosti. Amanda Cancel navrhuje v rámci 

kontingenční teorie aplikovat ve specifických situacích různé modely v rámci strategického 

kontinua pohybujícího se od úplné obhajoby organizace, až po úplný souhlas s publikem 

(Kiousis, Stromback 2011: 20-21). 

Šíři a vývoj modelů politického Public Relations, jak jej prezentovali Gruning a Hunt, 

reflektuje také fenomén neustálého vývoje, jenž je spjat s již několikrát zmiňovaným 

technologickým pokrokem. Stejně jako výše uvedené vědní disciplíny, tak se také oblast Public 

Relations v průběhu času vyvíjela a s příchodem a uváděním nových komunikačních 

technologií do každodenního života jak organizací, tak jejich publik, musí také tento obor 

reagovat na nové výzvy a příležitosti spojené s progresivním celospolečenským vývojem. 
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4 Fenomén digitál – nová média a tichá revoluce 

Jak již bylo zmíněno několikrát v textu práce – veškeré uvedené komunikační koncepty, 

definice, teoretická vymezení a v konečném důsledku také fungování a uplatňování 

jednotlivých přístupů a oborů v praxi, je velmi ovlivněno celospolečenským vývojem, jenž je 

modelován a akcelerován technologickým pokrokem spjatým s rozvojem digitálního prostředí 

a jeho každodenního využívání, zejm. lze pozorovat dynamický progres v oblasti on-line 

(internetového) prostředí. 

Práce si neklade za cíl detailní deskripci vývoje historie Internetu, nicméně pro 

pochopení digitálního rozměru výše uvedených konceptů (ať již obecná komunikace, nebo 

politický rozměr Public Relations – budování vztahu) je nezbytné alespoň esenciální vymezení 

fenoménu, který je základem pro analýzu digitálního rozhraní komunikace – tzv. nová média. 

Jak uvádí teoretik Lev Manovich, revoluční rozvoj nových médií ovlivňuje veškeré 

aspekty a všechny formy kultury – od produkce, přes distribuci až ke komunikaci, jsou 

zprostředkovány, resp. vázány na počítač. (Manovich 2002: 55). Rozsah tohoto nového 

fenoménu komputerizace demonstruje Manovich na srovnání s revolučním vynálezem 

knihtisku a fotografie, přičemž uvádí, že zatímco knihtisk i fotografie ovlivnili v podstatě vždy 

pouze jednu dimenzi - mediální distribuci, resp. nepohyblivé obrazy, tak příchod nových médií 

(počítačová média) měl výrazný dopad na všechny úrovně komunikace – akvizici, manipulaci, 

uchovávání i distribuci. Za esenciální základ nových médií považuje Lev Manovich ve svém 

díle syntézu dvou proměnných – počítačů a mediální technologie, což má za následek převedení 

všech existujících médií do číselných dat přístupných počítačům (Manovich 2002: 55-56). 

Výsledkem samotným jsou nová média, mezi která Manovich řadí grafiku, pohyblivé obrazy, 

zvuky, tvary, prostory či texty v komputerizované podobě vytvářející balíky dat.  

Tato širší definice je dle Manoviche zcela zásadní, přičemž zdůrazňuje odmítnutí 

omezení definice nového média na základě nosiče, příp. způsobu produkce dané informace – 

jinými slovy je potřeba za nové médium považovat nejen Internet, webovou stránku, počítačové 

hry, CD-ROM atd., ale do kategorie nové médium je potřeba zařadit taktéž fotografii, která je 

fyzicky vytištěna, nicméně pro její tisk bylo užito digitální médium (počítač, tiskárna atd.) 

(Manovich 2001: 43-44). Akceptací této širokospektrální definice pak lze hovořit  

o komplexním fenoménu celého kulturního jazyka, který zásadním způsobem ovlivňuje 

všechny zkoumané a uvedené dimenze diplomové práce – od obecného pojetí komunikace, přes 

její politický rozměr, až po utilitární nástroj politického Public Relations. 
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Na základě takto vymezené definice nových médií pak Lev Manovich uvádí také pět 

základních principů neomediálních děl: číselná reprezentace (dílo může být matematicky 

popsáno – např. matematickou funkcí), modularita (dílo je složeno z nezávislých částí až na 

úroveň nejmenších „atomů“ – např. pixelů), automatizace (umenšení vlivu lidské 

intencionality, resp. automatizace operací např. v tvorbě neomediálních děl), variabilita 

(neomediální dílo existuje v nekonečných verzích), překódování (tzn. schopnost „přeložit“ 

něco do jiného formátu – neomediální díla umožňují směs lidských a počítačových významů, 

resp. překryv tradičního vidění světa a počítačových prostředků jeho zobrazení) (Manovich 

2001: 49-63). 

Fenoménu nových médií, resp. digitalizace celospolečenského vývoje si však nevšímá 

pouze Lev Manovich – tuto skutečnost reflektuje např. také český ekonom a filozof Tomáš 

Sedláček, jenž přichází s konceptem tzv. digitálního habitatu, kde digitální platforma „luxuje“ 

materiální realitu a transformuje ji do duševní entity19. Sedláček připodobňuje ideál digitálního 

habitatu k naraci monoteistických náboženství, přičemž poukazuje na některé shodné aspekty 

s viděním nebe/nadpozemského ráje: odosobnění, časová a fyzikální neomezenost, schopnost 

cestování v čase atd. (Sedláček 2016a).  

Dopadům této tiché technologické revoluce, jak vývoj směrem k digitálnímu habitatu 

Sedláček nazývá, přisuzuje větší váhu, než aktuálním geopolitickým událostem a krizím, 

jelikož zcela zásadním způsobem mění chování celospolečensky z pohledu globálního prismatu 

– digitalizace mění každodenní lidské chování, návyky a v důsledku lidskou přirozenost 

z dlouhodobého hlediska. Sedláček tyto změny lidského chování ukazuje např. na uzpůsobení 

zcela běžných úkonů, jako je kromě komunikace také využití lidské paměti (digitální telefonní 

seznam), schopnost prostorové orientace (digitální mapové podklady), způsob zábavy a her atd. 

Finálním stavem v budoucnu by pak měla dle Sedláčka spočívat v převaze aktivit 

uskutečňovaných v digitálním prostoru na úkoru materiálního/fyzického světa – hovoří  

o tzv. digitálním exoskeletu, kdy reálný/materiální svět bude pouhým doplňkem (Sedláček 

2016b). 

                                                 

19 Sedláček poukazuje např. na reálnou eliminaci některých produktů – budík, rádio, fotoaparát. Všechny 

tyto přístroje je dnes již možné agregovat v jednom digitálním zařízení – mobilním telefonu (smartphone).  
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4.1 Web 2.0 – sociální média a webové prezentace 

S přihlédnutím na hlavní zkoumané téma práce – internetová sociální média, resp. 

digitální rozměr komunikace, je nezbytné popsat technologický vývoj, jenž umožnil 

komunikaci skrze tento výše uvedený nástroj on-line komunikace. Sociální médium vychází ze 

společného technologického základu např. s klasickou webovou prezentací – tzv. Web 2.0. 

Termín Web 2.0 bývá v odborné literatuře spojován se jménem Tim O´Reilly, jenž v roce 2004 

definoval Web 2.0 jako: „Revoluci v počítačovém průmyslu, kdy je internet chápán jako 

platforma, přičemž je zde viditelná snaha porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této 

nové platformě. Zcela zásadním prvkem, resp. pravidlem rozhodujícím o úspěchu je tvorba 

aplikací, které budou díky většímu počtu uživatelů, resp. síťovému efektu lepší a lepší (efekt 

zapřažení kolektivní inteligence)“(O’Reilly 2006).  

O´Reilly přidává k definici také několik charakteristik Webu 2.0, mezi které řadí např. 

změnu komunikačního modelu na many-to-many, rozmlžení hranice mezi producentem  

a konzumentem obsahu, možnost okamžité editace obsahu skrze wiki systémy, dominanci 

webových aplikací na úkor desktopových aplikací aj. (O’Reilly 2005). 

Právě zmíněný komunitní rozměr změny je zcela zásadní v chápání vývoje, resp. 

funkcionality všech aplikací fungujících na platformě rozhraní Web 2.0, mezi které lze zařadit 

hlavní předmět zkoumání této práce, tj. sociální média. Důležitost zákaznické orientace Webu 

2.0 popisují i další autoři ve svých dílech – např. Dan Zambonini uvádí rozdíl mezi Webem 1.0 

a Webem 2.0 následovně: „Web 1.0 spočíval ve spojení počítačů mezi sebou a měl za hlavní cíl 

učinit technologii užitečnější pro počítače samotné. Podstata Webu 2.0 spočívá v propojování 

lidí mezi sebou a snahou o učinění technologie užitečnější a efektivnější pro uživatele“ 

(Governor, Hinchcliffe, Nickull 2009: 29). 

Bart Decrem rovněž zdůrazňuje jako klíčový diferenciátor mezi Webem 1.0 a Webem 

2.0 participační mechanismus, kdy poukazuje na fakt, že Web 1.0 je potřeba chápat spíše jako 

informační zdroj, kdežto Web 2.0 jako interaktivní fórum. Web 1.0 je zároveň mnohem 

statičtější, lépe kontrolovatelný z hlediska produkce obsahu (nemožnost komentovat, blogovat, 

etc.) a méně interaktivní (Lincoln 2009 : 8). Minimalistickou a široce přijímanou definici 

představil také Ross Mayfield (CEO Social Text), který rozdíl mezi Webem 1.0 a Webem 2.0 

vyjádřil následovně: „Web 1.0 byl o obchodu. Web 2.0 je o lidech.“ (Singel 2005)  

Napříč výše uvedenými definicemi můžeme pozorovat několik pojících prvků – 

interaktivitu, orientaci na uživatele, kolaborativní tvorbu obsahu a oboustrannost 

komunikačního procesu. Tyto trendy v digitálním prostředí lze považovat za plně kompatibilní 



46 

 

s vývojem klasických oborů spjatých s komunikací tvořících rovněž základ výzkumného 

paradigmatu diplomové práce.       

4.2 Sociální média 

V předchozích subkapitolách byla popsána základní logika, charakteristika a principy 

fungování tzv. nových médií, resp. Webu 2.0. Sociální média, jakožto hlavní předmět analýzy 

této práce, lze označit jak za nové médium, tak zároveň za aplikace vycházející z platformy 

Webu 2.0. Na tento fakt upozorňují v jedné z definic sociálních médií autoři Andreas M. Kaplan 

a Michael Haenlein, kdy uvádějí, že „sociální média jsou seskupením internetových aplikací, 

které ideologicky i technologicky vycházejí z principů a základů Webu 2.0 a umožňují vytváření 

a výměnu uživatelsky vygenerovaného obsahu (user-generated content)“ (Kaplan, Haenlein 

2012). Kaplan a Haenlein pokládají Web 2.0 za ideologicko-technologický fundament 

sociálních médií, nicméně v rozšířené verzi definice zdůrazňují roli uživatelsky 

vygenerovaného obsahu (user-generated Content).20 Jestliže Web 2.0 je esencí technologicko-

ideologickou, pak UGC představuje dle autorů sumu všech způsobů, jakými uživatelé sociální 

média používají. Právě termín UGC zahrnuje veškeré formy mediálního obsahu, které jsou 

veřejně vytvořeny, a zároveň i volně přístupné koncovému uživateli.21 (Kaplan, Haenlein 

2009). Podobně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zařazuje definici 

sociálních médií do stejné kategorie tzv. participativního webu, kam zahrnuje také platformu 

Web 2.0: Participativní web (Web 2.0, sociální síť, Wiki systém) je založen na inteligentní 

webové službě a nových internetových aplikacích, které umožňují uživatelům nejen vzájemně 

spolupracovat a přispívat k vývoji, ale také rozšiřovat, hodnotit, komentovat a distribuovat 

digitální obsah a vyvíjet a přizpůsobovat veškeré internetové aplikace (vč. sociálních médií) 

(Allmer 2015: 51). 

Mobilitu informací, resp. oboustrannost informační výměny, interaktivitu (digitalizaci) 

médií a schopnost geneze uživatelského obsahu akcentuje ve své definici sociálních médií také 

David Meerman Scott, který sociální média vymezuje jako „způsob, jakým lidé sdílejí myšlenky 

                                                 

20 Dále jen UGC 

21 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj definuje několik znaků, které musí UGC splňovat: 

1) obsah musí být publikován na veřejně dostupném webu, příp. v rámci sociální sítě (vyloučení např. soukromé 

e-mailové korespondence); 2) obsah musí vykazovat určitý stupeň kreativního úsilí (eliminace již vzniklého 

obsahu – např. digitální replikace novinového článku); 3) obsah musí být vytvořen mimo profesní (žurnalistické, 

marketingové) struktury (vyloučení profesionálně vytvořených komerčních textů) (Kaplan, Haenlein 2009).  
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a pocity, vlastní (uživatelský) obsah (user-generated content), nápady a vztahy v on-line 

prostředí internetu. Sociální média se liší od klasických mainstream médií zejm. tím, že každý 

uživatel může vytvářet, komentovat a přidávat svůj obsah. Sociální média mohou mít nejrůznější 

podobu – text, zvuková stopa, video, obrázky i komunity.“ (Scott 2013: 54).  

I přes technologický fundament v platformě Web 2.0 lze nalézt řadu definičních 

vymezení, která se zaměřují na humano-centrickou percepci sociálních médií – např. Lon Safko 

přichází s minimalistickou definicí, kdy sociální média definuje jako média, která používáme 

za účelem socializace, přičemž první termín Social vyjadřuje instinktivní touhu lidského druhu 

po socializaci/kontaktu a Media označuje technologii, která tyto interakce umožňují, a jenž 

může mít mnoho podob – bubny, mobilní telefony, e-maily, webové stránky atd. (Safko 2012: 

3).  

Podobně definuje sociální média Danah Boyd, která ve svém vymezení zdůrazňuje 

důležitost komunikačního procesu, kdy sociální média považuje za: „hnutí, příp. proces, nikoliv 

za technologickou kategorii. Podstatou sociálních médií je uvědomění, že komerční pojetí 

internetového podnikání je minulostí – nyní se nacházíme ve fázi, kdy hlavním účelem webového 

softwaru (sociálních médií) je interakce lidí s lidmi a daty ve zcela fluidní podobě. Je potřeba 

si uvědomit, že web/sociální médium může znamenat více, než jen přenosový kanál – sběr UGC 

má přidanou hodnotu. Při použití slova nový (např. nové médium) je potřeba mít na paměti, že 

se jedná o vyjádření nového přístupu, než označení inovativní technologie.“ (Allmer 2015: 49). 

V neposlední řadě se můžeme setkat s nepřímou definicí sociálních médií Carolyn Mae 

Kim, která se spíše než na samotné médium zaměřuje ve svém vymezení na komunikační trend 

spjatý s tímto typem nových médií, kdy zdůrazňuje posun od diktované konzumace obsahu 

(one-to-many) k aktivní participaci publika, jenž je umožněna právě díky fenoménu sociálních 

médií. Statická jednosměrná komunikace se tak s příchodem sociálních médií definitivně 

přeměnila na obousměrnou konverzaci typu many-to-many právě díky kolaborativnímu 

principu UGC. (Kim 2016: 10). 

Potvrzení vysoké důležitosti interakce a obousměrnosti lze nalézt také v klasické 

definici, se kterou do diskurzu přispěl Scott Krinsky: „sociální média umožňují komunikaci, 

která není zacílená tak jako tradiční média. Sociální média stojí na interakci mezi lidmi. 

Klíčovým elementem je zpětná vazba od publika, ať formou komentářů, editování originálního 

textu nebo obsahu.“ (Ungerman 2014 :21). 

Na základě výše uvedených definičních vymezení lze pozorovat kruciální význam 

interaktivity, obousměrnosti a schopnosti poskytovat, vytvářet a reagovat na zpětnou vazbu 



48 

 

v rámci komunikačního procesu skrze sociální média, resp. klíčové schopnosti aktivního 

dialogu (oboustranné komunikace), kterou považuji za zcela zásadní diferenciátor a za jednu z 

esenciálních parametrů úspěšnosti komunikace v prostoru sociálních médií, jelikož právě 

sociální média, ať již fungující na jakkoli vyspělé technologické platformě, tak stále představují 

prostředek komunikace a socializace, která je bez oboustrannosti dialogu a zpětné vazby velmi 

limitovaná. Míra interakce a schopnost oboustranné aktivní participace na komunikačním 

procesu je jedním z hlavních hodnotících kritérií v rámci evaluačního paradigmatu této 

diplomové práce.     

4.2.1 Hlavní charakteristiky sociálních médií 

Podobně jako je tomu u elementárního definičního vymezení pojmu sociální média, tak 

také definice hlavních charakteristik, resp. funkčních mechanismů tohoto subtypu nového 

média, je velmi heterogenní. V českém prostředí představil základní principy sociálních médií 

Tomáš Bouda, který mezi elementární znaky zařadil následující pojmy: 

a) Aktuálnost – uživatel sociálních médií je schopen reagovat na změny obsahu, které jsou 

monitorovány např. díky technologii RSS čteček, prakticky bez časové prodlevy. 

V téměř reálném čase tak konzument informací může aktivně komentovat, reagovat či 

dále editovat právě zveřejněný obsah či text. 

b) Kolaborativní tvorba (editace) – jak bylo zmíněno několikrát v definičním vymezení 

pojmu sociální média, tak právě možnost editace obsahu, resp. vyjádření svého názoru 

na diskutované téma je jedním ze základních pilířů komunikace na sociálních sítích. 

Hromadná editace je pak možná např. na WIKI platformách, příp. blozích. 

c) Sociální validita – nejrůznější typy sociálních médií umožňují evaluaci zveřejněného 

obsahu. Hodnocení tak nejen vyjadřuje zpětnou vazbu konzumentů, ale zároveň 

indikuje kvalitu daného média a usnadňuje orientaci čtenáře/uživatele sociálních médií.  

d) Sdílení obsahu – fluidita obsahu mezi nejrůznějšími typy sociálních médií je jedním ze 

základních funkčních mechanismů těchto komunikačních kanálů. V praxi se nejčastěji 

využívají techniky externích odkazů, příp. tzv. embedování (vložení) videí (např. 

zdrojová videa z platforem YouTube nebo Vimeo atd.). (Ungerman 2014: 21-22) 
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Na základě syntézy výše uvedených definičních vymezení a alternativního výčtu 

funkčních mechanismů, které představil Angel Tesorero22, považuji za vhodné rozšířit hlavní 

charakteristiky sociálních médií definované Tomášem Boudou o následující elementární znaky: 

e) Přístupnost – díky technologické pokročilosti sociálních médií a globálnímu rozšíření 

přístupnosti internetové platformy lze sociální média považovat za globální fenomén. 

Na druhou stranu při hodnocení přístupnosti musí být brán v úvahu také fakt, jenž je 

spojen s finanční náročnosti na pořízení zařízení, skrze které lze získat přístup na 

sociální médium. Navíc, některé sociální komunikační kanály mohou mít přístup 

podmíněný heslem, jenž vylučuje neinformované uživatele. Celkově lze konstatovat, že 

sociální média díky technologickému pokroku některé překážky překonávají, nicméně 

stále existují objektivní příčiny, které výslednou přístupnost limitují. 

f) Komunitní charakter – sociální média umožňují sdružování skupin uživatelů 

s podobnými zájmy a akcelerují možnosti jejich vzájemné interakce nejen inter-, ale 

také intra-komunitně. 

g) Webový základ – jak vyplývá z definic, sociální média používají jako technologický 

základ webových platforem fungujících v rámci internetového prostředí. Zároveň 

vychází a je v souladu s principy aplikací Web 2.0. 

