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1. Úvod
Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala kampaň jedné z českých
politických stran – Stranu práv občanů ZEMANOVCI, zkráceně SPOZ. Ta se roku
2010 v předvolebním boji o místa v Poslanecké sněmovně prezentovala zajímavou
kampaní, v níž svého předsedu, v Čechách známého politika Miloše Zemana, postavila
do čela kampaně v kulisách ještě známějšího československého seriálu - Třicet případů
majora Zemana. Spojení jména předsedy strany a seriálové postavy kriminálního
seriálu, který sledovalo několik generací, nebylo zajisté čistě náhodné. Na první pohled
totiž kampaň jasně prezentuje boj dobra na straně SPOZ se zlem v podání
konkurenčních politických stran.
Tato kampaň autorku práce oslovila ani ne tak svým vlastním volebním
programem, ale spíše o něco vyšší dávkou kreativity a nadsázkou, než je u kampaní
českých politických stran běžné. Téma bakalářské práce se zaměřuje nejen

na

marketingové zpracování celé kampaně, ale snaží se také analyzovat využití znaků a
znakových systémů v této konkrétní kampani a jaký vliv mohly mít tyto znakové
systémy na cílového voliče respektive, co mělo být i dle volebního programu strany
hlavním sdělením této kampaně.
Strana práv občanů ZEMANOVCI vznikla na podzim roku 2009 z iniciativy
Sdružení přátel Miloše Zemana, když se na pražském sjezdu pro tento krok vyslovily
více než dvě třetiny ze 400 účastníků [ČTK, 2009]. Svým zaměřením se strana řadí spíše
k levicovému směru, popřípadě středo-levicovému proudu. Jedním z hlavních důvodů
pro vznik strany, a podle stanov strany i základními programovými cíli, je rozšíření
pravomocí a práv občanů při volbě politických reprezentantů. Toho chtěla strana
dosáhnout především změnou některých volebních zákonů a podpořit tak například
zavedení přímé volby starostů a hejtmanů a zavedení obecného referenda [SPOZ, 2011].
Úpravami volebních zákonů chce strana dosáhnout snížení procenta preferenčních
hlasů z dnešních pěti na tři procenta tak, aby občané mohli snadněji měnit pořadí na
kandidátkách nebo zavedení principu panašování (možnost výběru z více kandidátek
současně) [SPOZ, 2011]. Zároveň se strana podle svých stanov hlásí k hodnotám
sociálně tržní ekonomiky a podporuje evropskou myšlenku spolupráce.
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V bakalářské práci bude nejprve představena celá kampaň SPOZ pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Představeny budou
jednak základní stanovy této politické strany, volební program a zároveň i cíle kampaně,
kterých se snažila strana pomocí své kampaně „30 příběhů Miloše Zemana“ ve
volebním boji dosáhnout.
Po detailním představení kampaně Strany práv občanů se autorka práce zaměří
také na analýzu nástrojů politického marketingu, zda a jak byly v této kampani využity,
a s pomocí marketingové analýzy se bude snažit o analýzu jejich potencionální
úspěšnosti. Do nástrojů

politického marketingu v případě této kampaně bude

pravděpodobně zasahovat i nárůst propagace v moderních médiích – tedy už nejen skrze
tisk, rozhlas a televizi, která v druhé polovině 20. století hrála podstatnou roli v rozvoji
politického marketingu, ale také možné využití internetu a sociálních sítí, které mají
v České republice stále větší oblibu a strana tak jejich prostřednictvím mohla ovlivnit i
například mladší voliče. Předpokladem pro provedení marketingové analýzy i v případě
volební kampaně je důvod, kdy politické subjekty přebírají z ekonomické teorie
marketingu stále další postupy do marketingu politického.[Jablonski, 2006:9]
Tyto postupy pomáhají politickým stranám nejen odhalit a charakterizovat
„politický trh“, ale stejně jako marketing cílí na své konkrétní cílové skupiny, tak i
politická kampaň může své aktivity směřovat na své potencionální voliče. Tedy i
v případě marketingové analýzy politické kampaně bude hlavní roli hrát zhodnocení
užitečnosti zvolených marketingových nástrojů.
marketing“

jedna

z autorek

Janik-Wisniowska:

Jak uvádí v knize „Politický
„Moderní

politický

marketing

v současnosti nevyžaduje ani tak vytvoření dobrého produktu, jenž má atraktivní cenu a
je přístupný cílovým odběratelům, jako především jeho efektivní propagaci, tedy
propagaci kandidáta, politické strany, případně politického programu.“ [Jablonski,
2009:123]
Další z důležitých částí bakalářské práce bude využití sémiotické analýzy pro
stanovení základních znaků a znakových systémů využívaných v kampani. Sémiotická
analýza zde slouží především k odkrývání významu mediovaných sdělení využitých
v kampani. [Trampota, Vojtěchovská, 2010:118]

Cílem analýzy pak bude odhalit

význam těchto prvků nejen na úrovni jejich explicitího zpracování, ale také v rovině
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skrytější, tedy symbolické [Trampota, Vojtěchovská, 2010:118]. Jak totiž uvádí ve své
knize “Metody výzkumu médií” autor Tomáš Trampota: ,,Sémiotická analýza vychází z
předpokladu, že veškerá komunikace – včetně informací, které nabízejí média – je
založena na výměně znaků.” [2010:118] A tyto znaky pak budou analyzovány
s ohledem na kulturní, politické, ale i historické okolnosti, které provázely v tomto
případě kampaně politických stran při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2010.
Na závěr práce se autorka zaměří také na porovnání kampaně SPOZ
s kampaněmi konkurenčních politických stran. Porovnávány budou především shodné
marketingové nástroje, ale zároveň také odlišný přístup a rozdílné znaky přístupu
k mediální kampani. Na základě tohoto závěrečného srovnání by mělo být do jisté míry
upozorněno na to, které postupy a marketingové kanály se ve volebních kampaních jeví
jako úspěšnější.
Všemi třemi analytickými částmi této práce se autorka bude snažit naplnit cíle
práce, tedy stanovit základní znaky a znakové systémy politické kampaně Strany práv
občanů a odpovědět na výzkumnou otázku, jak tyto znaky strana ve své kampani
využila a jaký vliv by mohly mít na cílového voliče.
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2. Volební kampaň
V této části bakalářské práce se autorka zaměří jednak na ucelené představení
celé politické kampaně Strany práv občanů ZEMANOVCŮ, tak jak ji strana
prezentovala v rámci předvolebního boje na jaře 2010. Součástí této části bakalářské
práce o volební kampani budou samozřejmě i analytické kapitoly. V nich se autorka
jednak zaměří na rozbor nástrojů politického marketingu využitých v této kampani a na
jejich úspěšnosti vzhledem k volebnímu výsledku. A dále pak především na
sémiotickou analýzu znaků využívaných v mediálních sděleních kampaně a především
na jejich symbolické vyznění. Součástí a třetím druhem analýzy bude také srovnání
kampaně SPOZ s kampaněmi ostatních politických stran a možné stanovení podobných
nebo naopak odlišných znaků.
Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem zkoumání této bakalářské práce a
výzkumné otázky je volební kampaň, konkrétně tedy volební kampaň SPOZ z roku
2010, je nutné nejprve tento předmět, tedy volební kampaň, teoreticky definovat.
Teprve poté budeme představovat konkrétní specifikace, kterých bylo využito v daném
předvolebním boji.
Volební kampaň je na jedné straně definována jako organizovaná snaha o
získání přízně a ovlivnění rozhodnutí ve skupině potencionálních voličů a zajištění
dostatečné podpory kandidující straně. Tím se volební kampaň velice přibližuje
marketingové strategii. [Bradová, 2005:21] Ve své knize ,,Od lokálních mítinků k
politickému marketingu” Eva Bradová parafrázuje Jana Spoustu a charakterizuje tuto
definici v dalších sedmi bodech podobnýh běžné reklamní kampani. Volební kampaň
má za cíl:
1. ,,Chtít vytvořit trh s novým typem zboží.
2. Chtít zvýšit povědomí o nabízené značce (tj. straně), pokud je nová či málo
známá.
3. Usilovat o zlepšení jejího hodnocení nebo image, a tím se ucházet o vyšší
podíl na trhu (tj. o vyšší preference).
4. Snažit se udržet dosavadní příznivce (podpořit jejich loajalitu ke straně).
5. Nabízet konkrétní výhody produktu (např. Konkrétní body programu).
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6. Usilovat o zhoršení image konkurence (kupř. Poukazováním na její slabosti),
aby vynikly vlastní přednosti.
7.

