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Abstrakt
Táto práca sa zameriava na zmapovanie vývoja komunikácie hnutia ANO 2011 v
období od jeho vzniku po parlamentné voľby 2013. Práca je rozčlenená do dvoch
hlavných častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti je zhrnutý vznik a vývoj
politickej komunikácie ako samostatnej disciplíny. Časť praktická sa zameriava na
komunikáciu hnutia pri vzniku a pri senátnych voľbách 2012, ktorú následne porovnáva
s komunikáciou hnutia v roku 2013 pri príležitosti parlamentných volieb. Cieľom
sledovania boli volebné programy hnutia, mediálne vystúpenia, ako aj celkový priebeh
kampaní. Hlavným cieľom práce je poukázať na vývoj politickej komunikácie hnutí na
českej politickej scéne, a to na príklade nového politického hnutia ANO 2011, na
ktorom je pozorovateľný rýchly vývoj a dynamickosť disciplíny, rovnako ako aj široké
spektrum používaných techník politického marketingu.

Abstract
This thesis is mapping the evolution of communication of the ANO 2011 movement in
period from its formation until parliamentary elections in year 2013. The thesis is
divided into two main parts – theoretical and practical. In the theoretical part, there is
summarization of the creation and evolution of political communication as an individual
discipline. Practical part focuses on communication of the movement at the time of
creation, time of Senate elections 2012, and compares it with communication of
movement in parliamentary elections 2013. The observed units were election programs,
media appearances, as well as overall processes of campaigns. The main goal of this
thesis is to show the evolution of the political communication at the Czech political
scene on the example of the new political movement ANO 2011, on which we
can observe its fast evolution and dynamics of the discipline, as well as wide variety of
techniques used in political marketing.
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Voľba témy
Dôvodom pre výber tejto témy bol pre mňa hlavne jej aktuálnosť a čoraz dôležitejšia
úloha politického marketingu a politickej komunikácie v spoločnosti. Z českého
prostredia je naanalýzu najvďačnejším kandidátom práve politické hnutie ANO 2011,
ktoré od svojho vznikuza pomerne krátku dobu získalo podporu veľkej časti
obyvateľstva a to aj vďaka svojej modernej a prepracovanej komunikácií a kampaniam,
čo vytvára široké pole práve pre výskum jeho komunikácie a kampaní. Avšak charakter
komunikácie hnutia sa počas rokov existencie menil a práve tomuto vývinu a jeho
rozboru sa budem vo svojej bakalárskej práci venovať.

Ciele bakalárskej práce
Cieľom môjho výskumu je zodpovedať na sformulovanú výskumnú otázku: Menilo
politické hnutie ANO 2011 charakter svojej politickej komunikácie voči verejnosti v
období od vzniku (2011) do parlamentných volieb 2013 a ako?
Vychádzať budem z hypotézy, že politická komunikácia hnutia ANO 2011 sa počas
rokov jej existencie mení. Cieľom bakalárskej práce bude analyzovať politickú
komunikáciu hnutia počas jeho vzniku – 2011 a následne analyzovať komunikáciu
hnutia počas kampane do poslaneckej snemovne na jeseň 2013 a aj samotnú kampaň.
Následne budem porovnávať charakter komunikácie v jednotlivých obdobiach a práve
tieto analýzy a komparácia by mali priniesť odpoveď na hlavnú výskumnú otázku i
podotázky:
· Menilo politické hnutie ANO 2011 charakter svojej politickej komunikácie voči
verejnosti v období od vzniku (2011) do parlamentných volieb a ako?
· Čo stojí za úspechom hnutia ANO 2011 v parlamentných voľbách 2013?

· Akým spôsobom stála zmena komunikácie hnutia ANO 2011 za zvýšením počtu
podporovateľov/voličov tohto hnutia?

Súčasný stav poznania
Tematikou politického hnutia ANO 2011 sa zaoberalo už viac autorov, akademikov či
študentov politických vied či marketingovej komunikácie. Komparácia komunikácie
hnutia z obdobia 2011 až 2013 však komplexne spracovaná nebola. Bola vykonaná
analýza kampane brnenským Institutem politického marketingu, ktorý sa komplexne
venoval kampaniam ku voľbám 2013, najprv v e-booku, neskôr v tlačenej verzií
publikácie Volební kampaně 2013. Voľbám do poslaneckej snemovne 2013 sa v
publikácií Volby do poslanecký sněmovny 2013 venuje aj kolektív autorov z Katedry
politologie a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity, ktorý komplexne spracúva tieto voľby ako celok. Ďalej bolo
hnutie ANO 2011 rozoberané v diplomovej práci Mgr. Adriány Kalábovej, ktorá
analyzovala kampaň z roku 2013 hnutí ANO 2011 a Úsvit a zameriavala sa na otázku,
či v rétorike týchto hnutí je možné nájsť populistické prvky. Komplexný pohľad na
vývoj komunikácie hnutia ANO 2011 však spracovaný nebol, a na pôde Univerzity
Karlovy za posledných 5 rokov ani podobná téma spracovávaná nebola.

Metodológia
Aby som v práci bola schopná odpovedať na vopred definované otázky, je nutné
analyzovať mediálne vystúpenia a volebné programy a takisto kampaň z volieb do
poslaneckej snemovne, kde budem pracovať s publikáciou Volební kampaně 2013
vydanou brnenským Institutem politického marketingu. Za základe teoretického
vymedzenia politického marketingu a zadefinovania politického hnutia ANO 2011 sa
pokúsim čo najkomplexnejšie popísať podobu hnutia pri vzniku, jeho cieľov a podobu
hnutia v období parlamentných volieb 2013 a kampane súvisiacej s týmito voľbami a
porovnať prvky, v ktorých sa vystupovanie hnutia ako celku i jeho lídra Andreja Babiša
líšilo. Na konci práce sa pokúsim zhrnúť vývoj politickej komunikácie a preukázať
paralelu s rastúcou podporou verejnosti, to všetko na základe mediálnych vyjadrení,

predvolebných mítingov a celkovej rétoriky hnutia. Informácie budem čerpať aj
z prieskumov verejnej mienky spoločnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění
(CVVM), ktoré treba vzhľadom na meniace sa nálady voči politickým subjektom brať
do úvahy.

Zdroj dát
V prvej časti bakalárskej práce budem využívať prevažne publikácie neperiodickej
odbornej literatúry zamerané na politický marketing. Poznatky z týchto diel využijem v
teoretickej časti na vytvorenie prehľadu o politickej komunikácií prevažne v ČR a
takisto na zadefinovanie hnutia ANO 2011 pomocou teórií politického marketingu.
V druhej časti, naopak, sa budem venovať analýze dát a kampane, ktoré budú jednak
podporené publikáciou Volební Kampaně 2013, ktorá sa venuje analýze kampaní
hlavných politických subjektov a prináša ucelený pohľad na parlamentné voľby 2013, a
budem sa venovať analýze mediálnych vyjadrení a kampane, kde budem využívať
zdroje z rôznych masovokomunikačných prostriedkov (tlač, televízia, sociálne siete,
web).
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Úvod
Dôvodom pre výber tejto témy bola pre mňa hlavne jej aktuálnosť a čoraz
dôležitejšia úloha politického marketingu a politickej komunikácie v spoločnosti.
Predvolebné kampane sú veľmi dynamický prvok, ktorý v posledných desaťročiach
prešiel mnohými zmenami. Neviažu sa už iba k Spojeným Štátom Americkým a ich
prezidentským voľbám, ale po nástupe demokracií v post-komunistických krajinách sú
neodmysliteľnou súčasťou predvolebného obdobia aj v krajinách strednej a východnej
Európy. Medziodborovo prepájajú komunikačné štúdiá a masmediálne štúdiá s
politickou vedou, čo vytvára príležitosť študovať a popisovať kampane ako z hľadiska
politologického, tak z hľadiska marketingového. Poskytuje priestor na analýzu obsahu,
formy, ale i správania sa voličov, ktorého tendencie sa dajú sledovať a získané údaje a
motívy voličov využiť na skúmanie budúcich kampaní a volebného správania sa voličov
v budúcich voľbách.
Politický marketing ako interdisciplinárny odbor je potenciálny a dynamický
odbor s čoraz väčším praktickým využitím, ktorý využíva znalosti politickej vedy,
politickej sociológie, marketingu, komunikačných a masmediálnych štúdií. Táto
disciplína je čoraz viac využívaná aj v Českej republike.
Z českého prostredia je na analýzu najvďačnejším kandidátom práve politické hnutie
ANO 2011, ktoré od svojho vzniku za pomerne krátku dobu získalo podporu veľkej
časti obyvateľstva a to aj vďaka svojej modernej a prepracovanej komunikácií
a kampaniam, čo vytvára široké pole práve pre výskum jeho komunikácie a kampaní.
Rovnako je ANO 2011 politickým subjektom, ktoré začalo počas svojich
predvolebných kampaní využívať služieb zahraničných marketingových profesionálov.
Charakter komunikácie hnutia sa počas niekoľkých rokov existencie menil
a práve tomuto vývinu a jeho rozboru sa budem vo svojej bakalárskej práci venovať.
Práca sa bude zameriavať na obdobie od roku 2011, kedy Andrej Babiš začal pôsobiť
ako tvár neformálneho hnutia Akce nespokojených občanů až po kampaň do
parlamentných volieb 2013, kde vtedy už politické hnutie ANO získalo podporu vyše
927 000 občanov Českej republiky.
Táto bakalárska diplomová práca si kladie za výskumnú otázku: Menilo politické
hnutie ANO 2011 charakter svojej politickej komunikácie voči verejnosti v období od
vzniku (2011) do parlamentných volieb 2013 a ako? K zodpovedaniu tejto otázky bude
potrebné zistiť aj odpovede na podotázky Čo stojí za úspechom hnutia ANO 2011 v
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parlamentných voľbách 2013? a Akým spôsobom stála zmena komunikácie hnutia ANO
2011 za zvýšením počtu podporovateľov/voličov tohto hnutia? Tieto otázky bude práca
riešiť v dvoch na seba naväzujúcich častiach.
Teoretická časť diplomovej bakalárskej práce je zameraná na vznik a vývoj
politickej komunikácie a politického marketingu ako samostatných vedných disciplín.
Rovnako sa bude zameriavať na rozdiel medzi politickou stranou a politickým hnutím, a
táto pasáž bude následne využitá v praktickej časti.
Z metodologického hľadiska bude práca založená na dvoch základných
konceptoch. Prvým je koncept anti-political-establishment party A. Schedlera, z ktorého
bude vychádzať samotný rozbor externej komunikácie hnutia, rovnako ako pomocou
tohto konceptu budem porovnávať znaky ANO 2011 so znakmi anti-politicalestablishment party.
Druhou metódou, ktorú v práci budem využívať na porovnávanie komunikácie
hnutia, je SWOT analýza. SWOT analýza je metóda, pomocou ktorej identifikujeme
faktory ovplyvňujúce chod a vývoj firmy, organizácie, projektu, politického hnutia či
strany, ... Tento druh analýzy sa zameriava ako na rozbor vnútorných, interných
faktorov (slabé a silné stránky), ktoré ovplyvňujú celkový chod organizácie, tak aj na
faktory externé (príležitosti a hrozby), ktoré ukazujú, akým spôsobom tieto faktory
môžu mať dopad na pôsobenie organizácie.1
Pre lepšie porovnanie komunikácie hnutia som analýzu vypracovala ako pre
kampaň do senátnych volieb v roku 2012, tak pre kampaň do volieb parlamentných
v roku 2013, kde je možné pozorovať niektoré pretrvávajúce znaky, ale naopak aj znaky
odlišné.
Dôvodom pre výber SWOT analýzy ako metódy bol jej jasný a porovnateľný
výstup, ktorý komplexne hodnotí organizáciu v konkrétnom časovom období.
Nezameriava sa iba na vnútorné faktory, ktoré pôsobenie organizácie ovplyvňujú, ale
dáva dôraz aj na nemenej dôležité externé faktory, ktoré vplývajú na úspech či neúspech
daného subjektu v konkrétnom časovom rámci a prehľadne hodnotí podmienky, ktoré
organizácia mala a ako na ne zareagovala.
V praktickej časti práce bude rozobraná ako formálna stránka komunikácie, tak
stránka obsahová, rovnako ako komunikácia osoby predsedu hnutia Andreja Babiša,

