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11  ÚÚvvoodd  

 

Marketing je v dnešní době disciplína, která proniká celou strukturou 

společností a firem různého zaměření a stává se nedílnou součástí života nás všech. 

Stejně jako marketing se týká každodenního života, tak i politika České 

republiky ovlivňuje občany státu a dostává se do povědomí veřejnosti. Široký zájem 

občanů o politické dění v České republice a stále nové strany vstupující na českou 

politickou scénu ovlivnily politiky akceptovat nové marketingové trendy a propojit je s 

politikou. Jako v marketingu, tak i v politice jsou stale nové a nové praktiky využívané 

ve volebních kampaních, proto propojení politiky a marketingu je velice podstatným 

krokem k vytváření kvalitních a atraktivních politických kampaní. 

Dnes je politická situace na české politické scéně vnímána spíše negativně a 

občany znepokojuje. Pro dobrou marketingovou kampaň je proto velice těžké vytvořit 

líbivou kampaň, která by voliče zaujala natolik, aby ji vnímali, nebo aby je dokonce 

přiměla k volbám jít.  

Vývoj samotné volební kampaně je složitý proces, na kterém se podílí velké 

množství lidí již několik měsíců před volbami. Tato přípravná fáze tvoří polovinu 

úspěchu kampaně. V ní se rozhoduje o tom, jak bude graficky a obsahově vypadat 

kampaň, na koho a kde se bude cílit. Druhou podstatnou částí kampaně je samotná 

realizace, ve které hrají důležitou roli lidé v popředí, těmi jsou kandidáti a lídři dané 

politické strany. 

Důvodem, proč jsem si vybrala jako téma své bakalářské práce hodnocení 

komunální volební kampaně Občanské demokratické strany je hned několik. Jedním 

z hlavních důvodů byl ten, že jsou mi ideály politiky ODS blízké a zajímala jsem se 

tudíž o průběh celé politické kampaně. Tato kampaň mi ovšem v některých krocích 

nepřišla příliš zdařilá a chtěla jsem ověřit, zda šlo pouze o můj subjektivní pocit, nebo 

tak opravdu působila i na ostatní. Dalším hlavním důvodem výběru tohoto tématu 

byla má zainteresovanost v politickém a internetovém marketingu. Protože oba tyto 

proudy marketingu jsou stále obohacovány o nové praktiky, jsou pro mne dobrou 

příležitostí realizovat se v dané problematice.  
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Prvotním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení, analýza a vytvoření 

návrhů a doporučení pro Občanskou demokratickou stranu do dalších voleb tak, aby 

dokázala správně zacílit svou kampaň na cílového voliče. 

Tato příležitost analyzovat volební kampaň velkého politického subjektu jako 

je Občanská demokratická strana je pro mne přínosem. Jednak mohu prohloubit své 

znalosti v oblasti politického marketingu a využít je na praktickém příkladu, dále pak 

taky pochopit vnímání voličů a postoje realizátorů kampaně. V neposlední řadě chci 

získat zkušenosti s komunální politikou, ve které bych se chtěla v budoucnu 

angažovat. 
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2 CChhaarraakktteerriissttiikkaa  ppoolliittiicckkéé  ssttrraannyy 

 

První kapitola charakterizuje profil Občanské demokratické strany a její 

konverze z Občanského fóra. Obsah kapitoly je věnován historii představení 

současné podoby ODS. Zároveň charakterizuje specifiku politického trhu a popisuje 

komunikační mix ODS. 

 

2.1 Charakteristika Občanské demokratické strany 

 

2.1.1 Historie Občanské demokratické strany 

 

Jako reakce na dění 17. listopadu 1989 vzniklo Občanské fórum, které 

předcházelo vniku Občanské demokratické strany. Dne 19. listopadu 1989 došlo 

v Činoherním klubu k setkání tří stovek lidí z oficiálních i neoficiálních struktur. 

Později se právě tito lidé ve většině angažovali jako přední představitelé ODS. 

Občanské fórum si dne 17. října 1990 zvolilo Václava Klause jako předsedu.  

Zanedlouho se horizontální struktura občanských fór, která soustřeďovala moc 

do rukou úzké skupiny politiků Koordinačního centra OF, ukázala jako nevhodná. 

Proto bylo rozhodnuto o vytvoření standardní struktury politické strany. 

Na sněmu OF dne 12. ledna 1991 došlo k přerodu všelidového hnutí 

v politickou stranu pravicové orientace. S tímto vývojem se však nemohli smířit 

jeho odpůrci Pavel Rychetský, Jiří Dienstbier a Petr Pithart. Tato situace vedla 

k neudržitelnosti další společné existence názorově nekonzistentního tělesa 

a uspořádání tzv.: „rozlučkového“ sněmu OF, který se konal v Praze dne 23. února 

1991. Ten rozhodl o rozdělení OF na budoucí Občanskou demokratickou stranu 

a Občanské hnutí. 

 Po intenzivních přípravách proběh 20. až 21. dubna 1991 ustavující kongres 

ODS v Olomouci. Občanská demokratická strana byla na kongresu definována jako 

pravicová politická strana s konzervativním programem a jejím předsedou byl zvolen 

Václav Klaus. 



   Charakteristika politické strany 

 

  4 

 

V prvních měsících své existence zažívala ODS poněkud specifické období. 

Zcela logicky se v prvé řadě věnovala navazování kontaktů v rámci strany 

a upevňování stranické struktury i programové základny. Tyto snahy byly pro ODS 

v počátcích klíčové, jelikož se snažila profilovat jako subjekt primárně konzervativní 

a dosáhnout tak v rámci českého stranického systému výrazně pravicové pozice. 

Občanská demokratická strana musela svou pozici tvrdě hájit, jelikož musela 

již v začátcích čelit řadě útoků a osočování. Dostávala označení jako strana 

protiekologická a protisociální i přestože nikdy neměla v programu nic podobného. 

Samotný program ODS byl postaven zejména na ekonomických tématech 

a řadě dalších bodů, které bychom mohli označit za typicky pravicové. Jednalo se 

především o roli rodiny ve společnosti, roli obcí a dobrovolných společenství, o úlohu 

církve a snadnou vymahatelnost práva aj.  

Stěžejním rokem pro ODS byl rok 1992, kdy probíhaly parlamentní volby. 

Ačkoli předvolební průzkumy nepřipisovaly ODS příliš valné preference, nakonec se 

ukázalo, že reálné výsledky pro tuto stranu přinesly takřka třicet tři procent za obě 

komory Federálního shromáždění. ODS se stala takříkajíc „přes noc“ vůdčím 

subjektem stranického systému České republiky. 

 

2.1.2 Představení Občanské demokratické strany 

 

Občanská demokratická strana se profiluje jako liberálně konzervativní strana. 

Podstatným je základ v moderní evropské struktuře, navazující na tradice evropské 

křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a 

na zkušenosti současných západních demokracií. Od počátku své existence je 

nejvýznamnější pravicovou stranou v celém postkomunistickém bloku. Svou váhu 

zaujímá i ve společenství podobně orientovaných stran celoevropského prostředí. 

Struktura ODS je celorepubliková a tvoří ji místní, oblastní a regionální 

sdružení. V těchto sdruženích jsou registrováni členové, každý člen připadá jednomu 

místnímu sdružení. Poslední sčítání proběhlo 1. dubna 2011 a k tomuto datu měla 

ODS 30 326 členů, kteří jsou organizováni v 1 461 místních, 92 oblastních a 14 

regionálních sdruženích. Z toho v ODS Ostrava je k 1. dubnu 2011, 1078 členů. 
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Program ODS je postaven na principech svobody, individuální odpovědnosti, 

parlamentní demokracie a tržního hospodářství. Strana nepodporuje levicový, tzv.: 

sociální stát, který je trendem v některých evropských zemích. Protože ODS klade 

veliký důraz na podnikavost a soukromé vlastnictví, neztotožňuje se se sociálním 

pojetím státu, který díky své nepružnosti a nákladovosti systémů financování 

a zdravotnické sféry, vede k hlubokým deficitům veřejných financí. 

Mezi zahraniční partnery ODS patří mnoho liberálních a konzervativních stran 

v celém transatlantickém prostoru. Dlouholetým partnerem a velkou inspirací je 

konzervatismus britské Konzervativní strany či amerických republikánů. Dalšími 

partnery jsou zejména nesocialistické politické strany z menších evropských zemí, 

jako jsou Nizozemsko a Švédsko. 

Po vstupu České republiky do Evropské Unie byla ODS členem Evropské 

lidové strany a Evropských demokratů (EPP-ED) a to až do roku 2009. Od roku 2009 

je členem parlamentní skupiny Evropských konzervativců a reformistů. 

 

2.1.3 Charakteristika politického trhu 

 

Charakteristika politického trhu má svá specifika. Nejedná se zde o klasickou 

formulaci zákazníků, dodavatelů apod., ale v politickém marketingu jsou tyto prvky 

formulovány jako voliči, členové, sponzoři, zaměstnanci, mládežnická hnutí, 

podporovatelé a v neposlední řadě konkurence. 

 

Voliči 

Voliči jsou stěžejní skupina ovlivňující politickou stranu. Jedná se o množství 

lidí, kteří pasivně sympatizují s daným politickým subjektem, akceptují jeho volební 

program a volí jej v parlamentních, krajských, komunálních nebo senátních volbách. 

Tito lidé pak mají právo delegovat své zástupce a dávají mu pravomoc rozhodovat 

o podstatných věcech dotýkajících se všech obyvatel. 

Voliči Občanské demokratické strany se profilují jako liberálně-konzervativní 

a pravicově smýšlející. Většinou se jedná o obyvatele České republiky se středním 

a vysokoškolským vzděláním. Toto tvrzení vychází z dlouhodobého programu ODS, 

kde se strana deklaruje jako liberálně-konzervativní pravicová strana. 
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Potencionální volič může být každý občan České republiky starší 18 let, který 

má volební právo.  

 

Členové 

Členové Občanské demokratické strany jsou pravicově smýšlející občané 

České republiky, kteří se chtějí aktivně podílet na politickém dění.  

Členem ODS může být každý člověk starší 18 let, který se rozhodl podpořit 

stranu a chce být zveřejněn jako člen strany. Každý člen musí respektovat program 

a stanovy a nesmí být členem jiného politického hnutí. 

O přijetí člena rozhodne za osobní účasti zájemce o členství rada místního 

sdružení, následně na to je člen povinen uhradit členský příspěvek. 

Člen ODS má v rámci strany práva, ale také povinností. Mezi tato práva 

a povinnosti patří např. právo volit orgány místního sdružení a zároveň být volen, 

právo odvolávat se ve sporech k smírčímu výboru, právo účastnit se jednání místního 

sněmu. Dále pak je člen povinen respektovat usnesení a rozhodnutí strany, platit 

členské příspěvky, spolupracovat na uskutečňování cílů strany. 

 

Sponzoři 

Sponzoři Občanské demokratické strany by se dali rozdělit do dvou skupin. 

Existují sponzoři, kteří podporují politické subjekty celoročně, ale i sponzoři, kteří 

podpoří stranu pouze u realizace volební kampaně. Veškerá tato podpora je 

pro politickou stranu velice podstatná, neboť je součástí příjmu. Jejími dalšími příjmy 

jsou pouze příspěvky ze státního rozpočtu a členské příspěvky, příspěvek na úhradu 

volebních nákladů a na činnost.  

Sponzoři, kteří chtějí finančně podpořit stranu, se kterou sympatizují, mohou 

tak učinit pod svým jménem, jménem společnosti, ale také anonymně. 

Většina sponzorů, kteří finančně podporují stranu a jsou uvedeni svým 

jménem, dávají tento dar straně z ideového přesvědčení. Mezi takového dárce patří 

i samotní členové strany, kteří věnují straně peníze do volební kampaně. 

U sponzorů, kteří se soustřeďují na volební kampaně, je stálost příspěvku 

ovlivněna především volebním výsledkem. Velké množství takovýchto sponzorů 
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přestanou stranu podporovat v momentě, kdy volební výsledek není podle jejich 

představ. Tito sponzoři jsou však pro financování volebních kampaní nezbytní.  

Jedná se o známé osobnosti jako je Jaromír Jágr nebo Tomáš Berdych, ale 

také celé společnosti např. pivovar Černá hora. [19] 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci Občanské demokratické strany jsou lidé, kteří pro stranu 

vykonávají činnost, za kterou je strana platí na rozdíl od členů, kteří naopak platí 

členské příspěvky. 

Mezi nejdůležitější zaměstnance strany pak patří hlavní manažer, regionální a 

oblastní manažeři, kteří zodpovídají za chod strany, regionálních a oblastních 

sdružení. 

Zaměstnanci strany zároveň nemohou vykonávat funkce v kontrolní a revizní 

komisi a smírčím výboru. Dále pak nesmějí vykonávat jakékoli jiné funkce ve straně, 

jako jsou pozice předsedy, místopředsedy, apod. 

 

Mládežnická hnutí 

Politické strany posilují svou působnost v rámci různých mládežnických hnutí 

sympatizantů přidružených k dané straně. Tito sympatizanti vyjadřují svou podporu 

straně, i když například nemohou nebo nechtějí být členem politické strany. 

S Občanskou demokratickou stranou je spojeno mládežnické hnutí 

sympatizantů s názvem Mladí konzervativci. Většina těchto lidí věnuje do politiky 

veškeré své ambice a tak se po dovršení 18 let stávají i členy ODS. 

Mladí konzervativci převzali strukturu od Občanské demokratické strany, tudíž 

mají své regionální, krajské kluby a celostátní klub se sídlem v Praze. Toto hnutí 

otevřeně podporuje ODS i její politiku. 

Členem Mladých konzervativců se může stát obyvatel České republiky 

ve věku 15 až 35 let, jehož členství schválil Výkonný výbor regionálního klubu 

Mladých konzervativců a zaplatil členský příspěvek. 
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Podporovatelé 

Oficiální skupinu podporovatelů ODS tvoří lidé, kteří se zapojili do projektu 

Modrý tým. Modrý tým vznikl 29. dubna 2009. Jedná se o sdružení podporovatelů 

ODS. Členem Modrého týmu může být každý občan ČR, který dosáhl 15 let a sdílí 

pravicové ideály ODS a hodnoty Modrého týmu. Projekt Modrý tým je inspirován 

západními dobrovolnickými organizacemi, které tradičně fungují jako podpora 

pro politické kampaně. 

 

Konkurence 

Konkurence Občanské demokratické strany je na dvou stranách. Jak 

na straně stejně ideově orientovaných stran, což jsou pravicové strany, tak na straně 

ideových konkurentů, kterými jsou levicové strany. Možnou alternativou jsou také 

středové strany, jak středo-pravicové, tak středo-levicové. V České republice se 

ovšem žádná strana nedeklaruje jako středo-levicová. 

Hlavním konkurentem v politickém boji na společné straně je pro ODS strana 

relativně nová, TOP09. Tato strana vznikla spojením několika stejně ideově 

zaměřených členů jiných politických stran v roce 2009. TOP09 je stranou jejíž ideový 

program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury. 