Snažit se přesvědčit váhajícího potencionálního zákazníka ke koupi (tj.

volbě). [2005:21]
A právě v České republice mívá volební kampaň a celkově využití politického
marketingu na voliče celkem zásadní vliv, jak uvádí podle mnohých výzkumů i Jan
Herzmann ze společnosti Factum invenio. [Weissová, 2006]
2.1 Seznámení s volební kampaní SPOZ v roce 2010
Strana práv občanů ZEMANOVCI představila svou kampaň na podporu
volebního úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny již v březnu 2010. Vzhledem
ke vzniku strany na podzim roku 2009 se jednalo o první kampaň tohoto politického
subjektu. Kampaň byla komunikována na mnoha marketingových kanálech, využita
byla i moderní média typu internetových stránek nebo sociálních sítí. Strana se snažila
kampaní propagovat především svůj volební program, jež například na svých oficiálních
webových stránkách nazývá ,,Program 300: POTŘEBA ZMĚNY”, který se zaměřuje
především na boj s korupcí, kriminalitou, nezaměstnaností, ekonomickou krizí a dalšími
[SPOZ, 2010] (více o volebním programu Strany práv občanů v kapitole 2.1.1. Stanovy
strany a cíle kampaně).
Hlavní propagací kampaně Strany práv občanů ZEMANOVCI, bylo několik
vizuálů dávající dohromady tzv. ,,30 příběhů Miloše Zemana”. Kampaň se v názvu
jasně inspirovala československým seriálem ,,Třicet případů majora Zemana”
natočeným v letech 1974 – 1979, jehož děj se ale odehrává již od roku 1945. Seriál
tehdy režíroval Jiří Sequens, který stál i za sériemi Hříšní lidé města pražského a filmy
jako Partie krásného dragouna nebo Vražda v hotelu Excelsior. Nesmrtelnou se ale
postava majora Zemana stala především díky hereckému zpracování Vladimíra Brabce.
Seriál si ovšem díky svému zaměření, ale i důvodu vzniku (při příležitosti výročí vzniku
STB)

vysloužil

nálepku

propagandistického

seriálu,

neboť

oslavoval

práci

bezpečnostního sboru a snažil se kompromitovat odpůrce režimu. Každopádně hlavní
náplň seriálu, upustíme-li od stínu propagandy, parafrázovala boj dobra se zlem a
majora Zemana stavěla do pozice bojovníka za bezpečí občanů a dobrou věc.

7
Kampaň ZEMANOVCŮ tedy do jisté míry převzala název a vyznění televizní
série (i když s myšlenkou propagandy by se strana pravděpodobně spojovat nechtěla),
pravděpodobně ale spoléhala na známost mezi generacemi narozenými v době
socialismu, ale díky jisté proslulosti i na známost u generace o něco mladší. Do čela
kampaně SPOZ postavila svého předsedu Miloše Zemana, který dříve v letech 1998 –
2002 vykonával post předsedy vlády České republiky a v české politice je velmi
významnou a výraznou osobností.
Avšak zavádějícím názvem a upozorněním ,,Volte díl 13” (13 bylo číslo
volebního lístku kandidátky SPOZ) podobnost s normalizačním seriálem v této kampani
končí. U filmové a seriálové tématiky, ale vizualizace klíčových otázek kampaně a
jejího hlavního lídra zůstala.
Celkově strana prezentuje svou kampaň na svých webových stránkách jako:
,,Miloš Zeman v akční sérii příběhů z prostředí politických intrik, korupce a krizí
středního věku. Čelí nejen různým nástrahám a padouchům, ale řeší ekonomické a
společenské problémy naší země.” [SPOZ, 2010]
V duchu tohoto úvodu pak marketingové oddělení strany zpracovalo podobu
Miloše Zemana do několika vizuálů, které měly buď navazovat na filmové hity nebo na
otázky programu Strany práv občanů. Podoba kampaně se tak stylizovala do podoby
např. Mladé pušky (kde je Miloš Zeman zachycen se svými stranickými kolegy alias
mladými následovníky), Růží na Zemana, J.P. Mimozemšťan (pravděpodobně narážka
na předsedu konkurenční ČSSD Jiřího Paroubka a zárověň paralela se sci-fi filmem E.T.
Mimozemšťan), S.T.E.M. (parafráze na akční film S.W.A.T. a zároveň odkaz na STEM
– Středisko empirických výzkumů) a také vizuál Highlander, kde je Miloš Zeman
zachycen s mečem a s jednou polovinou obličeje namalovanou modře.
Tento vizuál jednak odkazoval na americko-britský film z 80. let, pomalovaná
tvář Miloše Zemana by na druhou stranu mohla připomínat i podobu herce Mela
Gibsona ve filmu Statečné srdce [Kopecký, 2010]. Oba odkazy jasně připodobňují
Miloše Zemana ke známým hrdinům a bojovníkům. Některé vizuály také navazovaly na
problémy, se kterými chtěla politická strana bojovat. Vznikla tak například podoba
Miloše Zemana napůl zastrčeného v dopisní obálce s názvem ,,Neúplatný” (stejně tak
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název mohl odkazovat i k filmu Neúplatní o boji proti gangesterům v čele s Al
Caponem) a zdůrazňující tak boj strany s korupcí. V jiném vizuálu Miloš Zeman
vystoupí s názvem ,,Kartářka a dobrodruh” nebo v psycho-thrilleru ,,Studna”, v příběhu
,,Pomáhat a zachránit” je pak Miloše Zeman znázorněn s andělskými křídly.
Každý z vizuálů byl doplněn i vábivým sloganem ,,Strhující podívaná, která
Vám odhalí cestu z krize. Již brzy ve Vašich domácnostech!” [SPOZ, 2010] a
doplňujícím textem, který napovídal v jakém boji a proti komu se hlavní hrdina
kampaně Miloš Zeman postaví tentokrát. Obsah příběhů se stejně jako celé vizuály
často vázal na současné problémy České republiky, proti kterým chce strana bojovat. V
mnohých případech se snaží mírně poukazovat na chyby svých předchůdců nebo
konkurentů.
Jednalo se například o:
,,Zkušený Miloš Zeman získává do svého týmu dva mladé spolupracovníky.
Vladimír ”Krasoň” Honig a Radek “Drsoň” Augustin se rychle zapojují do případů
řešení systémových chyb v řízení země. Jejich hlavním úkolem je vrátit práva na stranu
občanů a konečně změnit politiku.”
(vizuál kampaně s názvem Mladé pušky)
,,Miloš Zeman odhalil identitu mimozemského tvora, který chtěl vytvořit koalici s
Marťany. Když byl J.P. Mimozenštan odhalen, začal fňukat, že chce domů.”
(vizuál s názvem J.P.Mimozemšťan)
,,Zkoušela to celá řada chlápků. Chlápci s gulema i bez gulí, chlápci s mozkem i
bezmozkem, chlápci s igelitkama od Strýčka Příhody i chlápci s pytlíkama. Padaly rány.
Miloš Zeman sestupuje z Vysočiny všechny trošku srovnat.”
(vizuál s názvem Pomáhat a zachránit)
,,Miloš Zeman se vrací v nové akční sérii příběhů z prostředí politických intrik,
korupce a krizí středního věku. Sledujte, jak si náš nezkorumpovatelný hrdina povede v
konfrontaci s protřelými bandity všeho druhu. Už brzy.”
(vizuál kampaně s názvem Neúplatný)
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,,V tomto díle Vás čeká nemilosrdná bitva mezi dobrem a zlem. Miloš Zeman
musí čelit masivnímu útoku na svou osobu a zatímco se náš hrdina snaží ukázat lidem
cestu z krize, někdo nastraží v jeho hotelovém pokoji růži s otrávenými trny.”
(vizuál kampaně s názvem Růží na Zemana)
[SPOZ, 2010]
Strana navíc při stylizaci svých billboardů do podoby filmových plakátů
dodržela veškeré konvence a vždy uvedla, kdo film režíruje nebo kdo obsadil hlavní
roli. Nasnadě bylo, že se těchto rolí ujal jednak představitel kampaně Miloš Zeman, ale i
občané České republiky, kterým byla výzva směřována.