4.2.2 Typologie sociálních médií 

Prostředí sociálních médií umožňuje klasifikaci na několik typů těchto komunikačních 

kanálů. Autoři Kaplan a Haenlein přicházejí s propracovanou dvojdimenzionální typologizací, 

jenž je založena na čtyřech základních parametrech: 

a) Mediální dimenze obsahující sociální prezenci (social-presence) a bohatost médií 

(media richness).23 

                                                 

22 Viz dostupné z: http://homeofservice.com/blogs/21/the-characteristics-of-social-

media/#.WDSs7NThCWihttp://www.easymedia.in/7-key-characteristics-of-social-media/ (Tesorero 2013) 

23 Termín sociální prezence vychází ze stejnojmenné teorie, kterou publikoval kol. autorů Short, Williams 

a Christie v roce 1976. Parametr vyjadřuje, jaké úrovně dosahuje míra možného akustického, vizuálního a 

fyzického kontaktu mezi dvěma subjekty komunikačního procesu skrze dané médium. Hodnota sociální prezence 

se odvíjí od dvou faktorů – intimity a bezprostřednosti. Na základě těchto dvou parametrů pak může komunikace 

skrze hodnocené médium vykazovat nižší hodnotu sociální prezence než interpersonální kontakt (komunikace 

„tváří v tvář) – jako např. zprostředkovaná komunikace (telefonický hovor). Sociální prezence může být vyjádřena 

i vzhledem k časovému průběhu komunikace – asynchronní s nižší mírou sociální prezence (např. e-mail) versus 

synchronní s vyšší mírou sociální prezence (např. Live chat). Míra sociální prezence určuje, jak velký sociální vliv 
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b) Sociální dimenze obsahující sebeprezentaci (self-presentation) a sebeodhalení (self-

disclosure).24 

 

Evaluací, resp. průnikem obou dimenzí pak autoři Kaplan a Haenlein (2009) vymezují 

šest základních typů sociálních médií: 

a) Blogy – první typ odpovídá profilu s nízkou sociální prezencí/mediální bohatostí  

a vysokou mírou sebeprezentace/sebeodhalení. Blogy zároveň představují nejranější 

fází sociálních médií. Obvykle je lze připodobnit k osobním webovým stránkám – 

většinou jsou spravovány jednou osobou, ale hodnotit, či komentovat obsah může celé 

publikum konzumentů. Blogy jsou polytematický fenomén – od korporátních blogů, 

přes úzce vyprofilovaný obsah, po mapování každodenního života. Zástupců lze nalézt 

v internetovém prostředí mnoho – blogger.com, Google Blog, WordPress blog atd. 

(Kaplan, Haenlein 2009: 63) 

b) Kolaborativní projekty – druhý typ se vyznačuje na ose sociální prezence/mediální 

bohatostí nízkou hodnotou, kterou kombinuje s nízkou hodnotou také v sociální dimenzi 

(sebeprezentace/sebeodhalení). Takovéto sociální médium umožňuje současně velkému 

počtu koncových uživatelů vytvářet a editovat daný vznikající obsah. Kaplan a Haenlain 

uvádějí, že právě díky kolaborativnímu charakteru se jedná o nejdemokratičtější způsob 

vytváření UGC. Kolaborativní projekty lze rozdělit do dvou subkategorií – tzv. Wiki 

systémy, což jsou webové aplikace umožňující uživatelům přidávat, odebírat a měnit 

                                                 

má v rámci komunikačního procesu partner na chování svého protějšku a vice versa. Druhý parametr – bohatost 

médií, vychází z koncepce, kterou publikovali v roce 1986 autoři Daft a Lengel. Teorie bohatosti médií vychází 

z předpokladu, že účelem komunikace je minimalizace a náprava nejasností a informačního nedostatku 

konzumenta. Jinými slovy jde o sumu informací, které je médium schopno doručit během stanoveného časového 

úseku. (Kaplan, Haenlein 2009: 61).  

24 Koncept sebeprezentace uveřejněný Goffmanem v roce 1959 předpokládá, že v jakémkoliv typu 

sociální interakce lidé vyvíjejí snahu o kontrolu dojmů, jenž si utvářejí jejich komunikační partneři na základě 

dané interakce. Sebeprezentace je pak uskutečňována za dvojím účelem – jednak ovlivnit chování protějška s vizí 

budoucí odměny/budoucího zisku (např. pozitivní vztah s rodiči budoucího manžela/manželky), anebo může být 

motivována snahou o vytvoření konzistentní osobní identity (např. následováním módních trendů, jenž asociuje 

percepci mladého a úspěšného člověka). V praxi pak autoři Schau a Gilly uvádějí, že např. tvorba osobní webové 

stránky je motivována snahou o sebeprezentaci v daném kyberprostoru. Snaha o sebeprezentaci je pak většinou 

realizována skrze druhý termín – sebeodhalení. Tento pojem zahrnuje sumu osobních informací (např. zájmy, 

názory, přesvědčení, postoje, pocity aj.), které o sobě jedinec zveřejňuje ať již vědomě či nevědomě, a které formují 

dlouhodobý obraz sebeprezentace (Tamtéž 61-62). 
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textový obsah. Druhým podtypem jsou tzv. social bookmarking média, která umožňují 

kolektivní hodnocení internetového obsahu – typickými zástupci jsou např. Wikipedia 

(wiki systém), resp. Delicious (social bookmarking). 

c) Obsahové komunity – tento typ sociálního média indikuje nízkou hodnotu sociální 

dimenze v kombinaci se střední hodnotou na mediální ose. Hlavním účelem těchto 

sociálních médií je sdílení určitého typu multimediálního obsahu. Lze nalézt celou řadu 

specifických obsahových komunit – pro video obsah např. YouTube, foto obsah Flickr 

atd. Uživatelé však nejsou jen v roli pasivních konzumentů, ale opět platí možnost 

sociální validace. 

d) Sociální sítě – mezi laickou veřejností patrně nejznámější kategorie sociálního média, 

jenž bývá často zaměňována s pojmem sociální médium samotným, příp. s termínem 

nové médium. Sociální síť je podtypem nového média, resp. kategorie sociálních médií. 

Tento typ sociálního média vykazuje na socio-mediální škále střední hodnotu 

v mediální dimenzi, ale vysokou hodnotu v sociálním rozměru. Sociální sítě umožňují 

vytvoření personalizovaného profilu s osobními údaji, pozývání svých přátel a kolegů 

z okolí k připojení se do sítě, a rovněž umožňují vzájemný kontakt mezi uživateli. 

Osobní profily mohou zároveň obsahovat nejrůznější typy informací a obsahu – 

multimediální obsah (foto, video, hudební stopy), blogy a textové soubory atd. 

Nejznámějším příkladem je aktuálně největší sociální síť Facebook.  

e) Virtuální herní světy – sociální médium, jenž vykazuje nízkou hodnotu v sociální 

dimenzi, ale vysokou hodnotu na mediální ose. Podstatou tohoto typu sociálního média 

je trojdimenzionální replikace herního prostředí, ve kterém uživatel skrze svého 

personalizovaného avatara (herní postavu) interaguje s okolím a ostatními uživateli. 

Chování avatarů/uživatelů je však striktně regulováno herními pravidly. Typickým 

zástupcem tohoto druhu média je např. World of Warcraft. 

f) Virtuální sociální světy – zástupce sociálních médií s vysokými hodnotami v rámci 

obou os socio-mediálního spektra. Funkční mechanismus je velmi podobný virtuálním 

herním světům, kdy se opět využívá zástupného avatara, nicméně v případě virtuálních 

sociálních světů nedochází k restrikcím herními pravidly – jde v podstatě o přímou 

simulaci reality, resp. každodenních mezilidských interakcí.  

(Kaplan, Haenlein 2009: 63 - 68) 
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Tabulka 1 - Klasifikace sociálních médií společenskou přítomností/ mediálním bohatstvím  

a sebeprezentací/ sebeodhalením 

 

Zdroj: (Kaplan, Haenlein 2009) 

4.2.3 Fenomén Facebook – globální sociální síť 

Facebook lze zcela objektivně označit za nejen globální, ale s přihlédnutím na 

sociodemografickou, resp. věkovou strukturu uživatelů jej lze považovat také za téměř 

celospolečenský fenomén napříč věkovými kategoriemi. Aktuálně se jedná o nejen největší 

sociální síť, ale také o nové médium s velmi dynamickým růstem.  

Samotná aplikace Facebook byla spuštěna v roce 2004 Markem Zuckerbergem a jeho 

společníky Dustinem Mosovitzem, Chrisem Hughsem a Eduardo Saverinem. Zajímavým 

faktem je, že původně popírala jednu z charakteristik sociálních médií, a sice že byla 

uživatelsky exkluzivní – původně byla určena pouze studentům Harvardské univerzity 

(newsroom.fb.com), následně s první expanzí byla dostupnost omezena pouze na elitní 

americké univerzity – Stanford, Columbia a Yale (Tamtéž). Největší sociální síť rovněž změnila 

ve své historii název, kdy v roce 2005 opustila původní pojmenování thefacebook.com a přešla 

na zkráceninu facebook.com. 

Jak již bylo zmíněno výše v práci, aplikaci Facebook lze kategorizovat nejen jako typ 

nového média, ale při detailnějším rozboru jej lze klasifikovat jako sociální síť. Jelikož se jedná 

o subtyp dříve zmiňovaných termínů, nalezneme i v definičním vymezení sociálních sítí shodné 

charakteristiky s vymezením nových médií, resp. sociálních médií. Zcela stěžejními 

vlastnostmi zůstává technologický fundament v platformě Web 2.0, jenž s sebou pojí 

přítomnost interakce a UGC. Definiční vymezení a znaky sociálních sítí lze nalézt u Danah 

Boyd a Nicolle Ellison, které zdůrazňují následující parametry – sociální síť je služba, jenž má 

základ ve webovém rozhraní a umožňuje jedincům vytvářet veřejný/poloveřejný osobní profil 

v rámci daného systému; vydefinovat seznam uživatelů, se kterými jsou jedinci ve vzájemném 

propojení; využívat a zkoumat svá sociální spojení, a také spojení od ostatních uživatelů dané 

sociální sítě (Allmer 2015: 49). 
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Alternativní definici pak představil Malcolm Shore a Qinglan Zhou, pro které sociální 

síť představuje určitou sumu strukturovaných uzlů (uzlem může být myšlen jak jedinec, tak 

také skupina), jenž jsou propojeny jedním nebo více typy vzájemné závislosti – např. sdílení 

společných hodnot, vizí, idejí, přátel, vztahů, nenávisti, konfliktů, nemocí atd. V nejjednodušší 

formě lze sociální síť chápat dle autorů jako mapu vztahů mezi jedinci (a skupinami), které jsou 

předmětem studia. Purvis a Savarimuthu pak ještě dodávají, že sociální síť může mít také 

komputerizovanou podobu. (Purvis, Savarimuthu 2010: 18-19) 

Právě syntéza definic Boyd a Ellison s Shore a Zhou umožňuje správné pochopení 

kontextu hodnocení komunikace na Facebooku v rámci této diplomové práce, jelikož propojuje 

technologická specifika (webová služba vyplývající z platformy Web 2.0) se sociálním 

rozměrem, jenž není omezen pouze na jedince, ale je rozšířen také o zahrnutí skupin, což je 

kruciální parametr v případě, kdy primární subjekt analýzy představují politické strany, jež je 

potřeba chápat právě jako sociální skupiny jedinců.  

V přenesené podobě lze tedy říci, že komunikace skrze aplikaci Facebook v případě 

politické strany představuje komunikaci strukturovaného sociálního uzlu skupinového 

charakteru směrem k dalším uzlům (ať už jedincům či skupinovým útvarům), jenž má 

technologický fundament v platformě Web 2.0 a měla by být v souladu s principy a funkčními 

mechanismy komunikace skrze nová, resp. sociální média, jelikož samotnou aplikaci Facebook 

kategorizujeme jako subtyp těchto dvou médií.  

4.2.3.1 Facebook – komunikační možnosti a interakce 

4.2.3.1.1 Uživatelská rozhraní 

Aplikace Facebook nabízí rozmanitou škálu komunikačních možností, přičemž 

funkcionalita Facebooku a rozsah inovací se neustále dynamicky rozvíjí. Základním elementem 

při zakládání uživatelského profilu je výběr rozhraní, tzn. jakou komunikační roli má profil 

splňovat. Uživatel má na výběr ze tří základních rozhraní: 

a) Uživatelský profil („user“) 

b) Skupina („Group“) 

c) Stránka („Page“) 

 

Pro účely diplomové práce jsou zcela zásadní rozhraní a) a c), jelikož Facebook vylučuje 

možnost založení podtypu b) pro subjekty, jimiž jsou politické stránky.  
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Rozhraní uživatelský profil tvoří fundament z hlediska zkoumání jednotlivých 

soukromých osob a jejich chování, resp. interakcí s politickou stranou v rámci aplikace 

Facebook. Jedná se o základní stavební jednotku zkoumané sociální sítě Facebook. Skrze 

založení uživatelského profilu si daný uživatel může zvolit, kolik osobních údajů je ochoten 

sdílet a nastavit jim rovněž různou míru soukromí. Rozšíření jednotlivých sociálních sítí daných 

uživatelů probíhá přidáním vybraného uživatele mezi své kontakty do tzv. přátel („Friending). 

Uživatel může v rámci rozhraní uživatelského profilu přidávat obsah (vč. UGC), jenž může mít 

mnoho podob (viz níže). Uživatel rovněž může nastavit různý stupeň soukromí u zveřejněného 

obsahu. Založením uživatelského profilu získává uživatel také své dvě domovské platformy – 

tzv. timeline (časová osa) a newsfeed (domovská stránka). V rámci časové osy uživatel vidí 

svůj obsah, který historicky zveřejnil.25  

Pro účely analýzy v rámci této diplomové práce je však stěžejnější princip newsfeedu. 

Skrze osobní newsfeed získává uživatel aktuální přehled o právě probíhající komunikaci, resp. 

obsahu, který zveřejnili jeho spojení (přátelé, příp. stránky a skupiny, jejichž fanouškem/členem 

daný uživatel je – viz níže). Každý uživatel si může nastavit také odběry obsahu – jinými slovy 

může regulovat, od kterých spojení se budou v rámci newsfeedu zobrazovat novinky  

a aktualizace, a od kterých nikoliv – zároveň jim může přiřadit také různý stupeň důležitosti, 

resp. zájmu (facebook.com).  

Princip fungování newsfeedu je závislý na algoritmu, jenž vyhodnocuje, jaký obsah 

danému uživateli zobrazí, a jaký nikoliv. Vyhodnocení na základě algoritmu je zcela zásadní 

pro komunikaci politických stran, resp. jakýchkoliv účtů využívajících rozhraní „Page“, jelikož 

Facebook primárně upřednostňuje zobrazení obsahu vygenerovaných jednotlivými uživateli 

(tzn. „User“) před institucionálním a reklamním obsahem – důvod této „diskriminace“ 

v zobrazení uživatelům institucionalizované komunikace spočívá v systému vyhodnocování 

algoritmu newsfeedu. Právě tato základní premisa – preference osobního obsahu nad 

institucionálním, je např. dle Adama Zbiejczuka důvodem úspěšnosti Facebooku jako 

nejpopulárnější sociální sítě – Facebook se totiž nikdy neodklonil od svého primárního účelu, 

a sice komunikace lidí mezi lidmi (Zbiejczuk 2013).  

                                                 

25 Na časové ose lze zobrazit nejen unikátní příspěvky daného uživatele, ale lze zde také zaznamenat 

příspěvky, na kterých byl daný uživatel označen (viz tagging). 
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Podobnou argumentaci představil také produktový viceprezident Facebooku pro 

newsfeed Adam Mosseri, který připomněl, že „misí Facebooku je spojovat lidi se všemi 

příběhy, na kterých jim nejvíce záleží.“ (Tauchenová 2016).  

Základ funkčního mechanismu zobrazování příspěvků v rámci newsfeedu je potřeba 

zasadit do mikrokontextu jednotlivých uživatelů, resp. jejich chování a preferencí. Každý 

uživatel má právě na těchto dvou atributech sestavený unikátní systém řazení příspěvků. 

(Tamtéž). Podstatnou roli v evaluaci algoritmu pak hraje také typ vazby, kterou mezi sebou 

spojení mají – nicméně vzhledem k obrovskému množství obsahu, resp. vygenerovaných 

příspěvků a aktualizací pouze typ vazby, (přátelství, sledování) nestačí. U každého příspěvku 

se proto algoritmus snaží vyhodnotit pravděpodobnost, s jakou dojde k interakci mezi 

uživatelem a zveřejněným obsahem (označení „To se mi líbí“, sdílení obsahu a míra zaujetí).26 

Pravděpodobnost je následně určována na základě čtyř parametrů: 

a) Kdo obsah zveřejnil – zda šlo o obsah zveřejněný individuálním uživatelem či 

institucionalizovanou stránkou. Zároveň je hodnoceno, jak často dochází 

k interakcím mezi uživatelem a daným spojením, jenž vygenerovalo nový obsah. 

b) Typ obsahu – algoritmus vyhodnocuje, jak často daný uživatel interaguje se 

zveřejněným typem obsahu (fotografie, video, odkazy atd.) 

c) Počet reakcí u příspěvku – suma interakcí, které ostatní uživatele u daného příspěvku 

uskutečnili.27 

d) Kdy byl příspěvek přidán – jestliže byl příspěvek vyhodnocen jako relevantní pro 

daného uživatele, může být zobrazen uživateli i přes to, že byl zveřejněn v blízké 

minulosti (např. týden od publikace). 

 

Na základě těchto parametrů následně algoritmus přiřadí každému příspěvku skóre 

relevance, které je unikátní pro každého uživatele. Každý příspěvek je pak ohodnocen 

příslušným počtem bodů, na jehož základě jsou pak příspěvky jednotlivým uživatelům 

zobrazovány.  

Tento mechanismus favorizuje zobrazování příspěvků zveřejněných uživateli zejm. na 

základě primárního typu vazby, který newsfeed algoritmus vyhodnotí jako relevantnější než 

příspěvek od institucionalizované stránky. Na druhou stranu aplikace Facebook tak zajišťuje 

                                                 

26 Míra zaujetí – čas, který uživatel věnoval konzumaci obsahu. 

27 Čím vyšší počet reakcí, tím získává příspěvek vyšší relevanci pro zobrazení dalším uživatelům. 
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zobrazení relevantního obsahu základním stavebním jednotkám sítě – jednotlivým uživatelům 

a nedochází k přesycení sítě reklamním obsahem. Zároveň toto „diskriminační pravidlo“ 

preference primárních vazeb (tzn. přátelství) implikuje nutnost pro institucionalizované 

subjekty (stránky – tzn. také politické strany) vytvářet co nejrelevantnější, nejzajímavější 

obsah, se kterým budou jednotliví uživatelé organicky interagovat. Jinými slovy zajistí-li 

politická strana publikaci relevantního obsahu a obousměrnou komunikaci, jež předpokládá 

interakce s jednotlivými uživateli, pak zvyšuje své šance na zobrazení svých příspěvků v rámci 

individuálních newsfeedů jak na úkor svých přímých konkurentů (ostatních politických stran), 

tak také na úkor nepřímých komunikačních konkurentů (stránky nepolitického charakteru).  