Konkurentem na straně druhé je nejsilnější levicová strana, kterou je Česká 

strana sociálně demokratická (ČSSD). Levicově orientovanou stranou je dále pak 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která ovšem není přímým konkurentem 

ODS. 

Možnými alternativami pro voliče ODS mohou být strany středové, které mají 

svůj program postavený na ideálech jak pravicových, tak levicových. Ty ideály, které 

převažují, rozdělí tyto strany na středo-pravicové, nebo středo-levicové. 

V České republice existují strany středové, těmi jsou Křesťanská demokratická 

unie – Československá strana lidová (KDU – ČSL). Strany středo-pravicové, jako 

jsou Věci Veřejné (VV) a pro Ostravu i hnutí Ostravak. 
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Porterova analýza konkurenčních sil: 

 

 Pro zachování struktury analýzy konkurence podle Portera jsem upravila 

jednotlivé kategorie do podoby politického marketingu tak, aby bylo jasné, jaká 

konkurence může daný politický subjekt ovlivnit. 

 

Konkurence ve stranickém systému ČR (Konkurence uvnitř odvětví) 

 Konkurencí ve stranickém systému ČR může pro Občanskou demokratickou 

stranu být každá strana, která je jejím přímým konkurentem v jednotlivých volbách. 

V parlamentních volbách jsou to především silné strany s tradicí, jako jsou ČSSD, 

KSČM a KDU-ČSL. Dále pak strany, které vznikly během minulého volebního období 

2006 – 2010 a těmi jsou TOP09 a VV. Další strany kandidující do parlamentních 

voleb jsou také pro ODS potenciálními konkurenty, avšak nemají tak silnou pozici 

mezi voliči, aby mohly ODS přímo ohrozit. 

 Ve volbách komunálních, které proběhly na podzim 2010, měla konkrétně 

v Ostravě ODS nového konkurenta, kterým bylo středově-pravicové hnutí Ostravak. 

 

Konkurence nových stran (Konkurence nově vstupujících firem) 

 Jak již bylo zmíněno, v minulém volebním období vznikaly strany, které se 

staly přímou hrozbou pro ODS. V parlamentních volbách to byla TOP09 a VV a 

v komunálních volbách v Ostravě pak ještě navíc hnutí Ostravak. 

 Další strany, které nově vznikaly a mohly být konkurencí pro ODS, jsou např. 

DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti), která je radikálně pravicovou stranou 

ve stranickém systému ČR, dále pak ČPS (Česká pirátská strana), která se profiluje 

jako liberální strana zastupující přímou demokracii. 

 Novou konkurencí také mohou být do budoucna nově vstupující strany. 

 

Konkurence pravicových stran (Konkurence substitutů) 

 Pravicové strany mohou být pro ODS konkurencí substitutů, jelikož pravicoví 

voliči mají na výběr z více stran, které zastupují tuto ideologii. V politice ovšem více 

záleží na konkrétním programu strany, než na samotné profilaci. Proto konkurencí 

pro ODS může být TOP09 jako jediná strana, která se spolu s ODS vyznačuje jako 
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pravicová. Dalšími potencionálními konkurenty na pravicovém spektru mohou být VV 

a Nezávislí, kteří se ovšem soustřeďují zejména na komunální politiku. 

 

Konkurence dodavatelů  

Při analýze konkurence dodavatelů u Občanské demokratické strany jsem 

nenalezla žádné subjekty. Konkurence tudíž v tomto odvětví, dle mého názoru 

neexistuje. 

 

Konkurence voličů (Konkurence zákazníků) 

 Voliči jsou základním prvkem pro fungování strany. Každá strana je v podstatě 

odkázána na to, jak velký vliv voličů bude mít ve volbách. Volič pravicové strany 

může snadno přejít ke konkurenční pravicové straně, nebo nemusí k volbám vůbec 

přijít.  

 

2.1.4 Vizuální podoba Občanské demokratické strany 

 

Vizuální podoba Občanské demokratické strany se datuje od roku 1991. 

V tomto roce byla vyhlášena veřejná soutěž na grafický návrh loga ODS. V zadání 

bylo, že logo má představovat písemnou zkratku ODS modré barvy velikosti 13 x 18 

cm. Do soutěže bylo přihlášeno přes 250 návrhů. Vítězným návrhem se stal návrh, 

který vytvořil pan Aleš Krejča z Prahy, a od června roku 1991 začala ODS toto logo 

využívat. 

Obr. 2.1 zachycuje aktuální podobu loga ODS s již zmíněnou zkratkou ODS 

a holubicí. Holubice je v mnoha zemích světa považována za nositelku svobody 

a míru. A s touto ideologií se Občanská demokratická strana ztotožňuje již od svého 

vzniku. Logo je používáno v mnoha variacích. Základní variantou loga je zkratka 

ODS s holubicí v pravém horním rohu, to vše buď v modré, nebo bílé barvě. Dále se 

může každý z těchto prvků objevit samostatně, jak zkratka, tak holubice. U všech 

variant však musí být zachována daná modrá barva a daný font písma. Zmíněnou 

modrou barvu lze vidět na obr. 2.2. V logu ODS je využíván font Frutiger. 

V roce 2009 ODS přidala do svého vizuálního stylu také bílou holubici 

v modrém srdci, znázorněnou na obr. 2.3. Tato podoba byla logem volebním, které 



   Charakteristika politické strany 

 

  11 

 

se však ujalo a používá se i nadále. Zvolená modrá barva je totožná s původní, 

avšak je zvolena ve světlejším odstínu, který je směrem ke středu světlejší. 

 

Obr. 2.1: Logo občanské demokratické strany   

 

    

 

 

Zdroj: http://www.ods.cz/  [13]   

 

Obr. 2.2: Modrá barva 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Volební logo ODS 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ods.cz [13] 

 

2.1.5 Organizační struktura 

 

Na obr. 2.4 je znázorněno schéma Občanské demokratické strany na 

celostátní úrovni. Vedení strany je tvořeno předsedou, 1. místopředsedou, čtyřmi 

místopředsedy a výkonnou radou. Dále jej doplňuje kontrolní a revizní komise, která 

dohlíží na fungování strany a smírčí výbor, který má za úkol dbát na dodržování 
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stanov. Vedení tvořené předsedou, 1. místopředsedou a místopředsedy je také 

nazýváno grémium. 

 

Obr. 2.4: Schéma organizační struktury ODS 

 

Dalším orgánem, který tvoří strukturu strany a je stěžejní pro mou práci, je 

oblastní sdružení ODS. Organizační schéma oblastního sdružení je znázorněno na 

obr. 2.5. 

  

 

Předseda oblastního sdružení 

Předseda oblastního sdružení je hlavním představitelem a zároveň mluvčím 

tohoto sdružení. Je zodpovědný za činnost strany v oblasti. 

Jeho povinností je iniciativně získávat finanční prostředky, je připraven 

politicky radit výkonné radě, svolává oblastní sněmy, rady a předsedá jim. Předkládá 

výroční zprávu oblastnímu sněmu. 

 

Místopředsedové oblastního sdružení 

Zastupují předsedu na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených 

záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.  
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Rada oblastního sdružení 

 Rada oblastního sdružení ODS Ostrava se skládá z předsedy, místopředsedů, 

zástupců místních sdružení. Členové parlamentních klubů, krajští zastupitelé, 

oblastní manažer, předseda smírčího výboru a předseda kontrolní a revizní komise 

mají hlas poradní.  

Rada oblastního sdružení ODS Ostrava má veškerou odpovědnost za činnost 

strany v mezidobí oblastních sněmů. 

 K 1. 4. 2011 má oblastní rada ODS Ostrava 27 členů. 

 

Dalšími orgány ovlivňující činnost oblastního sdružení ODS Ostrava je 

kontrolní a revizní komise a smírčí výbor. 

 

Obr. 2.5: Organizační schéma oblastního sdružení 

 

 

Sněm oblastního sdružení 

 Sněm oblastního sdružení ODS Ostrava je nejvyšším orgánem strany v této 

oblasti. Sněm se skládá z oblastní rady, členů parlamentních klubů a krajských 

zastupitelů registrovaných v oblasti. Předsedové kontrolní a revizní komise a 

smírčího výboru mají hlas poradní, nejsou-li řádnými delegáty sněmu. 

 Mezi pravomoci oblastního sněmu patří schvalování zprávy předsedy, zprávy 

rady o hospodaření, zprávy kontrolní a revizní komise. Schvaluje také nominace 

kandidátů pro volby do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, krajského 

zastupitelstva a pro komunální volby. 
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 Oblastní sněm schvaluje rozpočet oblastního sdružení. 

 

2.2 Představení komunální volební kampaně 

 

V období 15. až 16. října 2010 proběhly v České republice komunální volby. 

V rámci těchto voleb realizovala ODS svou volební kampaň. V mé práci se budu 

konkrétně zabývat volební kampaní ODS Ostrava a její analýzou.  

 

2.2.1 Motto a jeho prezentace 

 

Hlavním mottem volební kampaně bylo motto „co je podstatné“. Toto slovní 

spojení mělo vyjadřovat to, co je pro Ostravu podstatné a mělo přimět voliče zapojit 

své myšlenky do volebního programu ODS. V období letních prázdnin měli voliči 

možnost se na portálu www.cojepodstatne.cz zapojit do tvorby volebního programu. 

Portál měl tři základní části, kterými jsou životní prostředí, prosperující Ostrava a 

poslední vzdělání, kultura a sport. Každou z těchto částí zaštiťoval jeden z prvních tří 

kandidátů do zastupitelstva města Ostravy za ODS. 

 

2.2.2 Myšlenka volební kampaně 

 

Myšlenka volební kampaně ODS navazovala na samotné motto kampaně. 

Podstatné bylo oslovit občany Ostravy z hlediska hlavních nosných témat potřebných 

pro růst Ostravy jako rovnocenného partnera evropských metropolí. Idea měla 

zdůrazňovat to, co je pro obyvatele Ostravy a Ostravu samotnou opravdu podstatné. 

A proto, aby to nebyla pouze subjektivní myšlenka členů strany, mohli se obyvatelé 

Ostravy zapojit prostřednictvím již zmíněného webu do samotné tvorby volebního 

programu. 
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2.3 Politická propagace ODS v komunálních volbách 

 

Politická propagace je pro politický subjekt nedílnou součástí jeho existence. 

Politická strana se formou politické propagace snaží dostat do povědomí voliče a 

udržet se tam. Primárním cílem politické propagace je tedy získání nových a udržení 

stávajících voličů strany.  

Mezi prvky politické propagace ODS patří reklama, přímý marketing, podpora 

prodeje, public relations, osobní prodej a také reference. 

 

2.3.1 Reklama 

 

V období komunálních voleb do zastupitelstva města Ostravy působila  ODS 

na své voliče nejrůznějšími prostředky politické reklamy. Jednalo se o klasické 

vizuální prostředky v podobě letáků, plakátů, billboardů, stranických časopisů nebo 

reklamy na dopravních prostředcích. ODS však využila nejen těchto vizuálních 

prostředků, ale také prostředků audiovizuálních a interaktivních. Šlo především o živá 

vysílání v televizi a internet. 

 

Vizuální reklama  

 Mezi hlavní materiály vizuální reklamy ODS v období voleb patřily zejména 

billboardy, plakáty a letáky, které byly vidět na každém rohu v daném městě 

a volební program, rozdávaný na mítincích strany. Příklad volebního billboardu je 

zobrazen na obr. 2.6. Protože se snažila Občanská demokratická strana přiblížit 

svým voličům, využila i volebního bulletinu, který rozesílala do schránek. 

 Nezanedbatelnou součást tvořila také mobilní reklama umístěna 

na dopravních prostředcích, jak městské hromadné dopravy, tak konkrétních 

volebních automobilů, které strana používá převážně k propagaci během svých 

mítinků. 

Novinovou reklamu využívá ODS formou placené inzerce zejména 

pro propagaci různých akcí, mítinků, apod.  
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Obr. 2.6: Volební billboard ODS 

 

Zdroj: http://www.facebook.com [17] 

 

Audiovizuální reklama 

Důležitou a voliči velmi vyhledávanou formou reklamy se stávají média. Média 

mají obrovskou moc a mohou straně jak pomoci, tak uškodit. Mezi stěžejní prvky 

audiovizuální reklamy ODS patřilo televizní vysílání. Jednalo se konkrétně o diskusní 

pořady, kterých se lídr ostravské ODS účastnil a debatoval na různá témata. 

V takovýchto pořadech se lídr velmi silně zapíše do povědomí veřejnosti.  

Příkladem je nesledovanější politický diskusní pořad v ČR, Otázky Václava 

Moravce, V období voleb se k tomuto pořadu, který je vysílán každou neděli, přidává 

úterní speciál. Ve speciálu se vždy objevovali lídři silných politických stran regionu, 

kteří stáli v komunálních volbách proti sobě. V tomto pořadu se snažili lídři na sebe 

upoutat pozornost a udělat celkově nejlepší dojem na své voliče. 

 

Interaktivní reklama 

Nezanedbatelnou částí politické propagace je v dnešní době také internet. 

Občanská demokratická strana si v komunálních volbách vytvořila dva druhy 

webových prezentací. První portál, který je jejich domovskou stranickou stránkou 

(Příloha 3, Obrázek 8), kde se můžete dozvědět podrobné informace o straně 

v Ostravě. Na tomto webu ostravské ODS se můžete dozvědět vše o aktuálním dění 

jak v ODS, tak i v Ostravě, můžete si přečíst o osobnostech ODS Ostrava. Součástí 

tohoto webu jsou také elektronický volební program a profily kandidátů.  

http://www.facebook.com/
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Dalším ze dvou zmiňovaných webových prezentací je volební web, který je 

určený zejména pro propagaci myšlenky k daným volbám (Příloha 3, Obrázek 7). 

V Ostravě si Občanská demokratická strana zvolila webovou prezentaci s názvem 

„Co je podstatné“. Toto heslo pak bylo pilířem celých komunálních voleb v Ostravě. 

 

2.3.2 Přímý marketing  

  

V komunálních volbách na podzim 2010 si Občanská demokratická strana zvolila 

pro přímý marketing několik technik. Od interaktivní webové prezentace strany a lídrů 

až po katalogy s profily kandidátů, které naleznete v Příloze 1, Obrázek 4. 

 Právě tyto katalogy sloužily jako propagace lídra a ostatních kandidátů 

v netradiční formě. V katalogu bylo prvních deset kandidátů, kteří odpovídali na 

otázky nejen o politice, ale také o svém soukromém životě a zálibách. 

 Strana také využila moderní nástroj komunikace, sociální síť. Konkrétně se 

jednalo o www.facebook.com, kde si lídr vytvořil svůj profil a využil jej pro sdílení 

informací z kampaní a pro přímou komunikaci s voliči. 

 Jak již bylo zmíněno výše, strana měla v období voleb také dvě webové 

prezentace, tj. svou domovskou stránku a volební web www.cojepodstatne.cz 

(Příloha 3, Obrázek 7). 

 

2.3.3 Podpora prodeje 

 

Výběr propagačních materiálů záleží vždy na daném místním a oblastním 

sdružení ODS v případě komunálních voleb. 