1

KOTLER, P, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007.
s. 112.
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ktorý je najznámejšou tvárou hnutia, ktorá ju sprevádza už od vzniku hnutia.
V praktickej časti sa dostaneme aj k rozboru volebných programov ANO 2011, rozboru
stanov hnutia, zmapovaniu predvolebných kampaní, kde budem vychádzať z publikácie
Volební kampaně 2013 vydanej Institutem politckého marketingu v Brne, a porovnaniu
hnutia s konceptom anti-political-establishment party. Mapovanie celého obdobia je
podložené prieskumom podpory a popularity hnutia založené na dátach od STEM,
Ústav empirických výzkumů, z.ú , ktoré na časovej osi ukazujú vplyv interných aj
externých faktorov na zvýšenie voličských preferencií hnutia a jeho finálny úspech
v parlamentných voľbách 2013.

5

1. Teoretická časť
1.1 Politická komunikácia
Politická komunikácia je v súčasnej dobe čoraz rozšírenejšou interdisciplinárnou
vedou, ktorá je nevyhnutná pri skúmaní politiky. Je dynamicky sa rozvíjajúcou
disciplínou, ktorá za posledné desaťročia prešla významným vývojom. Vzhľadom k jej
neustálemu vývoju je obtiažne ju presne definovať, keďže sa neustále premieňa.
Pippa Norris definuje politickú komunikáciu ako interaktívny, mnohovrstvový proces,
pri ktorom dochádza k prenosu informácií medzi politikmi, spravodajskými médiami
a občanmi. Ide teda o obojstranný tok informácií, ktorý pokrýva všetku komunikáciu
medzi spomínanými subjektmi, nie len v období zmien na politickej scéne (voľby,
referendá).2

Príloha č. 1: Politická komunikácia3.

2

3

NORRIS, P. Political communications. Harvard University, 2004. s.1.

LEBEDOVÁ, E. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a
volebních kampaní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. (obrázok)
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Najviditeľnejšou časťou komunikácie politických hnutí je ale podmnožina
politickej komunikácie, a to politické kampane, ktoré môžu mať rôzny cieľ a charakter.
Najpočetnejšie druhy kampaní sú predvolebné, či už pred voľbami parlamentnými,
prezidentskými či regionálnymi, ale aj kampane pred referendami. Kampane zvyčajne
prebiehajú aj pri vzniku nových politických subjektov, prípadne pripomínacie kampane
mladších subjektov v období viac ako rok pred voľbami, ktoré majú voličom podať
informácie o subjekte, prípadne kampane ktoré prezentujú celkový image subjektu.
Tieto kampane sa líšia podľa toho, či je prítomná súťaž v podobe kampaní iných
politických subjektov. Do skupiny, kedy nie je prítomná, patria kampane, ktoré voličov
oboznamujú s informáciami a názormi subjektu (riešenie jednej témy) či prezentujúce
celkový image strany (riešenie viac tém). Na strane druhej, do skupiny, kde je prítomná
súťaž medzi viacerými subjektmi, patria kampane pred voľbami (riešenie viac tém)
alebo referendami (riešenie jednej témy).
Predvolebné kampane si podľa E. Bradovej kladú za cieľ štyri hlavné ciele.
Prvým z nich je informovať voličov, a to konkrétne o programe a cieľoch subjektu, o
konaní volieb a o kandidátoch, ktorí stranu či hnutie reprezentujú. Za cieľ si tiež kladú
mobilizovať voličov a podporiť tak volebnú účasť. Dobre cielenou a mierenou
kampaňou sa snaťia strany, hnutia aj jednotlivci dosiahnúť tzv. reinforcingu –
upevnenia podpory sympatizantov hnutia, strany, či kandidáta. No a neposlednou
úlohou kampaní by malo byť presvedčiť nerozhodnutých voličov pomocou prvkov
politického marketingu, prípadne presvedčiť aj voličov inej strany, hnutia, či kandidáta.4
Inú definíciu cieľov kampane, tentokrát viac zameranú na marketing, predstavil
aj český autor Jan Spousta. Podľa Spoustu je jedným z cieľov kampane chcieť vytvoriť
trh s novým druhom tovaru. Okrem toho by sa kampaň mala snažiť o zvýšenie
povedomia o ponúkanej značke (v našom prípade politickej strane, hnutí či
kandidátovi), pokiaľ je málo známa či na trhu nová. Na druhej strane, pre strany či
hnutia, ktoré sú na politickej scéne dlhšie, by sa kampaň mala snažiť o zlepšenie
hodnotenia a image strany či hnutia a tým zabezpečiť výhodnejšiu pozíciu na trhu,
rovnako by mala smerovať k snahe o udržanie už získaných voličov a ich loajality
strane, hnutiu či kandidátovi. Kampaň by mala predávať a ponúkať konkrétne benefity,
výhody strany, hnutia, či kandidáta (programatika), a na druhej strane sa aj snažiť o
zhoršenie hodnotenia image iných subjektov a dosahovať tým stratu priaznivcov
4

BRADOVÁ, E. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a
volebních kampaní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s.37.
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konkurencie. No a v neposlednom rade by cieľom kampane malo byť cieliť a zamerať
sa na nerozhodnutých voličov a tých presvedčiť, aby sa stali priaznivcami značky
(hnutia, strany, kandidáta).5
Dôležitým sprostredkovateľom modernej politickej komunikácie sú masmédiá.
Politická komunikácia sa výrazne začala rozvíjať v 60. rokoch pri rozmachu televízie.
Dôležitým kanálom je aj tlač, osobné stretávanie sa s voličmi, OOH techniky, pošta a
direct maily, door to door kampaň a najmä v posledných rokoch internet.
Všetky tieto techniky, metódy a využívanie kanálov pre dosiahnutie čo
najväčšieho úspechu musia byť súčasťou marketingovej stratégie. Tá by mala byť
založená na dôkladnej znalosti politického trhu, situácie. Schopnosť analyzovať túto
situáciu predstavuje významnú konkurenčnú výhodu oproti konkurenčným stranám či
hnutiam, ktoré do nej neinvestovali dostatok úsilia a finančných a časových zdrojov.6

1.2 Politický marketing
V poslednej dobe patrí politický marketing medzi často skloňovaný termín
využívaný naprieč rôznymi sociálnymi vedami. Aj keď ide o pojem veľmi využívaný,
no aj napriek tomu nie definícia pojmu v úplnom konsenze s názormi odbornej
verejnosti.
Politický marketing, ako názov napovedá, má korene v marketingu komerčnom.
Na základe definície Americkej marketingovej asociácie je marketing procesom
riadenia, plánovania, poznania, propagovania nápadov, služieb a tovaru s cieľom
uspokojiť potreby jednotlivca, skupiny alebo organizácie.7 Výsledkom tejto definície by
v ideálnom prípade mala byť tzv. win-win situácia – a to, že potreby zákazníka sú
naplnené, rovnako ako aj ciele obchodníka. V politickom prostredí – podpora
strany/hnutia je cieľ obchodníka (predaný tovar), plnenie politických a hodnotových
predstáv je potreba, cieľ zákazníka čiže voliča.8
Základným bodom, od ktorého sa odvíja politický marketing, je schopnosť určiť
cieľovú skupinu voličov a na jej základe a s tým klásť dôraz na poznanie trhu. Prvým
základným krokom je vedieť identifikovať ostatné subjekty na politickej scéne, či už tie,
ktoré sú konkurenčné, ale aj tie, ktoré zdieľajú podobné myšlienky a názory. Je nutné

5

SPOUSTA, J. Volební kampaň a její účinek. In: Krajské volby 2000. Fakta, názory a komentáře. Praha:
CEVRO, 2001. s.58.
6
WISZNIOVSKY, R. Úvod do teorie politického marketingu. In: Jabłoński, A. Politický marketing: úvod
do teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2006. s.13.
7
KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 2006. s.41.
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poznať ich republikovú aj regionálnu voličskú podporu, ale aj poznať základné témy,
ktoré rezonujú u občanov a na základe nich aj formulovať svoju externú komunikáciu.
Jeden z autorov, ktorý sa venoval problematike volebného trhu, bol Peter Mair.
Mair trh rozdeľuje do viacerých rovín a tvrdí, že v niektorých môže byť otvorený,
v iných uzavretý, ako príklad uvádza napríklad otvorenosť v ľavo-pravom (socioekonomickom spektre) , zatiaľ čo trh môže byť uzavretý v náboženských otázkach. Na
takejto hĺbkovej znalosti trhu je potrebné segmentovať, vyfiltrovať potenciálnu skupinu
voličov, na ktorú cieliť je zmysluplné, pretože stále hľadá subjekt, ktorý by bola
ochotná voliť, a zároveň aj necieliť na skupiny, ktoré štandardne a stabilne volia istú
politickú stranu a potenciál zmeniť ich rozhodnutie je malý, tým pádom je nevýhodné
investovať do nich časové i finančné zdroje.9

1.2.1 Vývoj politického marketingu a predvolebných kampaní
Pojem politický marketing prvýkrát použil v roku 1956 americký politológ
Stanley Kelley, i keď myšlienka využívania marketingových stratégií aj mimo
obchodnej sféry a to práve vo sfére verejnej bola vyslovená už začiatkom 60. rokov
v štúdií Philipa Kotlera.
Prvé politické kampane majú pôvod v Spojených štátoch amerických a viazali sa
k prezidentským voľbám ako k najdôležitejšej politickej udalosti. Súviseli aj
s rozširovaním masovokomunikačných prostriedkov, v tej dobe najmä televízie. Prvým
prezidentským kandidátom, ktorý cielene využil prvky politického marketingu, bol
Dwight Eisenhower v roku 1952. Pri kandidovaní na prezidenta USA po druhý krát sa
ako prvý obrátil na profesionálnu reklamnú agentúru, za čo bol v tej dobe odsudzovaný,
pretože spoločnosti to pripadalo ako reklama na produkty bežnej spotreby. Od tohto
okamihu už všetci kandidáti na amerického prezidenta využívali pokročilejšie či menej
pokročilé techniky politického marketingu ako podporu svojich kampaní.
Za priekopníka v 60. rokoch dnes považujeme J. F. Kennedyho. Bol známy
svojou častou komunikáciou so žurnalistami, vďaka ktorej šíril svoje nápady, myšlienky
a plány medzi voličov. Okrem iného sa pri prezidentských voľbách 1960 medzi J. F.
Kennedym a R. Nixonom prvýkrát začali využívať televízne debaty, ktoré sa od tej
doby stali neodmysliteľnou súčasťou predvolebných kampaní. Dôležitou súčasťou, na
ktorú sa cielene začalo sústreďovať, boli prieskumy verejného mienenia – názorov,
8
9