Druhým typem, jenž je relevantní pro účely analýzy této diplomové práce, je již 

zmiňovaný formát stránky („Page“). Stránka zase umožnuje institucionalizovanou podobu 

komunikace nejrůznějších sociálních uzlů skupinového i individuálního charakteru – komerční 

a neziskové společnosti, zástupci kulturní oblasti, a také politické strany. Základní interakce 

mezi „Page“ a „User“ spočívá v tzv. sledování. Vazba sledování vzniká v momentě, kdy 

uživatel (User) vyjádří svůj zájem pomocí udělení tzv. „Like“ („To se mi líbí“). V ten moment 

začíná uživatel sledovat komunikaci dané „Page“. Zobrazení aktualizací „Page“ jednotlivým 

„User“ záleží na relevanci komunikovaného obsahu – viz výše. Obdobně jako v případě 

rozhraní „User“ má „Page“, resp. administrátor „Page“, možnost vyplnit nejrůznější informace 

o daném subjektu. Vyprodukovaný obsah se pak zveřejňuje v jednotlivých newsfeedech 

uživatelů, kteří sledují danou „Page“, a zároveň se historicky „archivují“ v rámci timeline 

konkrétní „Page“. Stejně jako v případě „User“ může „Page“ zveřejňovat multimediální obsah 

či dále vytvářet interaktivní aplikace určené pro platformu Facebook atd. 

4.2.3.1.2 Základní komunikační funkce28   

Uživatelé jak rozhraní „User“, tak „Page“ mají k dispozici široké spektrum 

komunikačních funkcí, na základě kterých mohou uskutečňovat vzájemné interakce, resp. skrze 

které probíhá on-line komunikace: 

a) Textový status – uživatelé mohou přidat textový obsah. 

                                                 

28 Pro účely této diplomové práce jsou popsány komunikační funkce, jež byly dostupné v době sběru dat 

– z tohoto důvodu je např. opomenuta možnost živého vysílání (Facebook Live). 
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b) Multimediální obsah – subjekty komunikace mohou zveřejňovat jak fotografie, tak 

videa v nejrůznějších formátech. V obou případech lze dále obsah strukturovat pomocí 

alb. 

c) Odkazy – jak „User“ tak „Page“ může zveřejnit odkaz na externí zdroj mimo platformu 

Facebook. V rámci zveřejněného může administrátor, příp. přímo uživatel editovat 

vzhled odkazu (náhledovou fotografii). 

d) Událost – obě rozhraní mohou vytvářet události, které slouží především ke komunikaci 

určitých společenských akcí. V rámci komunikace události může subjekt zvát jednotlivé 

uživatele, kteří mohou pozvání odmítnout, přijmout nebo vyjádřit o událost zájem. 

V rámci komunikačního formátu události může správce události vyplnit základní 

informace o události – např. datum, čas a lokaci místa konání. V rámci události pak 

funguje standardně tzv. zeď události, kde se akumulují příspěvky zveřejněny jak 

účastníky, tak organizátorem události. 

e) Označení („Tagging) – v rámci sociální sítě Facebook lze svá spojení označit v rámci 

textových statusů, příp. komentářů. V takovém případě dostane příslušné spojení 

notifikaci (upozornění), že byl u daného obsahu označen. Označené jméno subjektu je 

pak opatřeno hypertextovým odkazem umožňujícím ostatním uživatelům proklik přímo 

na profil daného spojení. „Tagging“ je podmíněn příslušným nastavením soukromí účtu. 

Označen nemusí být přímo jen daný „User“ nebo „Page“, ale Facebook umožňuje také 

tzv. „geo-tagging" neboli označení místa, na kterém byl příslušný obsah pořízen, příp. 

pro účely oznámení polohy daného uživatele. 

4.2.3.1.3 Typologizace interakcí29 

V rámci komunikačního procesu skrze Facebook mezi „Page“ (v případě této práce 

politickou stranou) a „User“ (individuální uživatel) dochází k různým typům interakcí. Pro lepší 

analýzu a strukturovanost navrhuji níže dvoustupňový design interakcí na základě kreativního 

úsilí, které subjekty musí vynaložit pro vznik výsledné interakce. 

Prvním typem interakcí, pro jehož vznik je potřeba minimální kreativní úsilí, resp. je 

možné jej uskutečnit pomocí stisknutí jednoho dedikovaného tlačítka, navrhuji pro účely práce 

nazvat „interakcí prvního řádu“ – mezi tento typ interakcí lze zařadit následující akce: 

                                                 

29 Pro účely této diplomové práce jsou popsány typologie interakcí, jež byly dostupné v době sběru dat – 

z tohoto důvodu je např. opomenuta možnost tzv. reakcí (Reactions) vyjadřující emocionální zabarvení 

sympatií/antipatií. 
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a) To se mi líbí („Like“) – Like fenomén, pomocí kterého uživatele sítě Facebook vyjadřují 

sympatie s vygenerovaným obsahem. Pro vyjádření „Like“ je určeno dedikované 

tlačítko v rámci aplikace. Zároveň „Like“ slouží ve vztahu mezi „Page“ a „User“ 

k indikaci počtu fanoušků dané „Page“, jelikož udělením „Like“ vzniká proces 

sledování „Page“ ze strany uživatele („User“). „Like“ může udílet jak rozhraní „User“, 

tak „Page“. Udělovat „Like“ lze také jednotlivým komentářům, příp. vzkazům (viz 

níže). 

b) Sdílení („Sharing“) – jakýkoliv multimediální obsah vygenerovaný v rámci aplikace 

Facebook lze dále sdílet se svými kontakty, příp. jen zvoleným okruhem uživatelů. 

Stejně jako v případě „Like“ je pro „Sharing“ rovněž dedikované tlačítko, resp. funkce, 

pomocí kterého lze akci provést. 

 

Druhou skupinu interakcí, k jejímuž vzniku již nestačí dedikovaná funkce 

zprostředkovaná jediným kliknutím, ale jenž vyžaduje větší kreativní úsilí, navrhuji nazvat 

„interakcemi druhého řádu“:30 

a) Komentář („Comment“) – k jakémukoliv zveřejněnému obsahu31 lze přidávat 

komentář. Komentáře umožňují vyjadřovat názory také v souvislostech pomocí funkce 

odpovědi na daný komentář. Komentář mohou vytvořit jak rozhraní „User“, tak také 

„Page“.  

b) Vzkaz na timeline – uživatelé „Users“ mohou vyjadřovat své názory také ve formě 

vzkazu na timeline dané „Page“. Nejedná se o komentář, resp. o reakci pod již vytvořený 

multimediální či textový obsah, ale o vznik nového obsahu, jenž je viditelný pro ostatní 

fanoušky „Page“, pod který lze následně přidávat komentáře, příp. jej sdílet či mu 

udávat „Like“. Pro účely vzkazu může být použit jak prostý text, tak multimediální 

obsah. Administrátor „Page“ může zakázat přidávání vzkazů od fanoušků, čímž však 

značně omezí možnost zpětné vazby a limituje výslednou oboustrannost komunikačního 

procesu. 

                                                 

30 Z hlediska terminologie bude následující výzkumná část (viz kapitoly níže) pracovat s termínem 

„interakce druhého řádu“ ve spojitosti se vzkazem na timeline – právě tento typ aktivity bude analyticky 

vyhodnocen pod termínem „interakce/příspěvek druhého řádu“. Kategorie komentář („Comment“) zastává 

v analytickém zpracování vlastní kategorii. 

31 V závislosti na nastavení soukromí. 
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c) Zpráva skrze soukromý chat – „User“ může kontaktovat neveřejnou zprávou „Page“ – 

následně se příp. konverzace odehrává v neveřejném režimu a je viditelná pouze pro 

dané subjekty konverzace. 

 

Jak je z výše uvedeného výčtu patrné, Facebook disponuje mnoha komunikačními 

funkcemi, které jsou navíc v čase dynamicky proměnné – aplikace prošla od svého založení 

v roce 2004 mnoha podstatnými změnami a představila inovace, jenž umožňují ještě více 

interaktivní rozměr komunikace. Subjekty komunikace, které usilují o pozornost svých 

potenciálních příznivců (vč. politických stran), tak musí pružně reagovat na tento aktuální 

technologický vývoj a využívat co nejširší portfolio služeb a funkcí, které Facebook umožňuje. 

 

4.3 Teoretické paradigma 

Jak bylo zmíněno v úvodu práce, sekundárním cílem práce je rovněž teoretické 

vývojové a funkční ukotvení oboru politické komunikace skrze prostor internetových 

sociálních sítí. V rámci teoretické části práce bylo postupně představeno několik teorií, které 

však samy o sobě nepředstavují dostatečný teoretický základ a poskytují omezený záběr při 

hodnocení politické komunikace v prostoru digitálních platforem. Jako efektivnější přístup se 

jeví určitá kombinace výše představených teoretických základů, které vzájemně vůči sobě 

nezaujímají antagonistické, nýbrž komplementární pozice a postavení. 

Syntézou již uvedených teorií se tak dostáváme k navrhovanému paradigmatu o třech 

pólech či rovinách. V prvé řadě je nutné vycházet z obecné roviny, která vymezuje kontext 

z nejširší perspektivy – v rámci teoretického bloku byla představena teorie J. Kellera popisující 

základní chápání mezilidské komunikace s důrazem právě na humano-centristické pojetí  

a chápání komunikačního procesu. V rámci přijetí tohoto chápání s důrazem na mezilidský 

rozměr komunikace pak byla v práci uvedena další teorie komunikace publikovaná G. Bragou, 

která skrze technologický pokrok definuje arénu moderní masové komunikace.  

Druhou rovinou, kterou je potřeba brát v potaz, je rovněž určitá oborová dimenze, 

jelikož téma mezilidské komunikace lze zkoumat prismatem mnoha sociálně-vědních  

i přírodovědně-technických oborů. Vzhledem k oborovému zaměření této práce byla 

představena dvě základní teoretická politologická východiska při zkoumání oboru komunikace 

– H. Lasswell popisující fáze a aktéry komunikace a K.W. Deutsch zdůrazňující 

nepostradatelnost zpětné vazby a její analýzy. 
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Zároveň byly pro účely práce uvedeny také konkrétní nástroje, či disciplíny sloužící 

k vedení komunikace politických subjektů. Jako základ byla představena disciplína politické 

komunikace, u které, opět s přihlédnutím na technologicko-společenský vývoj, evoluční vývoj 

dospěl do moderní fáze, kterou lze chápat skrze představenou definici tzv. nového pojetí 

komunikačního schématu, kterou publikoval D. Lilleker. Lillekerovo schéma klade důraz 

kromě již výše uvedeného oboustranného charakteru toku informací zejm. na profesionalizaci 

způsobu vedení komunikace ze strany politických subjektů, jenž ústí ve stále větší tlak na 

obsahovou a vizuální atraktivitu komunikace (entertainment). 

V rámci praktické aplikace oboru politické komunikace byla popsána rovněž 

subdisciplína této zastřešující kategorie, a sice politické Public Relations. U tohoto nástroje 

politické komunikace bylo opět skrze definiční vývoj oboru vyselektováno několik zásadních 

proměnných, které doplňují a v podstatě jsou podmíněny principem oboustranného toku 

informací – schopnost budovat vzájemné porozumění a dlouhodobé vztahy mezi politickým 

aktérem a příjemcem komunikace (např. elektorátem) s konečným cílem persvaze, resp. 

oboustranné motivaci ke změně svého chování na základě zpětné vazby od aktéra 

komunikačního procesu. Opět v rámci kontextu společensko-technologického pokroku  

a s ohledem na komunikační kanál, který tvoří výzkumné těžiště práce, tj. internetové sociální 

sítě, nejlépe vyhovuje reflexi těchto proměnných tzv. dvoustupňový symetrický model 

typologie představené autory Gruningem a Huntem.  

Kromě výše uvedených dvou rovin, tzn. teoreticko-obecné a teoreticko-oborové 

perspektivy, je nutné na danou problematiku nahlížet také skrze prisma kontextuální. Napříč 

celou prací se prolíná velmi významný fakt, a sice že práce se zaměřuje na hodnocení 

komunikace skrze specifický komunikační kanál, který si prošel vlastním vývojovým cyklem, 

a pojí se s ním nejrůznější specifika, která je nutné zohlednit při evaluaci a vyhodnocování 

sesbíraných dat. Z tohoto důvodu byla rovněž v práci představena jak obecná teoretická 

východiska spjata s termíny, jako je digitální prostor, nová média etc., tak úzká definiční 

vymezení a nejrůznější typologizace a charakteristiky věnující se konkrétnímu vybranému 

komunikačnímu kanálu (tj. v případě této diplomové práce sociální síť Facebook). 

Pro lepší přehlednost lze tento teoretický rámec převést do grafické podoby, přičemž 

platí již několikrát zmíněná vzájemně komplementární a prostupná povaha dílčích teorií, což 

v přeneseném slova smyslu lze interpretovat jako primární snahu o detailnější teoretické 

paradigma vztažené na konkrétní zkoumaný případ (nikoliv jako snahu o falzifikaci dílčích 

teorií). 
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Zdroj: autor 
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5 Výzkumná část 

5.1 Politické a stranické systémy v České republice a na Slovensku 

Z hlediska kontextualizace práce je nutné při základním popisu obou systémů vycházet 

z dobové reality sběru dat, jelikož předmět práce netvoří detailní rozbor ani analýza 

jednotlivých politických systémů. Oba systémy vykazují zásadní podobnost, a sice základ 

v tradici parlamentní zastupitelské demokracie. Zároveň jak již bylo uvedeno v úvodu práce, 

oba systémy funkčně vycházejí, viděno sartoriánskou perspektivou uspořádání moci mezi 

exekutivou a legislativou, z tzv. stranicky kontrolovaného parlamentarismu, který lze 

charakterizovat jako středobod mezi premiérským parlamentarismem (např. politický systém 

Velké Británie) a vládou zákonodárného sboru francouzského typu (např. Třetí a Čtvrtá 

francouzská republika) (Sartori 2011: 110).  

Z hlediska stranických systémů v České republice a na Slovensku bylo ve sledovaném 

období v Poslanecké sněmovně, resp. Národní radě zastoupeno celkem 7, resp. 6 subjektů. Díky 

tomuto základnímu kvantitativnímu ukazateli, v kombinaci s poměrně nízkými ideologickými 

vzdálenostmi mezi jednotlivými stranami a absencí oboustranné antisystémové opozice, lze oba 

stranické systémy kategorizovat jako umírněný multipartismus, mezi jehož definiční znaky 

patří krom již zmíněných bodů také typ koaličního vládnutí (Sartori 2005: 192). 

Právě charakteristika koaličního typu vládnutí je ovšem paradoxně narušena slovenskou 

realitou, kdy poprvé v historii samostatné Slovenské republiky došlo k ustavení jedno stranické 

vlády pod vedením dominantní strany SMER – sociální demokracie. Naproti tomu realita české 

perspektivy odpovídala i poslednímu definičnímu znaku koaličního typu vládnutí, kdy ve 

sledovaném období byla u moci vládnoucí koalice složená ze tří subjektů: Česká strana sociálně 

demokratická, ANO 2011 a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. 

Poměrné zastoupení jednotlivých subjektů vzešlo z uskutečněných voleb do Poslanecké 

sněmovny a Národní rady v letech 2013, resp. 2012, přičemž všichni zvolení zástupci získali 

mandát na dobu čtyř let.  

Jak již bylo výše uvedeno, určitou anomálii představuje složení jednobarevné vlády 

strany SMER, což umožnily právě volební výsledky z roku 2012, ve kterých tento subjekt získal 

po přepočtu hlasů na mandáty absolutní většinu v rámci Národní rady při zisku 83 mandátů.  

Opoziční subjekty dosáhly z hlediska počtu mandátu relativně rovnocenných výsledků: 

Kresťanskodemokratické hnutie získalo 16 mandátů, hnutí Obyčajní ludia a nezávislé osobnosti 



63 

 

16 mandátů, Most – Híd 13 mandátů, Sloboda a Solidarita 11 mandátů a Slovenská 

demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 11 mandátů. 

 

Obrázek 7 – Rozdělení křesel ve slovenské Národní radě po volbách v roce 2012 

 

Zdroj: (volby.statistics.sk) 

 

V české realitě získala vládnoucí koalice ve výše uvedeném trojčlenném formátu 

celkem 111 mandátů z celkového počtu 200 křesel, přičemž nejlepšího volebního výsledku 

dosáhla strana ČSSD se ziskem 50 mandátů, následovaná hnutím ANO 2011 se 47 mandáty, 

Komunistickou stranou Čech a Moravy (33 mandátů), TOP 09 (26 mandátů), Občansko 

demokratickou stranou (16 mandátů), hnutím Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (14 

mandátů) a KDU-ČSL (14 mandátů). Zajímavým statistickým ukazatelem je rovněž podobná 

voličská participace, kdy volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 

dosáhla 59,48 %, ve slovenském případě dosáhla volební účast hodnoty 59,11 % z celkového 

elektorátu, což může indikovat obdobný dobový zájem občanů o participaci na politickém 

vývoji země.   
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5.1.1 Česká strana sociálně demokratická32 

ČSSD, člena vládnoucí trojkoalice, lze charakterizovat jako tradičního zástupce tzv. 

socialistické a sociálně demokratické ideologické rodiny politických stran. Zároveň se jedná o 

subjekt, který získal alespoň jeden mandát ve všech uskutečněných volbách do Poslanecké 

sněmovny od roku 1996.33 

ČSSD zaznamenala v rámci sledovaného období pozvolný nárůst v absolutním počtu 

fanoušků, kdy dosáhla přírůstku 1,99 procent. V absolutním počtu pak dosáhl nárůst 321 

uživatelů. Nárůst v případě ČSSD nebyl kontinuální, ale trend zaznamenal během února pokles 

v počtu fanoušků – viz graf níže. 

 

Graf 1 - Vývoj počtu fanoušků ČSSD od 19.1.2015 – 27.3.2015 

 

Zdroj: autor 

 

Průměrná dlouhodobá hodnota indexu „Mluví o tom“ dosáhla hranice 951 uživatelů – 

maximálního bodu dosáhla hodnota 23.3.2015 (1 578), minimální pak 27.3.2015 (419). 

Průměrná míra vytížení indikující využívání fanouškovské základny pak dosahuje ve 

sledovaném období hodnoty 5,82 % z celkové průměrné fanouškovské základny. 

                                                 

32 Dále jen ČSSD 

33 Klasifikace stranických rodin publikována Klausem von Beymem rozlišuje celkem devět základních 

ideologických stranických rodin: liberální a radikální strany; konzervativní strany; socialistické a sociálně 

demokratické strany; křesťansko-demokratické strany; komunistické strany; rolnické strany; regionální a etnické 

strany; krajně pravicové strany; ekologické strany (Fiala, Strmiska 2009: 89)  
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V redakčním plánu uveřejňování příspěvků nelze v případě ČSSD nalézt pravidelnost. 

Celkově ČSSD zveřejnilo v analyzovaném období 12 příspěvků, což indikuje průměrnou 

hodnotu intenzity frekvence komunikace 0,8 příspěvku za den.  

Aktivita fanouškovské základny dosáhla celkové výše 1106 akcí – bez interakcí druhého 

řádu (tzn. dotazy na timeline) pak suma interakcí (tzn. to se mi líbí, komentář, sdílení) dosahuje 

u příspěvků sumy 1007 interakcí, což při celkovém počtu 12 příspěvků indikuje průměrnou 

hodnotu interakcí na jeden příspěvek 83,9. 

Z kvalitativního hlediska lze za zcela nevyhovující a nedostatečnou ohodnotit schopnost 

ČSSD zapojovat se do dialogu se svými fanoušky a reagovat na jejich dotazy, vzkazy na 

timeline či komentáře v diskuzích. Celkem se pod příspěvky ČSSD shromáždilo 190 komentářů 

fanoušků – ČSSD reagovala vstupem do diskuze pouze u jednoho příspěvku jedním 

komentářem. Index moderace diskuze tak dosahuje podprůměrné hodnoty 0,5 %.  