Strana má při výběru těchto materiálů volnou ruku, avšak jistá pravidla, která 

jsou obsažena v grafickém manuálu z Hlavní kanceláře ODS, se do jisté míry dodržet 

musí. Jedná se především o modrou barvu, která symbolizuje ODS, logo ODS, ale 

také font písma použitého na propagačních materiálech. 

V komunální kampani v Ostravě si ODS zvolila tradiční propagační materiály, 

jako jsou propisky, bonbóny, lízátka, ale také trochu netradiční materiály a tím byla 

vína s etiketou lídra, prezervativy a doutníky. 

http://www.cojepodstatne.cz/
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2.3.4 Public Relations 

 

Prostřednictvím dobré PR prezentace se ODS snaží vytvářet a nadále 

udržovat vztahy se svými voliči. Public Relations strany jsou v podstatě ideály a 

volební myšlenky, se kterými strana vystupuje na veřejnosti. Tyto programy 

přizpůsobuje svým voličům tak, aby si získala a udržela jejich důvěru. Podstatou PR 

politické strany je tedy získat důvěru voličů a dosáhnout programových cílů strany. 

Jako prostředek PR Občanské demokratické strany slouží jak webová, tak 

tištěná forma volebního programu, komunikace lídrů volební kampaně s voliči, ale 

také celostátní politika, která ve velké míře ovlivňuje nejen parlamentní, ale i 

komunální volby.  

Konkrétně se v období voleb jedná o tiskové konference, pořádané ODS, 

projevy lídrů a politické informace o kampani. Dále také zprávy z terénu a volebních 

mítinků, které strana absolvovala. 

Stálou formou PR Občanské demokratické strany jsou publikace, které 

vydávají osobnosti strany, např. publikace Naděje pro odpovědnou politiku předsedy 

strany, Petra Nečase. 

 

2.3.5 Osobní prodej 

 

Součástí osobního prodeje v politickém marketingu je i kontaktní kampaň. 

Tuto kampaň používá britská Konzervativní strana a je známa jako Door-to-Door 

kampaň, neboli od dveří ke dveřím. Přímá komunikace s voliči byla úspěšná zejména 

v kampani v roce 2006. 

 V komunálních volbách 2010 ve velké míře ODS využila při kontaktu s voliči 

právě tuto formu kampaně. Kontaktní kampaň v Ostravě probíhala poněkud 

netradiční formou a to v prostředí restaurací. Tuto akci nazvala ODS jako „Tour de 

pub“ a spočívala v komunikaci s voliči přímo v jejich oblíbených restauracích. 

 Kromě těchto forem komunikace probíhaly i tradiční mítinky na náměstích 

města Ostravy. Ty byly doprovázeny jak projevy lídrů, tak i zábavně-poučným 

programem v podobě představení canisterapie a výcviků psů. 

 



   Charakteristika politické strany 

 

  19 

 

2.3.6 Reference 

 

 Občanská demokratická strana využívá jako zdroj referencí její aktivity mezi 

volbami a výsledky voleb, které proběhly. Postoje voličů k daným referencím jsou 

ovlivněny především tím, zda je strana v opozici nebo koalici. 
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33  TTeeoorreettiicckkáá  vvýýcchhooddiisskkaa  ppoolliittiicckkééhhoo  mmaarrkkeettiinngguu  

 

Ve třetí kapitole mé práce se věnuji specifikům politického marketingu. 

Pro usnadnění pochopení této problematiky jsem na úvod použila srovnání 

politického a ekonomického marketingu. Následně se věnuji marketingově 

orientované kampani a politické propagaci ve volbách. 

 

3.1 Politický vs. ekonomický marketing 

 

Podobně jako u hospodářských jednotek, které využívají marketingové 

strategie k tomu, aby zvýšily zisk a získali zákazníky, tak i v politickém marketingu 

fungují tzv. „marketingové techniky“ k tomu, jak přesvědčit voliče k volbě daného 

politického subjektu. Toto srovnání je znázorněno na obr. 3.1. Využití 

marketingových strategií ovlivňují velké skupiny lidí také v politice, což se děje proto, 

že občané sehrávají velkou rozhodovací roli. Všichni, nezávisle na tom, zda jsou 

přínosy ekonomické nebo neekonomické, si vybírají z jim předkládané alternativní 

nabídky, a to na základě informací, které získali dle vlastních zájmů. [5] 

 

Obr. 3.1: Prvky ekonomického a politického marketingu 

 

Zdroj: JABLONSKI, A. W. a kol. [5, upraveno autorem] 
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V minulosti docházelo k pokusům aplikovat stejné marketingové strategie jako 

u ekonomických jednotek, také na činnost subjektů politické soutěže. Podobným 

způsobem byly pak propagovány např. marmeláda, auto i politická strana. [5] 

Ovšem toto přímé zavádění marketingových pravidel, zásad a strategií 

do politické soutěže následně vyvolalo omezení jejich přínosu. Protože je politický trh 

velmi specifický, vyžaduje užití odlišných procedur a způsobů jednání. [5] 

Supermarket si může dovolit při ovlivňování svých zákazníků použít různorodé 

techniky, jako je rozmísťování určitého druhu zboží, tak aby zákazník nakoupil i to, co 

původně nezamýšlel. [8]  

V politickém marketingu taková strategie využít nelze.  

Unikátní charakter politického trhu a jiná podoba produktu (politické nabídky), 

než jaká nachází uplatnění v ekonomice, si pak vyžadují užití, která umožňují 

prosazení určitých ideologických požadavků a politických hodnot, jež reprezentují 

stranu a skupiny lídrů. Na druhé straně pak tyto techniky dávají možnost vytvářet 

nabídku, která vychází vstříc potřebám občanům. Tato složitá situace vede mnohdy 

k tomu, že ani dobře řemeslně provedená politická kampaň nepřinese zamýšlené 

politické výsledky. [5] 

 

3.2 Model politického marketingu 

 

Model politického marketingu zahrnuje mnoho prvků, jako jsou politická 

nabídka nebo prostředí, kde je marketing používán, což významně ovlivňuje přijetí 

určité marketingové strategie politickým subjektem. [5] 

 

3.2.1 Politická nabídka 

 

Důležitým prvkem modelu politického marketingu je politická nabídka. Tedy to, 

co politický subjekt prezentuje jako své potřeby a hodnoty. [5] 
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Robert Wiszniowski definoval politickou nabídku jako: 

„Politickou nabídku je nutné chápat jako soubor ideových a kulturních 

vlastností, jež jsou obsaženy v nabídce směřující k občanovi.“ 1 

 

Politická nabídka prošla dlouhým vývojem, od striktně stranické programové 

orientace až po orientaci marketingovou, která bere v úvahu současně i konkurenci 

na politickém trhu. Tento vývoj je znázorněn na obr. 3.2. [5] 

 

Obr. 3.2: Marketingově orientovaná politická kampaň 

 

Zdroj: Newman B. I. [11, upraveno autorem] 

 

                                            
1
 JABLONSKI, A. W. a kol. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 

2006. 208 s. ISBN 80-7364-011-2. Str. 18. 
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Politická nabídka navazuje na marketingovou činnost, která identifikuje 

společenská očekávání neboli poptávku. Na základě toho pak dochází k další fázi, 

komunikační, jíž je samotná propagace nabídky. [5] 

Součástí politické nabídky je pak stranická, produktová, prodejní a marketingová 

koncepce. Tyto koncepce jsou strukturovány podobně jako u klasického 

ekonomického trhu, proto si je vysvětlíme na příkladech právě z ekonomie. 

 

Stranická koncepce 

Jedná se o koncepci, kdy se politické strany snaží pro dosažení svých cílů 

vytvořit co nejrozsáhlejší síť dobrovolníků, nebo zajistit s co nejnižšími náklady 

komunikaci s voliči a propagaci samotné volební myšlenky. Strany tímto způsobem 

vkládají nejvíce prostředků do nejrozsáhlejší komunikace s voliči tváří v tvář. [11] 

Úspěchem této strategie je, že kandidát zajistí své politické straně i sobě 

loajalitu mezi občany. [11] 

 

Produktová koncepce 

V politice je produktová koncepce strany postavena na získání organizace, 

která bude mít jen jeden úkol a to vybrat co nejlepšího kandidáta do voleb. Tento 

kandidát se musí stát hrozbou pro konkurenci. Jedná se jednoduše o to, aby 

kandidát byl lepší než všichni ostatní, stejně tak jak je tomu u výrobků na klasickém 

ekonomickém trhu. [11] 

 

Prodejní koncepce 

Mnoho firem vychází z koncepce, že spotřebitelé nebudou kupovat dostatečné 

množství toho, co firma nabízí, pokud nepodnikne rozsáhlé prodejní i reklamní 

kampaně.[8]  

Tato strategie se využívá v politické sféře, kdy politická strana bude prodávat 

svého kandidáta voličům jako nejlepšího člověka na svém místě. Kandidát pracuje na 

tom, aby se prodal, tudíž se setkává s voliči, pronáší proslovy aj. Finanční prostředky 

také investuje do rozhlasové, televizní a tištěné kampaně. [8] 
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Prodejní koncepce v politickém marketingu je realizována prostřednictvím 

externí firmy. Tato koncepce je důležitá, jelikož využívá i informace získané mimo 

samotnou kampaň nebo stranu. Volič pak zaujímá k vystoupením kandidáta 

v médiích kritičtější postoj. Nicméně stejně jako u produktové koncepce je i u této 

koncepce stále kladen důraz především na kandidáta. [11] 

 

Marketingová koncepce 

Prvním krokem marketingové strategie je zacílení voličů a to, kdo je pro ně 

ideální kandidát. Jako u stranické koncepce, toto počáteční pochopení pomáhá 

kandidátům získat peníze, vybudovat systém podpory a dosáhnout dobrého 

postavení v předvolebních průzkumech. Dobré postavení v předvolebních 

průzkumech veřejného mínění je virtuálním předpokladem každého kandidáta, který 

se chce dostat až na vrchol. Součástí tohoto procesu jsou části, při kterých musí 

kandidát využít odborné pomoci, aby se dostal na přední příčky v žebříčku veřejného 

mínění. Jedná se o odbornou pomoc mediálních poradců, stratégů, direct mailing, 

specialisty a mnoho dalších, kteří utvářejí marketingovou strategii kandidáta. [11] 

Marketingová koncepce firmy je v tomto případě aplikována do politického 

marketingu. Vychází ze stejných principů, avšak uzpůsobených politickému 

marketingu. 

 

Philip Kotler definoval marketingovou koncepci takto: 

„Filozofie marketing managementu vychází z předpokladu, že firma může 

dosáhnout stanovených cílů, pokud dokáže rozpoznat potřeby a přání cílových trhů 

a poskytnout požadované uspokojení lépe než konkurence.“2 

  

Na obr. 3.3 je pak graficky znázorněn kontrast prodejní a marketingové 

koncepce. V politickém marketingu však nastávají změny, kdy potřeby zákazníka se 

mění v potřeby voliče a zisky v úspěch ve volbách. 

                                            
2
 KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 50. 
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Obr. 3.3: Kontrast marketingové a prodejní koncepce 

Zdroj: KOTLER, P. [8] 

Největší význam v kontextu politických kampaní získávají samotní politici a 

volební program strany. Důležité zdůraznit je i fakt, že kandidáti mají stále větší vliv 

na konečný volební výsledek. Je to dáno prezentací nejen efektivních projektů 

rozvoje, zajímavých sloganů, ale především jejich schopností a dovedností. Obecně 

uznávaný lídr proto může rozhodnout o úspěchu strany, kterou reprezentuje. [5] 

Lídr by proto měl být především veřejnou autoritou, která má zásadní vliv 

na finální postoje jednotlivců i veřejnosti jako celku. [4] 
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Josef Ftorek definoval veřejnou autoritu takto: 

„Veřejnou autoritou jsou lidé, kteří ve své praxi, oboru či profesi dosáhli bez 

ohledu na politické přesvědčení a sociální postavení nezpochybnitelných 

a výjimečných výsledků.“3 

  

Dalším důležitým prvkem politické nabídky jsou volební programy strany. Tyto 

programy reflektují dlouhodobé koncepce a vize rozvoje a také konkrétní problémy, 

jež v daných volbách veřejnost nejvíce zajímají, jako např. nezaměstnanost. Obsahy 

programů slouží ke zvýraznění silného kontrastu mezi vlastní nabídkou a nabídkou 

konkurence. [5] 

 

3.2.2 Marketingově orientovaná politická kampaň 

 

Marketingový přístup ke kampani spočívá v analýze a hodnocení strategií 

politických subjektů, které jsou prezentovány na trhu, kde se střetávají politické 

nabídky. Právě mechanismy politického trhu ve velké míře určují způsob fungování 

subjektů v kampani. Jedná se o segmentaci politického trhu, umístění kandidáta 

nebo politické strany a vytvoření a aplikace politické strategie. [5] 

 

Segmentace politického trhu 

Strategie segmentace politického trhu je základním krokem, jenž slouží 

k vymezení způsobu fungování a organizace subjektů politické soutěže. Segmentace 

je založena na rozdělení voličů podle řady socioekonomických kritérií. Klíčovým 

cílem tohoto procesu je efektivně a účinně usnadnit politickým subjektům, aby mohly 

oslovit svou politickou nabídkou jasně specifikované sociální skupiny. [5] 

Základem úspěšné segmentace trhu je přesné definování jednotlivých 

segmentů politického trhu a jejich objektivní zhodnocení. Každý takovýto segment 

proto musí být měřitelný, tj. musí umožňovat získání nezbytných informací 

                                            
3
 FTOREK, J. Public Relations a politika. Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha: Grada Publishing, 

a.s.,2010. 192 s. ISBN 978-80-247-3376-0. Str. 125. 
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o jednotlivých charakteristikách voliče, dále musí být dostupný pro daný subjekt 

politické soutěže, tzn. musí umožňovat efektivní využití marketingových nástrojů. 

Musí být také dostatečně velký na to, aby byla odůvodněná aplikace individuální 

marketingové strategie. Tyto charakteristiky lze identifikovat za použití odpovídajících 

marketingových technik. [5] 

Segmentaci trhu lze provádět na základě obecných a zvláštních kritérií, které 

jsou znázorněny v tab. 3.1. Tato kritéria mohou být objektivní či subjektivní. U 

obecných objektivních se jedná o demografické, sociálně-ekonomické, politické a 

geografické aspekty, ke kterým musí strana přihlížet. Na základě zvláštních 

objektivních kritérií by měla být strana schopna inovace a udržovat stranickou 

loajalitu. Obecnými subjektivními kritérii je osobnost, styl života a vzdělání. Důležité 

jsou také postoje, úmysly, vnímání a preference strany, které jsou zvláštními 

subjektivními kritérii. 