2.1.1 Stanovy strany, volební program a cíle kampaně
Podle zakládajících stanov Strany práv občanů

hlavním cílem strany je

především rozšíření práv občanů při výběru svých zákonodárných i místních zástupců.
Strana se tak zasazuje především o zavedení přímé volby nejen Prezidenta republiky,
ale i hejtmanů krajů a starostů obcí. V rámci svých programových cílů chce strana
zároveň dosáhnout i zavedení obecného referenda.
Svůj volební program, se kterým se snažila Strana Práv Občanů uspět i ve
volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 nazvala „Program 300: POTŘEBA
ZMĚNY“. Strana veřejnosti tak předložila svůj plán navrhovaných akcí pro prvních 300
dní nové vlády. V něm strana reagovala především na nejvíce alarmující záležitosti a
problémy životní situace v České republice, jako korupční aféry, nezaměstnanost,
narůstající kriminalitu, ekonomickou krizi, sociální zabezpečení občanů, ale i například
otázky zahraniční politiky.
Hned na začátku svého programu strana jasně požaduje změnu stávajícího stavu:
,,Není na světě taková země, jakou je naše Česká republika. Téměř čtvrt století
po revoluci v roce 1989 však Česká republika opět potřebuje zásadní změnu. Změnu,
která odstaví od moci nejráznější korupčníky, tuneláře, lidi morálně i věcně
nekompetentní, (...). Změnu, která učiní ulice bezpečné a změní stát z charity pro
nepřizpůsobivé na pomocníka v nouzi. Změnu, která přinese práci všem, kdo pracovat
chtějí. Změnu, která vrátí ekonomice dynamiku (...) . Změnu, která bude znamenat
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bezproblémové zajištění práva na vzdělání, bezplatnou zdravotní péči i jistotu ve stáří.
Změnu, která ze zahraniční politiky, (...) učiní obhájce národních zájmů. “
[SPOZ, 2010]
Řešením potřeby změny, tak jak ji deklaruje SPOZ, má být právě Program 300.
Zde strana ve čtyřech základních článcích navrhuje změny, které by mohly danou
situaci v České republice využitím těch správných kroků vyřešit.
Například v prvním článku ,,Demokracie a právní stát” strana kritizuje sklon ke
korupci u většiny úředníků a nadvládu politických stran nad občanem, který při volbě
svých zástupců nemůže sám zvolit pořadí na kandidátce strany. Strana chce tento
problém řešit například zavedením kodexu mravního úředníka a prováděním politiky,
při níž budou na ústavní činitele i úředníky kladeny vyšší nároky, jak z hlediska
striktního dodržování zákonů, tak i morálky [SPOZ, 2010]. V tomto článku strana
zároveň deklaruje i snahu podpořit prvky přímé demokracie a vznáší požadavek na
zavedení obecného referenda i přímou volbu prezidenta. Změny strana podle svého
programu chystá i v policejním sboru a v oblasti justice.
V rámci druhého článku programu s názvem ,,Ekonomika” řeší strana jednak
využití hospodářství především pro blaho obyvatel, ale varuje například před přílišnou
zátěží nezaměstnanosti. Jako řešení ekonomické krize strana vidí zvýšení podílu
investic, ale i pokračování spolupráce v rámci evropského společenství.
Ve třetím článku ,,Kvalita života” strana deklaruje především plánované
změny v oblasti zdravotnictví, kultury, školství a sociálního státu. Strana zároveň
slibuje, že ,,cílem politických reforem, ekonomické politiky i zajištění bezpečnosti, je
zvyšování kvality života obyvatel České republiky” [SPOZ, 2010].
Čtvrtý a poslední článek ,,Česko ve světě” se týká postavení České republiky v
mezinárodních vztazích. Zde strana SPOZ prosazuje jasné stanovení ,,národního zájmu,
ze které by byla odvozena racionální zahraničněpolitická koncepce a vojenská
strategie” [SPOZ, 2010].
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2.2 Aplikace politického marketingu v kampani
Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, Strana práv občanů musela ve své
kampani aktivně pracovat s poznatky politického marketingu, aby tak dosáhla svých
cílů. Na poli demokratického volebního boje se totiž i politické strany mění
v konkurenční subjekty, které se snaží ovlivnit svou cílovou skupinu, respektive
koncového voliče. Na voliče je v období před konáním voleb vyvíjen tlak skrze
politickou kampaň, která se snaží svými argumenty občany České republiky nad 18 let
přesvědčit o prospěšnosti strany. Cílem politických kampaní je podobně jako v
komerčním marketingu oslovení voliče a jeho následná přízeň, tedy volba dané politické
strany. A stejně tak, jako se velké obchodní subjekty orientují především na zisk, pokud
možno co největší, cílem politických stran a jejich kampaní je zisk dostatečných hlasů
voličů, v případě voleb do poslanecké sněmovny tedy minimálně 5% všech hlasů.
Úspěšnost kampaně se následně určuje právě podle výsledného zisku hlasů.
Eva Matušková ve své knize Politický marketing a české politické strany
shrnuje, že dobrou kampaň tvoří především silný a zajímavý příběh, který mezi stranou
a cílovým voličem vytvoří pouto, potažmo i vztah [2010, 13]. Pokud se v rámci
politické kampaně podaří něco podobného vytvořit, může voliče oslovit natolik, že „ho
přiměje odevzdat hlas s pocitem, že aktivně něco mění a zapojuje se do něčeho
mimořádného“ [Matušková 2010, 13]. I proto by se měl příběh, na kterém je politická
kampaň postavena dotýkat klíčových témat, která jsou pro voliče důležitá, zajímají ho a
která jsou mu blízká. Nehledě na to, že sdělení kampaně musí být pro voliče především
srozumitelné, aby se s ním mohl ztotožnit.
V případě SPOZ byla snaha o vytvoření příběhu v kampani evidentní, což by
mohlo do jisté míry činit kampaň úspěšnou. Tedy v případě, že se s ní některý z voličů
ztotožnil.
Hlavním poutačem celé kampaně Strany práv občanů byla jednoznačně postava
Miloše Zemana. Pan Zeman je v České republice dozajista známý politik, bývalý
premiér a zároveň postava proslulá svou náklonností k přírodě na Vysočině. Tohoto,
dalo by se říct celkem sympatického politika postaršího věku, který nepůsobí zrovna
chrabrým dojmem udatného rytíře, postavila kampaň do světla bojovníka za práva
občanů, zachránce od zlovůle chamtivých politiků a drsného hlídače demokracie. Už
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originální zpracování tématu kampaně, které pracuje s vtipem i nadsázkou, které se
propůjčil i sám Miloš Zeman může u mnohých voličů budit sympatie. U některých
voličů naopak může působit i negativním dojmem.
Stejně tak strana středo-levicového proudu spojila kampaň se socialistickým
seriálem, který proslul napříč generacemi. Ať už tímto spojením chtěla odkazovat na
socialistickou minulost nebo propojit příběh Miloše Zemana se seriálovým Majorem
Zemanem, taktéž bojovníkem za spravedlnost, či pouze využívala slovní hříčky
televizní postavy v kontextu vizuálů jako filmových plakátů, nebylo pro cílovou
skupinu českých voličů toto spojení úplně bezpředmětné.
Dle těchto konotací, ze kterých se kampaň skládala, můžeme odhadovat, že
cílem bylo oslovit především voliče nad 35 – 40 let, kteří se aktivně zajímají o
současnou společenskou situaci, jak politickou, tak ekonomickou. Strana například
vůbec neupozorňuje na sociální situaci nebo na výši důchodů, což znamená, že její
voliči budou ještě v produktivním věku, kdy se chtějí do politického dění zapojovat a
zajímají je možnosti, jakým způsobem mohou současnou politiku ovlivnit. Spojení se
seriálovou postavou by mělo působit na voliče, kteří tento seriál sledovali v nižším
věku, kdy je postava kladného hrdiny mohla oslovit. Zároveň si dobře pamatují roli
Miloše Zemana na české politické scéně. Zvolení narativní linie „boje dobra se zlem“,
navíc zasazený do aktuálních problémů české společnosti a politiky, jako je korupce a
ekonomická krize, můžeme považovat za víceméně dobrý tah, který by mohl oslovit i
potencionálně větší voličskou základnu.
Nejen příběh, ale i samotné zpracování kampaně nám může vypovědět více o
voličích, na které se stranu snažila cílit. Jak bylo uvedeno v představení kampaně SPOZ,
strana využívala několik výrazných grafických vizuálů, které měly připomínat
upoutávku na nový akční film, a tématicky se přibližovat některému z aktuálních
problémů české politiky, pro které má Miloš Zeman řešení.
Janik- Wiszniowska v kapitole o politické reklamě poukazuje na to, že jednou
z nejdůležitějších zbraní při tvorbě vizuální reklamy je prostorové vnímání a rozlišování
barev. Správná kombinace barev, symbolů a kompozice sdělení nemá za účel pouze

