10. PŘÍLOHY
10.1.

Emailová komunikace s místopředsedou strany SPOZ

Vladimírem Krulišem
8. 4. 2013
Dobrý den,
jsem studentkou Univerzity Karlovy a momentálně píši bakalářskou práci o právě
proběhlé prezidentské volbě. Pro její účely bych potřebovala vědět, zda je pozice
čestného předsedy ve vaší straně spojena s povinností platit členský poplatek.
Je to totiž jedním z kritérií mé práce.
Děkuji mnohokrát za informace.
S pozdravem
Lucie Douděrová
8. 4. 2013
Dobrý den,
v SPOZ na rok 2012 ani 2013 nebyly členské příspěvky povinné - jejich výši si
určovaly kraje a byly dobrovolné. Čestného předsedy se tato povinnost netýká, dle
našich stanov nemusí být ani členem.
Pěkný večer,
Vladimír Kruliš
Mgr. Vladimír Kruliš
místopředseda strany
8. 4. 2013
Děkuji mockrát za pohotovou odpověď.
Znamená to tedy, že Miloš Zeman fakticky ani není členem vaší strany?
Děkuji.
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Pěkný večer
Lucie Douderova
8. 4. 2013
Miloš Zeman, jak se v médiích ostatně vyjádřil, zůstává čestným předsedou SPOZ, bude
ji volit ve volbách, avšak podle mých informací není již členem. Domnívám se, že pro
důkaz nadstranickosti prezidenta republiky je to logický krok.
Funkce čestného předsedy je pro nás velmi cenná a zavazující, nelpíme tedy na tom, aby
Miloš Zeman byl řádným členem, což by jeho nadstranickost snižovalo.
Pěkný večer i Vám,
VK

10.2.

Rozhovor s mediálním expertem Ondřejem Oblukem

Jak byste zhodnotil změnu, ke které došlo v kampaních Karla Schwarzenberga a
Miloše Zemana, mezi 1. a 2. kolem volby?
U KS víceméně pokračování ve stávajícím stylu a intenzitě kampaně, u MZ výrazné
přitvrzení v argumentech i mediálním nasazení. Jestli před 1.kolem vypadalo, že
Zemanova kampaň je větší (za více peněz) než přiznaná, před druhým kolem se to už
dalo říci s jistotou. Stejně tak byla stylem přizpůsobena profilu typického voliče tohoto
kandidáta.
Co podle vás bylo důvodem neúspěchu Jana Fischera? Byla to příliš dlouho vedená
kampaň, která již ke konci neměla co sdělit?
Oboje, ale zejména jeho profilace všelidového kandidáta, bez jasně formulovaných
názorů. To mohlo fungovat v podobě líbivých sloganů na billboardech, ale logicky
muselo ztroskotat při první společné debatě kandidátů.
Čím podle Vás dokázal Karel Schwarzenberg zaujmout a co bylo klíčem jeho
nečekaného úspěchu v 1. kole?
Úspěch byl myslím nečekaný z pohledu podzimu 2012, ale poslední týden dva před
kampaní mohutný finiš již byl znát. To že ho nedokázaly zachytit výzkumné agentury je
jiná věc. KS mel asi nejlepší kampaň ze všech z pohledu timingu.
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Myslíte si, že Karlu Schwarzenbergovi pomohlo dlouhodobé podceňování
v předvolebních průzkumech a to, že se před 1. kolem volby nedostal do přímé
konfrontace s Milošem Zemanem (debaty byly často vedeny mezi Zemanem a
Fischerem)?
To si nemyslím, před prvním kolem ještě nebal Zeman tak agresivní a nevybíravý v
argumentech. Myslím, že se Fischer v diskusích v podstatě porazil spíše sám, než že by
ho porazil Zeman…
Jak byste zhodnotil kampaň Vladimíra Franze? Čím dokázal zaujmout, jaké byly
hlavní motivy jehokampaně a proti čemu/komu se vymezoval?
Jedna z protestních kampaní proti establishmentu, vcelku vtipná, s výborným poměrem
cena/výkon. Ale v podstatě bez větší šance zaujmout někoho mimo okruh mentálně
mladých intelektuálů (bez ohledu na věk).
Který s kandidátů měl podle vás z marketingového hlediska nejlepší kampaň,
dokázal nejlépe využívat komunikační kanály a jiné prostředky?
Kampaň samotnou KS, využití médií a všech metod bez skrupulí pak Miloš Zeman.

Pomohlo by Karlu Schwarzenbergovi v druhém kole, kdyby jeho kampaň byla
více útočná a negativní jako ta Miloše Zemana? Neměl se Schwarzenberg více
hlásit k odkazu Václava Havla?
Těžko říci zda by pomohla útočná kampaň, resp. zda by ji vůbec uměl. Obávám se že by
v této poloze nepůsobil důvěryhodně, naopak Zemanovi to sedlo, je to jeho styl,
společnost ho tak zná. Přihlášení se k odkazu VH by myslím nijak dramaticky
nepomohlo.