 

Tab. 3.1: Kritéria segmentace trhu 

Kritéria Obecná Zvláštní 

  demografické, sociálně - stranická loajalita nebo 

Objektivní ekonomické, politické, její změna, schopnost 

  geografické inovace 

  osobnost, styl života, vzdělání postoje (motivy), úmysly 

Subjektivní   vnímání, politické 

    preference 

 

Zdroj: JABLONSKI, A.W. a kol. [5, upraveno autorem] 

 

Umístění kandidáta nebo politické strany 

 Další významnou strategií představuje umístění kandidáta nebo politické 

strany. Základem tohoto procesu je zhodnocení silných a slabých stránek jak 

kandidáta samotného, tak i protikandidátů. Na základě takto získaných poznatků 

může být určen účinný charakter soutěže. Subjekt je situován do výhodné pozice a to 

pomáhá zaměřit se na přesně určené sociální skupiny voličů. Celkově tak lze vytvořit 

odpovídající image kandidáta, přizpůsobenou požadavkům voličů. Image kandidáta 

pak hraje klíčovou roli v mediální volební kampani. Konečným výsledkem těchto 
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činností je zformování vhodného a atraktivního obrazu, jenž odpovídá očekáváním 

voličů jak po stránce personální tak i programové. [5] 

 

Formulace a implementace politické strategie 

 Po fázi segmentace trhu a po etapě umístění kandidáta či politické strany 

na trh následují formulace a implementace politické marketingové strategie. Jedná se 

o složitý proces, který je založený na principu „4P“ aplikovaný na politický marketing.  

 

Jedná se o:  

1. strategii produktu (product) 

2. strategii „tlaku“ (push) 

3. strategii „tahu“ (pull)  

4. strategii dotazování (polling) 

Marketingová strategie, jež je přímo spojena s politickou nabídkou, ovlivňuje 

charakter politické kampaně, poněvadž se týká kandidáta, který v politickém 

marketingu zastává pozici produktu. Stejně jako produkt, se kterým se firma snaží 

proniknout na trh tak i strana se snaží prosadit svého kandidáta mezi voliče. [5] 

K tomu jsou využity techniky „tlaku“ a „tahu“. Technika „tlaku“ se soustřeďuje 

na tradiční pojetí volebních kampaní, kde se kandidáti spoléhají na vlastní štáb 

profesionálů a specialistů. Zde je také využívána strategie co nejnižších nákladů, kdy 

jsou do kampaně zapojeni dobrovolníci a aktivní členové strany. Naopak strategie 

„tahu“ se snaží využít, co nejúčinněji, ve své kampani masová média jako např. 

televizi, rozhlas, tisk a internet. [5] 

Příkladem strategie „tlaku“ může být využití specialistů z řad marketingových 

agentur, ale na druhou stranu také pomoc dobrovolníků z řad podporovatelů. 

U strategie „tahu“ se jedná o využití např. diskusních pořadů v televizi nebo 

sociálních sítí pro komunikaci s voliči. 

 Poslední a velmi podstatnou strategií ve fázi politické kampaně je samotné 

dotazování. Tato statistická a sociometrická metoda zkoumá postoje jednotlivých 

voličských skupin. Samotná společenská akceptace nebo naopak odmítnutí vytváří 

hodnotu politické nabídky a určuje cenovou strategii. [5] 
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3.2.3 Vlivy prostředí ovlivňující politický marketing 

 

V prostředí lze rozlišit tři faktory, které provázejí politické procesy a ovlivňují 

charakter politického marketingu [5]. 

Jedná se o technologie. Expanze televize, počítačů nebo direct mailingu 

ve velké míře ovlivnil podobu současných volebních kampaní. Tyto faktory poskytly 

subjektům politické soutěže propracovanější metody sběru, analyzování a 

zpracování informací o občanech, o jejich potřebách, zájmech, a dokonce jejich 

postoje k aktuálnímu dění. [5] 

Politicko – právní vlivy. Právní předpisy, vnitrostranické normy, principy 

nominace kandidátů ve straně nebo zásady financování kampaní mají obrovský vliv 

na chování stran a voličů na politickém trhu. Právě způsob financování a veškerá 

další podpora, která slouží stranám při vedení kampaně, aktivizuje mediální trh. [5] 

Dalším procesem je Vliv politických subjektů. Kandidáti a především jejich 

poradci, konzultanti, novináři a agentury pro výzkum veřejného mínění představují 

další faktor ovlivňující kampaň. Toto vedlo k tomu, že v rámci volebních štábů se 

vytvořily příslušné organizační struktury. [5] 

 

3.3 Politická propagace podle komunikačního mixu 

 

Politická propagace obsahuje stejné části jako klasický komunikační mix firem. 

Jedná se o reklamu, přímý marketing, podporu prodeje, public relations, osobní 

prodej a reference. 

 

Reklama 

Každá kategorie komunikačního mixu má své specifické nástroje. Reklama 

zahrnuje tisk, rádiové a televizní vysílání, plakáty, billboardy a další. V politickém 

marketingu tomu není jinak. Principy komunikačního mixu zmíněného výše fungují 

stejně jako u firem na spotřebitelském trhu.[8] 
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Podle Philipa Kotlera je reklama: 

„Jakákoli placená forma neosobní prezentace a komunikace myšlenek, zboží 

nebo služeb identifikovaného sponzora.“4 

 

 

Reklama má mnoho forem, a proto není jednoduché její jedinečné kvality 

generalizovat. Je však podstatné zdůraznit několik kladných vlastností. Mezi přední 

výhody reklamy patří bezpochyby schopnost oslovit masy zákazníků, v případě 

politického marketingu voličů. Rozsah reklamy také vypovídá o jistých schopnostech 

prodejce, popř. politického subjektu. Reklama je také velice výmluvná a umožňuje 

firmě, politickému subjektu dramatizovat produkty pomocí důmyslného využití 

vizuálních prvků, tisku a barev. [8] 

Ovšem vše má svá negativa a i reklama má své stinné stránky. Ačkoli se 

dostane rychle do povědomí lidí, je neosobní a nemůže být tak přesvědčivá jako 

osobní kontakt. Jedná se také o jednostrannou komunikaci a publikum nemá pocit, 

že by ji muselo věnovat pozornost nebo na ni dokonce reagovat. [8] 

Naplánovat reklamní strategii a výběr médií pro úspěšnou kampaň je náročná 

činnost. Plánovači reklam proto musí znát dosah, frekvenci a dopad všech hlavních 

typů médií. Mezi ty přední patří televize, noviny, direct mail v podobě newsletterů, 

rádio, časopisy, outdoorová reklama a internet. Jak ukazuje tabulka 1 (Příloha 6), 

každé médium má své výhody i svá omezení. [8] 

 

Přímý marketing 

Trendem dnešních dní je lépe zacílený a osobní marketing, než jak tomu je 

např. u reklamy. Mnoho firem i politických subjektů stále častěji využívá přímý 

marketing, ať už jako primární marketingový přístup, stejně jako u kontaktních 

volebních kampaní nebo jako doplněk jiných přístupů. 

 

                                            
4
 KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 809. 
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Philip Kotler, definice přímého marketingu: 

„Přímá komunikace s pečlivě vybranými individuálními zákazníky, s cílem 

získat okamžitou odezvu.“5 

 

 

Přímý marketing představuje přímou komunikaci se zákazníky, voliči. Cílem je 

získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobější vztahy. Díky přímému 

marketingu komunikují manažeři nebo političtí kandidáti přímo s cílovou skupinou. 

Díky tomu mohou svou nabídku formovat, dle jejich potřeb a dokonce svým 

zákazníkům vytvořit program „na míru“. [8] 

Přímý marketing má nesporné výhody v tom, že je pohodlný. Zákazníci mohou 

z pohodlí domova komunikovat přímo se zástupci firmy. Toto umožňuje interaktivní 

komunikaci mezi těmito subjekty a dodává okamžitou zpětnou vazbu. Je to účinný 

nástroj pro budování vztahu se zákazníky v dlouhodobějším měřítku. Přímý 

marketing je také levnou a účinnou alternativou jak si najít cestu k zákazníkovi. [8] 

Mezi rozšířenou formu přímého marketingu v prostředí politiky je direct 

mailing, který se využívá jak v komunikaci s voliči, tak i s členskou základnou. Tímto 

si strana udržuje vztahy a snaží se zapojit do svých aktivit veškeré své členy. Mimo 

direct mailingu využívají politické subjekty také komunikaci prostřednictvím sociálních 

sítí. 

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je nástroj komunikačního mixu, který má díky krátkodobým 

pobídkám povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby. Slouží také ke stimulaci 

rychlejší či silnější odezvy trhu. V politickém marketingu je využívána tzv. 

spotřebitelská podpora, která je určena ke stimulaci voličů (zákazníků) a zahrnuje 

různé propagační materiály, které jsou součásti kampaně (prodeje). Jedná se 

o předměty potištěné názvem strany (inzerenta) a rozdávané voličům (zákazníkům) 

jako dárky. Obvykle to bývají propisky, kalendáře, přívěsky na klíče, trička, kšiltovky a 

hrnečky. [8] 

 

                                            
5
 KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 928. 
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Public Relations 

Public Relations, zkráceně PR, jsou významnou hromadnou komunikační 

technikou. Jedná se o budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami. Public 

relations může mít následující funkce[8]. 

Udržování vztahů s tiskem nebo vedení tiskové kanceláře. Vytváření zpráv 

zajímavých pro média za účelem obrácení pozornosti k určité osobě, výrobku nebo 

službě. Vytváření publicity produktu či služby. Získávání publicity pro určitý 

produkt nebo službu. Kontrola veřejných záležitostí. Budování a udržování vztahů 

na místní, národní a mezinárodní úrovni. Lobbing. Budování a udržování vztahů se 

zákonodárci a státními úředníky za účelem ovlivněni legislativy a dalších předpisů.  

Péče o investory. Udržování vztahů s členy finanční komunity. Rozvoj vztahů 

s dárci, členy a neziskovými organizacemi s cílem získávání finanční podpory nebo 

dobrovolníků. [8] 

PR využívá mnoho nástrojů ke komunikaci. Jedním z nejvýznamnějších 

nástrojů jsou tiskové zprávy. Jedná se o příznivou zprávu o společnosti (politickém 

subjektu), jejich produktu, či zaměstnancích (kandidátech). Publicitu vytvářejí také 

proslovy. Manažeři (kandidáti) odpovídají na otázky médií nebo hovoří v rámci klubů 

aj. Tyto akce mohou image firmy (strany) posílit, ale také poškodit. Neodmyslitelnou 

součástí PR jsou také speciální příležitosti, kdy se v rámci politického marketingu 

jedná zejména o tiskové konference a velké volební mítinky. Materiály posilující 

firemní identitu jako jsou firemní vozy, uniformy a budovy patří také mezi efektivní 

marketingové nástroje. [8] 

Budování dobrého jména společnosti je v dnešní době velice rozšířená forma 

propagace. Firmy (strany) věnují čas a peníze službě veřejnosti. Jedná se 

o kampaně pro získání peněz na dobrou věc, například na podporu organizacím, 

které poskytují služby hendikepovaným apod. [8] 

Velice významnou součástí každého PR firmy (strany) je webová prezentace. Na 

základě této webové prezentace komunikují přímo se zákazníky (voliči) a poskytují 

jim užitečné informace, které nemusí nikde složitě vyhledávat. Internet nabízí stále 

více příležitostí pro komunikaci. [8] 
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Osobní prodej 

Prodej je jednou z nejstarších profesí. Lidé vykonávající tuto profesi jsou prodejci, 

obchodní zástupci, prodavači, obchodníci, agenti, oblastní manažeři aj. Mají mnoho 

pojmenování, ale zastávají jednu funkci. Firmě budují dlouhodobé, hodnotné vztahy 

se zákazníky. Tito lidé jsou odborně vyškoleni a vzdělaní. [8] 

V politickém marketingu se nejedná o prodejce, ale o lépe vyškolené a vzdělané 

kandidáty politických stran, kteří komunikují s voliči a snaží se propagovat cíle strany 

a získat tak hlas ve volbách. 

Prodejci vykonávají většinou jeden nebo více úkolů, kterými mohou být 

sondování, kdy se jedná o vyhledávání a kultivaci vztahů s novými zákazníky. Dále 

pak komunikace, která slouží ke sdělování informací o výrobcích nebo službách 

firmy. Dalším úkolem je samotný prodej produktů, prezentace aj. Výzkumem trhu, 

zpravodajstvím nebo vyplňováním záznamů o prodeji pak získávají užitečné 

informace pro firmu. [8] 

Stěžejním úkolem politické formy osobního prodeje je komunikace a prezentování 

strany, popř. sama sebe jako kandidáta do voleb. 
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44  MMeettooddiikkaa  vvýýzzkkuummuu  

 

Na podzim roku 2010 se v České republice konaly komunální volby. Tyto volby 

proběhly ve dnech 15. a 16. 10. 2010. Občanská demokratická strana již v březnu 

toho roku naplánovala svou volební kampaň. Poté si, podle daných pravidel Hlavní 

kanceláře, ostatní oblastní a místní sdružení připravila svou politickou kampaň, 

kterou vedli ve svých městech. 

Pro analýzu volební kampaně ODS jsem si zvolila oblastní sdružení ODS 

Ostrava. Jejich kampaň probíhala jak formou offline kampaně (billboardy, plakáty, 

mítinky, apod.), tak formou online kampaně (volební web, sociální sítě, apod.) 

Tato kapitola je věnována postupu, který byl podstatný pro sběr dat a hodnocení 

komunální volební kampaně v Ostravě. Je zde definován problém a cíl, ke kterému 

se díky kvalitativnímu výzkumu mělo dospět.  

 

4.1 Skupinový rozhovor 

 

4.1.1 Definování problému 

 

V úvodu této kapitoly jsme si řekli, jak ODS Ostrava postupovala při vytváření 

volební kampaně, ale již není známo, do jaké míry tato kampaň ovlivnila voliče 

při rozhodování ve volbách. Otázky, které by se vztahovaly jak na obsahovou tak 

vizuální stránku volební kampaně ODS Ostrava, ještě nebyly zodpovězeny. 

Hlavním problémem je tedy neznalost postojů voličů k ostravské volební kampani 

ODS. Volební kampaň má dvě důležité stránky vizuální a obsahovou.  

 

4.1.2 Cíl marketingového výzkumu 

 

Hlavním cílem marketingového výzkumu bylo zjistit názory na jednotlivé části 

volební kampaně (myšlenka, vizuální podoba, offline kampaň, online kampaň, motto 

a volba lídra) a to od všech účastníků skupinového rozhovoru. Cílem tohoto 
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rozhovoru bylo získat informace, které by ovlivnily vytváření volebních kampaní 

v následujících letech. 

 

4.1.3 Výběrový vzorek 

 

Základní výběrový vzorek tvořili zástupci Mladých konzervativců Ostrava, 

podílejících se na kampani, politici vystupující v kampani a zástupci nejen 

pravicových voličů v Ostravě, aby byl výzkum co nejobjektivnější. Výběrový vzorek 

byl sestaven za pomoci záměrné techniky, techniky vhodného úsudku. Skupinového 

rozhovoru se účastnilo 9 lidí. Skupiny byly heterogenní a skládaly se ze tří zástupců 

RK MK Ostrava, dvou politiků z řad ODS a čtyř voličů. 

Vzorek respondentů byl vybrán na základě kritérií, kterými jsou schopnost 

reagovat na otázky moderátora, pohotově reagovat na názory ostatních členů 

skupiny, znalosti volební kampaně a ochoty spolupracovat při skupinovém rozhovoru. 