13
upoutat pozornost, ale zároveň i vytvoření specifické indentity, jejíž pomocí je
prezentován volební program. [Jablonski, 2006:124]
Podíváme-li se na vizuály SPOZ je jasné, že na základě použitého písma i
využití teplých a sytých barev, které podle Janik-Wiszniowské působí především na
mladé aktivní lidi [Jablonski, 2006:126], strana chtěla jednoznačně zaujmout i
potencionální mladší voliče. Ti jednak ocení akční vyznění kampaně a řešení problémů,
zároveň i dynamičnost celého zpracování kampaně. A stejně jako skupina voličů nad 35
let, které jsme si charakterizovali jako cílové na základě konotace s Majorem Zemanem
a příběhem o boji dobra se zlem, tak obě tyto skupiny budou mít pravděpodobně zájem
na podílení se v politice a rozšíření jejich pravomocí, tak jak jim to slibuje program
Strany práv občanů.
Na druhé straně použití výrazného vizuálu a velkého množství akčních prvků
přispělo do jisté míry i k nepřehlednosti kampaně. I když je spojení kampaně Miloše
Zemana a seriálu o majoru Zemanovi nápadné, nemusí být každému voliči na první
pohled jasné, jaký má mít v kampani význam. Respektive spojitost pozitivních
vlastností a boje dobra se zlem za práva občanů nejsou viditelná úplně na první pohled.
Navíc v každém vizuálu Miloš Zeman bojuje za některý z problémů české politické
scény. Ale problém, který řeší je zmíněn spíše jen v náznaku. Širší vhled do
problematiky nám dává až doprovodný text, který je ale menším fontem a u kterého se
musí člověk zastavit, přistoupit blíž, aby ho přečetl a nakonec se ještě zamyslel, za co
Miloš Zeman v konkrétním případě zrovna bojuje. Což je v dnešní době až příliš velké
množství úkonů pro člověka, který pouze míjí jeden z volebních plakátů. A proto je
možné, že i přes svůj vtip a nadsázku nemusí díky své složitosti kampaň velké množství
voličů vůbec oslovit.
Stejně tak výrazný a poněkud složitý font může být pro někoho příliš
komplikovaný na přečtení a množství prvků, na které by měla být zaměřena pozornost
voliče, působí až zmateně.
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2.3 Analýza použitých znaků a znakových systémů
Pro další analýzu politické kampaně bude nutné využít poznatků sémiotiky. Jak
uvádí Jarmila Doubravová: „Sémiotika se zabývá znakem jako skutečností, která
zastupuje jinou skutečnost.“ [2002:28]
K analýze jednotlivých znaků, které byly použity ve volební kampani Strany
práv občanů, musíme tedy využít tu část sémiotiky, která nám pomůže odhalit význam
sdělení v kampani. Pomocí sémiotické analýzy budeme zkoumat nejen vizuální, ale do
jisté míry i sdělení lingvistická.
Tomáš Trampota navíc připomíná: „Předmětem zájmu sémiotické analýzy je
především odkrývání významů mediovaných sdělení. Analyzuje tak prvky, ze kterých je
sdělení (…) složeno, a pomáhá odpovědět na otázku, jaký význam mohou mít tyto prvky
(…) nejen na úrovni jejich explicitního zpracování, ale zejména na skryté rovině
symbolické.“ [2010:118]
V této části je tedy důležité, zkoumat, jaká sdělení nám byla pomocí volební
kampaně předkládána. Jaký byl jejich jednak explicitní, na první pohled zjevný význam
a sdělovací záměr, a na druhé straně, co tato sdělení skrývala v rovině symbolické a ne
natolik zjevné.
Jednotlivé znaky kampaně mohou proměňovat svůj význam na základě vztahů,
které nabývají se svým významovým obrazem. Můžeme tedy mluvit o základní funkci
znaků jako označovaných (daný pojem) a označujících (existující význam, akustický
obraz) [Doubravová, 2002:46]. Pro naši analýzu politické kampaně však bude mnohem
zásadnější další rozšíření významu pojmu a to v jeho obsahové a asociační rovině.
Zde budeme využívat teorii Louise Hjemsleva, který rozdělil sémiotiku na denotativní,
která

se

zabývá

pojmem

a

jeho

obsahem,

a

konotativní,

která

zkoumá

pravděpodobnostní význam znaku, tedy to, co si pod daným znakem představíme.
[Doubravová, 2002:48]
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V analýze kampaně tedy bude stěžejní analyzovat jednotlivé znaky vizuálů a
přiřadit jim jejich nejen denotativní význam, ale i význam konotativní, který se bude
odvíjet od specifických kulturních a společenských aspektů České republiky.
Jednotlivé znaky kampaně by tedy měly být podobně pochopitelné pro určitou
skupinu lidí, která sdílí specifické kulturní a společenské předpoklady. Například
znalost socialistického seriálu 30 případů majora Zemana.
Kampaň navíc vytrvale pracuje s intertextualním zpracováním velké části svých
textů, názvů apod. Jednotlivými prvky se tak snaží odkazovat a citovat známé texty,
příběhy nebo i názvy seriálů či filmů.
Cílém sémiotické analýzy v této práci tedy bude vyložení celého sdělení
kampaně s ohledem na kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti.
[Trampota, 2010:120] Bude tedy důležité do analýzy zařadit i fakt, že se jedná o čistě
politickou kampaň s cílem přesvědčit voliče a získat jejich náklonnost. Zároveň budou
jednotlivé znaky pravděpodobně odkazovat k současné politické situaci a sociálním
problémům, které by mohly případného voliče zaujmout. Některé znaky použité v
kampani by mohly také odkazovat na nedostatky a špatná rozhodnutí jiných politických
stran a zároveň vyzdvihovat přednosti Strany práv občanů vzhledem k jejich
politickému programu.
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2.3.1 Analýza vizuálů kampaně
Vizuál J.P. Mimozemšťan:
Hlavním znakem tohoto vizuálu je spojení
jednoho z příběhu Miloše Zemana a sci-fi filmu
E.T. Mimozemšťan. Avšak na základě znalosti
politické

situace

v České

republice

a

historických souvislostí se za vizuálem skrývá
mnohem podstatnější sdělení. Jednotlivé znaky
a jejich evidentní i skryté sdělení budou
rozebrány postupně.
Úplně v horní části vizuálu je stejně jako na
ostatních

plakátech

upoutávka

na

celou

kampaň: „Strhující podívaná, která Vám odhalí
cestu

z krize.

Již

brzy

ve

vašich

domácnostech.“. Věta se zjevně snaží doplnit
zpracování kampaně jako filmového plakátu.
Proto slovním spojením „strhující podívaná“ nebo „již brzy“ napodobuje klišé
filmových upoutávek. Vedle toho spojení „odhalí Vám cestu z krize“ nemá sloužit
pouze, coby popis obsahu filmu, ale také jako upozornění pro občany, že v době
ekonomické krize je to právě strana Miloše Zemana, která dokáže danou společenskou a
ekonomickou situaci vyřešit. Navíc určení „ve vašich domácnostech“ nenapodobuje
často využívanou větu filmového průmyslu „ve vašich kinech“, ale odkazuje voličům
sdělení, že volební výsledky se týkají všech občanů i jejich domácností, popřípadě
domácí ekonomické situace.
V dolní části vizuálu je nejvýraznější hlavní nadpis, který je využíván ve všech
zpracováních kampaně a který dal zároveň směr i název celé volební kampani Strany
práv občanů – Zemanovců: „30 příběhů Miloše Zemana“. Přestože by se mohlo jednat o
náhodu nebo shodu okolností, hlavní název kampaně voliči doslova podvědomě
připomene zmiňovaný seriál „30 případů majora Zemana“. Zde je zároveň důkaz
důležitosti kulturních a společenských souvislostí, které vytváří symbolickou rovinu
sdělení. V případě, že by byla kampaň vystavena před voličem, který nezná kulturní
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prostředí České republiky, popřípadě se nesetkal s proslulým kriminalistickým seriálem,
nebo kdyby pouze nevěděl, o co se v seriálu jedná, pak by toto sdělení nemělo žádný
hlubší význam, respektive význam by zůstal takovému voliči skrytý. Naopak člověk,
který seriál o majoru Zemanovi zná se podobnost mezi příběhy Miloše Zemana a
případy majora Zemana vybaví. A spolu s asociací názvu autoři kampaně
pravděpodobně spoléhali i na asociaci obsahovou tedy, že Miloš Zeman je do jisté míry
novodobým majorem Zemanem - inteligentním a čestným bojovníkem za práva a
spravedlnost občanů. A stejně jako se major Zeman vždy vypořádal s protivníky a
kriminálními živly, kteří ohrožovali bezpečnost občanů, tak i Miloš Zeman je připraven
vyřešit problémy české politické scény, které ohrožují občany České republiky. Pro
zpracování názvu kampaně je využit celkem složitý font a výrazná, v tomto případě
oranžová barva. Moderní a graficky dynamický font měl pravděpodobně za účel
ozvláštnit kampaň a přiblížit ji také mladším voličům. Stejný důvod má i výrazná barva.
Zvolení oranžové pro konkrétní podobu vizuálu s příběhem o J.P. Mimozemšťanovi
může navíc odkazovat na konkurenční levicovou stranu ČSSD, která je oranžovou
barvou často symbolizována.
Dalším výrazným prvkem vizuálu kampaně je portrét Miloše Zemana.
Zobrazování hlavních představitelů strany nebo hlavních kandidátů na volebních
plakátech nebo billboardech je celkem běžná věc. Strany se tak snaží personifikovat
stranu pomocí jedné výrazné osoby, se kterou mohou voliči sdílet své sympatie nebo
antipatie. V případě Strany práv občanů - Zemanovců je postava Miloše Zemana více
než jen obraz předsedy strany. Napovídá tomu již název celého politického uskupení a
jak také víme, způsob vzniku strany, která byla založena skupinou příznivců a přátel
tohoto českého politika. Použití fotografie Miloše Zemana jako jednoho ze znaků
volební kampaně symbolizuje na jedné straně předsedu politické strany stejně jako u
dalších kampaní politických stran. Na druhé straně využití jeho osobnosti v rovině
symbolické nám evokuje veškeré vlastnosti, které si s jeho osobou a jeho působením ve
veřejné sféře můžeme spojovat. Ať už to jsou vlastnosti kladné nebo záporné. I když
strana chtěla spíše poukazovat na pozitivní vlastnosti a jeho známost v českém
prostředí. Opět, pokud by se s vizuálem setkal někdo neznalý české politické scény a
její historie z 90. let, pak by pro něj vizuál s fotografií pana Miloše Zemana nemusel být
natolik silný nebo zajímavý.
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Na každém vizuálu se můžeme navíc setkat s pobídkou: „Volte díl 13“. Zde se
tvůrci kampaně drželi opět filmové a seriálové tématiky, když volební číslo strany
nazvali dílem. Navíc oslovení „Volte“ je jasným apelem, pro přidělení hlasu Straně práv
občanů.
Každý vizuál kampaně SPOZ je specifickým konkrétním příběhem, který hlavní
hrdina kampaně – Miloš Zeman, prožívá a který řeší pro občany České republiky.
V tomto případě se jedna o příběh pod názvem „J.P. Mimozemšťan“. Název dílu je
uveden pod hlavním názvem kampaně ve stejném fontu jako je hlavní nadpis, ale menší
velikostí. Spolu s doplňující grafikou vizuálu, kde se za záře jasného světla spojují prsty
lidské bytosti a mimozemšťana nadpis jasně odkazuje na oscarový film režiséra Stevena
Spielberga E.T. Mimozemšťan. Jak již bylo uvedeno spojení Příběhu Miloše Zemana
s filmovými postavami a příběhy bylo v kampani záměrné a mělo pravděpodobně
přilákat pozornost stejně jako ozvláštnit kampaň. Navíc příběh E.T. Mimozemšťana je
opět znám napříč generacemi, stejně jako scéna spojených ukazováčků. V případě
kampaně SPOZ