 

Obrázek 8 - Jediná moderace diskuze ze strany ČSSD 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Zcela nulové hodnoty pak vykazovala schopnost ČSSD reagovat na fanouškovské 

příspěvky a dotazy na timeline. Fanoušci strany demonstrovali senzitivitu na nulovou zpětnou 

vazbu, kdy se na timeline ČSSD objevilo několik výzev v reakci na chybějící interakci. 
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Obrázek 9 - Chybějící zpětná vazba ČSSD 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 10 - Chybějící zpětná vazba ČSSD 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Tonalita příspěvků druhého řádu pak vykazovala spíše negativní zabarvení, kdy 55  

(55 procent) příspěvků na timeline vykazovalo negativní konotace, 18 (18 procent) bylo 

pozitivních a zbylých 26 případů (26 %) spadá do kategorie neutrální, příp. dotazy. V rámci 

interakcí druhého řádu naprostá absence jakékoliv administrace pak zapřičiňuje také přítomnost 

vulgarismů na stránce. 

Obrázek 11 - Vulgarismy na timeline ČSSD 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 12 - Negativní zpětná vazba bez reakce ze strany ČSSD 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Z typologického hlediska komunikovaného obsahu 50 % příspěvků tvořily odkazy na 

externí internetový obsah mimo sociální sítě, 25 % sdílení neunikátního obsahu ze sociálních 

sítí. 17 % pak tvořil vlastní unikátní multimediální obsah (zejm. foto, video) a 8 % unikátní 

textový obsah. Z hlediska výkonnosti jednotlivých typů příspěvků nejvyšší míru interakce 

zaznamenal textový status s koeficientem 93 interakcí na příspěvek, následován sdíleným 

obsahem 87,6 a unikátním multimediálním obsahem (87). Nejnižší míru interakce pak 

zaznamenal paradoxně nejčastější typ obsahu – odkazy na další internetový obsah (79,5). 
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Graf 2 - Typ zveřejňovaného obsahu ČSSD 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově dominují komunikaci ČSSD témata spojená s vlastním politickým 

programem, nicméně s důrazem na komunikační podporu vlastních spolustraníků – jinými 

slovy, ČSSD používá nejčastěji platformu Facebook jako nástroj na komunikaci vládní agendy 

nikoliv však skrze stranu jako takovou, ale skrze účty straníků. Celkovou funkcionalitu účtu 

ČSSD tak lze charakterizovat jako určitý stranický hub, který slouží k agregaci stranických 

názorů a propagaci dalších členů strany, a jehož typickým vzorcem komunikace je jednosměrný 

tok informací bez zapojení se do interakcí s fanoušky a bez širšího užití vlastního unikátního 

obsahu. 
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Graf 3 - Tematika komunikace ČSSD 

 

Zdroj: autor 

 

Vzhled samotného Facebook účtu ČSSD splňuje požadavky na základní stranický 

branding, kdy profilová fotografie obsahuje stranické logo. Strana má rovněž vyplněny základní 

informace o subjektu, kde má uveden hlavní cíl politiky ČSSD, a také adresu webové stránky. 

Úvodní fotografie nebyla po dobu sběru dat aktualizována a komunikuje historii ČSSD, resp. 

datum vzniku strany. ČSSD využívá také Facebook aplikace v záložkách, kde integruje své 

další komunikační kanály – Twitter a YouTube. 
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Obrázek 13 - Facebookový účet ČSSD (27.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

5.1.2 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová34 

Dalšího ze zástupců dobové vládnoucí trojkoalice – tradiční stranu s dlouhou historií lze 

v rámci Beymeho typologie charakterizovat jako člena ideologické rodiny sdružující 

křesťansko-demokratické strany. Zároveň se jedná o tradiční subjekt, jenž ve volbách do 

Poslanecké sněmovny získal s výjimkou jednoho volebního období (2010-2013), vždy alespoň 

jeden mandát.  

Stranický Facebook účet KDU-ČSL vykázal během sledovaného období pokles v počtu 

fanoušků stránky o 0,7 %. V absolutním součtu pak strana přišla o 92 fanoušků. Vývoj 

fanouškovské základny opět vykazoval prvky diskontinuity, kdy nárůst byl vystřídán sestupnou 

tendencí. 

                                                 

34 Dále jen KDU-ČSL 
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Graf 4 - Vývoj počtu fanoušků KDU-ČSL (19.1. – 27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobý průměr indikátoru „Mluví o tom“ dosáhl ve sledovaném období hodnoty 

704 uživatelů – nejvyšší hodnoty dosáhl tento indikátor 24. a 25. března (912), nejnižší pak 

25.2. (403). Dlouhodobá průměrná míra vytížení fanoušků pak indikuje 5,35% penetraci 

průměrné celkové fanouškovské základny. 

Komunikace KDU-ČSL nebyla z hlediska frekvence komunikace konzistentní a nelze 

vypozorovat pravidelný klíč komunikace – v rámci sledovaného období strana zveřejnila 

celkem 23 příspěvků, nicméně počet příspěvků zveřejněných během monitorovaných dní 

osciloval od 0 do 4. Průměrná hodnota intenzity komunikace tak indikuje hodnotu 1,5 příspěvku 

za den. 

Fanoušci KDU-ČSL na Facebooku vygenerovali za sledované období celkem 1464 akcí. 

Veřejné interakce druhého řádu nebylo možné změřit, jelikož nastavení účtu KDU-ČSL 

přidávání fanouškovských příspěvků na timeline profilu strany vůbec neumožňuje, což vytváří 

značnou překážku a limitu možné interakce a obousměrnosti komunikace. Průměrná hodnota 

interakcí prvního řádu na jeden příspěvek pak dosahuje hodnoty 63,7 akcí. 

První diskvalifikační parametr kvalitativního hodnocení již byl zmíněn – absence 

možnosti přidat fanouškovský příspěvek na Facebook stránku KDU-ČSL. Za zcela 

nevyhovující lze označit také přístup KDU-ČSL k moderaci diskuzí pod příspěvky – fanoušci 

stránky vygenerovali 171 komentářů pod příspěvky, nicméně KDU-ČSL nereagovala na ani 

jeden komentář. Index moderace diskuze tak dosahuje 0 %. 
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Obrázek 14 - Příklad diskuzního vlákna bez moderace ze strany KDU-ČSL 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Zveřejňovanému obsahu zcela dominoval typ odkazů na externí internetový obsah, 

který tvořil 65 % obsahového mixu. 17 % pak tvořila vlastní multimédia, 13 % vlastní textové 

statusy a 5 % sdílený obsah ze sociálních sítí. Z hlediska fanouškovské atraktivity byla nejvyšší 

míra interakce zaznamenána u vlastního multimediálního obsahu, jenž dosáhla koeficientu 

117,3 akcí. Druhým nejinteraktivnějším typem obsahu pak byly odkazy na externí internetový 

obsah s koeficientem 62,5. Na posledních dvou místech se umístil vlastní textový status (30,7) 

a přejatý obsah ze sociálních sítí (21).  
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Graf 5 - Typ zveřejňovaného obsahu KDU-ČSL 

 

Zdroj: autor 

 

Z tematického hlediska se KDU-ČSL nejčastěji zaměřovalo na komunikaci vládní 

agendy, přičemž lze vypozorovat určitý druh tematické konzistence, kdy strana zveřejnila 

unikátní obsahový seriál příspěvků týkajících se plnění definovaných programových priorit 

jednotlivých ministerstev pod správou KDU-ČSL. Strana se rovněž zaměřovala na komunikaci 

celospolečenských aktualit. Okrajovou záležitostí pak byla komunikační podpora 

spolustraníků, tudíž lze komunikační využití stranického účtu sumarizovat jako primárně 

informační nástroj, který se svou tématikou zaměřuje zejm. na vládní agendu strany, a jenž 

v praxi funguje striktně v jednostranném komunikačním formátu bez širšího využití vlastního 

unikátního obsahu v komunikačním procesu.  
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Graf 6 – Tematika komunikace KDU-ČŠL 

 

Zdroj: autor 

 

Vizualizace účtu pak splňuje základní požadavky na branding stranického účtu – logo 

strany je adaptováno jako profilová fotografie. Na úvodní fotografii jsou pak zástupci vlády za 

KDU-ČSL. V informačním poli je vyplněna hlavní politická vize strany s odkazem na stranický 

web. KDU-ČSL ovšem nevyužívá možnosti integrace dalších sociálních médií (Twitter, 

YouTube) skrze Facebook záložky. 
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Obrázek 15 - Facebookový účet KDU-ČSL (27.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.3 Komunistická strana Čech a Moravy35 

Opoziční subjekt, který lze charakterizovat jako dlouhodobého a stálého aktéra českého 

stranického systému. Strana získala zastoupení ve všech volbách do Poslanecké sněmovny od 

roku 1996. Zároveň lze stranu KSČM zařadit mezi tradiční ideologické rodiny do větve 

komunistických stran (Fiala, Strmiska: 89). 

U KSČM lze vysledovat vzestupný trend u kvantitativního parametru v podobě 

absolutního počtu fanoušků. Dynamika růstu fanouškovské základny indikuje hodnotu tempa 

růstu ve sledovaném období dosahující úrovně 2,98 %.  KSČM získala v součtu celkem 124 

fanoušků.  

 

Graf 7 - Vývoj počtu fanoušků KSČM (19.1 – 27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Hodnota indexu „Mluví o tom“ dosáhla ve sledovaném období u KSČM průměrné 

hodnoty 622 uživatelů – maximální úrovně dosáhl index 23. března (860), minima pak 24. 

února (389). Vytížení fanouškovské základny KSČM dosáhlo od ledna do března průměrné 

hodnoty 14,68 %.  

Ve sledovaném období KSČM publikovala 52 příspěvků, přičemž nelze nalézt žádný 

vzorec pravidelnosti v rozvržení, resp. počtu příspěvků za den. Publikační aktivita strany tak 

oscilovala od 1 příspěvku denně po 8 příspěvků za jeden den. KSČM komunikačně pokryla 

                                                 

35 Dále jen KSČM 
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veškeré sledované dny a strana dosáhla intenzity frekvence komunikace hodnoty 3,5 

příspěvku/den. 

Celková aktivita fanouškovské základny dosáhla hodnoty 2 696 akcí. Bez interakcí 

druhého řádu pak aktivita fanoušků KSČM dosáhla celkové hodnoty 2 669 akcí. Průměrná 

hodnota interakcí na jeden příspěvek u KSČM indikuje hodnotu 51,3 akcí. 

KSČM se zapojovala do diskuzí pod příspěvky ojediněle – fanoušci strany vygenerovaly 

celkem 290 komentářů. Strana zveřejnila 10 reakcí na komentáře – index moderace diskuzí tak 

dosáhl hodnoty 3,44 %. 

 

Obrázek 15 – Publikovaný příspěvek KSČM 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 16 – Reakce na komentáře fanoušků KSČM 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

V poskytování zpětné vazby na přímé fanouškovské dotazy na timeline stránky pak 

KSČM ve sledovaném období zaznamenala podprůměrnou úroveň responzivity, kdy na celkem 

27 příspěvků zareagovala pouze v jednom případě.  
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Obrázek 17 - Poskytování zpětné vazby KSČM 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Tonalita fanouškovských příspěvků v případě KSČM vykazovala pozitivnější 

zabarvení, než v případě konkurenčních politických stran. Z 27 příspěvků na timeline bylo 

možné označit za pozitivně zabarvené 12 příspěvků, 5 negativních a 10 neutrálních. Fanoušci 

KSČM v některých případech aktivně šířili příspěvky členů KSČM – samotná strana na tuto 

aktivitu nijak nereagovala.  
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Obrázek 18 - Příklad negativního příspěvku na timeline KSČM 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Z typologického hlediska dominoval u KSČM obsah, který lze kategorizovat jako 

vlastní multimédia (40 %). Druhým nejčastějším typem zveřejňovaného obsahu pak 

představovaly odkazy na již zveřejněný obsah v rámci jiných digitálních platforem (37 %), jenž 

byl následován vlastním textovým obsahem36 (14 %) a mobilizačním formátem, resp. 

vytvářením tzv. Facebook událostí (9 %).  

Kvantitativně nejvíce zastoupený typ obsahu – multimédia, vykazoval ve sledovaném 

období také nejvyšší míru interakce, kdy koeficient dosáhl u tohoto typu hodnoty 65,6 bodů, 

což je o 25,7 bodů koeficientu víc, než druhý nejúspěšnější typ obsahu – odkazy (s průměrem 

39,9 interakcí na příspěvek). Třetí v pořadí pak byl formát Facebook událostí s průměrným 

koeficientem 32,2 interakcí. Nejméně pak fanoušci KSČM interagovali s textovým obsahem 

(25 interakcí). 

  

                                                 

36 V případě KSČM nešlo jen o textový status, ale strana využívala aktivně také formát tzv. Facebook 

Notes, jenž umožňuje zveřejňovat textový obsah doplněný o multimediální prvky – lze jej tedy považovat za 

určitou formu mikroblogu v rámci platformy Facebook. 
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Graf 8 - Typ zveřejňovaného obsahu KSČM 

 

Zdroj: autor 

 

Vzhledově splňuje Facebook profil KSČM základní aspekty stranického brandingu – 

jako profilovou fotografii adaptovala strana stranické logo KSČM. Komunisté mají vyplněny 

také základní informace, resp. cíle politiky a odkaz na webovou stránku. Integrovanou mají 

rovněž záložku odkazující na YouTube kanál. Poměrně aktivně využívala strana ve sledovaném 

období úvodní fotografii účtu, u které došlo třikrát k aktualizaci (včetně odkazu na aktuálně 

organizovaný občanský protest vůči průjezdu jednotek NATO). 

  

0

5

10

15

20

25

Vlastní multimédia Odkazy Vlastní textový status Události

Typ zveřejňovaného obsahu - KSČM



82 

 

Obrázek 19 - Facebookový účet KSČM (25.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

Obrázek 20 - Facebookový účet KSČM (24.2.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.4 Občanská demokratická strana37 

Strana ODS představuje dalšího z tradičních subjektů českého stranického systému – 

získala reprezentaci v každých volbách do Poslanecké sněmovny České republiky. Zároveň lze 

stranu díky její poměrně čitelné profilaci zařadit do ideologické rodiny konzervativních stran  

(i přes diferentní vnitrostranické proudy). ODS zastávala během volebního období od roku 2013 

opoziční pozice. 

U ODS došlo z kvantitativního hlediska k poklesu u fanouškovské základny – počet 

fanoušků se snížil o 3,8 %. Negativní bilance vyjádřena absolutním číslem vykazuje hodnotu  

-1161 fanoušků. U ODS došlo k razantnímu poklesu fanoušků na přelomu února a března. 

 

Graf 9- Vývoj počtu fanoušků ODS (19.1. – 27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

ODS se dařilo nadprůměrně zapojovat fanouškovskou základnu do komunikace – 

průměrná hodnota indexu „Mluví o tom“ dosáhla ve sledovaném období výše 2 906 uživatelů. 

Maximální hodnota dosáhla úrovně 3 537 (26.3.), minimální 2264 uživatelů (23.2.). Průměrná 

míra vytížení fanouškovské základny indikovala hodnotu 11,8 %. 

ODS komunikovala konzistentě, kdy nelze zaznamenat výpadek v komunikaci. Celkem 

strana publikovala 58 příspěvků – intenzita frekvence komunikace dosáhla úrovně 3,9 

příspěvku denně.  
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Celková aktivita fanouškovské základny dosáhla hodnoty 9 595 akcí. U zveřejněných 

příspěvků uživatelé vygenerovali v průměru 165 interakcí na jeden příspěvek.  

Kvalitativním defektem komunikace ODS je nastavení účtu, kdy strana zněmožňuje 

vkládat fanouškům vzkazy/dotazy či komentáře na timeline své stránky. Z celkového 

uživatelského chování fanoušků strany se jedná o promarněnou příležitost ze strany ODS, jak 

akcelerovat oboustranný dialog s uživateli sociální sítě – zejm. s přihlédnutím k faktu, že 

fanoušci strany aktivně komentovali stranické příspěvky, kdy zveřejnili celkem 1 264 

komentářů pod 58 příspěvky. ODS pak vstoupila do diskuzí celkem 19 reakcemi. Index 

moderace diskuzí dosahuje v případě ODS hodnoty 1,5 %. 

 

Obrázek 21 - Zpětná vazba na komentáře ODS 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Jak již bylo zmíněno výše, ODS bohužel neumožňovala interakce druhého řádu. 

Nicméně strana dosahovala v některých případech výrazně pozitivních ohlasů od své 

fanouškovské základny – limitou však byla chybějící moderace diskuzí, zejm. pak u citlivých 

příspěvků týkajících se kritiky vládních kroků integrace romské menšiny, kdy se na stránce 

objevily vulgarismy spojené s populistickými výroky. 
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Obrázek 22 - Vulgarismy na profilu ODS 

 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 23 - Vulgarismy na profilu ODS 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Jádro komunikace ODS z hlediska typologie obsahu tvořily odkazy na již vzniklý 

digitální obsah (58 %) a vlastní multimédia, kterým dominoval fotografický obsah (33 %). 

Minoritní zastoupení pak měl textový obsah (5 %) a sdílení již vytvořeného obsahu pro sociální 

síť Facebook (3 %). Kvalitativně nejlepší ukazatele vykazoval vlastní multimediální obsah, u 

kterého dosáhl průměrný počet interakcí 227,2 / 1 příspěvek. O 79 interakcí méně pak 

zaznamenal nejčastěji komunikovaný typ obsahu – odkazy na další digitální obsah. Minoritní 
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typy obsahu vykazovaly nízký koeficient interakce – pouhých 31,5 u sdíleného obsahu, resp. 

31 interakcí u vlastního textového obsahu. 

 

Graf 10 - Typ zveřejňovaného obsahu ODS 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově komunikaci ODS dominovala kritika vládní agendy (25 příspěvků), kdy se 

strana vyjadřovala kriticky zejm. k chystanému zákonu o Elektronické evidenci tržeb. Druhý 

nejčastější obsah pak představovaly příspěvky spojené s celospolečenskými aktualitami (17 

příspěvků) – ODS se aktivně vyjadřovala zejm. k průjezdů konvoje vojsk NATO. Třetí 

obsahovou skupinu pak tvořila komunikace politického programu strany (9 příspěvků). 

Poslední tematiku komunikace představovala komunikační podpora spolustraníků, kde byl 

věnován prostor zejm. aktivitám předsedy strany Petru Fialovi (7 příspěvků). 
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Graf 11 - Tématika komunikace ODS 

 

Zdroj: autor 

 

Z hlediska brandingu profil ODS splňoval základní parametry – logo strany bylo 

adaptováno jako profilový obrázek, v sekci informace uživatelé mohli nalézt odkaz na webovou 

prezentaci strany. Oproti ostatním stranám ODS nezmiňovala v informační sekci hlavní 

ideologický profil / politickou prioritu. Strana rovněž integrovala ostatní komunikační kanály 

pomocí Facebook záložek – jednoduše dohledatelné tak byly odkazy na ODS účet na Twitteru 

či YouTube. 

ODS aktivně pracovala také s úvodním obrázkem – ve sledovaném období dominovaly 

vizuály zachycující předsedu strany Petra Fialu, nicméně strana se pokusila také graficky 

vyjádřit soustrast s tragickou událostí střelby v Uherském Brodě. 
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Obrázek 24- Facebookový účet ODS (27.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 25 - Facebookový účet ODS (25.2.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

Obrázek 26 - Facebookový účet ODS (25.1.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.5 TOP 09 

Relativně nový subjekt českého stranického systému – strana TOP 09 se řadila podobně 

jako ODS ve sledovaném období mezi opoziční subjekty. Ideologická profilace strany není 

zcela vyhraněná a osciluje na pomezí liberální a konzervativní větve ideologických rodin (Fiala, 

Strmiska: 89). 

Strana TOP 09 zaznamenala z kvantitativního hlediska pokles u své fanouškovské 

základny, kdy rozdíl dosáhl záporné hodnoty -2,8 %, což v absolutních číslech znamenalo 

úbytek 2 669 fanoušků stránky.  