MAUSER, A.: Political marketing. An approach to campaign strategy. New York : Praeger, 1983. s.6.
MAIR, P. Party system change: approaches and interpretations. Oxford: Clarendon Press, 1998. s. 159.
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potrieb, preferencií, hodnôt a postojov voličov, na základe ktorých sa môže
prispôsobovať komunikácia strany s externým svetom.
V období 50. rokov a začiatkom 60. rokov dominovali kampane orientované na
stranu, alebo aj tzv. predmoderné. Kampane boli tvorené a exekuované stranou, strana
ich spravovala sama. Dochádzalo k ich silnej regulácií pomocou straníckych kádrov
a aktivistov. Charakteristikou týchto kampaní je absencia plánu kampane a tieto
kampane pôsobili veľmi neštruktúrovane, chaoticky a boli pre voličov veľmi náročné na
pochopenie.
Ďalšia dekáda – a to od konca 60. rokov do prvej časti rokov 70. patrila
kampaniam orientovaným na kandidáta, jednotlivca. Tieto kampane sú nazývané
kampaňami modernými, a to aj kvôli rozvoju masovokomunikačných prostriedkov,
prevažne televízie a možnosti kandidátov zapojovať sa do tvorby podoby strany.
Členovia a aktivisti už v procese prípravy kampane nehrajú veľkú úlohu, zodpovednosť
prechádza pod profesionálne agentúry a marketingových špecialistov.
V druhej polovici 70. rokov sú moderné kampane nahradené kampaňami
orientovanými na voliča. Dôležitou zmenou je práve orientácia na voliča ako na
zákazníka, centrom sústredenia sa stáva správe pochopenie kampane voličmi. Okrem
toho špecifikom tohto druhu kampaní je využívanie nových marketingových
prostriedkov, rovnako ako prieskum a analýza potrieb a názorov voličov a tvarovanie
kampane na základe získaných informácií a dát. Novými stratégiami, ktoré strany
používajú, sú napríklad „odmasovanie“ kampaní a presúvanie komunikácie na lokálnu
úroveň, zoslabovanie úlohy strany pri plánovaní komunikácie, kampaní a ich kontrole
a exekúcií a prechod týchto kompetencií pod profesionálov venujúcich sa politickému
marketingu.10
V posledných rokoch prestávame hovoriť o predvolebných kampaniach a čoraz
častejšie môžeme vnímať kampane permanentné. V súčasnej dobe, kedy denne voliči
dostávajú informácie pomocou rôznych komunikačných kanálov takmer permanentne,
je pre strany dôležité budovať si image a značku aj v obdobiach medzi voľbami, a to aj
z dôvodu, že fluktuácia voličov medzi stranami je v posledných rokoch veľmi vysoká
a strany sa snažia si vybudovať a udržať svoju voličskú základňu.
V Českej republike samozrejme neplatia spomínané časové vymedzenia, keďže
politický režim do roku 1989 neumožňoval voľnú politickú súťaž.
10

JABLONSKI, A. Politický marketing, úvod do teorie a praxe. Brno, Barrister & Principal s.r.o., 2006.
s.29.
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1.3 Anti-political-establishment party
Politický marketing a politická reklama výrazne pomohla novším politickým stranám a
hnutiam presadiť sa na politickej scéne, a to vďaka lepšej dostupnosti pomocou
masovokomunikačných prostredkov pre voličov – už nebolo také náročné síriť svoje
názory a presvedčenia, keďže voliči sú zvyknutí na pravidelný a rýchly prísun
informácií.
V polovici 80. rokov 20. storočia a ešte výraznejšie po roku 1989, v Európe i vo
svete začalo na politickú scénu vstupovať množstvo takzvaných anti-politicalestablishment parties. Rôzni autori označujú tieto subjekty rôznymi prívlastkami, či už
je to populizmus11, neo-populizmus12, nový populizmus13, pravicový populizmus14, telepopulizmus15. Iní autori preferujú tieto uskupenia charakterizovať ako antimainstreamové16 alebo ako anti-establishment subjekty17.Ujal sa tiež aj názov anti-party
parties18.
Tieto subjekty sa nehľadiac na rozdielnosť názvov vyznačujú nasledovným
rozdelením politiky medzi 3 subjekty – občanov, politickú triedu a seba.

11

BETZ, H. Krise oder Wandel? Zur Zukunft der Politik in der postindustriellen Moderne, V: Politik und

Zeitgeschichte 11: 3-13, 1993.
12

MAYORGA, R. Neopopulist Actors and Democracy in Latin America: A Comparative Analysis of

Peru, Brazil, and Bolivia. Austrian Journal of Development Studies 9( 1), 1995.
13

LEGGEWIE, C. Der rechte Aufmarsch. Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte 3: 237-45, 1992.

14

PFAHL-TRAUGHBER. Volkes Stimme? Rechtspopulismus in Europa. Bonn: Dietz, 1994.

15

SCHNEIDER, B. R. Brazil under Collor: Anatomy of a Crisis. World Policy Journal 8(2): 321-47,

1991.
16

CITRIN, J. Comment: The Political Relevance of Trust in Government. American Political Science

Review 68: 973-88, 1974.
17

HUNTINGTON,S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman and

London: University of Oklahoma Press, 1991.
18

POGUNTKE, T. Explorations into a Minefield: Anti-party Sentiment. Conceptual Thoughts and

Empirical Evidences. paper prepared for presentation at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Madrid,
17-22 April, 1994.
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Príloha č. 2: Anti-politický trojuholník. SCHEDLER, A. Anti-Political-Establishment Parties. Party
Politics Vol. 2 Iss. 3, 1996. (obrázok)

Dôležitým prvkom je vymedzovanie sa anti-political-establishment strany oproti
tradičným politickým stranám. Poukazujú na konflikt medzi dvomi skupinami, či už je
to elektorát a volení, majorita a politická elita, občania a politické uskupenia, voliči
a strany, pri čom oni sa stavajú medzi tieto 2 skupiny, ďalej od politických uskupení
a bližšie k občanom, voličom, ľuďom. Predstaviteľov tradičných strán, politikov,
označujú častokrát hanlivými označeniami, či už maharádžovia19, politickí banditi,
politická mafia20, rímski zlodeji21, dominantná politická trieda22či prasatá23. Tvrdia
o nich, že to nie sú správne a povolané osoby na svojom mieste a sú to osoby
oplývajúce

nekompetentnosťou.

Zástupcovia

anti-political-establishment

parties

častokrát všeobecne o politike vyhlasujú, že ide o špinavú záležitosť, ktorej súčasťou sú
práve zástupcovia tradičných strán. Tvrdia, že aktivity, ktoré vykonávajú, robia čisto pre
vlastný zisk a nehľadia pritom na potreby elektorátu. Ako tretiu obrannú tézu, ktorú
proti politikom využívajú, určili ich fasádu a schopnosť pútavo, ale nie vždy pravdivo
hovoriť pred publikom, označujú ich ako televízne figúry, ktoré dávajú sľuby, aby ich
neskôr sami porušili. Všetky škandály politikov, či už v osobnom živote, korupčné

19

Collor de Mello
Vlaams Blok
21
Bossi
22
Haider
20
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škandály, ale aj prírodné katastrofy, uvádzajú ako príklady zlyhania tradičných strán.
Ďalším výrazným znakom anti-politických uskupení je to, že sa zväčša jedná o strany
nové – čo aj na základe ich prejavu dáva zmysel – keďže kritizujú známe ohrané tváre,
tak sami prichádzajú s novými osobami bez politickej minulosti, prípadne ide o frakcie
už fungujúcich politických strán. Ďalšou možnosťou je vznik zoskupenia okolo
majetných podnikateľov, ktorí prechádzajú od podnikateľských zámerov do politickej
sféry.
Anti-political-establishment parties sú spravidla stranami malými. Ako
postupom času rastú, strácajú tento status. Sú založené na tom, že sú opozíciou veľkých
a tradičných strán a s rastúcim počtom voličov strácajú aj tieto znaky. Taktiež sa
vyznačujú svojim ofenzívnym jazykom, ktorý je často adresovaný okrem konkrétnych
politických aktérov aj na stranícky systém. Častokrát sa stavajú do pozície obeti, obeti
útokov politických elít, sami seba stotožňujú s ľudom. Prezentujú sa ako prvok zmeny,
motor reformy. Majú tendenciu sami seba charakterizovať ako hnutie a nie politická
strana. Svoju príslušnosť k ľudu demonštrujú aj neformálnym, ľudovým jazykom, ktorý
ma za cieľ v potenciálnych voličoch vzbudiť dôveru a pocit súnáležitosti. Častokrát sa
tváre týchto hnutí, zoskupení, objavujú na miestach, kde sa zrdžiavajú občania
(koncerty, talk shows, kluby, ...) a nie sú to len tváre tribún. Anti-political-establishment
parties sa väčsinou nevymedzujú na osi v ľavo-pravom spektre, nevyjadrujú jasnú
a presnú pozíciu. Aj keď sa sami takto nevymedzujú, väčšinou sa jedná o hnutia
pravicového charakteru.
Po získaní moci môže dôjsť k 3 základným scenárom, či už sa anti-politicalestablishment parties inštitucionalizujú a začnú získavať znaky typických strán, pri
získaní moci môžu začať pôsobiť ako prvok rozkladu demokratického systému prípadne
pokračovať vo svojom jasne danom diskurze.24

1.4 Politické strany a politické hnutia
Keďže

sa

anti-political-establishment

parties

samé

seba

mnohokrát

charakterizujú prívlastkom hnutie a nie politická strana, je dôležité rozumieť rozdielu,
ktorý táto rozdielna terminológia predstavuje.
Z pohľadu českej legislatívy rozdiel medzi politickým hnutím a politickou
stranou neexistuje, obidva subjekty sú definované na základe rovnakých podmienok
23
24

Van Rossem
SCHEDLER, A. Anti-Political-Establishment Parties, Party Politics Vol. 2 Iss. 3, 1996. s.14.
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a kritérií zákonom č.424/1991 Sb., o sdružovaní v politických stranách a v politických
hnutích. Na odbornej scéne je ale medzi týmito dvomi uskupeniami rozdiel25.
Politická strana je politická organizácia, ktorá presadzuje určitú ideológiu alebo
bola založená za účelom riešenia špecifického problému. Je charakterizovaná tromi
základnými znakmi – dobrovoľnosťou členstva, snahou o získanie politickej moci
a spoločným záujmom jej členov v politických otázkach.
Aj keď primárnou funkciou politickej strany je to, že je nástrojom súperenia
o politickú moc, nie je to jej jedinou funkciou. Mala by zastávať aj úlohu mobilizácie
spoločnosti – zjednodušenie participácie v politickom živote pre širokú verejnosť,
informovanie spoločnosti, politickú výchovu nových členov.
Ďalšou funkciou politickej strany by mala byť formulácia spoločných cieľov
a záujmov a tým aj združovanie voličov, ktorí majú podobné názory, keďže je prakticky
nemožné, aby každý občan politiku vykonával autonómne sám za seba.
No a treťou, nemenej dôležitou funkciou, politickej strany je socializácia
politiky a stabilizácia vládnych orgánov, čo znamená, že politické strany nezaisťujú iba
komunikáciu od voliča k politikovi, ale práve aj naopak – politici sa zodpovedajú
svojim voličom, ktorí v prípade nespokojnosti majú možnosť sa v nasledovnom
volebnom obdnobí pri voľbe zachovať inak. Takto majú napomáhať k tomu, aby
nedochádzalo k veľkým, stálym a chaotickým zmenám vo vládnych orgánoch26.
Na druhej strane, politické hnutie je sociálnym hnutím v rámci politiky. Býva
mnohokrát organizované okolo jednej problematiky alebo sady niekoľkých. Čo je
rozdielom oproti politickej strane je jeho zámer, politické hnutie by nemalo a priori mať
za cieľ obsadenie funkcií vo vláde, jeho zámerom by malo byť presvedčiť politických
aktérov a občanov, aby začali konať vo veci, na základe ktorej došlo k založeniu
hnutia27.
V súčasnej dobe mnohokrát nastáva situácia, kedy politické strany samé seba
identifikujú ako hnutie, aj keď spĺňajú znaky politickej strany, tak tak konajú kvôli
odlíšenia svojho subjektu oproti ostatným, ktoré sa už nachádzajú na politickej scéne.
Týmto spôsobom sa snažia voličom preukázať svoju odlišnosť od tradičných strán a