si však strana pohrála s názvem známého filmu a pro své účely

změnila první písmena názvu na „J.P.“. Tato narážka ve své symbolické rovině
odkazuje českého voliče znalého politické scény na konkurenční stranu SPOZ a to
levicovou ČSSD a především jejího tehdejšího předsedu Jiřího Paroubka.
Ve stejném duchu se nese i doplňující text kampaně ve spodní části vizuálu:
„Miloš Zeman odhalil identitu mimozemského tvora, který chtěl vytvořit koalici s
Marťany. Když byl J.P. Mimozenštan odhalen, začal fňukat, že chce domů. Režie:
Občané ČR Hrají: Miloš Zeman vs. J.P. Mimozemšťan”.

Vyznění textu a jeho

obsahový význam nám říká, že je to opět Miloš Zeman, kdo přišel s řešením situace,
něco objevil, zasáhl a zvítězil. J.P. Mimozemšťan, ,,který chtěl vytvořit koalici s
Marťany” pak odkazuje voliče na nebezpečí, že konkurenční ČSSD v čele s Jiřím
Paroubkem je náchylná k utvoření politické koalice s KSČM, což je v českém
politickém prostředí považováno za zradu na voličích. Navíc strana KSČM si nese pro
většinu voličů z historických důvodů negativní konotace. V textu je navíc uvedena i
režie volebního snímku a účinkující herci, kde je na první pohled opět dodržena
konvence zpracování filmového plakátu. Skrytá rovina tohoto znaku nám však ukazuje,
že ten, kdo rozhodne o budoucí situaci na politické scéně, tedy ten, kdo bude režisér
jsou občané České republiky. Zároveň tím strana podtrhuje jeden z bodů svého
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programu, a to větší práva pro občany České republiky ve volbě svých politických
zástupců. V tomto příběhu se navíc utká i Miloš Zeman se svým protivníkem J.P.
Mimozemšťanem, alias konkurentem Jiřím Paroubkem.

Tabulka použitých znaků a jejich konotativních a denotativních významů ve
vizuálu J.P. Mimozemšťan:
Znak
Strhující
podívaná, která
Vám ukáže cestu
z krize.

Denotativní význam
Upoutávka na obsah
filmu/kampaně s
napínavým příběhem.

Již brzy ve Vašich Časové určení, podobné
domácnostech.
upoutávce na film.
30 příběhů
Miloše Zemana.

Název kampaně.
Podobnost se seriálem
30 případů majora
Zemana.

Konotativní význam
Konečné řešení ekonomické
situace, která se nachází v recesi.

Upozornění na nadcházející
volby, jejichž výsledek ovlivní
každou rodinu nebo občana
České republiky.
Odkaz na boj dobra se zlem v
podání Miloše Zemana. Řešení
případů, krizí společnosti. Spojení
kladných vlastností majora
Zemana a Miloše Zemana.
Spojitost s předsedou
konkurenční strany Jiřím
Paroubkem.

Název konkrétního
“dílu” kampaně.
Podobnost s filmem
E.T. Mimozemšťan.
Miloš Zeman
Popis jednoho z příběhů Pouze činnost chrabrého Miloše
odhalil identitu ... Miloše Zemana.
Zemana odhalila nějaké
tajemství.
Mimozemšťan
Jedna mimozemská
Pokud je J.P. Mimozemšťan ve
plánoval koalici s bytost plánovala uzavřít skutečnosti Jiří Paroubek, pak se
Marťany.
spojenectví s jinou
jedná o dohodnutí koalice s
mimozemskou
Komunistickou stranou.
civilizací.
Režie: Občané
Za režii snímku jsou
Rozhodnutí o politické a
ČR.
odpovědní občané
společenské situaci České
České republiky.
republiky leží v rukou občanů,
kteří svým hlasem ve volbách
rozhodnou.
J.P.
Mimozemšťan.
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Vizuál Pomáhat a zachránit:
V dalším z vizuálů kampaně 30 příběhů
Miloše Zemana, tvůrci podtrhli vyjádření
dobra na straně Miloše Zemana. Nebesky
modrý vizuál i andělská křídla, se kterými se
tentokrát Miloš Zeman objevil, na první
pohled splňují svůj účel. Tento „příběh“ sice
nedrží linii spojitosti s určitým filmem,
protože

ve

svém

názvu

„Pomáhat

a

zachránit“ parafrázuje slogan Policie České
republiky,

která

se

snažila

prezentovat

spojením „Pomáhat a chránit“, které se stalo
terčem mnoha vtipů mezi českou veřejností.
Na vizuálu zůstávají stejné prvky jako tomu
bylo u prvního rozebraného plakátu. Kampaň
opět láká na strhující podívanou již brzy v českých domácnostech, čímž chce odkazovat
na zúčastněnost obyvatel České republiky ve volebním boji. Na vizuálu je opět
nejvýraznější hlavní nadpis kampaně „30 příběhů Miloše Zemana.“ Tentokrát je nadpis
podbarven modře, stejně jako je laděn celý vizuál. To je na jedné straně možné spojovat
s motivem andělských křídel a modrá barva by tedy mohla symbolizovat nebe, nebo je
zároveň upozorněním na pravicovou ODS, která považuje modrou barvu ve volebním
boji za svou. A i v tomto případě se strana sice nenápadně, ale přesto zcela vědomě
snaží poukázat na fakt, že pouze občané České republiky mají režii voleb v České
republice ve svých rukou.
Název konkrétního dílu „Pomáhat a zachránit“ napodobuje slogan českého
policejního sboru, který chtěl stejným způsobem poukázat na to, že Policie České
republiky je tu na ochranu obyvatel. Stejným způsobem mělo vyznít i použití sloganu
v rámci politické kampaně. Navíc s důrazem na fakt, že Miloš Zeman bude opět
zachraňovat. Stejně tak kampaň opět využila známosti tohoto sloganu u české veřejnosti
a kromě hrdinské konotace ho využila i s vtipem a nadsázkou.
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Přítomnost dobra na straně Miloše Zemana a jeho Strany práv občanů se
kampaň navíc snaží prezentovat bílými křídly vyrůstajícími ze zad Miloše Zemana.
Tento symbol či znak je v naší společnosti dlouhodobě rozpoznáván jako spojitost
s anděly, nebem (to podtrhuje i blankytná modř na pozadí) a dobrem. Miloši Zemanovi
tak v tomto vizuálu kromě dobra přisuzujeme i určité nadpozemské, andělské, či
dokonce božské vlastnosti.
Zajímavé vyznění získává opět doprovodný text tohoto vizuálu, který říká:
„Zkoušela to celá řada chlápků. Chlápci s gulema i bez gulí, chlápci s mozkem i
bezmozkem, chlápci s igelitkama od Strýčka Příhody i chlápci s pytlíkama. Padaly rány.
Miloš Zeman sestupuje z Vysočiny všechny trošku srovnat.” Tento trošku
nesrozumitelný text v sobě skrývá několik odkazů k české politické scéně. Označením
“chlápci” ať už s “gulema nebo bez gulí” mohla kampaň Miloše Zemana myslet
kohokoliv, ale v souvistlosti s účelem celé kampaně se pravděpodobně jedná o politické
protivníky strany, ve spojení s modrou barvou vizuálu i o členy pravicové ODS.
Deshonestujícím popisem Miloš Zeman navíc připomíná, že v jejich případě se narozdíl
od něho nejedná o žádné hrdiny ani zachránce českého národa. Čímž odkazuje na
neutěšenou situaci české politické scény, jejíž politici ztrácejí nejen důvěru, ale i
důstojnost. To podtrhuje mimo jiné i další věta, kde “padaly rány”. To, co pro někoho
může být jen čistý popis kritické situace, která vyústila v násilí, pro člověka znalého
české politické scény, její problémy a především skandály, se vybaví negativně proslulá
událost, kdy doktor Miroslav Macek veřejně fackoval hejtmana Davida Ratha. Dovětek,
že “Miloš Zeman přichází z Vysočiny, aby je všechny trochu srovnal” nám připomíná
nejen to, že Miloš Zeman po dlouhé době opustil svou politickou izolaci na Vysočině a
znovu se zapojil do veřejného politického života, ale i fakt, že je to v příběhu kampaně
SPOZ opět Miloš Zeman, kdo přichází učinit přítrž výstřelkům politiků a jejich
skandálům.
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Tabulka použitých znaků a jejich konotativních a denotativních významů ve
vizuálu Pomáhat a zachránit:

Znak
Strhující
podívaná, která
Vám ukáže cestu
z krize.