 

Graf 12 - Vývoj počtu fanoušků TOP 09 (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobý průměr indikátoru „Mluví o tom“ dosáhl hodnoty 3 833 uživatelů – 

maximum bylo zaznamenáno 27.3. (9 285), minimum 19.1. (1 710). Průměrná míra vytížení 

fanouškovské základny vykazovala ve sledovaném období hodnotu 4,02 %.  

U redakčního plánu TOP 09 nelze vysledovat pravidelnost – počet příspěvků za den 

osciloval mezi 0 a 5. Celkově strana zveřejnila 29 příspěvků, což indikuje průměrnou hodnotu 

intenzity komunikace 1,9 příspěvku za den.  

Aktivita fanouškovské základny dosáhla celkové výše 13 124 interakcí. Bez akcí 

druhého řádu pak 13 005, což při výše uvedeném počtu příspěvků zavdává výslednému 

průměrnému počtu interakcí u jednoho příspěvku hodnotu 448,5 interakcí.  

TOP 09 v rámci standardu českých politických stran reagovala poměrně flexibilně na 

komentáře pod příspěvky strany. Uživatelé vygenerovali celkem 1 487 komentářů, přičemž 
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TOP 09 dokázala reagovat 189 reakcemi. Index moderace diskuzí tak dosáhl nadprůměrné 

hodnoty 12,6 %.   

 

Obrázek 27 - Zpětná vazba na komentáře TOP 09 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Horší úrovně dosahovala schopnost strany TOP 09 reagovat na fanouškovské reakce či 

dotazy skrze příspěvky na timeline. Takovýchto uživatelských aktivit bylo zaznamenáno ve 

sledovaném období celkově 115 – strana dokázala reagovat pouze ve 4 případech. Nízká míra 

administrace těchto interakcí měla za následek např. přítomnost vulgarismů apod.  
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Obrázek 28 - Vulgarismy na účtu TOP 09 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Tonalita těchto příspěvků na timeline dosahovala nejčastěji neutrálního zabarvení (75 

příspěvků, 65 %), druhým nejčastějším typem pak byly negativní reakce (23 %), nicméně 

zastoupeny byly také příspěvky s pozitivní tonalitou (12 %). 

  

Obrázek 29- Příklad příspěvku s pozitivní tonalitou 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Z typologického hlediska komunikaci TOP 09 dominovaly odkazy na již existující 

obsah – 55 %. Dalším zdrojem komunikace pak byla vlastní multimédia, která tvořila 28 %. 

Minoritní podíl tvořily následující kategorie: událost (7 %), sdílení neunikátního obsahu (7 %) 
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a vlastní textový obsah (3 %). V rámci analýzy komunikace lze zaznamenat také výraznější 

rozdíly ve výkonnosti jednotlivých typů obsahu – nejvyšší míru interakce dosahovala kategorie 

vlastní multimédia (854,4 interakcí/příspěvek). Druhým nejúspěšnějším typem pak byly 

kvantitativně nejpočetnější odkazy (317,1 interakcí/příspěvek). Z ostatních typů obsahu pak 

vlastní textový obsah vykazoval hodnotu 240 interakcí/příspěvek, událost 201,5 interakcí, resp. 

sdílený obsah 163,5 interakcí/příspěvek. 

  

Graf 13 - Typ zveřejňovaného obsahu TOP 09 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově dominovaly komunikaci strany TOP 09 příspěvky věnující se 

celospolečenským aktualitám (41 %). TOP 09 ovšem využívala platformu Facebook také 

k ostré kritice, zejm. pak směrem k chystaným legislativním návrhům vládní strany ANO 2011  

(33 %). Strana se nicméně neupjala pouze k destruktivní kritice, ale také aktivně komunikovala 

svůj vlastní politický program (26 %). U TOP 09 absentovala klasická komunikační podpora 

spolustraníků.  
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Graf 14 - Tematika komunikace TOP 09 

 

Zdroj: autor 

 

Z hlediska brandingu profil splňoval základní kritéria – v rámci profilového obrázku 

bylo adaptováno oficiální logo strany. TOP 09 aktivně využívala také možnosti aktualizace 

úvodního obrázku. TOP 09 rovněž disponovala vyplněnými základními informacemi včetně 

webové adresy. V rámci tzv. Facebook záložek byla však zveřejněna již neaktuální aplikace 

Volím Karla!, která se odkazovala primárně na dříve konané prezidentské volby. 
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Obrázek 30 - Facebookový účet TOP 09 (27.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 31 - Facebookový účet TOP 09 (25.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.6 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury38 

Dalším představitelem opozičních subjektů v rámci sledovaného období je strana Úsvit 

přímé demokracie Tomia Okamury. Strana představuje nový subjekt v rámci českého 

stranického systému, jelikož se jednalo o její první kandidaturu v rámci voleb do Poslanecké 

sněmovny ČR v roce 2013. Z hlediska ideologické profilace není snadné stranu zařadit, jelikož 

se tento politický aktér neidentifikoval s žádnou tradiční ideologickou linií, nýbrž prosazoval 

mix euroskepticismu, přímé demokracie a nacionalistické rétoriky. Z hlediska klasického pojetí 

Beymeho typologie tak není možné toto politické hnutí zcela přesně klasifikovat, protože 

částečně zapadá jak do kategorie krajně pravicových subjektů, tak konzervativní větve. 

Strana Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury ve sledovaném období zaznamenala 

kvantitativní pokles fanouškovské základny o 2,7 %, kdy, vyjádřeno v absolutních číslech, 

ztratila 786 fanoušků své stránky.  

 

Graf 15 - Vývoj počtu fanoušků hnutí ÚSVIT (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Průměrná hodnota indexu „Mluví o tom“ dosáhla u strany Úsvit 1 176 uživatelů – 

maximum zaznamenala strana 19.1. (1891), minimum 23.3. (704). Průměrná míra vytížení 

fanouškovské základny dosáhla ve sledovaném období hodnoty 4,0 % z dlouhodobé průměrné 

velikosti fanouškovské základny. 
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V redakčním plánu strany Úsvit nelze nalézt pravidelný vzorec určující publikační 

činnost – počet příspěvků osciloval mezi 1 a 10 za den. Průměrná hodnota intenzity frekvence 

komunikace tak v případě Úsvitu dosahovala při celkovém počtu 49 příspěvků hodnoty 3,26 

příspěvků/den. 

Uživatelé komunikující s profilem strany vygenerovali celkem 4 234 interakcí. Bez 

interakcí druhého řádu (příspěvky a akce na timeline) pak dosáhla suma akcí celkové výše  

4 095, což při uvedeném počtu příspěvků indikuje průměrnou hodnotu interakcí na jeden 

příspěvek ve výši 83,6. 

Za naprosto nedostatečný lze označit způsob, jakým strana vstupovala, resp. 

nevstupovala a neodpovídala na komentáře, které se objevily pod příspěvky. Na 1387 

komentářů nereagovala strana Úsvit ani v jediném případě – index moderace diskuzí tak 

dosahuje nulové hodnoty.  

Jedinou odpověď ze strany Úsvitu lze zaznamenat u příspěvku na timeline ze dne 

24.3.2015, přičemž postrádala jakýkoliv znak profesionality, kdy samotná reakce je spíše 

výslednicí naprostého chaosu a zcela nezvládnuté krizové komunikace politické strany směrem 

k veřejnosti. 
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Obrázek 32 - Neprofesionální reakce ze strany hnutí ÚSVIT 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Z celkem 139 příspěvků na timeline bylo možno označit za příspěvky s negativní 

tonalitou 107 (77 %). Většina těchto negativních příspěvků se týkala vnitropolitického vývoje 

ve straně, kdy ve sledovaném období došlo k rozporu mezi vedením strany.39 Pouze 3 příspěvky 

(2 %) na timeline lze označit jako pozitivně zabarvené. Zbylých 29 příspěvků  

(21 procent) představovaly příspěvky s neutrální tonalitou.  

Jasnou dominanci z hlediska typologie komunikovaného obsahu představoval typ 

obsahu vlastní textový status (44 %). Druhým nejčastěji používaným formátem byly odkazy na 

externí internetové zdroje mimo sociální sítě a sdílený obsah ze sociálních sítí (20 %). Nejméně 

zastoupen pak byl formát vlastní multimédia (14 %). 

                                                 

39 Podrobněji viz: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1453792 
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Výkonnostně zaznamenal nejlepší výsledky nejméně zastoupený formát, tj. vlastní 

multimédia, který vykázal míru interakce 135,9 akcí / příspěvek. Následovaly odkazy se 116,2 

interakcemi, resp. vlastní textový obsah (65,6) a sdílený obsah (54).  

 

Graf 16 - Typ zveřejňovaného obsahu ÚSVIT 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově dominovala pro ostatní analyzované subjekty atypická tematika, kterou lze 

označit jako vnitrostranickou agendu – důvod tohoto komunikačního fokusu lze opět hledat ve 

vnitrostranické krizi. Tento typ obsahu dotvářel celkový dojem neprofesionality a úpadku 

stranické komunikace směrem k veřejnosti a často vedl až k absurdním situacím, kdy si např. 

jednotlivé frakce veřejně vyměňovaly výzvy a otevřené dopisy, příp. si vyměňovaly 

administraci účtu i několikrát denně. Druhým nejčastějším tematickým okruhem byla kritika 

vládní agendy. Strana v nižší míře komunikovala také vlastní politický program, resp. využívala 

svůj účet ke komunikační podpoře spolustraníků. Zcela minoritně byly zastoupeny také 

příspěvky věnující se reflexi aktuálních celospolečenských událostí. 
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Obrázek 33 - Vnitrostranická agenda - výzvy hnutí ÚSVIT 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 34 - Vnitrostranická agenda – výměna administrace účtu ÚSVIT 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Kromě zcela fatálně nezvládnuté oboustranné komunikace, branding stránky utrpěl také 

značné defekty ve spojitosti s konfliktem ve straně – konzumenti obsahu komunikace strany 

Úsvit upozorňovali na stále přetrvávající úvodní fotografii vyobrazující Tomia Okamuru i přes 

to, že se strana od tohoto politika distancovala.  
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Obrázek 35 - Nezvládnutý branding stránky ÚSVIT 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 36 - Nezvládnutý branding stránky ÚSVIT 

 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 



103 

 

Z obecnějšího hlediska branding strany před vnitrostranickým rozkolem splňoval 

základní kritéria – logo strany bylo adaptováno jako profilový obrázek, úvodní foto 

znázorňovalo Tomia Okamuru a hlavní stranické priority. Strana měla vyplněny také základní 

informace: „Konec bordelu a korupce!“ a nechyběl ani odkaz na webovou prezentaci strany. 

 

Obrázek 37 - Facebookový účet ÚSVIT (25.2.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com 
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5.1.7 ANO 201140 

Představitel dobové vládnoucí koalice, který zároveň představuje nový element českého 

stranického systému, jelikož hnutí ANO 2011 kandidovalo poprvé právě ve volbách do 

Poslanecké sněmovny v roce 2013. Z hlediska ideologické profilace nelze tento politický 

subjekt zcela jednoznačně klasifikovat, nicméně v zásadních zahraničně-politických  

a ekonomických otázkách lze ANO 2011 zařadit do větve liberálních a radikálních stran.41 

Vládní strana ANO 2011 zaznamenala ve sledovaném období kvantitativní úbytek ve 

své základně fanoušků o 1,34 % (1 331 uživatelů).  

 

Graf 17 - Vývoj počtu fanoušků ANO 2011 (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobý průměr hodnoty indexu mluví o tom dosáhl výše 4 992 uživatelů, což při 

průměrné velikosti fanouškovské základny 98 629 uživatelů indikuje míru vytíženosti 5,1 %. 

Maxima dosáhl index „Mluví o tom“ 23.1. (6 737) a minima 26.2. (2 673). 

V redakčním plánu nelze identifikovat mechanismus, na jehož základě by byl určován 

pravidelný počet příspěvků, nicméně strana v každém sledovaném dni aktivně komunikovala 

alespoň jeden příspěvek. Celkový počet příspěvků dosáhl nadprůměrné hodnoty 135 příspěvků 

– hodnota intenzity frekvence komunikace dosáhla ve sledovaném období u sledovaného 

subjektu 9,0 příspěvků / den. 

                                                 

40 Dále jen ANO 

41 Strana je rovněž členem evropské platformy Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). 
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Aktivita fanouškovské základny dosáhla celkového počtu 17 001 akcí. Při odečtení 

interakcí druhého řádu dosáhla výsledná suma hodnoty 16 594 interakcí. Při výše uvedeném 

celkovém počtu příspěvků pak dlouhodobý průměr interakcí na jeden příspěvek dosáhl hodnoty 

122,9. 

ANO se poměrně aktivně zapojovalo do diskuzí pod svými příspěvky – na celkem 3 721 

komentářů poskytlo celkem 126 reakcí. Výsledná hodnota indexu moderací diskuzí tak dosáhla 

výše 3,4 %. O poznání aktivněji si strana počínala v odpovědích na uživatelské příspěvky 

druhého řádu (tzn. aktivita uživatelů na timeline) – z celkového počtu 407 příspěvků dokázala 

odpovědět celkem v 79 případech. Příspěvky druhého řádu byly výrazně negativní v 64 %, resp. 

neutrální v 34 % případů. Zcela minoritně byly registrovány také příspěvky s jasně pozitivní 

tonalitou – pouze 2 % z celkové sumy interakcí druhého řádu. 

V oboustranném dialogu lze registrovat pohotovost, snahu o pozitivní či tvůrčí vedení 

dialogu i asertivitu reakcí politického subjektu – stejně tak ovšem v některých případech 

absenci moderace, která umenšuje výsledný dojem z jinak profesionálně vedeného 

komunikačního procesu na ose strana – volič v rámci sociálních médií.  
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Obrázek 38 - Reakce na komentáře ANO 2011 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 39 - Reakce na komentáře ANO 2011 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 40 - Reakce na příspěvky ANO 2011 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 41 – Reakce na příspěvky ANO 2011 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 42 - Příspěvky bez zpětné vazby ANO 2011 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Nejčastěji komunikovaný typ obsahu představovaly odkazy na externí internetové 

zdroje mimo sociální sítě (58 %). Dále následoval sdílený obsah ze sociálních sítí (17 %), 

vlastní textový obsah (15 %) a unikátní multimédia (10 %). Korelaci, resp. reflexi mezi 

kvantitou (frekvencí komunikovaných typologií obsahů) a kvalitou (výkonnost jednotlivých 

formátů) typologie komunikace obsahu nelze zaznamenat ani u strany ANO 2011 – nejvyšší 

míru interakce vykazovala kategorie vlastní multimédia (315,1 interakcí na jeden příspěvek), 

která byla komunikována s nejnižší intenzitou. Odkazy na externí zdroje zaznamenaly 

průměrnou hodnotu interakce na jeden příspěvek 116,8. Následovaly zbylé kategorie: vlastní 

textový obsah (76,4 interakcí) a sdílený obsah (67,1 interakcí). 
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Graf 18 - Typ zveřejňovaného obsahu ANO 2011 

 

Zdroj: autor 

 

Strana ANO 2011 velmi aktivně a frekventovaně komunikovala své aktuální 

programové priority – ve sledovaném období zejm. tzv. Elektronickou evidenci tržeb. Stranický 

profil často akcentoval rovněž komunikační podporu spolustraníků. V menší míře strana 

komunikovala také celospolečenské aktuality (zejm. průjezd jednotek NATO, příp. útok 

v Uherském Brodě) a vnitrostranickou agendu (stranický sjezd). 

  

Graf 19 - Tematika komunikace ANO 2011 

 

Zdroj: autor 
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Obrázek 43 - Komunikační podpora ANO 2011 spolustraníkům 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Obrázek 44 - Obsahový speciál k zákonu o Elektronické evidenci tržeb 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Branding účtu splňoval základní kritéria – logo strany bylo adaptováno jako profilový 

snímek. Strana rovněž aktivně pracovala s úvodní fotografií, kterou během sledovaného období 

změnila celkem třikrát. V základních informacích o straně nechyběl odkaz na webové stránky 
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a shrnující text: „Jsme hnutí ANO a děkujeme, že jste si k nám našli cestu.“. Přidanou hodnotu 

lze rovněž spatřit ve facebookové aplikaci „Etiketa“, ve které strana shrnuje etický kodex 

chování a vymezuje etický a mravní rámec dialogu mezi voličem a stranou na Facebooku. 

 

Obrázek 45 - Facebookový účet ANO 2011 (27.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.8 Kresťanskodemokratické hnutie42 

Jednoho z tradičních zástupců slovenského stranického systému představuje strana 

KDH, která získala reprezentaci již v prvních volbách do Národní rady v roce 1994. Politický 

subjekt, který lze perspektivou tradiční Beymeho typologizace zařadit do křesťansko-

demokratické ideologické rodiny politických stran, zároveň zastával opoziční pozice v rámci 

sledovaného období. 

Slovenská strana KDH zaznamenala ve sledovaném období úbytek ve své fanouškovské 

základně o 3,4 % (275 uživatelů).  

 

Graf 20 - Vývoj počtu fanoušků KDH (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobá hodnota indexu „Mluví o tom“ dosáhla hodnoty 263 uživatelů – maximum 

bylo zaznamenáno 27.2.2015 (487), minimum 21.1. (34 uživatelů). Průměrná míra vytížení 

dosáhla ve sledovaném období hodnoty 3,3 % z celkové fanouškovské základny.  

Publikační aktivita KDH nebyla kontinuální – strana během analyzovaného časového 

úseku zveřejnila pouze 5 příspěvků. Průměrná hodnota frekvence intenzity komunikace 

zaznamenala hodnotu 0,33 příspěvku / den.  

Uživatelé v rámci účtu KDH uskutečnili celkem 227 interakcí. U subjektu KDH bohužel 

nelze podrobněji analyzovat interakce druhého řádu, jelikož nastavení facebookového účtu 

                                                 

42 Dále jen KDH 
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neumožňovalo uživatelům přidávat příspěvky na timeline strany. Toto omezení zcela zásadním 

způsobem limituje možný obousměrný tok dialogu. Průměrná hodnota interakcí u jednoho 

příspěvku dosáhla hodnoty 45,4 akcí.  

Jak již bylo zmíněno výše – z kvalitativního hlediska došlo k výraznému omezení 

uživatelské zpětné vazby. Pod příspěvky strany bylo zaznamenáno celkem 14 komentářů – 

KDH nezareagovalo v ani jednom z případů, proto index moderace diskuzí dosáhl nulové 

hodnoty. 

 

Obrázek 46 - Pozitivní tón diskuze pod příspěvkem komunikujícím narozeniny svého tehdejšího 

předsedy Jána Figela – bez zapojení KDH do dialogu 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Komunikaci KDH tvořily z hlediska formátu následující typy: vlastní multimédia  

a sdílený obsah ze sociálních sítí (oba typy shodně 40 %) a odkazy na externí internetové zdroje 

(20 %). Nejvyšší míru interakcí bylo možné zaregistrovat u vlastních multimédií (72 

interakcí/příspěvek). Následovaly odkazy na externí internetové zdroje (42 interakcí) a sdílený 

obsah (20,5 interakcí). 
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Graf 21 - Typ zveřejňovaného obsahu KDH 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově jádro komunikace KDH tvořily příspěvky komunikující vnitrostranickou 

agendu (60 %) – minoritně pak celospolečenské aktuality (20 %) a komunikační podpora 

spolustraníků (20 %).  

 

Graf 22 - Tematika komunikace KDH 

 

Zdroj: autor 

 

Facebookový profil KDH splňoval základní formy brandingu – logo strany bylo 

adaptováno jako profilový obrázek a strana rovněž aktivně pracovala s úvodní fotografií. 