25

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 424 ze dne 1.11.1991 o o sdružovaní v politických stranách a hnutích.
In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupný z: http://mvcr.cz/soubor/sbirka/sb136-09-pdf.aspx
26

NOVÁK, M. Systémy politických stran. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. s. 151.
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ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha : Libri, 1996.
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svojich predstaviteľov od tradičných politikov a tým tak získať priazeň voličov, ktorí sú
sklamaní z diania na politickej scéne.
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2. Praktická časť
2.1

Vznik politického hnutia ANO 2011
Predchodcom samotného politického hnutia je občianske združenie Akce

nespokojených občanů okolo Andreja Babiša. Babiš vystúpil na jeseň 2011
v masovokomunikačných prostriedkoch, kde podával hodnotenie stavu českej
spoločnosti a výrazne odsudzoval korupčné metódy prítomné v Českej republike, a
týmto vyzýval občanov Českej republiky, aby sa pridali k iniciátíve Akce
Nespokojených Občanů.28
Tézy, ktoré podľa nej pokladalo hnutie v roku 2012 za kľúčové, patrili:
•

Aby štát začali riadiť skúsení, slušní a zodpovední ľudia, ktorí preukázali svoje
schopnosti

•

Aby sa tu dalo slušne žiť a nie len odborníci, ale aj naše deti neodchádzali do
zahraničia

•

Aby sa skončilo systematické rozkrádanie štátu pod dohľadom súčasných
politických strán

•

Aby politici na občanov neprenášali náklady za svoju ľahostajnosť a
neschopnosť

•

Aby sa kvôli reformným pokusom-omylom vlády nezrútil dôchodkový,
zdravotný ani školský systém
Pôvodným deklarovaným záujmom skupiny ANO nebol formovanie politického

hnutia, v roku 2011 podľa Babišovych slov, len pokiaľ sa im počas 2 rokov podarí
naplniť pražské Václavské námestie, predstaviť plán rozvoja Českej republiky a nájsť
a predstaviť vhodné osoby na realizovanie tohto projektu, budú zvažovať kandidatúru
a presadenie hnutia v plánovaných parlamentných voľbách 2014 . Andrej Babiš začal
okolo seba zhromažďovať verejne známe osobnosti, ktoré aj navrhol ako osobnosti

28

BABIŠ, A. (2014): Výzva ANO 2011 [cit. 2017-5-1]. Dostupné z
<http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ostatni/ano-vyzva-ano.pdf>.
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schopné realizovať projekty ANO. K najznámejším patria napríklad herec Martin
Stropnický alebo podnikateľ Karel Janeček.29
K registrácií politického hnutia ANO 2011 do Registra politických strán a hnutí
Českej republiky došlo 11.5.2012. Na základe stanov ANO 2011 z 11.5.2012 sa tento
subjekt samoidentifikuje ako politické hnutie a za cieľ si dáva odborne riadený, funkčný
a spravodlivý štát, ktorý zaistí lepšiu kvalitu života pre všetkých. Prosperity a lepšej
budúcnosti pre naše deti chce dosiahnuť zamedzením plytvania a rozkrádania peňazí zo
štátneho rozpočtu. Tým chce získať prostriedky na investície, ktoré naštartujú
hospodársky rast a zaistí prácu ľuďom aj firmám. Podľa ANO zdravo fungujúca
spoločnosť môže vzísť výhradne z prepojenia slobody každého občana a pocitu osobnej
zodpovednosti za seba aj ostatných30. ANO 2011 môže byť vďaka svojmu spočiatku
jednostrannému zameraniu na ekonomickú stránku riadenia štátu považovanú za
politické hnutie, a to aj kvôli pôvodným vyhláseniam, že ANO 2011 neplánuje získavať
posty vo vláde Českej republiky, čo sa ale hneď v roku 2012 vyvrátilo s prichádzajúcimi
senátnymi voľbami.
Fakt, že politické hnutie ANO 2011 sa sebaidentifikuje ako hnutie, nie politická
strana, naväzuje na pôsobenie OZ Akce nespokojených občanů. Toto OZ chcelo
upozorňovať na nefungujúce časti systému, ale jeho pôvodným zámerom nebolo
zúčastňovať sa vo vláde, a ANO ako politické hnutie mohlo pokračovať vo svojej
činnosti upozorňovania na tradičných politikov a seba takto od ostatných politických
strán odlišovať – čo je aj jedným zo znakov anti-political-establishment parties.

2.2

Analýza programového ukotvenia ANO 2011
ANO v roku 2011 neprišlo s uceleným politickým programom, v dobe vzniku sa

totiž ešte neprezentovalo ako budúce politické hnutie.
Ideovým dokumentom však môžeme nazvať dokument Výzva ANO 2011, kde sa
Andrej Babiš prihovára verejnosti ako občan Českej republiky, ako podnikateľ, ako
jeden z davu, ktorý sa nechce len nečinne prihliadať tomu, ako je štát „nefunkčne
vedený a neustále zadlžovaný“.

29

TYDEN.CZ (2012): ANO 2011 představí kandidáty do Senátu. Šéfem hnutí bude asi Babiš [cit. 2017-5-

1]. Dostupné z < http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ano-2011-predstavi-kandidaty-do-senatu-sefemhnuti-bude-asi-babis_241726.html>.
30

BABIŠ, A. (2012): Stanovy politického hnutí ANO 2011 [cit. 2017-5-1].
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V prvej časti kriticky hodnotí súčasný stav spoločnosti, jeho vývoj od Nežnej
revolúcie, korupčné aféry, štátny dlh a výrazne sa vymedzuje voči tradičným politickým
stranám a politikom pôsobiacim na českej politickej scéne. Pri obhajobe, že to tak
nemusí byť, sa opiera o históriu, konkrétne o obdobie prvej republiky, kedy bolo
Československo jedným z priemyselne najvyspelejších štátov so stabilnou ekonomikou.
Tvrdí, že sa do tohto stavu v Českej republike opäť môžeme dostať a ekonomicky byť
na úrovní štátov, ako sú Švajčiarsko či Švédsko.
Ako cestu, ktorou je možné sa k tomuto výsledku dostať, uvádza silný funkčný a
právny štát, ktorý chce riadiť ako firmu a zbaviť sa korupcie v rámci Českej republiky.
Vyjadril i to, že pokiaľ Akce nespokojených občanů dokáže získať dostatočné množstvo
sympatizantov, je možné, že sa do pôvodne plánovaných parlamentných volieb 2014
pretransformuje na politické hnutie, ktoré do týchto volieb bude kandidovať.
V závere správy Babiš vyzýva občanov, aby navrhli zodpovedné a dôveryhodné
osoby, ktoré by dostali zodpovednosť tento projekt realizovať. Rovnako vyzýva
občanov, aby prezentovali svoje názory a nápady, ako urobiť plán ANO efektívnejší
a funkčnejší. Na záver dodáva, že bude managerom hnutia, ktoré bude financovať
z vlastných zdrojov a viesť ho bez akéhokoľvek nároku na odmenu.31
Babiš sa v správe vymedzoval od politikov, predstavoval sa ako jeden z ľudu,
radový občan, ktorý sa nechce len nečinne prihliadať na stav spoločnosti v Českej
republike. Rovnako je veľmi dôležité, že sa sám profiluje a označuje za podnikateľa,
pretože to je jednou z nosných myšlienok a téz hnutia ANO – vedenie štátu ako
úspešnej firmy. Tejto správe predchádzali verejné vystúpenia v masovokomunikačných
prostriedkoch, ktoré upútali veľkú pozornosť širokej verejnosti.
Jedným z viditeľných mediálnych vystúpení, ktoré sa dostalo do povedomia
verejnosti, bolo vystúpenie v Šou Jana Krause na TV Prima, s priemernou
sledovanosťou cca 500 000 divákov a s následným počtom cca 350 000 zhliadnutí na
online portále YouTube . Andrej Babiš vystupuje ako nespokojný podnikateľ a hlava
firmy Agrofert, tvrdí, že ako jediný hovorí nahlas to, čo si ľudia myslia a o čom sa Česi
rozprávajú v hospode. Okrem iného aj oznámil, že nechce ísť do politiky, že by nebol

31

BABIŠ, A. (2014): Výzva ANO 2011 [cit. 2017-5-1]. Dostupné z
<http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ostatni/ano-vyzva-ano.pdf>.
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dobrým politikom aj vďaka svojmu profilu. V hnutí Akce nespokojených občanu sa
chce angažovať ako organizátor.32
Andrej Babiš bol okrem iného v roku 2011 aj hosťom v relácií Otázky Václava
Moravce zameranej na korupciu. Andrej Babiš sa dostáva do povedomia divákov a
potenciálnych voličov predovšetkým svojmu špecifickému prejavu. Jeho slovník
obsahuje expresívne výrazy, často opakovane využíva odborné či ľudové výrazy s
cieľom ukázať distingvovanosť, ale aj blízkosť k občanom.
Po jazykovej stránke Babiš veľmi neobratne kombinuje český a slovenský jazyk,
čo na voličov nepôsobí dôveryhodne. Ďalším špecifikom, ktorým je prejav Babiša
zapamätateľný je narúšanie základných pravidiel slušnej komunikácie - ako napríklad
skákanie do reči či preberanie slova, keď ešte protirečník svoju myšlienku nedokončil.
V jednej z relácií dokonca Václav Moravec uviedol, že podľa internej analýzy relácií je
Andrej Babiš najviac "neukázněným" hosťom, ktorý reláciu navštívil.33

2.3

Analýza predvolebnej kampane do senátnych volieb
politického hnutia ANO z roku 2012
Už rok po vzniku hnutia sa po prvýkrát kandidáti podporovaní hnutím ANO

uchádzali o post v parlamente, a to konkrétne v Senáte. ANO hralo úlohu protestného
hnutia nespokojného so súčasnou politikou a malo združovať hlasy nespokojných
voličov. To bolo aj hlavnou témou kampane - boj proti korupcií a reformovanie
politiky.
ANO malo pripravené pre svojich kandidátov rámec kampane, ktorý si jednotliví
kandidáti mohli upravovať podľa potrieb regiónu. Hnutie podporilo kandidatúru a
kampaň každého zo svojich kandidátov čiastkou 1,5 milióna českých korún. Aj napriek
tomu, že ANO ostatným subjektom vytýkalo netransparentnosť financií, ani kandidáti
hnutia nemali zariadené transparentné bankové účty, kde by bolo možné sledovať
príjmy a výdavky jednotlivých kandidátov.
Babiš sa snažil do týchto volieb za kandidátov získať známe osobnosti z
podnikateľského života, napr. Radima Jančuru - konateľa známej prepravnej firmy či