Denotativní význam
Upoutávka na obsah
filmu/kampaně s
napínavým příběhem.

Konotativní význam
Konečné řešení ekonomické
situace, která se nachází v
recesi.

Již brzy ve Vašich Časové určení, podobné Upozornění na nadcházející
domácnostech.
upoutávce na film.
volby, jejichž výsledek ovlivní
každou rodinu nebo občana
České republiky.
30 příběhů
Název kampaně.
Odkaz na boj dobra se zlem v
Miloše Zemana.
Podobnost se seriálem
podání Miloše Zemana. Řešení
30 případů majora
případů, krizí společnosti.
Zemana.
Spojení kladných vlastností
majora Zemana a Miloše
Zemana.
Pomáhat a
Název příběhu o
Parafráze sloganu policejního
zachránit.
pomoci a ochraně ze
sboru. Zesílená o to, Miloš
strany SPOZ.
Zeman nás nebude pouze
chránit, ale že nás opravdu
zachrání.
Andělská křídla
Bílá křídla z peří,
Motiv andělských křídel
dodaná počítačovou
upozorňuje na dobro na straně
grafikou. Na těle
M. Zemana a jeho téměř
Miloše Zemana působí “božské” vlastnosti.
vtipně a s nadsázkou.
Padaly rány...
Informace, že došlo k
Odkaz na politický skandál
bitce, použití fyzického facky pana Macka panu Rathu.
násilí.
Režie: Občané
Za režii snímku jsou
Rozhodnutí o politické a
ČR.
odpovědní občané
společenské situaci v leží v
České republiky.
rukou občanů, kteří svým
hlasem ve volbách rozhodnou.
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Vizuál Mladé pušky:
Další z vizuálů kampaně strany SPOZ se opět
držel nastavené linie filmové tématiky. Navíc
si tímto vizuálem strana dala za úkol ukázat
voličům, že v rámci Strany práv občanů nejde
pouze o postvau Miloše Zemana, ale i další
členy strany, které se SPOZ rozhodla
prezentovat v díle „Mladé pušky“. Vyznění
celého vizuálu a jeho zpracování se drží
nastavených kolejí. Plakát se opět skládá
z upoutávky v horní části vizuálu, která
českým

domácnostem

slibuje

strhující

podívanou, což jak víme má symbolizovat
změnu české politiky a nalezení cesty z krize,
pokud se vláda dostane do rukou strany
SPOZ. Hlavním poutačem vizuálu je opět název kampaně „30 příběhů Miloše Zemana“.
Nadpis je tentokrát podbarven simulací maskáčové barvy, což doplňuje celkové akční
vyznění vizuálu. Na plakátu, jak již jsme zmiňovali, tentokrát nefiguruje pouze postava
Miloše Zemana, ale také dvou jeho stranických kolegů. Ale i přesto je fotografie Miloše
Zemana až dvakrát větší než další dvě podobizny a zároveň je umístěna výše na vizuálu,
pravděpodobně aby byla zachována hiearchie strany, nadřazenost a zkušenosti Miloše
Zemana. Přes obličeje politiků pak je nakresleno zaměřovací zařízení, které můžeme
považovat jednak za grafické doplnění vizuálu stylizovaného do akčně-vojenské
podoby. Nejpodařenějším prvkem na tomto vizuálu je pravděpodobně zvolený název.
Mladé pušky, jak strana tento konkrétní vizuál pojmenovala, totiž ve své filmové
tématice odkazuje na americký westernový film z 80. let. Strana tak pod názvem filmu
skryla i sdělení, že kromě Miloše Zemana působí ve straně i mladí politici, kteří mohou
i levicovou stranu politiky České republiky oživit. A stejně i celý vizuál a jeho akční
zpracování by mělo především působit na potencionálně mladší a akční voliče.
V podobném duchu se vyjadřuje i doplňující text kampaně, který nám říká: „Zkušený
Miloš Zeman získává do svého týmu dva mladé spolupracovníky. Vladimír ”Krasoň”
Honig a Radek “Drsoň” Augustin se rychle zapojují do případů řešení systémových
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chyb v řízení země. Jejich hlavním úkolem je vrátit práva na stranu občanů a konečně
změnit politiku”
Právě tento text nám doplňuje podstatné informace, které jsme z vizuálu SPOZ
prozatím nezískali. Nejen, že se strana snažila voliče nalákat především na postavu
Miloše Zemana, ale v tomto případě použila jako motivaci i mladé politiky, kteří Miloše
Zemana podporují. On jim na oplátku předává své dlouholeté zkušenosti z politiky. Z
textu vizuálu je navíc cítit síla a motivovanost mladých politiků pustit se do práce a
změnit dění na politické scéně a jak zde píše sama strana “řešit systémové chyby v řízení
země”. Čímž zároveň plakát říká, že současná vláda a politické uspořádání je špatné a
změny jsou zde potřeba, ale není prozatím nikdo, kdo by je byl schopen nebo ochoten
provádět. Tím se strana chce pravděpodobně přiblížit názoru svých voličů, kteří jsou
nespokojeni se stávající politickou situací v České republice.
Zajímavé je také to, že v tomto případě se nesetkáváme s postavou Miloše
Zemana jako hlavní nositele dobra a změny. Ve vizuálu “Mladé pušky” nám poskytuje
pouze jakousi zaštiťující funkci mentora a hlavními hrdiny příběhu jsou právě jeho
spolupracovníci.
V neposlední řadě je v textu strana věrná svým politickým slibům, které se snaží
pomocí kampaně plně propagovat, a slibuje, že právě s mladou posilou se SPOZ podaří
“vrátit právo na stranu občanů”.
A stejně jako u jiných vizuálů, i v tomto případě drží režii alias konečné
rozhodnutí o politické situaci v rukou občané ČR.
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Tabulka použitých znaků a jejich konotativních a denotativních významů ve
vizuálu Mladé pušky:

Znak
Strhující podívaná,
která Vám ukáže
cestu z krize.

Denotativní
význam
Upoutávka na obsah
filmu/kampaně s
napínavým
příběhem.

Již brzy ve Vašich
domácnostech.

Časové určení,
podobné upoutávce
na film.

30 příběhů Miloše
Zemana.

Název kampaně.
Podobnost se
seriálem 30 případů
majora Zemana.

Mladé pušky.

Název konkrétního
dílu, shodný s
westernovým
filmem.

Akční barvy,
maskování.

Doplnění kampaně,
upoutávající
pozornost.
Aktivita hlavních
hrdinů, řeší chyby ve
vedení země.

… se rychle
zapojují do
případů řešení
systémových chyb
v řízení země…
… hlavním úkolem
je vrátit práva na
stranu občanů …

Hlavní úkol strany a
účinkujících na
vizuálu.

Konotativní význam
Konečné řešení ekonomické
situace, která se nachází v recesi.

Upozornění na nadcházející
volby, jejichž výsledek ovlivní
každou rodinu nebo občana
České republiky.
Odkaz na boj dobra se zlem v
podání Miloše Zemana. Řešení
případů, krizí společnosti.
Spojení kladných vlastností
majora Zemana a Miloše
Zemana.
Upozornění, že stranu zastupují i
mladí politikové a je tak v
podstatě určena I mladým lidem,
spojení s westernem podporuje
akčnost vizuálu.
Akčně hodlá strana vstoupit I do
politiky, v hledáčku bude mít
především práva občanů.
Ukazuje nespokojenost strany se
současnou situací, závažné
chyby, jejichž vyřešení má
strana na svém akčním plánu.
Odkaz na volební program
strany, která chce zvýšit
pravomoce občanů.
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Vizuál Neúplatný:
Další z vizuálů kampaně SPOZ působí již na
první pohled jednoduše, dokonce i poněkud
prázdně. Dominantní na tomto plakátu je sice
opět Miloš Zeman, tentokrát však je zobrazen
v o něco menším měřítku. Fotografie navíc
„vykukuje“ z bílé poštovní obálky. A sdělení
voličům tentokrát směřovalo k problematice
korupce na politické scéně. Proto byl tento
konkrétní

díl

kampaně

také

nazván

„Neúplatný“. Neúplatným v tomto případě má
být samozřejmě Miloš Zeman a spolu s ním i
celá strana SPOZ a její politici, kteří mají
potírání