V rámci informací o subjektu strana uváděla následující text: „KDH je moderné hnutie pre 
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slušných ludí“. Vyplněna byla také webová adresa KDH. Zajímavým doplňkěm byly 

facebookové aplikace „KDH naživo“ a „Velký test práce“ – bohužel obě aplikace se potýkaly 

s neúplnou funkčností. 

 

Obrázek 47 - Facebookový účet KDH (22.1.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.9 MOST – HÍD 

Strana MOST-HÍD představuje určitou anomálii v rámci československé perspektivy, 

jelikož se jedná o unikátního zástupce etnické ideologické rodiny politických stran, který 

v tomto kontextu artikuluje zájmy především maďarsky hovořící minority na Slovensku. Jedná 

se o poměrně nový subjekt slovenského stranického systému, který poprvé kandidoval ve 

volbách do Národní rady konaných v roce 2010. Ve sledovaném období zastávala strana 

MOST-HÍD opoziční pozici. 

Strana MOST-HÍD zaznamenala ve sledovaném období negativní trend vývoje počtu 

fanouškovské základny, kdy se počet fanoušků snížil o 2,43 % (149 uživatelů). 

 

Graf 23 - Vývoj počtu fanoušků strany MOST-HÍD (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobý průměr indexu „Mluví o tom“ dosáhl v případě MOST-HÍD hodnoty 426 

uživatelů – maximální hodnota byla ve výši 731 uživatelů (26.3.), minimální 161 (23.1.). Míra 

vytížení dosáhla u sledovaného subjektu průměrné hodnoty 6,98 % z dlouhodobé průměrné 

fanouškovské základny.  

V publikační činnosti MOST-HÍD nelze nalézt pravidelnost – počet příspěvků 

zveřejněných denně osciloval mezi 0 a 6. Celkově strana zveřejnila ve sledovaném období 36 

příspěvků, což zavdává intenzitu frekvence komunikace ve výši 2,4 příspěvku za jeden den.  

Aktivita fanouškovské základny dosáhla výše 514 interakcí. Opět se i u MOST-HÍD 

setkáváme s diskvalifikačním parametrem – chybějící možností nastavení účtu pro přidávání 

uživatelského obsahu v rámci prostoru timeline. Průměrná hodnota interakcí u MOST-HÍD 
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dosáhla hodnoty 14,3 interakcí. Straně se nedařilo svou komunikací aktivně zapojit fanoušky 

do komunikačního dialogu – fanoušci strany vygenerovali za sledované období pouze 2 

komentáře, na které však strana nedokázala zareagovat – index moderace diskuze tak dosahuje 

nulové úrovně. 

V rámci typologizace obsahu, resp. typu komunikovaných forem obsahu u strany 

MOST-HÍD zcela jasně dominovaly odkazy na externí internetové zdroje (94 %). V naprosté 

většině případů strana odkazovala na svůj stranický web. Druhým komunikovaným typem pak 

byla vlastní multimédia (6 %).  

 

Graf 24 - Typ zveřejňovaného obsahu stranou MOST-HÍD 

 

Zdroj: autor 

 

Strana MOST-HÍD se v rámci své komunikace nejčastěji zaměřovala na aktivní 

komunikaci svého politického programu a priorit (39 %). Druhý nejčastěji komunikovaný 

tematický blok pak představovala kritická vyjádření směrem k tehdejší slovenské vládě (33 %). 

V rámci obsahu strana komunikovala také vnistrostranické záležitosti (25 %) a poskytla prostor 

pro komunikační podporu spolustraníků (3 %).  
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Graf 25 - Tematika komunikace MOST-HÍD 

 

Zdroj: autor 

 

Specifickým jevem v rámci komunikačního procesu strany MOST-HÍD byla duplikace 

obsahu, resp. shoda komunikovaného obsahu, ovšem ve dvou jazycích (slovenština  

a maďarština). Strana vedla komunikační proces stejného obsahu ve dvou jazycích. 

 

Obrázek 48 - Tematická shoda – dvojjazyčné vedení komunikačního procesu 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 49 - Tematická shoda – dvojjazyčné vedení komunikačního procesu 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Z hlediska brandingu strana splňovala základní kritéria jen částečně – problematickým 

bodem je zejm. implementace loga strany jako profilového obrázku v nevyhovujících 

rozměrech, kdy došlo k jen částečnému zobrazení loga strany. Strana během sledovaného 

období aktivně nepracovala s úvodním obrázkem. V rámci informačního panelu strana uvedla 

následující popisek, který nevybízí k žádné akci ani nepopisuje např. základní politické priority: 

„POLGIARI PÁRT – OBČIANSKA STRANA“. V rámci informační sekce byla uvedena 

webová adresa subjektu. Strana rovněž integrovala aplikaci „Newsletter“ jehož prostřednictvím 

se uživatel mohl přihlásit k odběru novinek ze světa strany – po přihlášení se do aplikace však 

ve sledovaném období nebyl žádný newsletter doručen. 
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Obrázek 50 - Facebookový účet MOST-HÍD (24.2.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.10 Obyčajní ludia a nezávislé osobnosti43 

Strana OLANO představuje další z nových subjektů v rámci slovenského stranického 

systému – strana poprvé úspěšně kandidovala do Národní rady právě ve volbách v roce 2012  

a v rámci svého prvního mandátu zaujala opoziční pozice. Zároveň se jedná o stranu, kterou 

nelze zcela jednoznačně zařadit dle Beymeho tradiční typologie, jelikož se tento politický 

subjekt výslovně neidentifikuje se žádnou z klasických ideologií na pravolevém spektru – 

OLANO staví svůj politický program spíše na řešení konkrétních oborových problematik. 

Největší průnik má však tato strana s liberální větví politických stran.  

U strany OLANO byl oproti převažujicímu trendu u slovenských i českých stran 

zaznamenán pozitivní vývoj ohledně velikosti fanouškovské základny – strana dokázala získat 

571 uživatelů (nárůst o 11,3 %). 

 

Graf 26 - Vývoj počtu fanoušků strany OLANO (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobý průměr indexu mluví o tom dosáhl ve sledovaném období hodnoty 451 

uživatelů – maximum bylo zaznamenáno 27.3. (1 005) a minimum 26.2. (122). Míra vytíženosti 

fanouškovské základny dosáhla zprůměrované hodnoty 8,58 %. 
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V redakčním plánu strany nelze nalézt pravidelnost – počet příspěvků za den se 

pohyboval mezi 0 a 1. Celkově strana zveřejnila 7 příspěvků, což indikuje intenzitu frekvence 

komunikace o hodnotě 0,5 příspěvku / den. 

Aktivita fanouškovské základny dosáhla celkového počtu 471 interakcí. Podobně jako 

u předešlých slovenských subjektů, ani strana OLANO neumožňovala uživatelům publikaci 

příspěvků tzv. druhého řádu (tzn. v rámci prostoru timeline). 

Průměrná hodnota interakcí u jednoho příspěvku dosáhla u strany OLANO hodnoty 

67,3. 

Uživatelé během analyzovaného období vyprodukovali celkem 67 komentářů – strana 

OLANO neposkytla v ani jediném případě zpětnou vazbu. Index moderace diskuzí tak dosáhl 

nulové hodnoty a indikoval zcela chybějící obousměrný tok komunikace. 

 

Obrázek 51 - Absence moderace diskuzí a obousměrné komunikace – přítomnost vulgarismů na 

profilu strany OLANO 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Z hlediska typologizace komunikace dominoval obsah komunikovaný skrze odkazy na 

externí internetové zdroje (72 %). Pouze minoritně byly zastoupeny další dva media typy – 

vlastní multimédia (7 %) a sdílený obsah ze sociálních sítí (7 %). Opět nelze nalézt korelaci 

mezi kvantitou a výkonností jednotlivých formátů – nejčastěji komunikovaný media typ 

(odkazy na externí internetové zdroje) zaznamenal průměrnou hodnotu interakcí 61,2 / 

příspěvek. Minoritně komunikovaná vlastní multimédia dosáhla průměrné hodnoty interakcí 

124 / příspěvek. 

 

Graf 27 - Typ zveřejňovaného obsahu stranou OLANO 

 

Zdroj: autor 

 

Strana OLANO nejčastěji používala facebookový profil pro komunikaci vlastního 

politického programu (43 %). Druhým nejčastěji komunikovaným tématem byla kritika 

ostatních politických subjektů (29 %), která byla následována celospolečenskými aktivitami 

(14 %) a vnitrostranickou agendou (14 %).  
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Graf 28 - Tematika komunikace OLANO 

 

Zdroj: autor 

 

Vzhled facebookového profilu OLANO splňoval základní požadavky na stranický 

branding v rámci platformy Facebook. Strana měla v prostoru profilového snímku adaptované 

logo strany, rovněž byl přítomen úvodní obrázek (se kterým však strana OLANO aktivně 

nepracovala). V rámci informační sekce měla strana OLANO vyplněn následující text: 

„Politické hnutie OBYČAJNÍ LUDIA a nezávislé osobnosti“. OLANO uvedlo rovněž webovou 

adresu. 
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Obrázek 52 - Facebookový účet strany OLANO (22.1.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.11 Sloboda a Solidarita44 

Stranu SaS lze označit jako za subjekt orientující se podél ideologické větve 

pravicového liberalismu, a zároveň jako za dalšího ze zástupců nových aktérů slovenského 

stranického systému, jelikož strana SaS získala první mandáty v Národní radě až ve volbách 

konaných v roce 2010. Po volbách v roce 2012 strana zaujala opoziční pozice vůči unitární 

vládě strany SMER.     

Strana SaS zaznamenala ve sledovaném období pokles u kvantitativního indikátoru 

monitorujícího velikost fanouškovské základny – počet fanoušků stránky klesl o 5,44 % (5 924 

uživatelů). 

 

Graf 29 - Vývoj počtu fanoušků strany SaS (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Dlouhodobý průměr míry vytížení dosáhl u sledované strany hodnoty 1,20 procent 

z celkové fanouškovské základny. Maximální hodnota indexu „Mluví o tom“ dosáhl hodnoty 1  

971 uživatelů (26.3.), minimální pak 587 uživatelů (23.2.). 

V publikačním harmonogramu strany SaS nelze vypozorovat pravidelný vzorec – počet 

příspěvků za den osciloval od 0 do 3. Strana zveřejnila celkem 16 příspěvků, což indikuje 

hodnotu intenzity frekvence komunikace ve výši 1,1 příspěvku / den. 
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Uživatelé vygenerovali ve sledovaném období celkem 2 543 akcí – bez příspěvků 

druhého řádu dosáhl počet interakcí hodnoty 2 535 akcí, což při výše uvedeném počtu příspěvků 

zavdává míře interakce na jeden příspěvek průměrnou hodnotu 158,4 akcí. 

Kvalitativní parametr – index moderace diskuzí dosáhl nulové hodnoty. Strana 

nezareagovala na ani jeden z 269 komentářů.  

 

Obrázek 53 - Vulgarismy v diskuzním vláknu strany SaS a nedostatečná zpětná vazba 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Zcela nulové hodnoty pak dosahuje také míra odpovědí na příspěvky tzv. druhého řádu 

v rámci timeline strany. Z hlediska tonality těchto příspěvků převažovaly příspěvky s neutrální 

tonalitou (87 %). Zaregistrován byl také příspěvek s negativním zabarvením (13 %). 
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Obrázek 54 - Nedostatečná zpětná vazba 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Nejčastěji komunikovaný media typ tvořily ve sledovaném období odkazy na externí 

internetové zdroje (64 %). Mezi další komunikované formáty lze zařadit facebookové události 

(18 %) a vlastní multimédia (18 %). 

Z hlediska výkonnosti lze klasifikovat jako nejvýkonnější odkazy na externí internetové 

zdroje (245 interakcí / interakcí), následně vlastní multimédia (20 interakcí / příspěvek)  

a facebookové události (8,3 interakcí / příspěvek). 
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Graf 30 - Typ zveřejňovaného obsahu stranou SaS 

 

Zdroj: autor 

 

Z hlediska tematiky dominoval komunikaci strany SaS obsah spojený 

s celospolečenskými aktualitami (31 %) a kritikou ostatních politických subjektů (31 %). 

Následovala aktivní komunikace politického programu (19 %) a vnitrostranická agenda  

(6 %).45 

 

Graf 31 - Tematika komunikace SaS 

 

Zdroj: autor 
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Vzhled profilu strany SaS splňuje základní kritéria brandingu – logo adaptováno jako 

profilový obrázek, přítomnost úvodního obrázku. Během sledovaného období došlo ke změně 

úvodního obrázku, kdy však byl adaptován stejný obrázek, který již byl zveřejněn v minulosti 

– s největší pravděpodobností se jednalo o chybu v rámci administrace stránky. Strana měla 

v základních informacích adaptován následující text: „Strana čestných ludí, pre ktorých je 

sloboda najvyššou hodnotou.“ Zároveň byla správně vyplněna webová adresa daného subjektu. 

 

Obrázek 55 - Facebookový účet SaS (26.1.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.12 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana46 

Jedním z tradičních subjektů slovenského stranického systému je strana SDKÚ-DS 

dlouhodobě zastávající pozice na pomezí křesťanské a liberální ideologické rodiny politických 

stran. SDKÚ-DS získala reprezentaci v rámci Národní rady již po volbách v roce 2002. Po 

parlamentních volbách v roce 2014 sice strana získala rovněž křesla v rámci Národní rady, 

nicméně strana zaujala roli opozičního subjektu vůči vládnoucí jedno stranické vládě strany 

SMER. 

Strana SDKÚ-DS zaznamenala ve sledovaném období pokles v rámci hlavního 

kvantitativního indikátoru – počtu fanoušků stránky – o 5,17 % (862 uživatelů). 

 

Graf 32 - Vývoj počtu fanoušků SDKÚ – DS (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Průměr dlouhodobé hodnoty indexu „Mluví o tom“ dosáhl výše 238 uživatelů – 

v kombinaci s průměrnou velikostí fanouškovské základny indikuje míru vytížení o hodnotě 

1,46 %. Maximální hodnoty dosáhl index mluví o tom 25.3.2015 (355 uživatelů), minimální 

pak 19.1.2015 (86 uživatelů). 

V publikační aktivitě zkoumaného subjektu nelze vypozorovat žádný vzorec 

pravidelnosti – počet zveřejněných příspěvků kolísal od 0 do 4 za den. Celkem strana zveřejnila 
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14 příspěvků – což při délce analyzovaného období indikuje hodnotu intenzity frekvence 

komunikace ve výši 0,9 příspěvku za den.  

Aktivita fanouškovské základny dosáhla celkové výše 569 akcí – bez interakcí druhého 

řádu pak 566 akcí. Průměrná hodnota interakcí na jeden příspěvek dosáhla výše 40,4 interakcí.  

Kvalitativní indikátor index moderace diskuzí dosáhl v případě SDKÚ-DS hodnoty 1,2 

% - na 81 komentářů bylo stranou odpovězeno v pouze jednom případě.  

 

Obrázek 56 - Chybějící zpětná vazba a moderace diskuzí SDKÚ-DS 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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Obrázek 57 - Jediná zpětná vazba ze strany SDKÚ-DS 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Tonalita příspěvků druhého řádu (v rámci prostoru timeline) byla ve všech případech 

negativní. Strana nedokázala v ani jediném případě reagovat na tyto kritické vzkazy a nechávala 

tyto příspěvky bez zpětné vazby. 

 

Obrázek 58 - Chybějící zpětná vazba u příspěvku druhého řádu s negativní tonalitou 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Komunikaci strany SDKÚ-DS dominovaly z hlediska typologie formátů odkazy na 

externí internetové zdroje (79 %). Druhým komunikovaným obsahem pak byla vlastní 

multimédia (21 %). Další formáty nebyly v komunikaci zastoupeny. 
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Graf 33 - Typ zveřejňovaného obsahu stranou SDKÚ-DS 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově komunikaci SDKÚ-DS dominovaly kriticky zabarvené příspěvky (37 %). 

Další tématické okruhy pak byly rovnoměrně zastoupeny – celospolečenské aktuality, 

vnitrostranická agenda a politický program strany (všechna témata shodných 21 % podílu 

z celkového počtu příspěvků). 

 

Graf 34 - Tematika komunikace SDKÚ-DS 

 

Zdroj: autor 
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Vzhled facebookového profilu SDKÚ-DS splňoval základní kritéria z hlediska 

brandingových aktivit – logo strany bylo adaptováno jako profilový obrázek. Problematická 

byla adaptace úvodního snímku, kdy došlo ke kolizi názvu strany a akčních tlačítek profilu, což 

mělo za důsledek horší visibilitu názvu strany. Strana měla rovněž vyplněný prostor pro 

základní informace, který ovšem neobsahoval žádnou výzvu k akci: „Slovenská Demokratická 

a Kresťanská Únia – Demokratická Strana“. V rámci profilu byl uveden také odkaz na webové 

stránky politické strany. 

 

Obrázek 59 – Vzhled profilu SDKÚ-DS (25.2.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 
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5.1.13 SMER – sociálna demokracia47 

Stranu, jenž po volbách v roce 2014 sestavila jedno stranickou většinovou unitární 

vládu, která představuje v rámci československé perspektivy koaličního vládnutí určitou 

anomálii, lze považovat za tradiční subjekt slovenského stranického systém. SMER získal 

poprvé mandáty v rámci Národní rady ve volbách v roce 2002. Zároveň se jedná o subjekt, jenž 

se hlásí k tradičnímu odkazu sociálně-demokratické ideologické rodiny politických stran. 

Politická strana SMER zaznamenala podobně jako většina slovenských politických 

stran pokles u kvantitativního indikátoru mapujícího velikost fanouškovské základny – pokles 

dosáhl hodnoty -3,4 % (953 uživatelů). 

 

Graf 35- Vývoj počtu fanoušků SMĚR (19.1.-27.3.2015) 

 

Zdroj: autor 

 

Průměrná dlouhodobá hodnota indexu „Mluví o tom“ dosahovala v případě strany 

SMER výše 887 uživatelů. Maximální hodnoty dosáhl tento index 26.3. (1 003 uživatelů), 

minima pak o tři dny dříve – 23.3.2015 (722 uživatelů). Míra vytížení fanouškovské základny 

dosáhla u sledovaného subjektu dlouhodobého průměru 3,20 %. 

V publikační činnosti strany SMER nelze rozklíčovat žádné pravidelné paradigma. 

Počet příspěvků kolísal nahodile od 0 do 2 za den a dosáhl celkového počtu 19 příspěvků za 

sledované období. Intenzita frekvence komunikace tak dosáhla hodnoty 1,3. 
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Celkově uživatelé na stránce SMER vygenerovali 2 564 akcí. Nastavení profilu SMER 

neumožňovalo uživatelům publikovat příspěvky druhého řádu, což lze považovat za významně 

limitující faktor při hodnocení obousměrnosti komunikace. Průměrná hodnota interakcí  

u jednoho příspěvku dosáhla výše 134,9 interakcí. Uživatelé zároveň publikovali celkem 331 

komentářů pod příspěvky strany. Strana SMER nedokázala reagovat na ani jeden z komentářů, 

což jen znásobuje efekt jednosměrnosti komunikace – index moderace diskuzí tak dosahuje 

nulové hodnoty. 

 

Obrázek 60 - Komentáře bez zpětné vazby ze strany SMER 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

Majoritní část komunikovaného obsahu tvořila v případě strany SMER kategorie, 

kterou lze klasifikovat jako odkazy na externí internetové zdroje (74 %). Další typy obsahu 

představovala vlastní multimédia (21 %) a vlastní textový obsah (5 %). 