32

2. Andrej Babiš - Show Jana Krause 23.9.2011. In: Youtube [online]. 22.9.2011 [cit. 2016-05-1]. Kanál
uživatele Show Jana Krause. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Z135Q0G9K58
33

TYDEN.CZ (2016): Urážíte moji ženu a máte mě popravit! káral Babiš Moravce [cit. 2016-6-25].
Dostupné z < http://www.tyden.cz/rubriky/media/televize-a-radia/urazite-moji-zenu-a-mate-me-popravitkaral-babis-moravce_387885.html>.
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Karla Janečka, známeho matematika a ekonóma.34 V týchto voľbách kandidáti ANO
neuspeli a ANO v Senáte nezískala ani jedného zástupcu, dokonca ani jeden
z kandidátov nepostúpil ani do druhého kola, aj napriek odvážnym predikciám
predsedu, ktorý už pred voľbami predpovedal 5 miest v Senáte.
Jedným z možných hlavných dôvodov neúspechu, ako Andrej Babiš priznal už
pri oznamovaní kandidátov do Senátu, bolo neukotvenie hnutia v politickom spektre.
Podľa Babišových slov si sami členovia hnutia nie sú istí, či je hnutie orientované
doľava, doprava, alebo stojí v strede.35
Okrem kampaní samostatných kandidátov bolo možné po celom území Českej
republiky pozorovať billboardovú kampaň, ktorej tvárou bol už štandardne Andrej
Babiš, upozorňujúci na kauzy odohrávajúce sa v posledných rokoch, medzi ktorými
nechýbali napr. Opencard, D. Rath, tunel Blanka a iné.36
ANO sa uchádzalo o senátne kreslá celkom v 7 obvodoch, a to v Náchode,
v Prahe 2, v Prahe 8, v Mladej Boleslavi, v Benešove, v Chomutove a v Brne-meste.
Len jediný z kandidátov bol v čase volieb členom hnutia ANO, u ostatných bolo hnutie
iba podporovateľom.

34

IDNES.CZ (2012) Babiš stanul v čele svého ANO 2011 a představil sedm zájemců o Senát[cit. 2016-520]. Dostupné z < http://zpravy.idnes.cz/babis-v-cele-noveho-politickeho-hnuti-dwu/domaci.aspx?c=A120801_125833_domaci_hv>.
35 IHNED.CZ (2012): Babiš se stal předsedou ANO 2011. Zatím váhá, jestli patří k levici, či pravici [cit.
2016-5-20]. Dostupné z < http://domaci.ihned.cz/c1-56857820-babis-se-stal-predsedou-ano-2011-zatimvaha-jestli-patri-k-levici-ci-pravici>.
36
MEDIAGURU (2012): Kampaně letošních podznimních voleb [cit. 2016-5-20]. Dostupné z <
http://www.mediaguru.cz/2012/09/kampane-letosnich-podzimnich-voleb/#.V5O8kVWLTIU>.
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2.3.1

SWOT analýza kampane do senátnych volieb 2012

SWOT

INTERNÁ ANALÝZA

ANALÝZA

Vnútorný pôvod

EXTERNÁ

Pomocné

Škodlivé

STRENGHTS (Silné stránky)

WEAKNESSES (Slabé stránky)

Politicky neznáme osobnosti

Politická neskúsenosť

Finančné zázemie

Rétorika Andreja Babiša
Absencia nosnej myšlienky kampane
Fluidný program hnutia

Vonkajší pôvod

ANALÝZA

OPPORTUNITIES (Príležitosti)

THREATS (Hrozby)

Rozpad vlády P. Nečase

Minulosť A. Babiša

Vystupovanie v úlohe protestného

Neukotvenosť na ľavo-pravom spektre

hnutia / anti-political-establishment
party
Príloha č. 3: SWOT analýza predvolebnej kamapne politického hnutia ANO 2011 do senátnych
volieb 2012. Vlastné spracovanie (obrázok)

Silnými stránkami hnutia je ponuka alternatívy ku tradičným politickým
stranám, a to prevažne formou nominácie osobností, ktoré za sebou nemajú politickú
minulosť. Okrem toho kandidáti obdržali finančnú podporu od centrály hnutia, čo
zabezpečilo viac priestoru pre politickú reklamu a tým aj viac príležitostí pre
nominantov zaujať voličskú verejosť.
Príležitosťami hnutia na úspech bol pád vlády P. Nečasa, ktorý spôsobil stratu
dôvery voličov v tradičné politické subjekty, a rovnako aj profilácia sa hnutia ako hnutia
protestného, ktoré kritizovalo dovtedajšie politické strany.
Naopak,

slabými

stránkami

hnutia

okrem

predpokladanej

politickej

neskúsenosti, keďže išlo o nový subjekt na scéne, bola aj absencia nosnej myšlienky
kampane. Aj keď z centrály bol vydaný koncept komunikácie kandidátov, bola
ponechaná pomerne veľká voľnosť vo výbere tém, ktorá nepomohla profilácií sa hnutia

21
ako celku, čo spôsobilo rozličnú komunikáciu v rôznych regiónoch. Ďalším negatívnym
faktorom bola absencia uceleného programu hnutia, ktoré neprichádzalo s návrhmi na
riešenie situácií, skôr sa zameriavalo na svoje vymedzenie a vyhranenie sa od iných
politických subjektov.
Hrozbou pre hnutie, ako sa vyjadril aj sám predseda, mohla byť jeho
neukotvenosť na pravo-ľavej osi – i keď bola cielená, tak ako aj sporná minulosť A.
Babiša v súvislosti s figurovaním v zápisoch Štátnej bezpečnosti.

2.4

Programové ukotvenie politického hnutia ANO z roku
2013
Dôležitým bodom, na ktorom si ANO zakladá, je jeho sebadefinovanie ako

politické hnutie a tým ostré vymedzovanie sa voči tradičným politickým stranám, ktoré
sa aj výrazne prejavilo v rétorike hnutia a jej straníckeho leadera Andreja Babiša. ANO
sa na rozdiel od iných subjektov nesústredilo na definovanie konkrétnych krokov, ale
voličov upútavalo heslami typu „Nejsme jak politici, makáme!“ , „Aby tady chtěly žít i
naše deti.“ či „Jasná pravidla pro všechny!“ a nimi i prítomnosťou rôznych osobností
s rôznym profesným pozadím stavia program hnutia do úzadia. Absenciou programu
tiež hnutie preukazovalo silný antistranícky postoj.
ANO v roku 2013 prichádza celkom s dvomi verziami programu – programom
rezortným37 a skráteným38. Prvá, dlhšia verzia sa podrobnejšie venuje jednotlivým
tematickým odvetviam, skrátená verzia programu jednoducho a graficky zhŕňa prevažne
hodnoty či myšlienky hnutia. Z obidvoch programov hnutia ANO môžeme vidieť, že
v rôznych bodoch hnutie cieli na rozličné sociálne, vekové či názorové skupiny
rozložené po celom ľavo-pravom politickom spektre. Či už ide o podporu sociálnej
politiky, konkrétne znevýhodnených skupín, mladých rodín, slobodných rodičov,
zdravotne postihnutých či študentov, na strane druhej ANO so svojou politikou vedenia
štátu ako podniku vo svojom programe prináša množstvo krokov, ako podporiť nielen
malých a stredných podnikateľov na území ČR. Vo svojom programe má aj kroky
z pravej strany spektra, a to napríklad bod o zavedení funkčného súdnictva.
Veľmi diskutovanou, avšak nie programovou tézou v pravom zmysle slova, je
dnes už známa fráza „Budeme stát řídit jako firmu.“, ktorá sa stala jedným z hlavných

37

ANOBUDELIP.CZ (2013): Resortní program [cit. 2017-5-1]. Dostupné z
<http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/volby-2013/resortni-program/>.
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poznávacích znakov hnutia. Podľa Babiša je v Českej republike 10 miliónov akcionárov
v podobe občanov, ktorí vlastnia akcie firmy, ktorá je zle vedená a menežovaná a keby
títo akcionári mali možnosť, tak menežment firmy vymenia.39
Hnutie ANO totiž vznikalo opačným spôsobom, ako bežne vznikajú politické
strany a hnutia. Na začiatku mávajú nosnú, ústrednú myšlienku, program, na základe
ktorého hľadajú osoby, ktoré s ním sympatizujú a budú sa podieľať na jeho
presadzovaní a vykonávaní. ANO 2011 však vzniklo okolo Andreja Babiša, ktorý
kritizoval prvky politického systému v Českej republike, ale sám nemal sformulované
riešenia ani program hnutia. Naopak, Andrej Babiš v prvom rade začal hľadať
podporovateľov v podstate nesformulovanej, protestnej myšlienky a skupiny, a program
tvoril až v dobe, kedy mal nájdené a zozbierané osoby, ktoré hnutie podporovali. Aj
tento neobvyklý postup prispel ku nejasne formulovanému prevolebnému programu
hnutia.

2.5

Analýza kampane do parlamentných volieb politického
hnutia ANO z roku 2013
Na začiatok je dôležité si uvedomiť, že parlametné voľby 2013 boli voľbami

predčasnými, ktoré boli vypísané po páde vlády Petra Nečase. ANO už v tomto období
získalo oproti svojim konkurentom prvotnú výhodu, a to tú, že práve na prelom leta
a jesene mala naplánovanú pripomínaciu kampaň, ktorú len zmenila v predvolebnú,
pričom získala náskok oproti ostatným politickým subjektom.
Hlavnou myšlienkou a stratégiou hnutia ANO bolo od začiatku použiť postavu
podnikateľa Andreja Babiša ako tvár kampane, ktorý sa stal známy svojim tvrdením, že
štát je možné riadiť ako firmu.
Hnutie sa ani nevyhraňovalo pravicovo ani ľavicovo, sústreďovalo sa skôr na
obľúbené témy voličov.
Okrem toho ANO pri rýchlosti a presnosti exekúcie kampane pomohol aj júnový
benchmark pod vedením Alexandra Brauna z firmy PSB, na základe ktorého bola ďalej
formulovaná message a aj celá podoba predvolebnej kampane.
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Dôležitým bodom stratégie ANO bolo poznať svojich konkurentov a tak sa vo
kampaňovom teame nachádzali aj dvaja pracovníci, ktorých úlohou bolo sledovať práve
vývoj kampaní ostatných politických subjektov kandidujúcich v parlamentných voľbách
2013.40

2.5.1 SWOT analýza prevolebnej kampane do parlamentných volieb
politického hnutia ANO z roku 2013
SWOT

INTERNÁ ANALÝZA

ANALÝZA
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EXTERNÁ
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Škodlivé

STRENGHTS (Silné stránky)

WEAKNESSES (Slabé stránky)

Politicky neznáme osobnosti

Politická neskúsenosť

Finančné zázemie

Nejasná štruktúra

Marketingoví profesionáli v

Fluidný program hnuta

kampani

Vonkajší pôvod

ANALÝZA

OPPORTUNITIES (Príležitosti)

THREATS (Hrozby)

Rozpad vlády P. Nečase

Minulosť A. Babiša

Nerozhodnutí a protestní voliči

Flexibilná pozícia v ľavo-pravom

On-line marketing

spektre
Kontroverzný líder strany

Príloha č. 4: SWOT analýza predvolebnej kamapne politického hnutia ANO 2011 do
parlamentných volieb 2013. Vlastné spracovanie. (obrázok)