korupce

jako

jeden

z bodů

politického programu. Velkým symbolem na
tomto konkrétním vizuálu je samozřejmě Miloš Zeman, ale do velké míry ho zastiňuje
dopisní obálka, do které je český politik „vložen“. Ta nemá za úkol zastupovat pouze
obal na dopisní papír, ale prezentovat právě korupci, neboť politici a další úředníci jsou
často upláceni především penězi ukrytými v podobné obálce. Důvod, proč je pak hlava
Miloše Zemana umístěna právě v obálce, je trochu nejasný. Je pravděpodobné, že strana
chtěla prezentovat svůj negativní postoj vůči korupci, na druhé straně- tím, že postavu
Miloše Zemana tvůrci kampaně umístili přímo do obálky, tedy tam, kde bychom spíše
hledali úplatek, je pravděpodobné, že zamýšlené sdělení kampaně nebude v tomto
případě pro voliče nebo diváka zcela pochopitelné. S tématem peněz a potažmo tedy i
korupce souvisí i zvolená podkladová barva pro hlavní nadpis kampaně. Jak bylo
definováno u předchozích vizuálů, pak font nadpisu je ve všech případech stejný,
dynamický a snaží se působit mladistvě. Naopak podkladová barva nadpisu se snaží
jednak korespondovat s celkovým vizuálem, ale zároveň i s tématem daného příběhu.
V případě Miloše Zemana jako neúplatného politika je tedy zvolená barva nadpisu
tmavě žlutá až zlatá a simulace drahého kovu je podtržena i odleskem v levém rohu.
Barva by tedy měla korespondovat se zmiňovaným tématem a symbolizuje zlato, peníze
a bohatství. Pravděpodobně ale nemá odkazovat na bohatství státu a vyrovnaný státní
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rozpočet, ale naopak upozorňuje na vysoké platy politiků a pravděpodobně i peníze
z korupce, což je samozřejmě i mnohým občanům republiky trnem v oku.
Heroický text o hrdinství Miloše Zemana v tomto případě říká: ,,Miloš Zeman se
vrací v nové akční sérii příběhů z prostředí politických intrik, korupce a krizí středního
věku. Sledujte, jak si náš nezkorumpovatelný hrdina povede v konfrontaci s protřelými
bandity všeho druhu. Už brzy.” V tomto textu kampaň pracuje s několika znaky, které
použila i v jiných vizuálech. Například zmínka o krizích středního věku, která evidentně
podle strany SPOZ neblaze ovlivňuje rozhodování současných českých politiků.
Pravděpodobně tím chce strana naznačit, že Miloš Zeman jako zkušený politik má již
tuto krizi dávno za sebou, a nebo je potřeba do vlády dostat i mladší politiky, kteří ještě
podobnou psychickou újmou netrpí. Text dále upozorňuje na návrat Miloše Zemana,
který má připomenout jeho dřívější působení ve vládě. A dokonce v tomto textu strana
místo náznaků přistoupila k přímému označení Miloše Zemana – hrdina. Navíc mu text
přisuzuje i určité kladné vlastnosti jako nezkorumpovatelný. Voličům se pak chce vizuál
zalíbit a přiblížit nejvíce označením náš. Nechybí ani výzva k akci pro voliče, která jim
slibuje strhující podívanou, kterou musí sledovat. Tím pádem celé použité sousloví
“Sledujte, jak si náš nezkorumpovatelný hrdina…” má budit silné emoce u voličů.
Další označení tentokrát protivníků Miloše Zemana a popis situací jako politické
intriky, protřelí banditi všeho druhu apod. voliči připomíná další nešvary české politické
scény. Banditou kampaň nemá na mysli nějakého fiktivního záporného hrdinu z
filmového plátna, ale v podstatě konkurenční politiky, které tímto Miloš Zeman
považuje za zločince a proti kterým chce spolu se svou stranou bojovat.
Další prvky a znaky kampaně, jako upoutávka na strhující podívanou, výzva k
volbě dílu 13 i hlavní název kampaně spojující příběhy Miloše Zemana v rámci
politického boje s případy seriálového majore Zemana, zůstávají i v tomto případě
shodné s dalšími vizuály.
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Tabulka použitých znaků a jejich konotativních a denotativních významů ve
vizuálu Neúplatný:

Znak
Denotativní význam
Strhující podívaná,
Upoutávka na obsah
která Vám ukáže cestu filmu/kampaně s
z krize.
napínavým příběhem.
Již brzy ve Vašich
domácnostech.

30 příběhů Miloše
Zemana.

Neúplatný.
Dopisní obálka.

Protřelí banditi všeho
druhu.

Konotativní význam
Konečné řešení
ekonomické situace, která
se nachází v recesi.

Časové určení, podobné Upozornění na
upoutávce na film.
nadcházející volby, jejichž
výsledek ovlivní každou
rodinu nebo občana České
republiky.
Název kampaně,
Odkaz na boj dobra se
podobnost se seriálem
zlem v podání Miloše
30 případů majora
Zemana, řešení případů,
Zemana.
krizí společnosti, spojení
kladných vlastností majora
Zemana a Miloše Zemana.
Název dalšího dílu.
Označuje Miloše Zemana
jako nezkorumpovatého
politika.
Bílá obálka, která se
Obálka, ve které jsou často
používá pro posílání
předávány úplatky
pošty.
úředníkům nebo
politikům.
Označení záporných
Dehonestující označení
hrdinů tohoto plakátů.
protivníků Miloše
Zemana, tedy
konkurenčních politiků,
kteří se angažují v
nelegální činnosti.
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2.5 Komparace s ostatními politickými stranami
V rámci předvolebního boje v roce 2010 se na mediální scéně prezentovalo
několik politický subjektů. Kromě SPOZ, která byla na české politické scéně prozatím
nová, to byly například stálice české politiky jako pravicová ODS a levicová ČSSD.
Mezi novými stranami svou kampaň propagovala také TOP09 a mnoho dalších.
Určité znaky kampaní byly velice podobné a naopak v některých aspektech se
zpracování kampaně, dokonce i obsah kampaně velice lišil. To, co zůstává u většiny
politických kampaní stejné, je hlavní cíl kampaně. A to ovlivnit potencionálního voliče
a získat v předvolebním boji jeho sympatie. K tomu kampaně politických stran
využívají jednak politických slibů převážně o změně, nápravě a zlepšení stávající
situace.
V roce 2010 představila například ČSSD několik vizuálů a jednotlivými
volebními sliby. Vizuál se držel zavedené oranžové barvy strany. Vizuál proti
poplatkům u lékaře byl například doplněn fotkou mladého páru s těhotenským bříškem,
kde hlava těhotné ženy byla mimo záběr a fotografii dominoval rozzářený obličej
pravděpodobně budoucího tatínka. V druhé půlce vizuálu byl velkým fontem vyveden
nápis „ČSSD proti poplatkům u lékaře“, který byl navíc doplněn třemi dílčími body
tohoto slibu. Podtitulek v dolní části billboardu navíc hlásal: „Lepší budoucnost pro
obyčejné lidi“. Na rozdíl od vizuálu kampaně vedené stranou SPOZ na plakátu
nefiguroval žádný z vedoucích politiků strany a ani jméno žádného z nich nefigurovalo
v celém zpracování. Strana místo toho využila emotivní fotku, která má pravděpodobně
představovat spokojené voliče strany, potažmo i ilustrovat běžné obyvatele České
republiky. V kampani navíc nebyl využit žádný z intertextových znaků, které naopak
strana SPOZ hojně používala. Kampaň ČSSD ve svém vizuálu sice bez nadsázky nebo
alespoň pokusu o vtip představila jeden ze svých záměrů, který hodlá prosadit při
případném zvolení do vlády. Toto sdělení si volič nemusí nikterak domýšlet, sdělení
strany je přímočaré. A narozdíl od strany SPOZ, která ve svých vizuálech bojuje
prostřednictvím Miloše Zemana především s blíže neidentifikovatelným zlem a chce
zjednat nápravu české politické scény, pak slib ČSSD je pro voliče mnohem
konkrétnějším, včetně návrhu postupu splnění tohoto slibu. Na druhé straně, billboard
ČSSD postrádá jakýkoliv originální prvek, kterým by se strana již dříve neprezentovala,
nevyužívá ani nadsázky a nenechává voliči prostor k zamyšlení.
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Vedle toho například billboardy kampaně pravicové ODS stejně jako vizuály
SPOZ zobrazovaly jako dominantní postavu předsedu strany, v případě ODS Petra
Nečase. Mimo této fotografie byl vizuál prázdnější než většina ostatních plakátů
politických stran. Strana využila opět své standartní modré barvy a vedle usmívajícího
se Petra Nečase postavila sdělení: „Naděje pro lepší politiku“. Oproti vizuálu SPOZ,
kde se kromě hlavního nadpisu, volebního čísla, fotografie předsedy strany setkáváme i
s náznaky a narážkami na známé filmové příběhy, je sdělení i celkové zpracování
kampaně ODS mnohem jednodušší. Strana se snaží získat z postavy svého předsedy
všechny kladné vlastnosti a sympatie potencionálního voliče by se pak měly upínat
právě k jeho osobě. Hlavní slogan pracuje se silným slibem v podobě naděje.
V politickém boji to zároveň může znamenat i jedinou možnost či řešení, a to v podobě
právě vlády ODS. Občanská demokratická strana tedy podobně jako Strana práv občanů
nemluví o žádné konkrétní činnosti nebo změně, kterou by chtěla v politice provést, ale
mluví o celkové situaci české politiky. Ale ani ODS nedává narozdíl od SPOZ voliči
prostor pro vlastní imaginaci, nepracuje ani s vtipem. Na druhou stranu volič nemůže
pravděpodobně přehlédnout, co se mu strana snaží sdělit. Vedle vizuálu ODS mohou
příběhy Miloše Zemana působit až příliš překombinované.