 

4.1.4 Způsob shromažďovaných dat a jejich typ 

 

V marketingovém výzkumu jsem využila jak primární tak sekundární data. 

Primární data jsem získala pomocí skupinového rozhovoru, metodou kvalitativního 

výzkumu, která spadá do osobního dotazování. Doplňkovým nástrojem sběru dat 

byly pak sémantické diferenciály. Sekundárními daty byly informace s výsledky voleb. 

Tyto informace sloužily k porovnání, zda voliče ovlivnila volební kampaň, nebo spíše 

jiné okolnosti, např. celostátní politika ODS. 

 

4.1.5 Organizace sběru dat 

 

Skupinový rozhovor proběhl 27. 1. 2011. Tento rozhovor začal v 10 hodin a 

uskutečnil se v budově Ekonomické fakulty v zasedací místnosti A 317. Moderátorem 

skupinového rozhovoru jsem byla já a dále se účastnila zapisovatelka Michaela 

Radová, která pečlivě zaznamenávala průběh skupinového rozhovoru. 
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Skupinový rozhovor byl rozdělen do 5 tematických bloků – motto, myšlenka 

volební kampaně, vliv offline a online kampaně, volba lídra. Scénář skupinového 

rozhovoru naleznete v Příloze 4. 

Skupinový rozhovor probíhal v časovém a tematickém sledu tak, aby na sebe 

jednotlivá témata navazovala. Na konci byli respondenti vyzváni o vyplnění 

požadovaného sémantického diferenciálu, který naleznete v Příloze 5. 

První část skupinového rozhovoru se věnovala mottu volební kampaně. Tímto 

mottem bylo „Co je podstatné“. Podstatou druhé části rozhovoru bylo zjistit, na kolik 

se respondenti ztotožňují s myšlenkou kampaně, s jejími ideály a volebním 

programem. Třetí blok měl zjistit, jak voliče ovlivnila offline kampaň (billboardy, 

plakáty, mítinky, apod.) a ve čtvrtém bloku pak jak na voliče působila online kampaň 

(volební web a komunikaci na sociální síti). Poslední blok zachycuje osobnost lídra a 

jeho vliv v celé kampani.  

Důvodem volby právě těchto témat bylo zjištění, do jaké míry kampaň samotná 

ovlivňuje voliče při volbě strany v komunálních volbách. 

 

4.1.6 Sémantické diferenciály 

 

Sémantické diferenciály byly určeny pro potřeby skupinového rozhovoru a měly 

tištěnou podobu. Sémantické diferenciály byly na jednu stranu A4. Každý dotázaný 

dostal jeden list A4 s tímto sémantickým diferenciálem. 

Sémantický diferenciál obsahoval pět částí a respondenti jej vyplnili vždy po daném 

bloku. Své názory a domněnky pak zaznamenávali do jednoho sémantického 

diferenciálu vždy u jedné části. 

První sémantický diferenciál se věnuje náležitostem a povaze motta volební 

kampaně. Respondenti hodnotili motto „Co je podstatné“ ostravské ODS.  

V druhém sémantickém diferenciálu jsme se zabývali myšlenkou volební 

kampaně. Respondenti zaznačili názory týkající se myšlenky kampaně ODS Ostrava. 

V třetí části respondenti hodnotili offline kampaň ODS Ostrava. Její billboardy 

a plakáty, které byly použity v kampani. 
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Čtvrtá část obsahovala hodnocení online kampaně ODS Ostrava. Jednalo se 

o hodnocení komunikace, která probíhala prostřednictvím sociální sítě Facebook a 

volebního webu. 

Poslední část obsahovala diferenciál, který hodnotil osobnost ostravského 

lídra ODS. 

 

4.1.7 Technické zpracování údajů 

 

Pro technické zpracování údajů ze sémantických diferenciálů jsem 

využila program MS Excel. Ze skupinového rozhovoru byl pořízen zápis, jehož 

zpracování proběhlo rovněž v programu MS Excel. 

 

4.1.8 Rozpočet výzkumu 

 

Náklady související s výzkumem jsou znázorněny v tabulce 4.2. 

 

Tab. 4.1: Rozpočet výzkumu 

  Cena za ks (Kč) Počet (ks) Cena celkem (Kč) 

Černobílý tisk - sémantický diferenciál 1,- 9 9,- 

Černobílý tisk - scénář 1,- 10 10,- 

Barevný tisk - billboardy (zmenšené) 5,- 10 50,- 

Občerstvení 13,- 6 78,- 

Celkem     147,- 

 

 

4.1.9 Harmonogram Focus Group 

V následující tabulce 4.1 je znázorněn harmonogram skupinového rozhovor.  
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Tab. 4.2: Harmonogram skupinového rozhovoru 

Fáze 
Časový 
harmonogram Činnosti 

1. Příprava 10:00 - 10:30 1. Vytvoření zasedacího pořádku 
    2. Nachystání dokumentů (sémantické diferenciály, billboardy) 
    3. Nachystání občerstvení 

2. Úvod 10:30 - 10:45 1. Uvítání 
    2. Představení členů (moderátor, zapisovatelka, ostatní) 
    3. Seznámení s tématem 

3. Blok 1 10:45 - 11:15 1. Seznámení s mottem kampaně ODS Ostrava 
Motto   2. Debata k mottu kampaně ODS Ostrava 
    3. Vyplnění sémantického diferenciálu "MOTTO" 

4. Blok 2 11:15 - 11:45 1. Seznámení s myšlenkou kampaně ODS Ostrava 
Myšlenka   2. Debata k myšlence kampaně ODS Ostrava 
    3. Vyplnění sémantického diferenciálu "MYŠLENKA" 

5. Blok 3 11:45 - 12:00 1. Seznámení s offline kampaní ODS Ostrava 
Offline kampaň   2. Debata k offline kampani ODS Ostrava 
    3. Vyplnění sémantického diferenciálu "OFFLINE KAMPAŇ" 

6. Blok 4 12:00 - 12:15 1. Seznámení s volebním webem ODS Ostrava 
Online kampaň – volební web   2. Debata k volebnímu webu 

 
12:15 - 12:30 1. Seznámení s tím jak probíhala komunikace na sociální síti 

 Sociální síť   2. Debata k online kampani ODS Ostrava 
    3. Vyplnění sémantického diferenciálu "ONLINE KAMPAŇ" 

7. Blok 5 12:30 - 13:00 1. Seznámení s osobností lídra kampaně ODS Ostrava 
Osobnost lídra   2. Debata k osobnosti lídra kampaně ODS Ostrava 
    3. Vyplnění sémantického diferenciálu "OSOBNOST LÍDRA" 
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55  AAnnaallýýzzaa  ppootteenncciiáálluu  kkoommuunnáállnníí  vvoolleebbnníí  kkaammppaanněě 

 

Tato kapitola blíže věnuje konkrétním názorům respondentů, které vyšly ze 

skupinového rozhovoru. Rozhovor byl zaměřen na hodnocení postojů respondentů 

ke komunální volební kampani ODS, která proběhla na podzim 2010. Díky získaným 

informacím jsem se snažila pochopit postoje voličů a tím dojít k vytvoření komunální 

volební kampaně, která bude pro voliče atraktivní. 

 

5.1 Testování potenciálu komunální volební kampaně 

 

5.1.1 Obsah volebního motta  

 

Výstupy sémantického diferenciálu, které jsou uvedeny v tab. 5.1, ukazují, že 

pro většinu respondentů bylo motto motivující a aktuální. Dále pak spíše přesvědčivé 

a výstižné. Jako negativum respondenti uvádějí, že je motto spíše neideové. 

 

Tab. 5.1: Charakteristika motta komunální volební kampaně 

  škála průměr 

motivující x demotivující  -2  -1   0   1   2 -1,89 

aktuální x neaktuální  -2  -1   0   1   2 -1,78 

přesvědčivé x nepřesvědčivé  -2  -1   0   1   2 0,88 

výstižné x složité  -2  -1   0   1   2 -1,12 

ideové x neideové  -2  -1   0   1   2 1 

 

Během skupinového rozhovoru se názory respondentů na to, co by mělo 

motto komunální volební kampaně obsahovat a komu by mělo být určeno, 

nerozcházeli. Jak zástupci Mladých konzervativců a politiků ODS, tak voliči se shodli 

na tom, že motto by mělo především oslovit malé a střední podnikatele a mladé lidi. 

Důležité je také zacílení motta na střední vrstvu obyvatelstva a věnování jeho obsahu 

aktuálnímu sdělení, které se opírá o názory strany. 
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Motto komunální volební kampaně ODS 

Co se týče motta ODS, které je znázorněno na obr. 5.1, se Mladí konzervativci 

shodli na tom, že vyjadřuje zodpovědnost a starost o problematiku Ostravy. 

Ve voličích toto motto evokuje stěžejní témata kampaní jako např. nižší sociální 

dávky pro dlouhodobě nezaměstnané nebo naopak důležitost nabídky pracovních 

příležitostí. Všichni respondenti se pak shodli na tom, že heslo opravdu vyjadřuje to, 

co je pro jejich město podstatné a nutí voliče přemýšlet o problematice spojené 

s jejich městem. 

 

Obr. 5.1: Motto komunální volební kampaně 

 

 

 

5.1.2 Myšlenka komunální volební kampaně 

 

Výsledky sémantického diferenciálu určeného pro analýzu myšlenky volební 

kampaně ukázaly, že dle respondentů je myšlenka spíše přesvědčivá a naplňuje vizi 

strany. Dále také hodnotili myšlenku jako zajímavou a reálnou. Naopak respondenti 

uvedli, že myšlenka volební kampaně není populistická. Vše je zaznačeno v tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2: Charakteristika myšlenky komunální volební kampaně 

  škála průměr 

přesvědčivá x nepřesvědčivá  -2  -1   0   1   2 -0,56 

s vizí x bez vize  -2  -1   0   1   2 -0,78 

reálná x nereálná  -2  -1   0   1   2 -1,12 

populistická x nepopulistická  -2  -1   0   1   2 1,33 

zajímavá x nezajímavá  -2  -1   0   1   2 -1,12 

 

 Ve skupinovém rozhovoru se názory respondentů na to, co by měla myšlenka 

volební kampaně ODS obsahovat, vesměs shodovaly. Všichni z dotázaných vnímají 
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ODS stále jako nejsilnější pravicovou stranu v Česku. Podle toho také volili témata, 

která by pravicová strana tohoto zaměření měla ve svém programu obsáhnout. 

Respondenti se vzájemně doplňovali a nakonec došli ke shodě nad tématy, které by 

volební program ODS měl obsahovat. Jako stěžejní témata volili kulturu, životní 

prostředí a nezaměstnanost. 

 

Myšlenka komunální volební kampaně ODS 

 Co se týče témat, které ODS zvolila pro svou kampaň, viz obr. 5.2, byly názory 

dotázaných odlišné. Zástupci z řad ODS si myslí, že tato témata jsou pro Ostravu 

opravdu nejdůležitější. Naopak mladí lidé z řad Mladých konzervativců a voliči si 

myslí, že existují v Ostravě i důležitější témata. Jako příklad navrhli nezaměstnanost 

a lepší podmínky pro malé a střední podnikatele.  

 

Obr. 5.2: Stěžejní témata volebního programu ODS 

 

Zdroj: www.cojepodstatne.cz [14] 

 

Co se týče problematiky tvorby volebního programu a samotné myšlenky 

komunální kampaně, tak se všichni shodli, že by se měli voliči zapojit do jejich tvorby. 

Je to dáno tím, že jako občané města sami nejlépe vědí, co je pro jejich město 

důležité. Názory na to, zda by na základě tohoto volebního programu volili ODS, jsou 

u Mladých konzervativců a politiků ODS totožné. Voliči se naopak shodli na tom, že 

je při volbě strany ovlivňuje více faktorů, nejen pouze volební program. Jako další 

faktory uvedli např. osobnost lídra nebo celostátní politiku strany. Většina 

respondentů se zmínila, že v příštích volbách bude ODS volit. Jen pár dotázaných 

z řad voličů uvedlo, že se rozhodne až podle volebního programu. 
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5.1.3 Zhodnocení offline komunální volební kampaně 

 

Vyhodnocení sémantického diferenciálu v tab. 5.3 ukazuje shodu většiny 

respondentů na tom, že offline kampaň v komunálních volbách byla dobře barevně 

sladěna a snadno zapamatovatelná. Výhodou kampaně také bylo, že billboardy, 

plakáty a různé letáky obsahovaly fotografii samotného kandidáta, lídra strany. 

Naopak respondenti uvedli, že se jim kampaň zdála spíše nudná a co se týče 

viditelnosti a četnosti výskytu po městě spíše omezená. 

 

Tab. 5.3: Charakteristika offline komunální volební kampaně 

  škála průměr 

barevně sladěná x barevně nesladěná  -2  -1   0   1   2 -1,22 

kreativní x nudná  -2  -1   0   1   2 0,56 

viditelná x omezená  -2  -1   0   1   2 0 

s kandidáty x bez kandidátů  -2  -1   0   1   2 -1 

zapamatovatelná x zapomenutelná  -2  -1   0   1   2 -0,34 

 

 

V průběhu skupinového rozhovoru se dotazovaní na většině věcí ohledně 

offline kampaně shodovali a vzájemně doplňovali. V tom, co by měl obsahovat 

volební billboard, měli všichni jasno a uváděli např. logo strany, tvář lídra a krátce 

vystihnutá myšlenka celé kampaně. Co se týče sdělení, které by měl takový volební 

billboard vyjadřovat, zde respondenti uvedli, že by se především mělo jednat 

o reálnou myšlenku a vizi strany. Mimo již zmíněné cílové skupiny voličů, by podle 

dotázaných měl volební billboard oslovit i váhavé a stále nerozhodné voliče. Barevné 

schéma, které si strana volí, by podle respondentů mělo korespondovat s již 

zaběhnutou barevnou kombinací loga a celkové grafiky strany. Respondenti z řad 

voličů se také domnívají, že obohacení o jiné doplňující barvy, by mohlo být výhodou 

volebního billboardu. Využití letáčků a plakátů má pro většinu respondentů podstatný 

význam. Uvedli, že v letáku nebo na plakátu si mohou podrobněji přečíst program 

strany a zároveň si letáky mohou odnést a přečíst v pohodlí domova. 

 

První volební billboard 

V další části skupinového rozhovoru týkajícího se offline kampaně respondenti 

hodnotili první z billboardů (Příloha 1, Obrázek 1), které ODS uvedla pro komunální 
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volby 2010. Všichni dotázaní se po zhlédnutí tohoto billboardu shodli na tom, že je 

nutí k myšlence, co je vlastně pro Ostravu podstatné. Respondenti také uvedli, že na 

ně billboard nepůsobí jako volební, což byl prvotní záměr strany. Sedm z devíti 

respondentů by tento billboard ovšem nedonutil navštívit uvedené internetové 

stránky strany. Respondentům přišel nápis „Co je pro vás v Ostravě podstatné?“ 

příliš neosobní a navrhli obohatit slogan o slovní spojení, které by motivovalo voliče 

zapojit se do tvorby programu. Motivační slovní spojení by mohlo znít např. 

navrhněte nám, prozraďte nám, aj. 