Ku každej kategórií som vybrala 3 faktory, ktoré ovplyvnili kampaň do
poslaneckej snemovne v roku 2013.
Zo silných stránok sú to osoby bez politickej minulosti, čo v dobe, kedy klesá
dôvera v tradičné strany a politikov, ktorí sú na scéne dlhšiu dobu, je pozitívnym
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krokom pre toto hnutie. Rovnako je silnou stránkou aj finančné zázemie vďaka
predsedovi hnutia Andrejovi Babišovi, ktoré dovoľuje hnutiu zafinancovať odborníkov
do predvolebnej kampane, ktorí výrazne ovplyvnili finálny výsledok hnutia vo voľbách.
Internými negatívnymi faktormi môžeme nazvať politickú neskúsenosť
predstaviteľov hnutia, rovnako ako aj nejasne stanovenú štruktúru hnutia a Andreja
Babiša ako tvár strany, kampane i dennodenných činností. Jednou z hlavných slabín
hnutia, za ktorú bola mnohokrát krititovaná konkurentami i odbornou verejnosťou, je
fluidita volebného programu, ktorý je vágny, nekonkrétny a neposkytuje ucelenú
predstavu o tom, aké zmeny chce hnutie presadzovať.
Príležitosťami strany z externého prostredia boli pád vlády P. Nečase, ktorý
zmenil vnímanie tradičných politických strán v Českej Republike a vzbudil voči nim
nedôveru. ANO rovnako svojou kampaňou dokázala osloviť nerozhodnutých a
protestných voličov, a to aj vďaka využívaniu techník on-line marketingu a využívaniu
sociálnych sietí, rovnako ako aj rozsiahlou OOH technikou.
Faktormi, ktoré ohrozovali stranu, bolo kontroverzné vystupovanie Andreja
Babiša, tiež aj jeho údajná evidencia v spisoch ŠtB.

2.5.3. Andrej Babiš tvárou kampane aj strany
Aj keď bol hlavnou tvárou kampane i hnutia Andrej Babiš, jeho kampaňový
team sa snažil nevyvolať dojem strany jedného muža (aj keď sa Andrej Babiš
zozačiatku snažil byť pri všetkom), ako tak bolo napríklad v prípade hnutia ÚSVIT.
Ako ďalšie tváre hnutia sa zobrazovali napríklad Martin Stropnický či Věra Jourová.
Babiš tak svojim spôsobom prebral aj pozíciu manažéra kampane. Kampaň
hnutia ANO ale tvoril team externých odborníkov v politickom marketingu, ktorý mal
jej tvorbu a exekúciu na starosti. Bol to nezvyčajný model, oproti americkému, na ktorý
sme zvyknutý, kde líder strany/hnutia nepreberá úlohu pri manažovaní kampane, ale
v rámci teamu sú pevne definované roly, ktoré sa neprekrývajú. Aj vďaka tomu, že išlo
o profesionálnu

kampaň

potrebnú

exekuovať

v krátkom

čase,

kampaň

bola

centralizovaná a všetky aktivity, aj tie regionálne (dobrovoľníci, distribúcia materiálov),
boli pod dohľadom pražskej centrály, ale koordináciu mali na starosti regionálne
štruktúry.
Keďže ale štruktúra ANO ešte nebola úplne zastabilizovaná, občas to
spôsobovalo chaos v koordinácií takzvaných „Parťákov ANO“. Počet aktívnych
registrovaných dobrovoľníkov v regiónoch bol asi 700, reálne sa ich však na

25
kampaňových aktivitách podieľalo menej. Činnosť dobrovoľníkov pozostávala prevažne
z distribúcie materiálov a „dobrovoľníci“ za svoju činnosť dostávali odmenu. Door-todoor kampaň nebola hnutím ANO systematickejšie využívaná.
Andrej Babiš sa však, aj keď podľa kampaňového teamu, nie žiadúco, stal
hlavným predstaviteľom strany, ktorý sa zúčastňoval nielen televíznych debát, ale aj
populárnych relácií a talkshows, kde sa snažil priblížiť voličom. Andrej Babiš nechýbal
na žiadnej väčšej akcií konanej na podporu hnutia.

2.5.4 On-line kampaň
2.5.4.1Sociálne siete
Hlavnou sociálnou sieťou používanou hnutím ANO bol facebook. Podľa predom
vypracovanej analýzy bolo zistené, že cieľová skupina potenciálnych voličov sa
vyskytuje často krát práve v on-line prostredí. Od augusta – kedy boli vyhlásené
predčasné voľby – strana získala cca 57 000 nových fanúšikov tak rozšírila svoje
pôsobenie, čo urobilo ANO najrýchlejšie počas kampane rastúcou fanpage spomedzi jej
predvolebných konkurentov. Počas kampane bola vysoká frekvencia príspevkov, ktorá
sa počas volebného týždňa vyšplhala až na 7,3 príspevku za deň s veľmi priaznivým
výsledkom meraným podľa metriky PTAT – cca 44 00041.
2.5.4.2 On-line reklama
ANO pokrylo všetky hlavné dostupné kanály, a to sociálne siete (facebook) ,
direct maily, rovnako ako reklama hnutia bola umiestňovaná na youtube a na weboch
internetových vyhľadávačov. Do on-line kampane venovalo cca 17% priamych
finančných nákladov kampane.
Na rozdiel od niektorých ostatných subjektov ANO nevyužívalo sociálnu sieť
Twitter.
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2.5.5. Off-line kampaň
Keďže ANO ako hnutie bolo v dobe volieb stále jeden z mladších subjektov, ich
cieľom bolo stále oboznamovať voličov so značkou – branding a positioning. Práve
preto malo na leto 2013 naplánovanú kampaň s cieľom pripomenúť existenciu
a relevanciu tohto hnutia voličom, čo prinieslo ANO dostatok plochy na inzerciu.

2.5.5.1. Guerilla technika
Nezvyčajnou a originálnou guerilla technikou ANO bolo použitie balíkov sena
na postavenie obrovských postáv držiacich nápis „Ať nám už nevládnou balíci“. Jeden
z týchto obrovských panákov počas noci v priebehu kampane zhorel. Táto guerilla
technika vyvolala medzi odbornou i laickou verejnosťou diskusiu, pretože to, čou rukou
bola obria postava zapálená, ostáva dodnes neznámou42.

2.5.5.2 Video
Politická reklama v televízií a rádiu nie je podľa zákona povolená – s výnimkou
predom určených časových blokov v rámci vysielania verejnoprávnej televízie, ktorá
však pre svoju sledovanosť a pre malé množstvo zasiahnuteľných voličov nie je pre
politické subjekty zaujímavá a atraktívna.
Na televíznych obrazovkách sa Andrej Babiš, ako podnikateľ a zástupca hnutia
ANO, objavil v talkshow Jana Krause na televízií Prima 11.10.2013, ktorá patrí medzi
sledované večerné programy, kde sa objavil opätovne po 2 rokoch, kedy prezentoval
hnutie po prvý raz. Túto reláciu 11.10.2013 sledovalo 584 000 divákov vo vekovej
kategórií 15+43, záznam na internete má ďalších cca 690 000 zhliadnutí44.
Kontroverznou a diskutovanou sa stala televízna reklama na Vodňanské kuře,
kde vystupoval líder hnutia Andrej Babiš spoločne s populárnym športovcom
Jaromírom Jágrom, aj keď nešlo o reklamu ANO, ale o reklamu na produkt firmy
Vodňanská drubež a.s. , patriacej pod formu Afrogert45. Podľa prieskumu firmy Focus
42

NOVINKY.CZ (2013): Babišovi někdo zapálil předvolebního „balíka“ ze slámy. [cit. 2017-5-1].
Dostupné z < https://www.novinky.cz/domaci/316888-babisovi-nekdo-zapalil-predvolebniho-balika-zeslamy.html>.
43
ATO - MEDIARESEARCH. Seriál Sanitka v pátek večer stále nejsledovanější. 12. 10. 2013 [cit. 201605-20]. Dostupné z: <http://www.mediaguru.cz/aktuality/serial-sanitka-v-patek-vecer-stalenejsledovanejsi/#.V2zZifmLTIV>.
44 Andrej Babiš - Show Jana Krause 11.10.2013. In: Youtube [online]. 12. 10. 2013 [cit. 2016-05-1].
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bola ako najzaujímavejší prvok kampane postava Jaromíra Jágra, ktorá osobe Andreja
Babiša pridáva na kredibilite, dôveryhodnosti. A tak sa z oficiálne apolitickej kampane
mäsového výrobku stala súčasť kampane. Aj keď išlo o pôvodne televíznu reklamu,
toto kvázi apolitické video sa stalo neskôr v on-line prostredí (YouTube)
najsledovanejším videom súvisiacim s kandidátmi do poslaneckej snemovne, ktoré
prekonalo aj rap Ondřeja Lišku „Můj hlas je zelenej“46. Reklamu na Vodňanské kuře
analyzovala aj Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. RRTV rozoberala jednotlivé
body Zákona a rozhlasovom a televíznom vysielaní. Argumentovala pre aj proti tomu,
že reklama na Vodňanské kuře by mohla byť zakázanou reklamou. K argumentom za
patrili nasledovné:
•

Je obtiažne dokázať, že obsah obchodného zdelenia reálne ovplyvnil výsledok
parlamentných volieb, ale aj predaj výrobku

•

To, že ide o obchodné zdelenie neznamená, že zároveň nejde o zdelenie
politické, propaguje nezávislého kandidáta, politickú stranu alebo hnutie
pomocou akýchkoľvek prostriedkov, nemusí sa jednať iba o propagáciu
politických cieľov, ideí či programu

•

Dôležitý je cieľ reklamy, či ide reálne o reklamu potravinárskeho produktu,
alebo zmyslom reklamy bolo zvýšiť kredit Andreja Babiša (využitím osoby
Jaromíra Jágra, demonštrovaním povolania Babiša či tým, že dokáže prijať
humor spojený so svojou osobou)

Prečo by sa, naopak, nemalo jednať o zakázanú reklamu, vysvetľujú nasledovné
argumenty:
•

Dochádzalo by k diskriminácií podnikateľsky činného kandidáta, keďže by
prichádzal o možnosť propagovať výrobky svojho podnikania, mal by mať
rovnaké práva, ako nekandidáti propagovať svoje produkty pomocou
rozhlasového a televízneho vysielania.
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•

Keďže zákon zakazuje obchodné zdelenia politických zoskupení či nezávislých
kandidátov, tieto subjekty alebo jednotlivci musia byť zadávateľom reklamy, čo
v prípade reklamy na Vodňanské kuře tak nebolo, keďže zadávateľom bola
firma Vodňanská drubež a.s.
RRTV došla k záveru, že reklama na Vodňanské kuře by nemala byť

považovaná za zakázanú reklamu. Reklama bola vysielaná na mnohých televíznych
staniciach, menovite Nova, Prima COOL, Prima ZOOM, Telka, Prima, Smíchov, Nova
Cinema, Prima love a fanda47.
Ďalšími druhmi reklamy, ktoré sa viazali na reklamu na Vodňanské kuře, boli
paródie na túto reklamu, ktoré môžeme považovať za prvky negatívnej reklamy. Mali za
cieľ poškodiť Andrejovi Babišovi a hnutiu ANO. Najznámejšou paródiou sa stala
predabovaná reklama, kde Jágr hovorí, že hnusnejšie krídlo v živote nejedol a Andrej
Babiš slovensky odpovedá „pre voličov to stačí“48. K 1.5.2017 má toto video cca
153 000 zhliadnutí.
Aj keď sa priamo nejedná o offline metódu, v súčasnej době je tendencia
presúvať video obsah do on-line prostredia, prevažne s využitím portálu YouTube.
Zaujímavejším kanálom sa pre strany a hnutia stal práve portál YouTube, kde ANO
získalo spomedzi svojich konkurentov druhé miesto v počte zhliadnutí (cca 200 000).
Išlo o poloanimované video s názvom ANO, zatočme s korupcí49.
ANO v tejto kampani nevyužívala techniku telemarketingu.