Poměrně nově vzniklá strana TOP09 se v předvolebním boji v roce 2010 chtěla
podobně jako Strana práv občanů odlišit od zavedených českých politických stran. Na
svém předvolebním billboardu se rozhodla trochu podobně jako SPOZ pracovat
s nadsázkou. Celému vizuálu dominuje rentgenový snímek předsedy TOP09 Karla
Schwarzenberga, kde je dobře viditelná politikova kostra včetně vždy přítomné fajfky.
V levém horním rohu pak plakát doplňuje již skutečná fotografie předsedy strany se
sympatickým úsměvem a samozřejmě fajfkou. Smysl vizuálu a celému sdělení dává až
titulek, který upozorňuje, že „Předseda má být transparentní“. Čímž chtěla strana
s nadsázkou a rentgenovým snímkem poukázat na nekalé a neprůhledné praktiky
v politice, kterých se ale strana TOP09 hodlá vyvarovat. Svému předsedovi pak určila i
do jisté míry kladné vlastnosti podobně, jako když strana SPOZ upozorňovala na
neúplatnost Miloše Zemana. I v tomto případě se obě kampaně liší především objemem
sdělení, které chtěly svým voličům přednést. A ani TOP09, i když svou kampaň staví na
svém předsedovi a jeho vlastnostech, narozdíl od SPOZ nepracuje s heroizací ani
nevyužívá boje dobra se zlem.
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3. Závěr
Na základě analýzy politické kampaně SPOZ je zjevné, že celá kampaň Strany
práv občanů měla několik kladných, ale i záporných stránek. Kromě důkladné analýzy
jednotlivých prvků je důležité zaměřit se také na celkové vyznění kampaně a její
zapojení do diskursu předvolebního boje.
Jak víme, respektive předpokládáme, cílem celé kampaně SPOZ bylo přilákat co
největší počet voličů a přesvědčit je o prospěšnosti strany, jejích cílů a hodnot. Ve svém
programu strana propagovala především boj s korupcí, únik z ekonomické krize a
rozšíření práv občanů České republiky. Strana se nevyvarovala ani politickým slibům
ohledně zlepšení kvality života v České republice. Tyto principy se pak snažila prosadit
i ve zpracování své kampaně s názvem „30 příběhů Miloše Zemana“.
V této kampani strana stylizovala svého předsedu do mnoha hrdinských rolí, kde
se v měl odvážně být za práva občanů České republiky. Strana se nebála narážet na
nejrůznější politické kauzy a Zemanovi protivníky. Strana se snažila ve svých slibech i
vizuálech obsáhnout veškeré sporné body, které podle uvážení strany pravděpodobně
nejvíce sužují českého voliče a proti kterým by chtěl bojovat. Strana se snažila
přesvědčit svého voliče, že právě ona je jediným řešením v otázkách nespokojenosti
s českou politickou scénou.
Sliby strany, rozepsané v politickém programu, se v rámci veřejné kampaně
schovaly za akční vizuály, kterými se strana snažila získat sympatie a to nejen obsahem
kampaně, ale i použitím nadsázky a moderním pojetím. Zcela však upustila od možnosti
využít ve své kampani jakékoliv konkrétní řešení, kterým by mohla voliče oslovit. Ani
co se týče propagovaných změn, strana neříká nic o tom, jakým způsobem hodlá změny
provést a jak konkrétně Miloš Zeman zničí své politické a podle kampaně převážně
zkorumpované a nezodpovědné konkurenty.
Strana se ve své politické kampani rozhodla využít mnoha moderních a akčních
prvků, čímž nudné prostředí politických plakátů rozhodně oživila. V mnoha
intertextových odkazech strany bylo možné najít i vtipné rozuzlení nebo skrytou
narážku, která jistě pozorného čtenáře potěšila. Na druhé straně překombinovanost
vizuálního zpracování fungovala spíše opačných způsobem, kdy volič na první pohled
nemohl rozeznat, co se mu v konkrétním případě strana snaží sdělit. A pokud sdělení
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obsažené v kampani nebude cílovým voličem dekódováno, respektive pokud mu volič
nemůže porozumět, pak je účinnost kampaně jak marketingově, tak politicky silně
narušena.
Důležité je se také zaměřit na spojení kampaně se socialistickým seriálem „30
případů majora Zemana“. Strana se pravděpodobně snažila využít pouze náhodné
podobnosti jmen politického a seriálového představitele a vyznění této podobnosti mělo
být pro voliče především kladné. Je ale na místě se zamyslet nad opravdovým a
původním účelem seriálu, který měl oslavovat práci StB a odsuzovat tehdejší disidenty.
I kdyby by měl název celé kampaně s Milošem Zemanem být pouze vtipnou hříčkou,
bylo by pravděpodobně lepší zvolit jiný filmový nebo seriálový hit, který za sebou nemá
tuto poněkud temnou a nahnutou druhou stranu.
V rámci celkového politického diskursu strana SPOZ svou kampaní jistě
vybočovala. Nejen netradičním grafickým zpracováním svých vizuálů, které se výrazně
lišily od jednoduchých – v některých případech i zcela amatérských zpracování jiných
politických stran, ale také mnoha mimotextovými odkazy i inteligenční náročností
svých sdělení. V porovnání s jinými stranami nebyla sdělení SPOZ prezentovaná
v kampani zrovna přímočará. Na druhé straně se strana držela velmi oblíbeného
politického obratu, a to prezentovat především postavu svého předsedy, coby vůdčí
postavu celého uskupení.
Zajímavé ale je, že v rámci kampaně SPOZ byly Miloši Zemanovi přiřčeny
nejrůznější kladné a hrdinské vlastnosti. Ty se však odvíjely spíše od stylizace do role
nebo příběhu, do něhož byl konkrétní vizuál zasazen. O konkrétních a skutečných
vlastnostech Miloše Zemana však kampaň nemluví.
Nejdůležitějším prvkem analýzy politické kampaně, a to jak z hlediska
marketingového tak i politického, je určit, zda podobně vedená kampaň mohla
v politickém boji uspět. O úspěšnosti kampaně se můžeme už nyní přesvědčit na
základě volebních výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2010, kde Strana práv občanů nedosáhla na pětiprocentní volební
hranici a skončila jako sedmá se ziskem 4,33% hlasů [aktualne.cz, 2010]. Kampaň
pravděpodobně svou neotřelostí i moderností zpracování mohla zaujmout během své
propagace určité množství voličů. Každopádně vzhledem k absenci hlubšího a
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konkrétnějšího obsahu a vzhledem k pouze neurčitým slibům, tato kampaň
pravděpodobně neměla předpoklady přesvědčit občany České republiky k volbě.

Summary
Based on analysis of the entire political campaign SPOZ it is obvious that the
whole campaign had several positive as well as negative aspects. In addition to careful
analysis of the individual elements it is also important to focus the total message of the
campaign and its involvement in the election campaign discourse.

As we know, or assume, the aim of the campaign was to attract as many voters
and convince them about the benefits, objectives and values of the party. In its program
party especially promoted the fight against corruption, escape from the economic crisis
and the extension of the citizen´s rights. The party does not avoid neither a political
promises about improving the quality of life in the Czech Republic. These principles
was tried to highlight in the campaign titled "30 stories of Milos Zeman."

Promises of the party, described in the political agenda, was hiden in the action
visuals of the campaign. With these visuals party tried to gain voters sympathy, using
not only the interesting content, but also using the exaggeration and modern concepts.
However, in their campaign party completely abandoned the possibility of using any
specific solutions for the recent political situation, which could also bring some voters.
Even in terms of the changes promoted, party says nothing about how it intends to
implement the changes and how exactly will Milos Zeman destroy his political and
mostly corrupted and irresponsible competitors.

Within the overall political discourse party SPOZ and its campaign was certainly
deviating. The unusual graphic processing of visuals, which differed significantly from
the simple - and in some cases completely amateur processing of other political parties
campaignes. In comparison with the other parties the communication of SPOZ wasn´t
most straightforward one. On the other hand, the party held a very popular political
turnover and present their chairman as a leading figure of the group.
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The most important element of the analysis of political campaign, both in terms
of marketing and political, is to determine whether likewise conducted campaign could
succeed in a political struggle. The success of this campaign, we can already see in the
election results of the elections to the Chamber of Parliament of the Czech Republic in
2010, where SPOZ has not achieved the five-percent electoral limit and ended as the
seventh with a profit of 4.33% votes [aktualne.cz, 2010] .

The campaign probably by its originality and modernity could interest a number
of voters. Anyway, due to the absence of a deeper and more specific content and by
given only vague promises, this campaign probably has not prerequisites to convince
citizens of the Czech Republic to vote for SPOZ.
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