 

Druhý volební billboard 

Další část bloku Offline kampaň představila respondentům druhý 

volební billboard ODS (Příloha 1, Obrázek 2). V první chvíli, po zhlédnutí tohoto 

billboardu, se většina respondentů shodla na tom, že billboard má špatně sladěnou 

barevnou kombinaci, osobnost na něm vypadá nepřirozeně a hned na první pohled 

není jasné, o jakou politickou stranu se jedná. I když jde zcela jasně vidět, že se 

jedná o volební billboard. Odpovědi na to, zda by dotázaní navštívili uvedenou 

internetovou adresu, jsou různé. Politici ODS a mladí lidé z řad Mladých 

konzervativců až na jednoho uvedli, že by internetovou stránku navštívili. Ostatní 

uváděli, že je zmíněný billboard ovlivnil spíše negativně, což vedlo k názoru, že 

danou internetovou stránku nenavštíví. Všichni respondenti se pak shodli na tom, že 

druhý billboard by je k volbě ODS neovlivnil. Všichni členové skupiny uvedli, že se 

nerozhodují jen podle billboardů, nebo také, že na ně osobnost lídra působila uměle 

až negativisticky. 

 

Plakáty volební kampaně 

Poslední část bloku Offline kampaň se věnuje hodnocení plakátů, které byly 

součástí volební kampaně. V této části se odpovědi respondentů nejvíce různily. 

Politici z řad ODS hodnotili využití plakátů a letáků pro každou politickou kampaň 

jako stěžejní. Mají podle nich tvořit jakýsi „most“ mezi billboardem a letáčkem 

s volebním programem. Dále také uvedli, že by se určitě zastavili, aby si mohli 

přečíst základní myšlenky volební kampaně strany. Mladí lidé z řad mladých 

konzervativců si myslí, že jsou plakáty pro kampaň důležité, jelikož jsou vidět na 

každém rohu, ale naopak si myslí, že lidé dnes velice spěchají a nemají čas na to, 

aby si pořádně prohlédli, co takový plakát obsahuje. Pro Mladé konzervativce tedy 
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plakát tvoří hodnotu jen jako poutač, díky svému množství rozmístěnému po městě. 

Dotázaní z řad voličů uvedli, že informace obsažené na volebním plakátu jsou 

zbytečné, jelikož podrobnější informace si, pokud budou sami chtít, mohou přečíst 

v letáčcích, rozdávaných na mítincích. Plakáty vyvěšené po městě považují za 

neetické a domnívají se, že město spíše hyzdí. Všichni se pak jednotně shodli na 

tom, že by je plakát nepřiměl volit ODS, jelikož se nerozhodují pouze na základě 

jednoho plakátu. Jak již bylo zmíněno dříve, polepené město je spíše odrazuje. 

 

5.1.4 Zhodnocení online komunální volební kampaně 

 

V hodnocení online komunální volební kampaně z tab. 5.4, se většina 

respondentů shoduje na tom, že kampaň byla spíše komunikační. To znamená, že 

se snažila voličům nejen poskytovat informace, ale také je do průběhu kampaně 

zapojit. Na tom, zda kampaň byla interaktivní nebo statická, se naopak shodli, že šlo 

spíše o statickou podobu online kampaně. Negativa v online kampani voliči také 

viděli v tom, že byla velice neosobní, neaktuální a krátkodobá. Krátkodobá v tom 

smyslu, že se opravdu jednalo o online komunikaci pouze v období voleb. 

 

Tab. 5.4: Charakteristika online komunální volební kampaně 

  škála průměr 

komunikační x informační  -2  -1   0   1   2 -1,78 

interaktivní x statická  -2  -1   0   1   2 1 

osobní x neosobní  -2  -1   0   1   2 1,78 

aktuální x neaktuální  -2  -1   0   1   2 1,33 

dlouhodobá x krátkodobá  -2  -1   0   1   2 1,12 

 

Členové skupinového rozhovoru během debaty došli k názoru, že komunikace 

přes sociální sítě je pro volební kampaň jednou ze stěžejních činností. Podle nich by 

měl mít lídr strany založený svůj profil na sociální síť Facebook a komunikovat tak se 

svými potencionálními voliči. Tento typ propagace v období voleb je nízkonákladový, 

neboť se nejedná o placenou formu reklamy, pokud si tak sám lídr nebo strana 

nezvolí. Dle respondentů by měla komunikace probíhat aktuálně na „zdi“, kterou má 

každý profil na Facebooku. Zde by měl lídr udávat aktuální informace o dění 

v kampani, popř. se věnovat své o sobě. Velice podstatné je pro tento typ 
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komunikace aktualizace. Podle respondentů by komunikace přes sociální síť bez 

aktuálních informací postrádala smysl. Dotázaní ze strany voličů považují za velice 

důležitou součást profilu na Facebooku také fotogalerii, která umožňuje, prohlížení 

fotografií z různých akcí, aniž by museli pročítat samotnou stránku. 

Co se týče webových stránek, které si většina politických stran nechává 

vytvořit na míru své volební kampaně, tzv. volební web, respondenti uvedli, že je 

dobrou formou komunikace spíše celé politické strany než samotného lídra. Ovšem 

také se domnívají, že volební web, na kterém lze zjistit vše potřebné o volbách, 

straně a jejím programu je v dnešní době nedílnou součástí volebních kampaní. 

Názory týkající se obsahu webových stránek se u účastníků rozhovoru liší. Voliči 

považují za podstatnou část webu volební program strany, informace o celé kampani, 

aktuality, fotografie nebo program plánovaných akcí. Pro Mladé konzervativce je 

naopak stěžejní vidět na volebním webu profil kandidáta a jeho názory 

na problematiku, která se objevuje v daných volbách. 

 

Volební web ODS 

 Prvotním záměrem ODS bylo uvést svůj volební web tak, aby na první pohled 

působil nevolebně. Je to sice paradox, ale tato prezentace měla voliče přimět k tomu, 

aby se zapojili do tvorby samotné volební kampaně. Jak respondenti uvedli, tak 

na ně opravdu web na první pohled nepůsobil jako volební, což účel splnilo. Zástupci 

voličů se domnívají, že se jedná spíše o webovou prezentaci města, než nějaké 

politické strany. Mladí konzervativci a politici uvedli ovšem fakt, že pokud se na web 

zaměříte důkladněji, můžete si všimnout ve slově „podstatné“ zvýrazněných písmen 

ODS. V této chvíli už je každému jasné, že jde o volební prezentaci Občanské 

demokratické strany. 

 Účastníci skupinového rozhovoru si myslí, že je tato prezentace dobrá forma 

jak se zapojit do diskuze o problematice města a zjistit tak, jak se k tomu staví daná 

politická strana. 

 Na otázku, zda by respondenti využili tento volební web jako prostředek 

pro komunikaci s kandidátem, většina uvedla, že by raději preferovala komunikaci 

přes sociální síť Facebook, která je osobnější. 

 Důvodem, proč se na tento web vrátit, by podle dotázaných byl pouze zájem 

o to, jak celá diskuze dále pokračuje. 
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Využití sociální sítě v kampani ODS 

 I přes to, že respondenti uvedli, že sociální síť Facebook je nejlepším 

prostředkem pro komunikaci s lídrem, tak by profil lídra ODS v Ostravě (Příloha 2, 

Obrázek 5) nesledovali. Je to dáno tím, že profilová stránka politika na první pohled 

vypadá neosobně a neaktualizovaně. Podle dotázaných tento profil postrádá 

osobnější komunikaci lídra, aktuální informace, které by se měly objevovat téměř 

denně, ale také malé množství fotografií. 

 Respondentům na tomto profilu také chybí více informací o samotném lídrovi, 

jeho názory a postoje na problematiku, zda se zapojuje do fungování města nebo 

jestli jeho strana podporuje nějakou charitativní organizaci. 

 

5.1.5 Zhodnocení osobnosti lídra komunální volební kampaně 

 

Z výsledků sémantického diferenciálu v tab. 5.5 je vidět, že respondenti 

nehodnotili osobnost lídra ostravské ODS příliš kladně. I přesto, že se jim zdál tento 

kandidát vzdělaný a spíše pohotový, našli na něm chyby. Jednalo se především o to, 

že svým výrazem na ně působil nevěrohodně, introvertně a ne příliš osobitě. 

 

Tab. 5.5: Charakteristika lídra komunální volební kampaně 

  škála průměr 

věrohodný x nevěrohodný  -2  -1   0   1   2 1,12 

osobitý x průměrný  -2  -1   0   1   2 1 

pohotový x zpomalený  -2  -1   0   1   2 -0,22 

vzdělaný x nevzdělaný  -2  -1   0   1   2 -0,78 

extrovert x introvert  -2  -1   0   1   2 1,12 

 

  

Ze skupinového rozhovoru potom dále vyplynulo, že vzhled lídra hraje 

pro volby důležitou roli. Respondenti se shodli na tom, že lídr strany musí na lidi 

působit příjemně a charismaticky. Podle skupiny voličů první dojem z osobnosti lídra 

udělá polovinu v rozhodování při volbách, tudíž by měl být charismatický a upravený. 

Co se týče vlastností lídra strany, dotázaní se shodli na tom, že je důležité, aby 

kandidát byl vzdělaný, vůdčí, přesvědčivý, na první pohled sympatický, ale také 

pokorný, aby nevzbuzoval zbytečnou aroganci. Osobní komunikace lídra volební 
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kampaně s občany na volebních mítincích je velice podstatnou složkou kampaně. 

Jednak je to člověk, který stranu do voleb reprezentuje a osobní komunikací může 

straně udělat obrázek pro občany. Tento typ komunikace také vyvolává v lidech 

pocit, že má lídr o lidi a danou problematiku zájem. Lídr se také může stát 

prostředníkem mezi volebním programem a voličem. Může tak člověku objasnit 

v programu to, co nepochopil. V otázce vzdělání lídra strany měli většinou všichni 

respondenti jasno. Lídr velké politické strany by měl mít určitě vysokoškolské 

vzdělání. Dále by pak měl disponovat všeobecnou vzdělaností tak, aby dokázal 

objasnit všechna témata, která se týkají jak volebního programu, tak postu, na který 

kandiduje. 

 

Osobnost lídra komunální volební kampaně ODS 

 Lídr ODS (Příloha 2, Obrázek 6), který vystupoval v komunální volební 

kampani ODS v Ostravě, byl stěžejní osobností této kampaně. Respondenti 

odpovídali na otázky ohledně jeho osobnosti a v této problematice se všichni 

shodovali. Na první pohled tento lídr působí nepřístupně a přísně. Na otázku, jestli by 

dotázaní tomuto lídrovi ve volbách důvěřovali, odpovídali vesměs záporně. Tento 

kandidát na respondenty působil nevěrohodně. Z tohoto důvodu by se ve volbách 

za tohoto lídra nikdo z účastníků nepostavil. Mimo jiné je odrazuje také vzhled 

kandidáta, který má vliv i na první dojem při setkání s ním. Část voličů a všichni 

z politiků i Mladých konzervativců měli s tímto lídrem osobní zkušenost. Většina 

uvedla, že je opravdu nepřístupný a příliš nekomunikativní. 
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66  NNáávvrrhhyy  aa  ddooppoorruuččeenníí  kkee  zzmměěnněě  kkoommuunnáállnníí  vvoolleebbnníí  

kkaammppaanněě  

 

Mé návrhy a doporučení ke komunální volební kampani ODS mají přímou 

souvislost se skupinovým rozhovorem, který na téma komunální volební kampaně 

proběhl. Jedná se o postoje a názory respondentů z řad politiků ODS, Mladých 

konzervativců a voličů z Ostravy. 

 

6.1 Doporučení ke komunální volební kampani ODS 

 

6.1.1 Návrhy a doporučení k mottu komunální volební kampaně ODS 

 

Z prvního bloku skupinového rozhovoru, který proběhl na téma „motto“ pro 

komunální volební kampaň vyplynulo, že motto ODS by mělo vyjadřovat postoje a 

názory strany na danou problematiku. Také by se mělo opírat o stěžejní témata, 

která jsou pro dané volby podstatné. V rámci komunálních voleb se řešila témata 

týkající se města Ostravy. Tato témata a následné zaměření strany pro komunální 

volby se podařilo vystihnout přesně. Strana zvolila témata, která jsou pro Ostravu 

velice důležité. Podrobněji se těmto tématům budu věnovat v návrzích a 

doporučeních k myšlence komunální volební kampaně. Motto, které ODS použila 

pro komunální volby v Ostravě 2010, znělo: „Co je podstatné?“ Tato myšlenka byla 

rozvinuta dál a nakonec vyústila ve volební program. Motto respondenti považují 

za aktuální a vyjadřující co je opravdu podstatné. Přesto, že podle respondentů bylo 

motto výstižné a přesvědčivé, považují ho za neideové. 

Co se týče motta následujících voleb, proto navrhuji, aby se drželo koncepce 

ideálů, což znamená, aby bylo zaměřeno na problematiku, kterou budoucí volby 

budou obsahovat. Ovšem nemělo by postrádat ideály strany, které jsou nedílnou 

součástí programu a fungování každé politické strany v českém politickém spektru. 

Strana by se při vytváření motta kampaně měla nejprve zamyslet nad tím, jak jsou 

témata voleb spjata s jejich ideály a na základě toho tvořit motto pro volební kampaň. 
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6.1.2 Návrhy a doporučení k myšlence komunální volební kampaně ODS 

 

Myšlenka každé volební kampaně je vždy přizpůsobena problematice, která 

dané volby provází. Pokud jde o komunální volby na Ostravsku, všechny 

z dotázaných respondentů napadala témata jako je životní prostředí, 

nezaměstnanost a kultura. Téma nezaměstnanosti je v tomto regionu ovšem velice 

problematické, tudíž se domnívám, že pro program pravicové strany nereálné, neboť 

by téma pohltilo všechna ostatní důležitá témata. Problematiku nezaměstnanosti 

však může ODS obsáhnout v podpoře malého a středního podnikání, čímž by byl 

podpořen trh pracovních příležitostí. Dalším tématem je sociální problematika 

ve městě. Podle respondentů byly oblasti, které si ODS zvolila pro svou kampaň 

(Příloha1, Obrázek 3) zvoleny správně, přestože neobsahovaly problematiku 

nezaměstnanosti. V okruhu Prosperující Ostrava se ODS lehce opírá 

i o problematiku podnikání v Ostravě. Toto téma bylo pro dotázané nejméně 

zajímavé, tudíž se domnívám, že by mohlo být alespoň z části nahrazeno něčím, co 

občany města více zajímá.  

To, že strana zvolila zapojení veřejnosti do tvorby volebního programu, bylo 

podle dotázaných velkým přínosem. Občané Ostravy znají nejlépe problematiku 

svého města, ve kterém žijí, tudíž mohou straně přinést užitečné informace 

pro tvorbu volebního programu. A to tak, aby byl program správně koncipován na 

míru každému obyvateli města. 