2.5.5.3 OOH Advertising
OOH je marketingová technika zásahu potenciálneho zákazníka, v prípade
politického marketingu voliča, mimo jeho domov. ANO oslovovala svojich voličoch na
takzvanej roadshow – diskusnej relácií, s ktorou cestovali po českých kinách, divadlách
a domoch kultúry. Cielilo na väčšie, prevažne urbanizované oblasti a preferovala väčšie
mestá, kde mohla byť oslovená širšia vrstva voličov. V čom bolo ANO odlišné od
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ostatných strán a hnutí, bolo prevedenie typického „predvolebného gulášu“ , kedy líder
hnutia rozdával dnes už tak dobre známe lekvárové šišky na frekventovaných českých,
prevažne pražských uliciach, v blízkosti staníc metra a ostatnej hromadnej dopravy
(Bárta 2014).

2.5.6. Zhrnutie
Hnutie ANO malo v predvolebnom období rozhodne najprepracovanejšiu
a najprofesionálnejšie exekuovanú predvolebnú kampaň. Výborným krokom bolo
zapojenie profesionálov so zahraničnou skúsenosťou, aj keď nebol úplne prebratý
zahraničný model vedenia kampane a Andrej Babiš ako predseda a líder strany bol aj
kampaňovým manažérom.
Okrem iného ANO malo výhodu pri rozmiestňovaní billboardov v rámci offline
kampane, keďže po vzniku hnutia v roku 2011 mali naplánovanú kampaň na leto 2013,
ktorá mala existenciu a prezenciu hnutia občanom pripomenúť, a tak sa táto kampaň
preklenula do regulérnej predvolebnej.
Marketingový team ANO zvládol naplánovať vyrovnanú kampaň, so zastúpením
ako v off-line kanáloch, tak aj v on-line prostredí, kde počas kampaňového obdobia
fanpage na Facebooku získala najviac nových unikátnych fanúšikov. Aj keď
sledovanosť politických strán na sociálnych médiách v Českej republike je len zlomkom
voličov, voľby 2013 ukázali, že jej do budúcna budeme musieť prikladať čoraz väčšiu
dôležitosť. Generácia Z, ktorej charakteristikou je pohyb vo virtuálnom priestore
a preferovanie on-line reklamy dorastá do veku, kedy sa z nej stávajú voliči.
Kampaň hnutia ANO priniesla do Českej republiky určitú úroveň profesionality
politického marketingu, tradičné dovtedajšie techniky boli aktualizované.Andrej Babiš
sa snažil priblížiť voličom čo najviac, a preto sa mnohokrát skloňovanou stala jeho
OOH kampaň s lekvárovou šiškou, ktorú osobne rozdával na frekventovaných
miestach50. Okrem iného najviac zhliadnutým videom kampane sa stala paradoxne
formálne apolitická reklama na Vodňanské kuře, kde okrem Andreja Babiša vystúpil aj
český obľúbený športovec Jaromír Jágr. ANO a Andrej Babiš sa stali aj terčom
negatívnej reklamy, keďže po odvysielaní tejto reklamy začali vznikať predabované
paródie na túto reklamu, ktoré už neboli "apolitické".
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Predvolebnú kampaň ANO v parlamentných voľbách 2013 môžeme hodnotiť
ako najprofesionálnejšiu a najprepracovanejšiu zo spektra politických subjektov, ktoré
vo voľbách kandidovali. ANO ukázalo aj na príklade Českej republiky, že profesionalita
a odskúšané marketingové techniky sú efektívne aj v prostredí politického rozhodovania
sa voličov a priniesla tak inovatívny pohľad na politický marketing a politickú
komunikáciu v Českej republike.

2.6

Komparácia komunikácie politického hnutia ANO 2011
v období od vzniku do roku 2013
Hlavnou tézou bakalárskej práce je, že sa komunikácia hnutia ANO od roku

2011 do roku 2013 menila. Cieľom nasledujúceho porovnania je dokázať, že tomu
v skutočnosti tak bolo.
V roku 2011 začalo ANO s verejnosťou komunikovať ako nepolitické hnutie,
z ktorého plynie prvotný rozdiel. Andrej Babiš na čele hnutia v roku 2011 iba
komunikoval nefunkčnosť štátu a potrebu zmeny, avšak nepredniesol žiadne kroky, ako
by táto zmena mala vyzerať. Striktne odsudzoval aktérov na českej politickej scéne
a predstavoval svoju víziu, ako by Česká republika mala vyzerať. Ideálom by bolo
vybudovať silný právny štát, ktorý bude vedený ako firma, odstrániť korupciu
a hospodárstvom sa bude podobať krajinám ako je Švédsko či Švajčiarsko. Na
komunikáciu v tej dobe používali prevažne osobný kontakt s voličmi, začiatkom roku
2012 zástupcovia ANO cestovali po všetkých krajoch Českej republiky a osobne sa
stretávali s občanmi a zbierali ich názory a pripomienky. ANO sa podľa vyjadrení
a plánov Andreja Babiša profilovalo viac ako pravicový subjekt.
Po demisií vlády Petra Nečase bolo ANO jedným z prvých hnutí a strán, ktoré
rýchlo zareagovali na aktuálnu situáciu. Čo sa výrazne nezmenilo je message, ktorú
hnutie vysiela, či už ide o „Nejsme jako politici, makáme“ alebo „Aby tady chtěly žít
i naše děti“, kde sa zástupcovia ANO viditeľne odvolávajú fakt, že nemajú za sebou
politickú minulosť, ale ide o rôzne osoby s rôznym profilom a zázemím, čo malo
podporiť dôveryhodnosť hnutia, vzhľadom na to, že českí voliči pravicových strán boli
sklamaní z krízy pravice a hľadali náhradu za svoju politickú stranu či hnutie a ANO sa
túto medzeru na trhu veľmi obratne snažilo zaplniť.
Program hnutia je už trochu presnejšie pomenovaný, nie je to len výzva
občanom a výpočet nefunkčných procesov v Českej republike, ale v rezortnom
programe už ANO navrhuje aj konkrétne kroky, ako sa k svojmu ideálnemu stavu chcú
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dostať. Podľa rezortného programu ale ANO nie je pevne ukotvené na ľavo-pravej osi,
ale svoje body programu čerpá z celého spektra. Ako príklad môžeme uviesť plánovanú
vysokú podporu znevýhodnených skupín a dôchodkového systému z ľavej strany
spektra či podporu podnikateľov a znižovanie DPH z pravej strany spektra. Nemôžeme
avšak hovoriť o volebnom programe, ktorý by bol konkrétny a jasný, pretože aj jeho
kompletná verzia je zložená z viacerých nešpecifikovaných bodov, ktoré na seba
nenadväzujú a snažia sa zaujať čo najširšiu skupinu voličov.
Ďalším rozdielnym bodom je vystupovanie Andreja Babiša. Kým v roku 2011
vystupoval ako podnikateľ, ktorý nesúhlasí s tým, čo sa v Českej republike deje a chce
sa stať organizačnou podporou pre ľudí s lepším profilom a vstup do politiky neplánuje,
v roku 2013 je aj naďalej tvárou hnutia, už politického, bez ktorého sa neobíde žiaden
plagát, leták či iný vizuál. Stále sa snaží udržiavať si image človeka, jedného z ľudu,
ktorý je rovnako nespokojný, ako oni. Stále sa snaží s voličmi stretávať, či už na
formálnych akciách, baviť sa s nimi počas bežného dňa či na akciách neformálnych –
zúčastňuje sa kultúrnych akcií, kde sa zhromažďujú mladí. V spoločnosti je však
vnímaný ako druhý najbohatší muž českej republiky, čo nie je fakt, ktorý by Babišovi
pridával na popularite medzi voličmi. Aj keď sa zmenila aj rétorika samotného predsedu
strany, stále je jeden z politikov, ktorý je nekompromisný až nerešpektujúci v debatách
so svojimi oponentmi a aj voči moderátorom diskusných relácií, ktorých sa zúčastňuje.
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2.6.1 Vývoj voličskej podpory politického hnutia ANO 2011
v priebehu roka 2013

Príloha č. 5: Graf vývoja volebnej podpory politického hnutia ANO 2011 v roku 2013. STEM, Ústav
empirických výzkumů, z.ú. (graf)

Na základe podkladov Ústavu empirických výskumov som vypracovala graf
vývoja voličskej podpory hnutia ANO. Získané údaje sú od začiatku roku 2013, kedy sa
podpora hnutia pohybovala v hladine pod 1% a podobné výsledky môžeme vidieť až do
júna, kedy došlo k dôležitej udalosti, a to k podaniu demisie Petra Nečase 13.6.2013.
V tej dobe stúpol záujem o politickú scénu a aj pasívni občania, ktorí počas volebných
období nesledujú vývoj na politickej scéne, začínajú hľadať vhodný subjekt do
jesenných volieb. Neznamená to, že ANO získala množstvo nových voličov, ale aj to,
že mnoho nerozhodnutých voličov sa rozhoduje pre stranu, ktorá sa nezúčastnila pádu
vlády a nemá za sebou politické neúspechy, rovnako ako aj voliči opúšťajú tradičné
strany a usídľujú sa pri nových subjektoch.
V lete sa začína aj kampaň hnutia do poslaneckej snemovne, ktorá je veľmi
masívna a viditeľná ako v uliciach, tak v masovokomunikačných prostriedkoch, tak na
internete. Z grafu vyplýva, že politická komunikácia hnutia ANO, rovnako ako
predvolebná kampaň majú dopad na popularitu hnutia medzi voličmi, ktorá od demisie
Petra Nečase až do volebného dňa neustále rástla. ANO využíva svoj politicky čistý štít
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a nezapojenosť členov do žiadnej z politických káuz, ktoré ale ostro kritizuje
u tradičných a dlhšie fungujúcich strán. Najviac voličov, celkom 231 584, získalo ANO
z radov voličov ODS. Nasledovali Věci veřejné s 208 461 voličmi a TOP 09 s 206 378
hlasmi voličov. Z týchto výsledkov môžeme jasne vidieť, že zameriavanie sa hnutia na
stredo-pravicového voliča bolo úspešné, keďže v roku 2013 dokázalo zaplátať miesto po
etablovaných stranách, ktoré mali za sebou čerstvé korupčné aféry.
Je ale dôležité poukázať, že ANO, aj keď v menšej miere, ale takisto získalo
voličov aj zo strán z ľavej strany spektra, a to 76 485 voličov ČSSD a 14 859 voličov
KSČM. Výrazne strane k volebnému výsledku pomohlo 189 473 voličov ostatných
strán a nerozhodnutých, ktorí sa pre tento nový subjekt rozhodli pred voľbami51.
ANO je hnutím s najviac prepracovaným marketingom, či už ide o do budúcna
veľmi potenciálny on-line marketing, prezencia na množstve miest pomocou
billboardov, OOH marketing, regionálne meetingy či osobné stretnutia so zástupcami
strán – dnes už napríklad legendárne lekvárové šišky, ktoré rozdával v pražských
uliciach Andrej Babiš osobne52.
Na rozdiel od roku 2011, kedy strana len pomenúvala neduhy v spoločnosti,
ktoré je potrebné eliminovať a odstrániť, v roku 2013 prichádza s konkrétnym
programom, aké zmeny chce nastoliť v jednotlivých rezortoch. Aj keď nie je vždy
z programu jasné, ako sa k výsledku ANO chce dostať, je jasnejšie formulované, čo
chce urobiť, nie len ideálny výsledný stav, ako tomu bolo v roku 2011. Formulácia
týchto taktík a stratégií je podávaná v ľudovej reči, aby bola čo najpochopiteľnejšia pre
široké vrstvy voličov a rovnako to opäť podčiarkuje nepolitickú minulosť zástupcov
ANO.