Z hlediska výkonnosti jednotlivých formátů zaznamenal nejvyšší počet interakcí 

nejčastěji komunikovaný typ obsahu – odkazy na externí internetové zdroje (145,9 akcí na jeden 

příspěvek), vlastní multimédia (106,5 interakcí) a vlastní textový obsah (95 interakcí). 
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Graf 36 - Typ zveřejňovaného obsahu SMER 

 

Zdroj: autor 

 

Obsahově komunikaci strany SMER dominovaly příspěvky se zaměřením na politický 

program strany (43 %). Druhým nejčastějším tematickým okruhem pak byly příspěvky týkající 

se celospolečenských aktualit (32 %), které byly následovány dalšími oblastmi: kritikou 

ostatních politických subjektů a vnitrostranickou agendou (oba tematické clustery shodně po 

10 %), resp. komunikační podporou spolustraníků (5 %). 

 

Graf 37 - Tématika komunikace SMER 

 

Zdroj: autor 
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Vzhled účtu strany SMER splňoval základní charakteristiky stranického brandingu – 

strana měla jako profilový obrázek adaptováno logo strany. Strana rovněž aktivně pracovala 

s úvodním snímkem, kdy ve sledovaném období došlo k jedné aktualizaci – vzhledem k panelu 

akčních tlačítek docházelo ke kolizi mezi textem úvodního snímku a těmito akčními tlačítky, 

což způsobovalo horší čitelnost sdělení. Anomálií je pak využití prostoru pro základní 

informace o subjektu – strana SMER využila tento prostor ke komunikační podpoře 

spolustraníků (Robert Fico, Marek Maďarič etc.). Chyběl však základní popis činnosti strany. 

SMER integroval do informační sekce odkaz na své webové stránky.  

 

Obrázek 61 - Facebookový účet SMER (22.1.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com 
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Obrázek 62 - Facebookový účet SMĚR (27.3.2015) 

 

Zdroj: (Facebook.com) 

 

5.2 Komparativní analýza: Česko-slovenská perspektiva 

Jak již bylo zmíněno výše vúvodu práce, komparativní analýza se zaměřuje na dvě 

primární kategorie – kvalitativní a kvantitativní část komunikace. V rámci obou hlavních 

kategorií pak byly nadefinovány výkonnostní a kategorizační indikátory, jichž evaluace tvoří 

základ pro výslednou komparativní analýzu a zodpovězení výzkumných otázek.  

 

5.2.1 Kvantitativní část komunikace 

V rámci kvantitativního bloku analýzy se v práci sledují dvě hlavní subkategorie: 

chování a trendy ve fanouškovských základnách, resp. intenzita komunikace. V případě první 

subkategorie je použito několik indikátorů – prvním z nich je průměrná velikost fanouškovské 

základny. Při detailním pohledu a zprůměrování získaných hodnot je patrné, že české politické 

strany mají v průměru větší fanouškovskou základnu, než slovenské. U českých stran dosáhla 
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průměrná velikost základny hodnoty 40 975 uživatelů, na Slovensku pak 28 386 uživatelů. 

Celkový rozdíl tak dosahuje 31 % (12 589 uživatelů), což sice v absolutních číslech vyjadřuje 

dominanci českých politických stran, nicméně výsledek nekoreluje s váženým průměrem na 

základě celkového počtu obyvatel k 31.12.2015,48 kdy Česká republika měla celkovou populaci 

větší o 49 %. Z porovnání hodnot obou průměrů vyplývá dominance českých politických stran, 

nicméně při zohlednění celkové velikosti populace lze konstatovat vyšší efektivitu slovenských 

stran v případě akvizice celkové populace, kdy dosahuje penetrace 0,52 % populace, což 

představuje rozdíl 0,13 % oproti dosaženému výsledku 0,39% penetrace v České republice.   

Při zohlednění rozdílné velikosti celkového počtu obyvatel pak dosáhla nejlepšího 

výsledku slovenská strana SaS, jejiž velikost fanouškovské základny představovala 1,97 

procent z celkového počtu obyvatel Slovenska. Tento výsledek je poměrně unikátní, jelikož 

druhého nejlepšího poměru dosáhla strana ANO 2011, jejiž velikost fanouškovské základny 

dosáhla na 0,93 procent z celkového počtu obyvatel České republiky. Nejhoršího výsledku 

dosáhla česká strana KSČM, u které velikost fanouškovské základny představovala pouze 0,4 

procent z celkového počtu obyvatel České republiky.49  

  

                                                 

48 Počet obyvatel ČR k 31.12.2015: 10 542 942 (czso.cz 2016) 

Počet obyvatel SR k 31.12.2015: 5 426 252 (statistics.sk 2016) 

49 Přestože základní velikost fanouškovské základny představuje důležitý ukazatel, pro efektivitu 

výsledné komunikace jsou zásadnější indikátory hodnotící aktivitu, resp. míru zapojení fanoušků. Ideální situaci 

představuje co největší a nejaktivnější základna – naproti tomu velká, ale zároveň neaktivní fanouškovská základna 

může znamenat komplikaci při doručování klíčových sdělení právě aktivnímu jádru fanoušků. Obecně tedy lze 

přijmout pravidlo určující prvotní nezbytnost zvládnutí každodenní oboustranné komunikace (tzn., strana musí 

nejdříve přesně vědět co, jak a komu komunikovat) a až posléze vhodně akcelerovat organický růst fanouškovské 

základny sponzorovanou akvizicí prostřednictvím mediálních investic. Velikost fanouškovské základny je zároveň 

ovlivněna hned několika faktory – např. individuálními voličskými profily jednotlivých stran či již zmíněnou výší 

mediálních investic stran do vedení komunikace na sociálních sítích atd.  
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Graf 38 - Průměrné hodnoty velikosti fanouškovských základen 

 

Zdroj: autor 

 

Z pohledu absolutních velikostí jednotlivých fanouškovských základen dosáhl 

nejvyššího počtu fanoušků profil slovenské strany Sloboda a Solidarita s průměrným počtem 

fanoušků 106 901 uživatelů. Naopak nejmenší průměrnou fanouškovskou základnu měla ve 

sledovaném období česká politická strana – Komunistická strana Čech a Moravy (4 236 

uživatelů). 

 

Graf 39 - Přehled velikostí fanouškovských základen 

 

Zdroj: autor 
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Z hlediska trendu/vývoje fanouškovských základen bylo možno zaznamenat jak 

v českém, tak slovenském clusteru stran negativní vývoj – v případě českých stran dosáhl 

záporný trend hodnoty -799 uživatelů, což představovalo průměrně -0,91% úbytek 

fanouškovské základny. Na Slovensku byl negativní trend ještě dynamičtější, kdy slovenské 

politické strany registrovaly úbytek v průměru -1265 uživatelů, resp. -1,42 % z fanouškovské 

základny. Tento záporný trend v akvizici jednotlivých stran je určitou anomálií, která byla 

způsobena tzv. clean-out procesem, který byl cíleně řízen společností Facebook – ve stručnosti 

lze tento proces popsat jako snahu o odstranění neaktivních účtů jednotlivých uživatelů, který 

se aplikoval na facebookové účty napříč oborovým spektrem (BMW Group 2015).50  

Ve sledovaném období však všechny strany nedosáhly pouze negativního vývoje – 

pozitivní trend růstu fanouškovké základny zaznemnaly následující subjekty: slovenská strana 

OLANO (571 uživatelů, 11,30 %) a české strany ČSSD (321 uživatelů, 1,99 %) a KSČM (124 

uživatelů, 2,98 %). Naopak nejvyššího poklesu dosáhla největší strana SaS (-5 924 uživatelů,  

-5,44 %). 

 

Graf 40 - Trend vývoje fanouškovských základen 

 

Zdroj: autor 

 

                                                 

50 Cílem Clean-out procesu bylo zefektivnit komunikaci jednotlivých subjektů/stránek – odstraněním 

neaktivních účtů jednotlivých uživatelů došlo k následnému zefektivnění a vyšší míře zapojení aktivních uživatelů 

do komunikačního procesu (BMW Group 2015). 
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Posledními dvěma ukazateli prvního bloku hodnocení kvantitativní stránky parametrů 

komunikace tvoří tzv. index „Mluví o tom“ a výsledná míra vytížení. V rámci indexu „Mluví  

o tom“ dosáhly české politické strany lepšího výsledku, kdy zaznamenaly průměrnou hodnotu 

2 171 uživatelů interagujících se svými Facebook profily, oproti hodnotě slovenských 

politických stran, které dosáhly hranice 593 uživatelů.  

Analýza míry vytížení fanouškovských základen indikuje opět dominanci českých 

politických stran, které dosáhly průměrného výsledku 7 %, což představuje rozdíl o hodnotě 

2,88 % oproti výsledku, kterého dosáhly slovenské politické strany (4,12 %).51 Nejvyšší míry 

vytížení dosáhla česká politická strana KSČM (14,99 %), naopak nejnižší hodnota byla 

zaznamenána u nejpočetnějšího subjektu – slovenské strany SaS (1,2 %). 

 

Graf 41 - Míra vytížení fanouškovských základen 

 

Zdroj: autor 

 

Z hlediska vyjádření míry vytížení fanouškovských základen v absolutních číslech, 

čímž dojde k umenšení diskvalifikace profilů s většími fanouškovskými základnami, dosáhla 

nejlepšího výsledku stránka české strany ANO 2011 – v průměru tento profil dokázal agregovat 

5 030 aktivních uživatelů ve sledovaném období. Naopak nejmenší počet aktivních uživatelů 

byl zaznamenán u slovenské strany SDKÚ-DS (238,81 uživatelů). 

                                                 

51 Tato diferenciace je ještě výraznější při zohlednění faktu, že české politické strany dosáhly průměrně vyšších 

hodnot v oblasti celkových velikostí fanouškovských základen – v zásadě platí pravidlo, že čím je velikost 

fanouškovské základny nižší, tím by měla být interakce základny se stránkou vyšší a vice versa. 
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Graf 42 - Míra vytížení fanouškovských základen v absolutních číslech 

 

Zdroj: autor 

 

Druhá subkategorie hodnotící kvantitativní rozměr komunikace je tvořena dvěma 

indikátory – celkovým počtem příspěvků a výslednou mírou intenzity frekvence komunikace. 

V případě analýzy prvního indikátoru lze dojít k závěru, že české politické strany 

komunikovaly ve sledovaném období aktivněji, než slovenské subjekty – průměrný celkový 

počet příspěvků v českém prostředí dosáhl hodnoty 51,14 příspěvků, kdežto na Slovensku tato 

hodnota dosáhla výše 16,17 příspěvků. Nejaktivnějším subjektem byla česká politická strana 

ANO 2011, která ve sledovaném období zveřejnila celkem 135 příspěvků, naopak subjekt 

s nejnižším počtem příspěvků byla slovenská strana KDH (5 příspěvků). 
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Graf 43 - Celkový počet příspěvků stran 

 

Zdroj: autor 

 

Z celkového počtu příspěvků je pak odvozen druhý indikátor – intenzita frekvence 

komunikace, která u českých stran dosáhla průměrné hodnoty 3,41 příspěvků / den, kdežto u 

slovenských subjektů dosáhl tento indikátor podstatně nižší úrovně – 1,08 příspěvků / den. 

Z celkového hlediska hodnocení obou kvantitativních bloků parametrů komunikace lze 

konstatovat, že české politické strany dokázaly dosáhnout u většiny kvantitativních indikátorů 

lepších výsledků, než slovenské politické strany. Nejzásadnější diferenciace je pak možno 

spatřit zejm. v míře vytížení fanouškovských základen a intenzity frekvence komunikace, což 

zároveň představuje parametry, které nejsou natolik ovlivněny absolutním počtem uživatelů 

sociálních sítí, resp. celkovou populací v daných státech.  

  

5.2.2 Kvalitativní část komunikace 

Kvalitativní blok sledující komunikaci českých a slovenských politických stran je 

členěn na několik podkategorií – první z nich se věnuje míře oboustrannosti komunikace mezi 

politickými subjekty a uživateli sociálních sítí. Prvním indikátorem této subkategorie je suma 

interakcí, které byly uskutečněny ve sledovaném období u daných politických subjektů.52 U 

tohoto indikátoru lze pozorovat jasnou dominanci českých politických subjektů, kdy průměrný 

                                                 

52 Suma v tomto případě zahrnuje součet počtu udělených „Like“, sdílení, komentářů a interakcí druhého 

řádu (tzn. příspěvků v prostoru timeline). 
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dlouhodobý počet interakcí dosáhl u českých politických stran hodnoty 7 031 interakcí, kdežto 

slovenská suma dosáhla nižšího výsledku – v průměru 1 148 interakcí. Nejvyšší počet reakcí 

byl zaznamenán u českého subjektu – ANO 2011 (17 001 interakcí), nejnižší naopak  

u slovenské strany KDH (227 interakcí). 

 

Graf 44 - Celkový počet interakcí 

 

Zdroj: autor 

 

Při doplnění výše uvedeného kvantitativního parametru intenzity frekvence komunikace 

o kvalitativní parametr počet interakcí pak dostáváme další metriku – průměrný počet interakcí 

na jeden příspěvek, což zabezpečuje umenšení pouze kvantiativního hlediska a naopak dodává 

kvalitativní náhled na to, jak strany efektivně dokáží interagovat se svými konzumenty, resp. 

nakolik jsou uživatelé responzivní na příspěvky politických stran. Z celkového hlediska byla 

zaznamenána i v této subkategorii kvalitatitvní převaha komunikace u českých politických 

stran, kdy průměrná hodnota interakcí u jednoho příspěvku dosáhla výše 145,61 akcí, kdežto  

u slovenských stran pouze 76,78 akcí. Prismatem tohoto indikátoru dosáhla nejlepšího výsledku 

česká politická strana TOP 09, u které dosáhl průměrný počet interakcí u jednoho příspěvku 

hodnoty 448,5 akcí. Naopak nejhorší statistický údaj byl zaznamenán u slovenské strany 

MOST-HÍD (14,3 akcí). 
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Graf 45 - Průměrný počet interakcí/příspěvek 

 

Zdroj: autor 

 

Zcela zásadní diferenciaci lze pozorovat u dalšího z indikátorů, jenž monitoruje kvalitu 

obousměrnosti dialogu – počet příspěvků tzv. druhého řádu. České politické strany dosáhly 

průměru ve sledovaném období 112,43 příspěvků tohoto typu, kdežto slovenské strany pouze 

1,83 příspěvku. Tato vysoká rozdílnost spočívá především v nastavení jednotlivých účtů, kdy 

ve slovenském prostředí pouze dvě strany dovolovaly uživatelům vytvářet příspěvky druhého 

řádu v rámci svého profilu – u českých politických stran byla naopak blokace této funkcionality 

zaznamenána pouze u dvou subjektů (KDU-ČSL a ODS). Všechny ostatní české subjekty měly 

své profily nastaveny tak, že uživatelé mohly přidávat příspěvky druhého řádu v prostoru 

timelina a zkvalitňovat a prohlubovat obousměrnost výsledné komunikace.   
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Graf 46 - Počet příspěvků tzv. druhého řádu 

 

Zdroj: autor 

 

Dalším kvalitativním ukazatelem je počet komentářů, který fanoušci stran  

u zveřejněných příspěvků zveřejnili. Opět se setkáváme s převahou českých politických stran, 

které u tohoto parametru dosáhly výsledného průměrného výsledku 1 215,71 komentářů, což je 

výrazně vyšší hodnota, než která byla naměřena u slovenských politických stran, kde uživatelé 

vygenerovali v průměru 127,33 komentářů. Nejvyššího počtu komentářů (3 721) dosáhl český 

subjekt ANO 2011, nejnižšího naopak slovenská strana MOST-HÍD (2 komentáře). 

 

Graf 47 - Celkový počet fanouškovských komentářů 

 

Zdroj: autor 
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Celkový počet komentářů nicméně poskytuje pouze jednostrannou analýzu – pro 

zjištění oboustranosti toku komunikace je zapotřebí zhodnotit také aktivitu politických stran, 

jak na tyto příspěvky od uživatelů dokázaly reagovat. Dalším indikátorem ze subkategorie 

věnující se obousměrnosti komunikace je proto počet reakcí politických stran. U tohoto 

indikátoru byla zaznamenána kvalitativní převaha českých subjektů, které dokázaly uveřejnit 

celkem 431 reakcí, což představuje významný kvalitativní rozdíl oproti pouze jednomu 

komentáři, který byl uveřejněn slovenskou stranou SDKÚ-DS. České politické strany tak 

dosáhly celkového průměru 61,57 reakcí na jeden subjekt, kdežto slovenské politické strany 

pouze 0,16 reakce na jeden subjekt. Nejaktivnějším subjektem z pohledu poskytování zpětné 

vazby skrze odpovědi na komentáře představovala česká politická strana ANO 2011 (205 

reakcí), naopak nulových hodnot dosáhla celkem jedna česká politická strana (KDU-ČSL) a pět 

slovenských subjektů. 

 

Graf 48 - Počet reakcí politických stran 

 

Zdroj: autor 

 

Z celkového počtu interakcí jednotlivých politických stran pak lze vyvodit tzv. index 

moderace diskuzí, který indikuje procentuální penetraci uživatelských komentářů, na které byla 

ze strany politické strany poskytnuta reakce. České politické strany dosáhly průměrné hodnoty 

u tohoto ukazatele ve výši 3,06 %, kdežto slovenské strany výše 0,2 %. Nejvyšší míra penetrace 

byla zaznamenána u českého subjektu TOP 09, který poskytl zpětnou vazbu na 12,6 % všech 

fanouškovských komentářů. Nulových hodnot opět dosáhly dva české subjekty a pět 

slovenských. 
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Graf 49 - Index moderace diskuzí 

 

Zdroj: autor 

 

Další subkategorii v rámci kvalitatitvního bloku tvořila analýza tonality dialogu v rámci 

příspěvků druhého řádu. Během sledovaného období byla zjištěna diferenciace mezi tonalitou 

příspěvků, které uživatele vytvořili v rámci profilů českých a slovenských stran.53 U českých 

politických stran54 dosahovala tonalita těchto příspěvků průměrně 48 % negativní tonality, což 

je o 9 procent nižší hodnota než u slovenských stran.55 Z hlediska pozitivní tonality 

zaznamenaly české subjekty výsledný podíl 16 % - u slovenských stran nebyl zaznamenán ani 

jeden příspěvek druhého řádu, který by bylo možné kvalifikovat jako pozitivní. Neutrální 

tonalita obsahující různé dotazy a komentáře bez citového zabarvení tvořily druhý největší blok 

u obou sledovaných clusterů stran – u českých politických stran tvořily tyto komentáře 37 % 

z celkové sumy příspěvků druhého řádu, na Slovensku dosáhly podílu 43,50 %. 

  

                                                 

53 Tonalita dialogu byla ovlivněna také nastavením jednotlivých účtů, resp. umožněním uživatelů vytvářet 

příspěvky druhého řádu či nikoliv. 

54 Z evaluace tonality vyřazeny strany KDU-ČSL a ODS – tyto subjekty neumožňovaly vytváření 

příspěvků druhého řádu. 

55 Z evaluace tonality vyřazeny strany KDH, MOST-HÍD, OLANO, SMER – tyto subjekty neumožňovaly 

vytváření příspěvků druhého řádu.  