Vidíte v kampaních prvních pěti kandidátů (Zeman, Schwarzenberg, Fischer,
Diensbier a Franz) nějaký potenciál, který nebyl využit?
Zeman nedokázal (nebo

ani

nezkoušel)

oslovit

mladší

městské

publikum.

Schwarzenberg neodhadl, jak se může ve finiši změnit styl kampaně na konfrontační a
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nebyl na to připravený. Fischer byl podle mne ztracený od začátku, u Dientsbiera by asi
pomohlo jen to, kdyby celou kampaň ostřeloval Zemana a dostal levicové voliče na
svoji stranu.

Jak hodnotíte vizuální stránku kampaní (billboardy, letáky, placky...)? Kdo měl
nejlepší a kdo nejhorší vizuál?
Až na výjimky to byla klasická kreativa českých politických kampaní, tedy amatérismus
v ryzí podobě (Zeman, Bobošíková, …). Relativně dobré to bylo u Schwarzenberga,
Dlouhého a Franze.
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Obrázek 1: předvolební leták Miloše Zemana

zdroj: autorka

Obrázek 2: předvolební leták Miloše Zemana

zdroj: autorka
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Obrázek 3: předvolební billboard Miloše Zemana

zdroj: René Volfík, Hospodářské noviny
http://zpravy.ihned.cz/c1-59090520-zeman-kampan-hrad-penize-zemanovci

Obrázek 4: předvolební billboardy Miloše Zemana před druhým kolem volby

zdroj: Lukáš Bíba, Hospodářské noviny
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59148980-kampan-obou-kandidatu-na-prezidentapokracuje
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Obrázek 5: předvolební inzerce v tisku – Karel Schwarzenberg

zdroj: Mediaguru.cz
http://www.mediaguru.cz/2013/01/negativni-kampan-pokracuje-blesk-zahranou/#.UWxTfMqaWM0

Obrázek 6: vizuál kampaně Karla Schwarzenberga

zdroj: Novinky.cz
http://www.novinky.cz/domaci/290120-schwarzenberg-konzervativec-pankacemmagnet-pro-mlade.html
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Obrázek 7: kampaň Karla Schwarzenberga

zdroj: Dan Materna, MAFRA
http://zpravy.idnes.cz/karel-schwarzenberg-a-krajske-volby-dbr/domaci.aspx?c=A120923_200118_domaci_ert

Obrázek 8: CLV reklama – Karel Schwarzenberg

zdroj: autorka
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Obrázek 9: předvolební heslo kampaně Karla Schwarzenberga

zdroj: Mikuláš Splítek, blog.idnes.cz
http://splitek.blog.idnes.cz/c/309716/Jak-si-tak-volim-Karla.html

Obrázek 10: billboard Karla Schwarzenberga

zdroj: Mediafax
http://www.mediafaxfoto.cz/preview.php?id=779793

Obrázek 11: billboard Jana Fischera

zdroj: Mediaguru.cz
http://www.mediaguru.cz/2012/12/kampane-prezidentskych-volebpokracuji/#.UXk3X8oguM0
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Obrázek 12: billboard Jiřího Dienstbiera

zdroj: Mediaguru.cz
http://www.mediaguru.cz/2012/12/kampane-prezidentskych-voleb-pokracuji/

Obrázek 13: billboard Jiřího Dienstbiera

zdroj: František Cerha
http://www.kampanzive.cz/2012/07/dienstbier-spustil-novy-web.html

Obrázek 14: billboard Jiřího Dienstbiera

zdroj: Tomáš Hájek, demotix.com
http://www.demotix.com/news/1715084/czechs-get-ready-vote-first-direct-presidentialelection#media-1715045

108

Obrázek 15: vizuál kampaně Vladimíra Franze

zdroj: autorka

Obrázek 16: billboard kampaně Zuzany Roithové

zdroj: Tomáš Hájek, demotix.com
http://www.demotix.com/news/1715084/czechs-get-ready-vote-first-direct-presidentialelection#media-1715045
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Obrázek 17: kampaň Zuzany Roithové

zdroj: http://prvniprezidentka.cz/

Obrázek 18: kampaň Přemysla Sobotky

zdroj: autorka
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Obrázek 19: kampaň Přemysla Sobotky

zdroj: Tomáš Hájek, demotix.com
http://www.demotix.com/news/1715084/czechs-get-ready-vote-first-direct-presidentialelection#media-1715045

Obrázek 20: kampaň Přemysla Sobotky

zdroj: Jiří Hadač, Blesk
http://www.blesk.cz/galerie/zpravy-udalosti/259050/?foto=5
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Obrázek 21: kampaň Miloše Zemana v tisku před druhým kolem

zdroj: Dan Materna, MAFRA
http://zpravy.idnes.cz/franz-da-hlas-zemanovi-06t/domaci.aspx?c=A130124_172057_domaci_jj
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