51

IDNES.CZ (2016) Nejvíc hlasu dokázali konkurenci odsát Zeman a Babiš, ukázala analýza [cit. 20165-20]. Dostupné z < http://zpravy.idnes.cz/analyza-presunu-volicu-kamil-gregor-d7s/domaci.aspx?c=A160502_102842_domaci_jw>.
52 BÁRTA, Z. (2014): Babiš před volbami nabízel koblihy [cit. 2016-5-20]. Dostupné z
<http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=22423>.
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Záver
Na základe vykonaných analýz táto bakalárska práca dospieva k výsledku, že
počas dvojročného obdobia od vzniku hnutia ANO 2011 po voľby do poslaneckej
komory v roku 2013 došlo ku zmene komunikácie hnutia. Je to možné dokázať na
dvoch hlavných ukazovateľoch. Prvým, výraznejším, je rétorika hnutia preukazujúca sa
prevažne na osobe predsedu hnutia - na Andrejovi Babišovi. Pri analýze mediálnych
vyjadrení z roku 2011/2012 tieto vyjadrenia pôsobia chaoticky, zmätene. Prezentácie
nenesú jednotnú myšlienku, sú iba kritikou nefunkčnosti systému, vtedajšej vlády,
politikov a prednesom z kontextu vytrhnutých informácií a argumentov podporujúcich
ich tvrdenia. Celkovému dojmu neprispieva ani nedostačujúca úroveň češtiny predsedu,
ktorá nepôsobí ani dôveryhodne, ani profesionálne pri uchádzaní sa o miesto v českej
politike, rovnako ako kultúra prejavu a etika chovania, ktorá pôsobila veľmi
neprofesionálne, ofenzívne až urážlivo voči ostatným komunikantom.
Na jeseň roku 2013 dochádza k zmene vystupovania prevažne Andreja Babiša.
Je znateľné, že v rámci prípravy na kampaň verejnú komunikáciu trénoval za
prítomnosti profesionálov, keďže došlo k zlepšeniu jeho jazykových, prezentačných
schopností a schopnosti adekvátnejšie reagovať na otázky žurnalistov i protivníkov.
Druhou výraznou odlišnosťou, ktorá nastala v komunikácií hnutia, je obsahová stránka.
V roku 2011 pri vzniku hnutia bolo nosnou myšlienkou, aby sa v krajine dalo slušne žiť
a viedli ju slušní a zodpovední ľudia. Hnutie sa prezentovalo ako skupina podnikateľov,
ktorí sa nechcú pozerať na to, ako politici, voči ktorým sa striktne vymedzovali,
rozkrádajú štát.
V roku 2013 im rétorika toho, že nie sú politikmi, zostala. Čo sa ale zmenilo je
existencia programu, s ktorým sa ANO o poslanecké posty uchádzalo. Aj keď sa
čiastočne profiluje ako anti-political-establishment party, po korupčných aférach a
demisii Nečasovej vlády ANO preberá úlohu zástupcu pravicových voličov, čo sa
preukázalo aj na prebraní voličov prevažne od strán Věci Veřejné, TOP 09 a ODS. Svoj
program aj keď s prítomnosťou sociálnych prvkov malo ANO zamerané na stredopravicových voličov - riadenie štátu ako firmy či zmena daňového systému. Výraznou
pomocou ku zmene boli práve predčasné parlamentné voľby v roku 2013. Strany, voči
ktorým sa Andrej Babiš vymedzoval už v roku 2011 zasiahli korupčné aféry a to
výrazne napomohlo hnutiu ANO 2011, ktoré sa profilovalo primárne ako stredo-
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pravicové a poskytovalo voličom neznámu alternatívu, ktorá avšak nebola súčasťou ani
padnutej vlády, ani žiadnej z korupčných afér.
Na základe týchto faktorov je možne tvrdiť, že ku zmene komunikácie hnutia
ANO došlo, a to ako aj po formálnej stránke, tak došlo aj ku vývinu stránky obsahovej,
ktorá získala pevnejší tvar a nosnú myšlienku.
Komunikácie hnutia ANO s verejnosťou sa takmer dá stotožniť s komunikáciou
osoby Andreja Babiša. Aj keď sa od začiatku podľa vlastných slov nechcel stať
politikom a vstupovať do politiky, fakt, že je zakladateľom Akce nespokojených
občanů, od začiatku sa z pozície podnikateľa a jedného z ľudu zúčastňoval stretnutí s
občanmi, ho postavil do pozície, že sa stal tvárou hnutia. Tento fakt bol ďalej podporený
jeho takmer jednohlasným zvolením predsedom hnutia. Medializácií hnutia dopomohla
aj podnikateľská a politická minulosť predsedu, ktorá dostala množstvo mediálneho
priestoru a tým nepriamo priniesla pozornosť i na novo vznikajúce hnutie.
Okrem iného ANO prinieslo do Českej republiky ukážku toho, že politický
marketing je čoraz dôležitejšou súčasťou predvolebného obdobia a pokiaľ sa na
príprave kampane a komunikácie politického subjektu podieľajú profesionáli v oblasti
politického marketingu, tak aj z nového a pomerne neznámeho hnutia sa môže stať
jeden z hlavných hráčov na politickej scéne, čím ukázalo aj budúce smerovanie toho,
akým smerom sa politický marketing v Českej republike môže uberať.
Na druhú stranu, nie je možné tvrdiť, že za úspechom politického hnutia ANO
2011 stojí iba zmena v jeho externej komunikácií. Vzhľadom k politickej situácií, ku
ktorej Česká republika dospela v lete roku 2013, bola migrácia preferencií voličov
prirodzeným javom, ku ktorému dochádza po demisií vlády či po neobjasnených
politických aférach. Keďže došlo ku krízi pravice, ANO 2011 sa mnohým voličom,
ktorých strana či hnutie sa rozpadlo, prápadne v neho stratili dôveru, zdalo ako
prijateľná pravicová alternatíva za ich dovtedajšiu stranu.
Profesionalizácia komunikácie hnutiu viditeľne prospela, nie je však možné
tvrdiť, že ide o jediný faktor, ktorý ovplyvnil úspech politického hnutia ANO 2011.
Na základe teórie hnutie ANO 2011 spĺňa viacero základných znakov antipolitical-establishment party. Prvým, základným a najväčším je vymedzovanie sa voči
politickým stranám, ktoré sú na politickej scéne už určitú dobu. Jedným z motívov
kampane 2013 bolo heslo „Nejsme jak politici, makáme!“ , ktoré jasne ukazuje postoj
ANO k tradičným stranám. K tomu aj ANO využíva situáciu, ktorá v lete 2013 nastala
na českej politickej scéne, a tou je demisia vlády Petra Nečase, kde poukazuje na
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nespoľahlivosť, kauzy a aféry týchto subjektov, čo je ďalším typickým znakom anti
political establishment uskupení.
ANO 2011 samo seba od začiatku charakterizuje ako hnutie, pri registrácií
v roku 2012 už sa aj oficiálne v registri politických strán a hnutí nachádza v kategórií
politické hnutie, rovnako ako sú na tejto charakteristike postavené aj stanovy hnutia. Je
to ďalšia vypozorovateľná odchýlka od tradičných politických strán. ANO 2011 až do
leta zastávalo pozíciu malého, nie až tak známeho hráča na českej politickej scéne – až
do júna 2013 sa jeho voličská podpora podľa prieskumov pohybovala okolo 0,50% ,
v septembri 2013 už hnutie tesne prekročilo hranicu nutnú na získanie miest
v parlamente – 5,20% .
Andrej Babiš predstavuje typického leadera takéhoto hnutia – ide o úspešného
podnikateľa „z ľudu“ , ktorý sa preorientováva z ekonomického pôsobenia na pôsobenie
politické, pričom ale nestráca „príslušnosť k ľudu“ , či už využívanie ľudového,
neformálneho jazyka, vďaka čomu sa dostáva bližšie k občanom. Andrej Babiš je
ukážkovým príkladom, ako leader politického hnutia, ktorý sa neobjavuje len na
tribúnach, ale dostáva sa medzi voličov na miesta, kde sa sami bežne pohybujú, či už to
bola známa kampaň v uliciach či staniciach metra Prahy, účasť na koncerte slovenského
rapera Rytmusa v pražskom klube SaSaZu53, či sponzoroval ostravský koncert kapely
Kryštof a olomoucký koncert známej českej skupiny Kabát. Je to efektívna cesta ako
ukázať voličom svoju ľudskú stránku a dostať sa k nim bližšie.
V roku 2013 sa motívom kampane v rámci celej republiky chytľavá fráza „Aby
tu chtěly žít i naše deti“ , ktorá sa nijakým spôsobom nemusela vymedzovať na
ľavopravej osi a oproti ostatným politickým subjektom, ako to bolo u už dlhšie
etablovaných strán a hnutí, ale zamerala sa na sociálne cítenie občanov, ktorí sa
jednoduchšie dokážu s takouto myšlienkou stotožniť. Na základe vyššie uvedených
faktov je možné ANO 2011 v období od roku 2011 do parlamentných volieb 2013
a začiatku pôsobenia vo vláde Českej republiky charakterizovať ako anti-politicalestablishment party a vývoj hnutia mohol byť predikovaný na základe jedného
z typických

výsledkov

pôsobenia

anti-political-establishment

parties,

a

to

inštitucionalizovanie hnutia.
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Andrej Babiš na koncertu Rytmuse - SaSaZu / Praha / 31.8.2013. In: Youtube [online]. 23.9. 2013 [cit.
2017-05-1]. Kanál uživatele AnoOlomoucko. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XSrKOxht-M
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Summary
The main aim of this thesis was to compare communication of the political
movement ANO 2011 from its foundation until parliamentary elections in fall 2013. In
the first part, the thesis describes political communication as a discipline and theory of
anti-political-establishment parties.
The second part is focused on analyses themselves, starting with SWOT
analyses of the movement in different years, analyses of political programs and
campaings. Subsequently, there was run a comparison of the communication in those
different time periods, which has shown that the communication od the movement is
constantly evolving, the movement shows the signs of anti-political-establishment party,
focuses on well planned and executed marketing campaigns and disposes with above
average budget. Also a big role is attributed to the head of the movement Andrej Babiš,
whose personal branding is influencing the communication of the movement as well.
The thesis is also critically describing other factors which had influenced success of
political movement ANO 2011 in parliamentary elections 2013, not just change of its
political communication as an only reason.
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