0 2 4 6 8 10 12 14

KDU

Úsvit

KDH

MOST-HÍD

OLANO

SaS

SMER

ČSSD

SDKU-DS

ODS

ANO

KSČM

TOP09

Index moderace diskuzí



152 

 

Graf 50 - Analýza tonality dialogu 

 

Zdroj: autor 

 

Kvalitativní část analýzy rovněž pokrývá diferenciace v reakcích publika na jednotlivé 

typy formátů, které byly součástí komunikace politických stran. Ze získaných dat za sledované 

období lze vypozorovat rozdílnost v uživatelském chování mezi českými a slovenskými 

konzumenty. V případě českých politických stran zaznamenal nejvyšší míru interakce typ 

obsahu kvalifikovaný jako vlastní multimediální obsah – průměrná hodnota interakcí u těchto 

příspěvků českých politických stran dosahovala hodnoty 257,5 interakcí. Ve slovenském 

případě dosáhl nejlepšího výsledku typ obsahu označený jako odkazy na externí internetové 

zdroje (92,25 interakcí).56 I ve zbylých kategoriích lze pozorovat rozdílnou míru interakce mezi 

českými a slovenskými politickými stranami – s výjimkou typu obsahu kategorizovaným jako 

vlastní textový status dosáhly české politické strany vyšší míry interakce. Z absolutního 

hlediska strana TOP 09 dosáhla nejvyšší míry interakce u obsahu typu vlastní multimediální 

obsah (854,4 interakcí). 

                                                 

56 Ještě vyšší míry interakce – 95 interakcí dosáhl vlastní textový obsah, nicméně kvůli omezenému 

zastoupení tohoto obsahu ve slovenském prostředí (pouze jeden příspěvek u jediné strany), nelze považovat tento 

statistický údaj jako relevantní. 
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Graf 51 - Interakce dle typu formátu 

 

Zdroj: autor 

 

V případě českých i slovenských politických stran lze pozorovat dominanci typu obsahu 

odkazy na externí internetový obsah – u českých politických stran tvořil tento obsah 49 procent 

portfolia, u slovenských stran 67 %. Podobné hodnoty vykazoval také vlastní multimediální 

obsah – u českých stran tvořil 23 % obsahu, u slovenských 20 procent. Největší rozdíl je patrný 

u komunikace obsahu, který lze označit jako vlastní textový obsah – u českých stran tvořil tento 

typ obsahu 15 % komunikace, u slovenských pouze 1 %. Zbylé kategorie – sdílený obsah ze 

sociálních sítí a události vykazovaly podobné procentuální zastoupení (rozdíly o hodnotě 

jednoho, resp. dvou procentních bodů).   

S přihlédnutím k výše uvedenému indikátoru analyzujícího výkonnost jednotlivých 

formátů lze vysledovat u obou bloků stran následující trendy: absence korelace mezi 

nejvýkonnějším formátem a jeho procentuálním zastoupením v objemu komunikace  

u českých i slovenských stran; absence vyváženějšího portfolia v případě slovenských stran. 
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Graf 52 - Mix komunikovaných typů formátů 

 

Zdroj: autor 

 

Analýza poslední subkategorie v rámci kvalitativního bloku se zaměřila na tematický 

obsah komunikace. V rámci tohoto indikátoru práce vycházela ze základního předpokladu 

odlišnosti tematiky komunikace vládních a opozičních stran. Před detailním pohledem na 

štěpné linii vládní strany versus opoziční však byla učiněna analýza obecné tematiky na základě 

národní odlišnosti. U českých stran byly nejčastěji komunikovány dvě kategorie: politický 

program daných stran (26 procent) a celospolečenské aktuality (26 procent).  

U slovenských stran tvořily nejčastější kategorie komunikace také politický program daných 

stran (28 %), druhý nejčastější formát však nebyl celospolečenské aktuality, ale vnitrostranická 

agenda/aktuality (23 %) a kritika ostatních politických subjektů (23 %). Z této perspektivy lze 

vydedukovat rozdílný trend ve vedení komunikace českými a slovenskými stranami – české 

politické strany používaly své profily na Facebooku ve sledovaném období především pro 

aktivní komunikaci svých stranických hodnot a cílů, ale zároveň měla komunikace širší záběr 

také mimo politickou arénu – např. apolitické celospolečenské aktuality a události, významná 

výročí atd.  

U slovenských politických stran naopak převažuje trend utilitárnější komunikace 

politických stran na Facebooku, kdy lze vypozorovat určitý tematický fokus uvnitř politické 

arény s menším přesahem do celospolečenského apolitického prostoru. Slovenské strany se 

zaměřovaly ve sledovaném období zejm. na každodenní agendu svých organizací – tzn. mezi 

nejčastější témata komunikace patřily kategorie jako je politický program, kritické hodnocení 
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konkurenčních subjektů, vnitrostranické aktuality (např. obsazování politických postů na 

krajské úrovni) atd.  

Z národní perspektivy lze kromě rozdílných trendů sledovat také diferenciaci v rámci 

dalších kategorií – v českém prostředí je dialog méně kritičtější, přestože z absolutního pohledu 

nejkritičtěji zabarvená komunikace byla zaznamenána u českého subjektu ODS, u něhož 

kritické příspěvky konkurenčních stran tvořily 43 procent tematiky. Zároveň jsou slovenské 

strany méně personalizované a více centralizované – české strany používají ve vyšší míře 

stranické profily ke komunikační podpoře svých stranických členů. Slovenské strany tuto 

taktiku použily v 5 % případů, naopak české strany komunikovaly, resp. sdílely příspěvky 

osobních profilů jednotlivých stranických členů v 21 % případů. Zároveň se z komparativního 

hlediska projevuje trend utilitárnější komunikace slovenských stran, kdy jedním z hlavních 

témat bylo pokrytí vnitrostranických novinek - u českých politických stran tvořila tato kategorie 

pouze 9 % komunikovaného mixu. 

 

Graf 53 - Diferenciace v rámci ostatních kategorií 

 

Zdroj: autor 

 

Při detailním pohledu na štěpnou osu na úrovni vládní strany versus opoziční strany lze 

pozorovat shodný trend napříč oběma zeměmi – jak v České republice, tak na Slovensku se 

potvrzuje předpoklad kritičtěji zabarveného dialogu u opozičních stran a aktivnější komunikace 

politického programu a cílů stran vládních. Monolitočnost slovenské vlády, která sestávala 

v daném období pouze z jednoho subjektu (strana SMER), pak může představovat jeden 

z důvodů, proč vychází slovenské vládní strany v porovnání s českými subjekty jako kritičtější. 
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V českém případě se množství kritických příspěvků vládních stran rozděluje mezi tři subjekty, 

kdežto na Slovensku se jedná pouze o jeden subjekt, což vede k vyšší výsledné koncentraci. 

 

Graf 54 - Výskyt kritických vs konstruktivních příspěvků 

 

Zdroj: autor 

 

5.2.3 Analytická komparativní sumarizace 

Z výše uvedených dat lze vydedukovat následující poznatky a závěry – jak kvalitativní, 

tak kvantitativní rozměr komunikace českých a slovenských stran vykazuje určité stupně 

diferenciace. U téměř všech analyzovaných kategorií a indikátorů byla patrná dominance 

českých stran oproti slovenským subjektům. Z absolutní perspektivy pak v bodovém 

ohodnocení získané za jednotlivé indikátory subkategorií dvou zmíněných bloků dosáhla 

nejlepšího výsledku česká strana ANO 2011 (138 bodů), následována dalšími českými subjekty 

(TOP 09, ODS, Úsvit, KSČM, ČSSD).  

Nejlepšího výsledku ze slovenských stran dosáhla strana SaS se ziskem 78 bodů. 

Celkově nejhoršího výsledku dosáhla slovenská strana KDH (29 bodů). Rozdíl mezi 

průměrnými bodovými zisky činil 47,64 bodů – celkové průměrné skóre českých stran dosáhlo 

hodnoty 102,14 bodů, zatímco slovenské strany získaly v průměru 54,50 bodů. 
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Tabulka 2 - Bodové ohodnocení politických stran57 

Zdroj: autor 

 

Zároveň oba národnostní bloky tvoří poměrně homogenní celky – v případě českých 

stran dominuje trojice stran ANO 2011, TOP 09 a ODS. Výkonnostní rozptyl zvyšuje v případě 

českého bloku stran na druhé straně spektra KDU-ČSL, která poměrně výrazně zaostává za 

českým průměrným bodovým ziskem – bodový rozdíl mezi českým průměrem a KDU-ČSL 

dosáhl výše 43,14 bodů. Vážený průměr vzdáleností určující míru homogenity clusteru českých 

politických stran pak dosáhl hodnoty 39,5 bodů.58 

V rámci slovenského bloku stran je dominantní dvojice SaS a SMER. Následují zbylé 

strany s poměrně vyrovnaným skóré, které oscilovalo od 59-44 bodů. Stejně jako v českém 

případě narušuje ucelenost bloku stran výrazněji zaostávající subjekt – ve slovenském případě 

                                                 

57 Jednotlivé indikátory: 

A – Velikost fanouškovské základny 

B – Poměr velikosti fanouškovské základny vůči celkovému počtu obyvatel 

C – Trend vývoje fanouškovských základen 

D – Míra vytížení (%) 

E – Míra vytížení (absolutně) 

F – Celkový počet příspěvků stran 

G – Celkový počet interakcí 

H – Průměrný počet interakcí/příspěvek 

I – Počet příspěvků druhého řádu 

J – Celkový počet fanouškovských komentářů 

K – Počet reakcí politických stran 

L – Index moderace diskuzí 

58 Míra homogenity = ((Maximální bodový zisk – průměrný bodový zisk) + (Průměrný bodový zisk – minimální 

bodový zisk)) / 2  

Strana A B C D E F G H I J K L SUMA

ANO 12 12 9 7 13 13 13 9 13 13 13 11 138

TOP09 11 11 6 5 12 8 12 13 11 12 12 13 126

ODS 10 8 3 12 11 12 11 12 1 10 11 10 111

Úsvit 9 7 7 6 9 10 10 7 12 11 9 1 98

KSČM 1 1 12 13 5 11 9 4 9 8 10 12 95

ČSSD 6 6 11 9 8 3 5 8 10 6 8 8 88

SaS 13 13 1 1 10 5 7 11 8 7 1 1 78

SMER 8 10 5 3 7 6 8 10 1 9 1 1 69

KDU 5 4 10 8 6 7 6 5 1 5 1 1 59

SDKU-DS 7 9 2 2 1 4 4 2 7 4 8 9 59

OLANO 2 2 13 11 4 2 2 6 1 3 1 1 48

MOST-HÍD 3 3 8 10 3 9 3 1 1 1 1 1 44

KDH 4 5 4 4 2 1 1 3 1 2 1 1 29
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strana KDH s podprůměrným ziskem 29 bodů. Slovenské strany dosáhly výsledného skóre 

určující míru homogenity ve výši 24,5 bodů – slovenský cluster politických stran je tak 

vyrovnanější a ucelenější, s menšími rozdíly mezi jednotlivými stranami. Český cluster 

politických stran má vyšší rozptyl a rozdíly mezi stranami jsou výraznější v porovnání se 

slovenskými subjekty. 

 

Graf 55 – Míra homogenity českých a slovenských parlamentních stran 

 

Zdroj: autor 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce představila ve svých jednotlivých kapitolách hned několik perspektiv, 

skrze které lze nahlížet na komunikaci politických stran na internetových sociálních sítích. 

V rámci teoretického bloku práce představila teoretická východiska zastřešujících tradičních 

oborů komunikace v kombinaci s kontextuálními vlivy (digitální prostor), které je nutné 

zohlednit při hodnocení komunikace politických subjektů v prostoru moderních internetových 

médií. V jednotlivých podkapitolách práce postupovala od popisu obecných teorií komunikace, 

resp. jejího politického rozměru až po specifika vedení komunikace pomocí internetové 

aplikace Facebook. Teoretický blok zároveň tímto představil určitou vývojovou deskripci 

vedoucí k politické komunikaci skrze digitální prostor, přičemž v poslední podkapitole 

teoretického bloku byl uveden návrh na teoretické paradigma pro analýzu komunikace 

politických subjektů na internetových sociálních sítích, které agreguje multioborová teoretická 

východiska a představuje tak syntézu široce platných klasických teorií komunikace (vč. 

politologické perspektivy) a kontextuálních specifik pojících se s technicistní stránkou 

předmětu výzkumu (tj. komunikace skrze digitální platformy).    

Dále se práce soustředila na zodpovězení hlavní hypotézy a dílčích výzkumných otázek. 

Skrze vyhodnocení jednotlivých výzkumných indikátorů práce zodpověděla hlavní hypotézu 

rozdělenou do dvou částí – viděno prismatem efektivity, zhodnocením získaných dat je patrná 

dominance českých politických stran, které dosáhly lepších výsledků v rámci nadefinovaných 

výzkumných indikátorů. České politické strany komunikovaly s vyšší mírou intenzity, 

kumulovaly vyšší míru participace konzumentů, vystupovaly interaktivněji a aktivněji 

poskytovaly zpětnou vazbu v rámci komunikačního procesu. Zároveň však s vyšší efektivitou 

vykazovaly české politické strany vyšší míru fragmentace, tzn. byly patrné větší rozdíly mezi 

jednotlivými českými subjekty ve vedení komunikace. Naproti tomu výkonnostní vzdálenost u 

slovenských subjektů vykazovala menší vzdálenosti mezi nejefektivněji vedenou komunikací 

a systémovým průměrem, resp. subjektem, který dosáhl nejnižšího bodového zisku. 

V rámci kvalitativních indikátorů vykazovaly clustery stran vzájemnou rozdílnost zejm. 

v oblasti tonality dialogu a obsahu komunikace – slovenský prostor obsahoval více negativně 

laděných příspěvků ze strany sledujících a slovenské strany zároveň komunikovaly (v 

absolutních číslech) více příspěvků, které se kriticky vymezovaly vůči ostatním konkurenčním 

subjektům (ať už vládním či opozičním). Tuto vyšší míru kritičnosti může ovlivňovat rozdílný 

typ vlády, kdy ve slovenském případě byla ve sledovaném období ustanovena unitární 

jednostranická vláda, což logicky vedlo jednak k většímu počtu opozičních subjektů, které byly 
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častokrát a priori ve své komunikaci kritické vůči vládnoucímu SMERu, ale vyšší kritičnost 

platila rovněž vice versa, kdy byl zaznamenán zejm. vyšší poměr kritických příspěvků 

publiklovaných právě jednostranickou vládou, která se tak častěji vymezovala vůči opozičním 

subjektům, což v konečném důsledku zapříčinilo výslednou vyšší míru negativity a kritiky. 

Naproti tomu společným rysem obou clusterů byla nízká míra využití autentického 

obsahu v podobě vlastních multimédií – strany napříč oběma clustery v komunikaci nejčastěji 

recyklovaly již komunikovaný obsah na jiných digitálních platformách a nevyužily tak naplno 

vizuální a emoční potenciál, který komunikace na sociálních sítích umožňuje. 

Odhlédneme-li od vybraného československého kontextu, pak fenomén komunikace na 

sociálních sítích představuje neustále dynamicky se rozvíjející jev, který prostupuje v podstatě 

každodenní životy a aktivity mnoha občanů. Tato skutečnost nutí aktéry veřejného života, tzn. 

rovněž politické strany, reagovat na tento společensko-technologický vývoj. Do budoucna se 

proto otevírají velmi široké možnosti dalšího výzkumu a bádání v této oblasti. Za určité limity 

této práce lze považovat v podstatě hned několik rovin – za prvé, práce neměla ambici 

analyzovat komunikaci v rámci širšího geografického vymezení. Pro účely diplomové práce 

byly vybrány kulturně, historicky a geograficky si podobné politické systémy, resp. jejich 

političtí aktéři. Budoucí výzkum určitě může rozšířit tento úzký záběr a podrobit analýze širší 

kontext – tzn. vybrat zástupce např. napříč celým středoevropským prostorem, příp. i širší 

celoevropskou perspektivou.  

Druhá patrná limita práce spočívá v analýze komunikace uskutečněné pouze skrze 

celonárodní stranické profily v rámci Facebooku. Důležité aktéry interakce se sympatizanty, 

příp. voliči představují rovněž osobní profily a stránky jednotlivých politiků, které se mohou 

lišit svým způsobem vedení externí komunikace od celostranické národní perspektivy. 

Minoritní vliv, viděno československým kontextem, mohou mít také regionální organizace 

jednotlivých politických stran, které častokrát vedou svou vlastní komunikační linii a agregují 

témata s lokální relevancí a dosahem.   

Třetí limitou je dozajista úzce vyspecifikované médium, kdy se analýza soustředila 

pouze na komunikaci politických stran v rámci platformy Facebook. Přidanou hodnotu by 

rovněž mělo statistické vyhodnocení komunikace napříč digitálními kanály, které jednotlivé 

politické strany využívají, jelikož on-line komunikaci je nutné vnímat jako holistický a 

komplexní celek – důležité komunikační uzly představují rovněž webové stránky politických 

stran, další sociální sítě (např. Twitter, YouTube, Instagram etc.). 
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Čtvrtou limitní rovinou je rovněž omezený časový úsek analýzy – statistický sběr dat 

byl realizován po dobu tří pracovních týdnů v rozmezí tří měsíců. Zároveň se politické strany 

nenacházely v žádném předvolebním komunikačním cyklu. Příležitost pro další rozvoj 

výzkumu proto představuje zmapování proměn formy a obsahu komunikace v průběhu 

volebních, resp. předvolebních období.  

V neposlední řadě by budoucí výzkum obohatil rovněž vyšší vypovídající a širší 

explikační rámec – nabízí se kombinace perspektivy nejen politologicko-komunikační analýzy, 

ale rovněž zapojení sociologického prismatu. Přidanou hodnotu by tak určitě tvořil detailní 

výzkum interakcí a chování voličských základen jednotlivých politických stran, který by mohl 

pomoci při zodpovídání základních otázek z hlediska relevance komunikace. Jinými slovy by 

taková práce mohla odpovědět nejen na otázky jak efektivně, příp. co jednotlivé strany 

komunikují a jak interagují, ale také zda jsou tyto komunikační aktivity relevantní pro voličské 

základny jednotlivých stran, příp. by mohlo širší sociologické zkoumání zmapovat i proměny 

v chování a způsoby využívání digitálních platforem voliči či sympatizanty s jednotlivými 

politickými subjekty.    

Přidanou hodnotu by rovněž mohl mít pohled směrem dovnitř politických stran, tzn. 

zaměřit budoucí výzkum na zjištění a zmapování vlastních strategií a přístupu politických stran 

k fenoménu digitální komunikace. Takovýto přístup by rovněž rozšířil záběr práce a pomohl by 

k vyšší relevanci závěrů, jelikož jednotliví političtí aktéři mohou přikládat těmto 

komunikačním nástrojům různou důležitost a rozdílné postavení v rámci svých komunikačních 

mixů (zejm. s ohledem na výše uvedené chování a způsob využití sociálních sítí různými 

voličskými základnami).  

Bez opomenutí by rovněž neměl v budoucnu zůstat rozvoj teoretického přístupu 

k analýze politické komunikace na sociálních sítích. Jak již bylo několikrát výše uvedeno, 

digitální prostor představuje neustále se vyvíjející fenomén, který je nutné flexibilně reflektovat 

rovněž při formulaci teoretických základů komunikace politických subjektů z politologické 

roviny. Zde se nabízí interdisciplinární kombinace a absorpce poznatků z příbuzných vědních 

oborů – např. informační a mediální studia, příp. studia nových médií etc. 

Pro účely této diplomové práce splnily primární i sekundární informační zdroje svůj 

účel, kdy představovaly vhodný základ pro teoreticko-analytický přístup. Přidanou hodnotu 

představovaly rovněž primárně neakademické, resp. populárně-naučné příspěvky, příp. 

nejrůznější glosy a komentáře určené pro širokou veřejnost, které dotvořily kompozici 
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zvolených informačních zdrojů a pramenů, a přispěly tak k vyšší míře kontextualizace 

komunikace na internetových sociálních sítích. 

Za velmi přínosné lze ohodnotit rovněž úzce vyprofilované konferenční příspěvky 

utilitárně mapující pouze digitální komunikační arénu – v kombinaci s obecnými 

politologickými přístupy a teoriemi tak bylo dosaženo požadované heterogenity informačních 

zdrojů. 
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