Občanské demokratické straně navrhuji pro tvorbu myšlenky a programu 

následující volební kampaně opět využít zapojení se občanů do vytváření. Dále se 

domnívám, že rozdělení pouze na tři stěžejní témata nemůže obsáhnout veškerou 

problematiku, která by občany zvoleného regionu zajímala. Proto doporučuji zavést 

pravidelné průzkumy témat mezi občany města. Stejně jako u motta volební 

kampaně se domnívám, že myšlenka by měla obsahovat jak stěžejní témata voleb, 

tak ideály strany. Myšlenka by v neposlední řadě měla obsahovat vizi strany, kterou 

dokážou jednotně sdělovat veřejnosti. Protože v posledních letech celostátní politika 

ovlivňuje politiku všech úrovní, domnívám se také, že by strana měla být jednotná 

v názorech a nevybočovat ze stanovených ideálů a přesvědčení. 
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6.1.3 Návrhy a doporučení k offline komunální volební kampani ODS 

 

Offline komunální volební kampaň ODS jsem při skupinovém rozhovoru 

rozdělila do tří částí. Nejdříve respondenti hodnotili dva volební billboardy a poté 

plakáty, které doprovázely kampaň. V analýze převládal názor, že se jednalo 

o snadno zapamatovatelnou kampaň, která byla velmi dobře barevně sladěna. Její 

nevýhodou bylo, že postrádala kreativitu a nebyla příliš viditelná na všech důležitých 

místech v Ostravě. Podstatou volebních materiálů je, podle respondentů, oslovení 

nerozhodných voličů. Obsahem volebních materiálů by mělo být logo strany a profil 

lídra. Barva zvolená na volebních materiálech by určitě měla korespondovat 

s barevným profilem strany. Vhodnou může být také kombinace s doplňkovou 

barvou, která bude korespondovat s původní barvou strany. 

První z uvedených billboardů (Příloha 2, Obrázek 1) působil na respondenty 

přesně tak, jak bylo stranou cíleno, tj. jako nevolební web zabývající se 

problematikou města. Problémem billboardu bylo, jak bylo zjištěno výzkumem, že 

příliš nenutí k návštěvě uvedených webových stránek, což bylo prvotním cílem. Proto 

ODS doporučuji, aby se zaměřila na to, jak správně oslovit občany, aby navštívili web 

a zapojili se do diskuze. První billboard doprovázel kampaň velice krátce, tudíž se 

domnívám, že i toto mohlo být příčinou nezájmu ze strany voličů. Jako návrh pro text 

na billboardu bych doplnila slovní spojení: „Co je pro vás v Ostravě podstatné?“ 

o spojení prozraďte nám. Slovní spojení na billboardu by tedy mohlo znít: „Prozraďte 

nám, co je pro vás v Ostravě podstatné?“ 

Druhý volební billboard ODS (Příloha 1, Obrázek 2) již obsahoval profil lídra, 

volební heslo a logo strany. Tudíž z něj bylo na první pohled jasné, že se o volební 

billboard jedná. Respondenti se ovšem shodli na tom, že barevná kombinace modré 

a zelené barvy byla zcela nevhodnou volbou. Mnoho občanů si daný billboard pletlo 

se stranou zelených apod. Tvář lídra na billboardu, pro jeho nepřirozenou grafickou 

úpravu působila na respondenty spíše negativně. Negativum také vidí v tom, že 

právě kvůli tomuto problému by nenavštívili webové stránky uvedené na billboardu. 

Proto straně doporučuji vyhnout se v grafických materiálech pro volební kampaň 

přílišné korektuře, která působí uměle a nevěrohodně. Mé doporučení k druhému 

volebnímu billboardu je oprostit se o kombinování tradičních barev ODS s jinou 

barvou, neboť může dojít k záměně se stranou jinou. ODS má díky své zvolené 
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modré barvě mnoho možností kombinovat a doplňovat. Modrá barva dává zároveň 

možnost využít jiné barvy tak, aby korespondovaly s barvou strany a neevokovaly ve 

voličích pocit, že se jedná o jinou stranu. 

Poslední hodnocenou oblastí offline kampaně byly plakáty, které byly použity 

ve volební kampani. Respondenti se o volebních plakátech vyjadřovali jako o 

mezníku mezi billboardem a letáčkem s volebním programem. Oponovali si 

především v názoru, zda je vhodné rozmístit plakáty po celém městě či nikoli. Pro 

polovinu dotázaných jde o dobrý nástroj pro upoutání na probíhající volby, pro druhé 

zase plakáty město hyzdí. Co se týče plakátů volební kampaně, doporučuji ODS je i 

nadále využívat pro propagaci ve volební kampani. Přesto však navrhuji, aby plakáty 

využila pouze na oficiálních místech, kde půjdou vidět, ale přesto nebudou lidi 

obtěžovat. Jedná se například o zaplacené trojnožky politické strany, nebo reklamní 

plochy u zastávek. Ostatní „černý výlep“ je dle mého názoru nepodstatný a spíše lidi 

odrazuje. 

 

6.1.4 Návrhy a doporučení k online komunální volební kampani ODS 

 

V dnešní době je online komunikace stěžejní pro všechny volební strany 

na české politické scéně. Respondenti se shodli na tom, že využití kombinace 

sociální sítě a volebního webu by se měla stát nedílnou součástí každé volební 

kampaně. Tuto stránku volební kampaně ovšem ODS, dle názoru dotázaných, hodně 

podcenila. Její online komunikace se stala statickou, neosobní, neaktuální 

a vztahovala se opravdu jen na období voleb. 

Komunikace na sociální síti prostřednictvím profilu lídra (Příloha 2, Obrázek 1) 

byla neaktualizovaná, neosobní a budila dojem, jakoby za lídra vyplňovali jeho profil 

ostatní. Obohacením tohoto profilu však byla fotogalerie s fotkami z kampaně. 

Pro komunikaci na Facebooku do příštích voleb straně doporučuji využít služeb 

odborníků na tento typ komunikace. Podstatné je ovšem také to, aby lídr opravdu 

sám komunikoval přes sociální síť se svými voliči a propagoval tím nejen sebe, ale 

celou stranu. V následujících letech se může tento druh komunikace stát stěžejní 

pro celou volební kampaň, která se o ni bude opírat. Stejně jako internet respektuje 

nové trendy, mělo by tomu tak být i v politickém marketingu. 
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Komunikace prostřednictvím volebního webu (Příloha 3, Obrázek 8), kterou 

ODS vedla během volební kampaně, byla dle respondentů dobře zvolenou formou, 

jak zapojit občany do tvorby volebního programu. Volební web by měl sloužit jako 

komunikační nástroj strany mezi stranou, nikoli lídrem a voličem. Pro následující 

volby doporučuji ODS vytvořit web, který by zapojil občany do tvorby volebního 

programu, stejně jako web pro komunální volby 2010. Doporučuji více se zaměřit na 

propagaci tohoto webu a aktuálnost informací. Navrhuji také na volební web začlenit 

různé ankety, které se budou opírat o aktuální témata daných voleb. Výsledky těchto 

anket může strana využít nejen pro tvorbu programu, ale také pro komunikaci s voliči 

samotnými. 

 

6.1.5 Návrhy a doporučení ke zvolené osobnosti lídra komunální volební 

kampaně ODS 

 

V poslední části hodnotili respondenti osobnost lídra ODS v komunální volební 

kampani. Podle dotázaných byla volba lídra ne příliš úspěšná. Lídr působil 

nevěrohodně, průměrně a příliš introvertně. Pozitiva tohoto lídra respondenti viděli 

v tom, že je pohotový a vzdělaný. Ti z dotázaných, kteří se s lídrem setkali 

na kampani, uvedli, že na ně působil přísně a nepřístupně. Kvůli přehnané grafické 

úpravě na billboardech vypadal lídr nepřirozeně, skoro jako loutka. Proto straně 

doporučuji, aby se při volbě budoucího lídra zaměřila na charizmatičtějšího 

kandidáta, který nepotřebuje přílišnou korekturu pro grafické materiály. Vzhled 

a komunikativnost lídra hraje v kontaktních kampaních velikou roli, proto navrhuji 

volbu takové osobnosti, která bude na voliče působit sympaticky a inteligentně. Určitě 

by neměli opomenout vzdělanost. Lídr pravicové strany by měl dosahovat 

vysokoškolského vzdělání. Doporučuji také komunikativní a pohotovou osobnost, 

která bude schopna adekvátně reagovat na dotazy voličů a médií. Lídr je jedním ze 

stěžejních prvků kampaně, tudíž by měl mít charisma a schopnosti přesvědčit voliče 

k volbě své strany. 
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77  ZZáávvěěrr  

 

Komunální volby, které proběhly na podzim 2010, přinesly na ostravskou 

politickou scénu mnoho zvratů. V Ostravě se objevily nově vznikající konkurenční 

strany, ale také nové parlamentní strany, které vytvořily konkurenci pro tehdy jedinou 

silnou pravicovou stranou v Česku, Občanskou demokratickou stranu. 

Volební kampaně jsou nedílnou součástí každých voleb a pro stranu 

příležitostí jak se dobře prezentovat před občany svého regionu. Příprava a realizace 

kampaně obnáší mnoho měsíců práce mnoha lidí. Mezi tyto lidi patří samotní 

kandidáti, dobrovolníci, ale také reklamní agentury tvořící „tvář“ celé kampaně. 

Všechny tyto složky musí být pevně spjaty, aby byla kampaň úspěšná. 

Cílem mé práce bylo hodnocení a analýza komunální volební kampaně ODS 

v Ostravě, která probíhala v období 15. – 16. 10. 2010. Ta byla hodnocena 

na několik částí. Jednalo se o oblasti, které jsou pro samotnou kampaň stěžejní. Šlo 

tedy o motto, myšlenku, offline kampaň, online kampaň a osobnost lídra.  Na základě 

výsledků tohoto hodnocení jsem pro stranu vytvořila návrhy a doporučení 

do nadcházejících voleb. 

Pro dosažení mého cíle jsem realizovala kvalitativní marketingový výzkum, 

techniku skupinového rozhovoru. Skupinový rozhovor proběhl s odstupem času tak, 

aby všichni z respondentů dokázali pohlížet na kampaň bez zaujetí. Výzkumu se 

účastnili zástupci politiků ODS, Mladých konzervativců, kteří se na kampani podíleli a 

voličů a to nejen pravicových, ale i levicových. 

Na základě realizace a výstupů ze skupinového rozhovoru jsem učinila mnoho 

návrhů a doporučení pro Občanskou demokratickou stranu. A to jednotlivě ke všem 

zmíněným oblastem. Výsledky výzkumu mi pomohly pochopit, jak voliči vnímají celou 

kampaň a volby v ČR, ale také jak tvůrci kampaně pohlíží na její realizaci.  

Doufám, že výstupy z mé bakalářské práce budou přínosem pro budoucí 

tvorbu volebních kampaní, aby strana dokázala lépe zacílit svou propagaci na 

konečného voliče. 
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PŘÍLOHA 1: Volební materiály ODS 

 

Obrázek 1: Billboard č.1 

 

Billboard č.1 

Tento billboard byl v kampani použit jako první. Jednalo se o propagaci 

webových stránek www.cojepodstatne.cz, které vedly voliče k zapojení se do 

kampaně. Na první pohled tento billboard nepůsobí volebně, což byl záměr strany. 

Billboard se objevoval v Ostravě v období letních prázdnin, červenec a srpen 2010. 

 

Obrázek 2: Billboard č.2 

 

 

Billboard č.2 

Tento billboard navazoval jak na předchozí billboard, tak na výsledky debat 

voličů a anket na webu www.cojepodstatne.cz. Billboard s profilem lídra byl vidět 

v Ostravě od začátku září až do konce kampaně. Variant billboardu bylo mnoho a 

každý měl vyznačovat jednu oblast, která je pro Ostravu podstatná. V několika 

http://www.cojepodstatne.cz/
http://www.cojepodstatne.cz/
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II 

případech se na billboardech objevil i Ing. Evžen Tošenovský, Ph.D., který tak 

vyjádřil svou podporu ODS v komunálních volbách.

 

Obrázek 3: Témata volební kampaně 

 

 

Životní prostředí 

Jako první stěžejní téma si strana zvolila životní prostředí. Toto téma je 

bezpochyby jedním z nejdůležitějších témat v Ostravě. V programu se rozebíralo 

nejen ovzduší, ale také např. revitalizace řeky Ostravice a vybudování klidových zón 

v centru Ostravy. Toto téma měl pod záštitou lídr kampaně Ing. Dalibor Madej. 

 

Vzdělání, kultura a sport 

Druhé z témat, které si strana vybrala pro volební kampaň, bylo vzdělání, 

kultura a sport. Toto téma rozebíralo v té době hodně diskutovaný fotbalový stadion 

v Ostravě, ale také např. to, jak se strana chce postavit k programu z projektu Hlavní 

město kultury 2015, ve kterém Ostrava bohužel neuspěla. Tuto oblast zaštiťoval Ing. 

Martin Štěpánek, Ph.D. 
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Prosperující Ostrava 

Posledním, neméně důležitým tématem byla prosperující Ostrava. Toto téma 

bylo chápáno v několika oblastech. Zabývalo se např. veřejnými financemi, pod 

veřejnou kontrolou, transparentností radnice, ale také např. investicemi do již 

zmíněných oblastí kultury, sportu a životního prostředí. Tento blok byl pod záštitou 

Ing. Tomáše Petříka. 
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Obrázek 4: Katalog s profily kandidátů 

 

Katalogy využívala ODS ve své komunální kampani. Katalog byl tvořen deseti 

stránkami s profily jednotlivých osobností ODS Ostrava. Odpovídali zde na otázky 

z politického a osobního života. Katalogy byly rozdávány na mítincích a měli 

propagovat všechny osobnosti kandidující na předních příčkách, aby si voliči udělali 

představu nejen o lídrovi strany, ale také o celém jeho týmu. 
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PŘÍLOHA 2: Osobnost lídra 

 

Obrázek 5: Facebookový profil lídra 

 

 

Tento profil lídr využíval pro komunikaci v kampani. Jedná se o jeho osobní 

profil, který využívá i nadále. Tuto formu komunikace ODS zvolila, protože sociální 

síť Facebook je v dnešní době stále více využívána všemi skupinami lidí, kteří by se 

mohli stát potencionálními voliči strany. Zde se mohli uživatelé Facebooku stát 

„přáteli“ Dalibora Madeje a tím náhlednou např. do fotogalerie z voleb nebo si přečíst 

informace o samotném lídrovi. Zeď sloužila ke zveřejňování aktuálních informací 

z kampaně. 
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Obrázek 6: Lídr 

 

 

Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora za životní prostředí reprezentoval 

ODS v komunálních volbách jako jednička neboli lídr. Jeho tvář jste mohli vidět 

na volebních materiálech ODS, billboardy počínaje a propagačními materiály konče. 

Dalibor Madej vystudoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Politice města se 

věnuje již dlouhou dobu, proto byl pro stranu vhodným kandidátem na primátora.
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PŘÍLOHA 3: Online kampaň 

 

Obrázek 7: Domovská stránka volebního webu 

 

 

Volební web ODS sloužil k propagaci strany, ale především ke komunikaci 

s voliči. V první fázi volební kampaně se jeho prostřednictvím mohli uživatelé a voliči 

zapojit do diskuze o svém městě. Tím mohli přispět k tvorbě volebního programu, 

který ODS chystala pro komunální volby. V druhé fázi pak webová prezentace 

sloužila k propagaci volebního programu a 3 stěžejních témat, které ODS zvolila jako 

hlavní pro svoji volební kampaň. 
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Obrázek 8: Domovská stránka webu ODS 

 

 

Tato webová prezentace slouží jako oficiální web ODS dlouhodobě. Zde 

můžete získat informace o fungování strany, o volbách nebo nakoupit v e-shopu. 

Jedná se o interaktivní prezentaci, která je obohacena videi z konferencí, kongresů 

a významných událostí ODS. Na tomto webu najdete také nejaktuálnější informace 

o fungování strany, organizační strukturu strany a můžete se zapojit jako 

podporovatel ODS. 
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PŘÍLOHA 4: Scénář Focus Group 

 

SSCCÉÉNNÁÁŘŘ  FFOOCCUUSS  GGRROOUUPP  

 

UVOLŇOVACÍ OTÁZKA 

1. Jak se dnes máte? 

 

1. Blok 

MOTTO          30 min. 

 

„Nejdříve bych chtěla znát váš názor na to, jak by mělo znít nebo co by mělo 

obsahovat motto ODS ve volební kampani.“ Přiblížím vám, co je motto: Motto 

může být heslo, citát nebo jiná sentence. V tomto případě je motto myšleno 

jako heslo pro komunální volební kampaň.“ 

 

„Nyní bych chtěla znát odpovědi na pár otázek:“ 

 

Otázky: 

1. Koho by mělo motto volební kampaně ODS oslovit? 

2. Co by takové motto mělo vyjadřovat? 

3. Navrhněte motto komunální volební kampaně ODS. 

 

„Ústřední motto kampaně bylo …“ (odhalení hesla) „Co je podstatné !!!“  

 

„Řekněme si tedy odpovědi na pár otázek.“ 

 

Otázky: 

1. Co se vám jako první vybaví, když se řekne „Co je podstatné“? 

2. Jaké pocity ve vás slovní spojení „Co je podstatné vyvolává“? 

3. Nutí vás heslo „Co je podstatné“ přemýšlet o tom, co je důležité pro vaše 

město? 

4. Myslíte si, že heslo „Co je podstatné“ působí, jakoby vám strana nutila svůj 

názor.
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5. Ano? Proč tak na vás působí? 

 

„Před sebou máte první sémantický diferenciál, prosím vyplňte jej na základě 

poznatků o mottu ODS.“ 

 

2. blok 

MYŠLENKA          30 min. 

 

„Nejprve by mne zajímalo, jaký je váš názor na to, jaká by měla být myšlenka volební 

kampaně pravicové politické strany. Nyní vám přiblížím jak je definována pravicová 

strana.“ Pravice se vyznačuje v zachovávání tradičních a kulturních hodnot a 

ideálů nebo jako zastánci soukromé kontroly výrobních prostředků. 

 

„Nyní bych se ráda zeptala na několik otázek“ 

 

Otázky: 

1. Když se řekne pravicová politická strana v ČR, která strana se vám vybaví? 

2. Který subjekt se vám vybaví v závislosti na pojmu „Komunální politika“? 

3. Jaká klíčová témata byste očekávali u ODS pro komunální volby? 

 

„Teď vás seznámím se základní myšlenkou a volebním programem komunální 

volební kampaně ODS Ostrava. 

 

„A ráda bych znala váš názor na myšlenku a volební program ODS.“ 

(Odhalení volebního programu ODS Ostrava) 

 

Otázky: 

1. Myslíte si, že tyto tři kategorie jsou pro Ostravu opravdu podstatné? 

2. Ano, proč si to myslíte? 

3. Ne, jaká témata by mohla být důležitější? 

4. Myslíte si, že by se voliči měli zapojit do tvorby volebního programu? 

5. Ano, proč si to myslíte? 
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6. Ne, proč si to myslíte? 

7. Na základě toho volebního programu, co by vás přimělo volit ODS? 

8. Jaká jiná zásadní témata by vás ještě přesvědčila k volbě ODS? 

9. Budete v dalších volbách volit ODS? 

 

„Před sebou máte druhý sémantický diferenciál, prosím vyplňte jej na základě 

poznatků o myšlence volební kampaně ODS.“ 

 

3. blok 

OFFLINE KAMPAŇ        30 min. 

 

„ Během volební kampaně každá strana využívá nejrozšířenější formu prezentace a 

tím je tzv.: offline kampaň. Nejdříve vás seznámím s tím, co offline kampaň 

obsahuje.“ Součástí offline volební kampaně jsou billboardy, plakáty, letáčky, 

mítinky a kontaktní kampaně s občany města. 

„V tomto bloku se zaměříme na tištěnou formu offline prezentace a tím jsou 

billboardy, plakáty a letáčky.“ 

 

 

„Nejdříve bych vás poprosila o návrhy toho, co by se mělo na propagačních 

materiálech ODS objevit.“ 

 

Otázky: 

1. Jaké základní prvky by měly být volebním billboardu ODS? 

2. Jaké sdělení by měl mít volební billboard? 

3. Pro jakou cílovou skupinu bude tento billboard určen? 

4. Měla by ODS využívat v kampani barvy, které si zvolila pro svou působnost? 

5. Ano? Proč by měli používat výhradně tyto barvy? 

6. Ne? Proč by měli používat i jiné barvy? 

7. Mají pro vás volební plakáty a letáčky nějaký význam? 

8. Co by mělo být na volebním letáčku ODS? 
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„Nyní si ukážeme billboardy a plakáty volební kampaně ODS Ostrava“ 

(Odhalení billboardu č.1) 

Otázky: 

1. Co vás napadne v první chvíli po shlédnutí billboardu? 

2. Působí na vás tento billboard jako volební? 

3. Navštívili byste internetovou adresu, která je uvedena na billboardu? 

 

„Přejdeme k dalšímu billboardu“ 

(Odhalení billboardu č. 2) 

 

4. Co vás napadne v první chvíli po zhlédnutí tohoto billboardu? 

5. Čeho se přesně podle vás tento billboard týká? 

6. Navštívili byste nyní uvedenou internetovou adresu? 

7. Přiměl by vás tento billboard volit ODS? 

 

„Nyní si ukážeme plakáty.“ 

(Odhalení plakátů) 

 

8. Myslíte si, že jsou informace na plakátu důležité? 

9. Ano, proč si to myslíte? 

10. Ne, co by měl volební plakát sdělovat? 

11.  Zastavili byste se a přečetli tento plakát, kdybyste jej viděli? 

12.  Ano, proč ano? 

13. Ne, proč ne? 

14. Přiměl by vás tento plakát volit ODS? 

 

„Před sebou máte třetí sémantický diferenciál, prosím vyplňte jej na základě 

poznatků o offline kampani ODS. 
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4. blok 

ONLINE KAMPAŇ         30 min. 

 

„ Volební kampaň ODS probíhala také prostřednictvím internetu. Kandidáti tvořili své 

profily na facebooku a také si strana nechala udělat volební webovou prezentaci. 

V druhé části tohoto bloku se zaměříme na online kampaň.“ Online kampaň 

obsahuje komunikaci prostřednictvím volební webové prezentace a 

komunikaci prostřednictvím sociální sítě. 

 

 

„Nejdříve bych vás poprosila o návrhy, jak by mohli kandidáti komunikovat 

prostřednictvím výše zmíněných prostředků.“ 

 

Otázky: 

1. Jakým způsobem by mohli využít facebook v komunikaci s voliči? 

2. Myslíte si, že pravidelná aktualizace profilů na sociálních sítích je důležitá? 

3. Ocenili byste fotogalerii z volební kampaně na profilu kandidáta? 

4. Jak by mohla strana nebo kandidát komunikovat prostřednictvím volebního 

webu? 

5. Co by mělo být obsahem takového volebního webu ODS? 

 

„Nyní se seznámíme s profily kandidátů na facebooku a volební webovou prezentací“ 

(Odhalení domovské stránky webu a profilu lídra) 

 

Otázky: 

1. Působí na vás webová prezentace jako volební web? 

2. Ano, z čeho tak soudíte? 

3. Ne, jak vám připadá? 

4. Zapojili byste se do diskuze o vašem městě, která na tomto webu probíhala? 

5. Využili byste tento web jako formu komunikace s lídry? 

6. Našli byste důvod proč se na tento web vrátit? 

 

„Nyní pár otázek k facebooku. 
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7. Sledovali byste facebookový profil lídra, abyste byli informováni o kampani? 

8. Myslíte si, že obsah profilu na facebooku byl dostatečný pro volební kampaň? 

9. Ano, proč si to myslíte? 

10. Ne, co vám na profilu chybí? 

11. Navrhněte varianty, jak by lídr mohl úspěšně komunikovat prostřednictvím 

svého profilu. 

 

„Před sebou máte čtvrtý sémantický diferenciál, prosím vyplňte jej na základě 

poznatků o online kampani ODS.“ 

 

5. blok 

OSOBNOST LÍDRA        15 min. 

 

„Osobnost lídra hraje ve všech volebních kampaních stěžejní roli. Definujme si pojem 

lídr.“ Lídr je osobnost, která vede politickou stranu ve volební kampani, 

kandiduje na čelní post ve volbách a je oficiální tváří kampaně. 

„V poslední části si představíme lídra kampaně a konkrétní osobnost ODS 

komunálních voleb 2010.“ 

 

 

„ Nejprve bych vás poprosila o názory na to, jaká by měla být osobnost lídra ve 

volební kampani“ 

 

Otázky: 

1. Myslíte si, že vzhled lídra hraje ve volbách roli? 

2. Ano, jak by měl lídr vypadat? 

3. Ne, proč na vzhledu nezáleží? 

4. Jaké by měl mít lídr vlastnosti? 

5. Měl by lídr komunikovat na mítincích s občany osobně? 

6. Ano, proč je to důležité? 

7. Ne, proč si to myslíte? 
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8. Myslíte si, že vzdělání je pro lídra podstatné? 

9. Ano, jaké by měl mít vzdělání? 

10. Ne, proč si to myslíte? 

11.  Navrhněte, jak by se měl lídr prezentovat před voliči. 

 

„Nyní se seznámíme s osobností lídra ODS v komunálních volbách 2010.“ 

(Odhalení osobnosti lídra) 

 

„Prosím o odpovědi na otázky o osobnosti lídra.“ 

 

Otázky: 

1. Jak na vás na první pohled lídr působí? 

2. Působí na vás věrohodně? 

3. Ano, čím na vás tak působí? 

4. Ne, proč ne? 

5. Vnímáte jej jako lídra politické strany, za jehož vize byste se postavili? 

6. Ano, co vás přesvědčuje? 

7. Ne, co vás odrazuje? 

8. Měli jste s tímto kandidátem osobní zkušenost? 

9. Byla pozitivní? 

10. Byla negativní? 

 

„Před sebou máte pátý sémantický diferenciál, prosím vyplňte jej na základě 

poznatků o lídrovi komunální volební kampaně ODS.“ 
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PŘÍLOHA 5: Sémantické diferenciály 

  

MMOOTTTTOO  

 
-2 -1 0 1 2 

 motivující 
     

demotivující 

aktuální 
     

neaktuální 

přesvědčivé 
     

nepřesvědčivé 

výstižné 
     

složité 

ideové 
     

neideové 

 

  

MMYYŠŠLLEENNKKAA  

 
-2 -1 0 1 2 

 přesvědčivá 
     

nepřesvědčivá 

s vizí 
     

bez vize 

reálná 
     

nereálná 

populistická 
     

nepopulistická 

zajímavá 
     

nezajímavá 

 

  

OOFFFFLLIINNEE  KKAAMMPPAAŇŇ  

 
-2 -1 0 1 2 

 barevně sladěná           barevně nesladěná 

kreativní           nudná 

viditelná           omezená 

s kandidáty           bez kandidátů 

zapamatovatelná           zapomenutelná 
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OONNLLIINNEE  KKAAMMPPAAŇŇ  

 
-2 -1 0 1 2 

 komunikační           informační 

interaktivní           statická 

osobní           neosobní 

aktuální           neaktuální 

dlouhodobá           krátkodobá 

 

  

LLÍÍDDRR  

 
-2 -1 0 1 2 

 věrohodný           nevěrohodný 

osobitý           průměrný 

pohotový           zpomalený 

vzdělaný           nevzdělaný 

extrovert           introvert 

 

 

Tyto sémantické diferenciály respondenti vyplňovali vždy po jednom bloku 

skupinového rozhovoru. Témata sémantických diferenciálů byla shodná s tématy 

jednotlivých bloků skupinového rozhovoru. Výstupy z těchto diferenciálů byly názory 

na to, jak působily jednotlivé části volební kampaně na respondenty.
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PŘÍLOHA 6: Výhody a omezení médií 

 

Tabulka 1: Výhody a omezení médií 

Médium Výhody Omezení 

Noviny 
Flexibilita, včasnost, pokrytí místního trhu, 
široce přijímané, vysoká věrohodnost 

Nízká životnost, špatná kvalita 
reprodukce, malá šance na předání 
média dalším čtenářům 

Televize 

Dobré pokrytí hromadného trhu, nízké 
náklady na jednoho zasaženého 
spotřebitele, kombinuje vizuální, zvukové a 
pohybové prvky, smyslově přitažlivá 

Vysoké absolutní náklady, vysoké 
zahlcení cizí reklamou, pomíjivá 
expozice, nižší selektivita v oblasti publika 

Rádio 
Dobře přijímáno na lokálním trhu, vysoká 
geografická a demografická selektivita, 
nízké náklady 

Pouze zvuková prezentace, nízká 
pozornost (medium poslouchané "na půl 
ucha"), pomíjivá expozice, roztříštěné 
publikum 

Časopisy 

Vysoká geografická a demografická 
selektivita, důvěryhodnost a prestiž, vysoká 
kvalita reprodukce, dlouhá životnost, dobrá 
šance, že bude médium předáno dalším 
čtenářům  

Dlouhá doba od zakoupení reklamy po 
realizaci, vysoké náklady, určitá míra 
zbytečné cirkulace, nulová garance 
pozice  

Direct mail 
Vysoká selektivita publika, flexibilita, žádná 
reklamní konkurence v rámci téhož media, 
umožňuje zaměřit se na konkrétní osoby 

Poměrně vysoké náklady na jednu 
expozici, image nevyžádané pošty 

Outdoorová 
reklama 

Flexibilita, opakovaná expozice, nízké 
náklady, nízká konkurence mezi sděleními, 
dobrá selektivita ohledně positioningu 

Nulová selektivita v oblasti publika, 
omezuje kreativitu 

Internet 
Vysoká selektivita, nízké náklady, 
bezprostřednost, interaktivní možnosti 

Malé, demograficky nerovnoměrně 
rozvrstvené publikum, poměrně nízký 
účinek, publikum kontroluje expozici 

 

Zdroj: KOTLER, P. 

 

Tabulka znázorňuje výhody a omezení médií, která mohou být využívána pro 

propagaci. V politickém marketingu jsou využívána jen média internet, outdoorová 

reklama, direct mail, časopisy a noviny. Televize a rádio politické strany využívají 

minimálně, nebo vůbec. 


