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Komunikace s veřejností patří mezi základní aktivity politického života. Politická strana může 

být tvořena poctivými a schopnými členy, přesto neuspěje, pokud nezvládne komunikaci 

s potenciálními příznivci. A naopak ani zdánlivě fatální skandál nemusí dané politické straně 

příliš ublížit, jestliže dokáže veřejnosti úspěšně prodat příběh, který ji v jejích očích očistí. 

Různé politické strany míří na rozdílné typy voličů. Část voličů dává přednost faktům a věcné 

argumentaci a hraní na city ji spíše odradí. Opačný typ voličů oproti tomu od politiků vyžaduje 

předložení jednoznačné hodnoty, za kterou stojí za to bojovat, a nepřítele, který má tuto 

hodnotu již jen svou existencí ohrožovat. Tento typ voličů je přitahován k radikálním 

či extremistickým stranám. 

S blížícími se krajskými volbami také stoupá aktivita jednotlivých stran, která s sebou nese 

vyšší frekvence komunikace a větší objem publikovaných textů. Z tohoto důvodu jsme 

připravili analýzu iracionality komunikace jednotlivých parlamentních stran. 

Do analýzy byly zahrnuty ty politické strany, které ve volbách 2017 postoupily do skrutinia 

(ANO 2011, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). Během volebního 

období vznikl v roce 2019 ještě jeden subjekt (Trikolóra), a to odštěpením 2 poslanců ODS, 

který do analýzy zahrnujeme také. Odpadlíci od SPD (Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana 

Nevludová) sice formálně utvořili hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty, ale jejich mediální 

aktivita je marginální, tudíž tento subjekt je ignorován.  

Do analýzy byly zahrnuty texty publikované na webech politických stran a blozích hlavních 

představitelů v období od 1. ledna do 7. září 2020. Kompletní seznam viz příloha. Použité texty 

musely být polemické, tedy kritizující, varující či reagující na kritiku (nebyly tedy zahrnuty 

texty pochvalné, reportáže z předvolebních kampaní apod.). Nezapočítávají se slova, která jsou 

součástí názvu (např. ministerstvo spravedlnosti, sociální demokracie, náměstí Svobody), 

názvy ideologií, které daná strana vyznává, a případy, kdy jde o terminus technicus 

(např. autorská práva). 

Nastavení analýzy 

Politické subjekty musejí používat způsob komunikace, na který slyší konkrétní oslovovaná 

skupina. Různé typy komunikace lze rozlišit a jejich vlastnosti kvantifikovat. Politické strany 

(ale také například náboženské organizace) volí při komunikaci odpovídající slovník. 

Od subjektů s příklonem k radikalismu či extremismu lze očekávat častější používání výrazů 

spadajících do následujících sedmi kategorií: 

1.         Prodej iluzí, kýčovitost 

Snad každá strana či hnutí má ve svém základě ideál: mír, svoboda, spása, rovnost atd. 

Spojitost mezi ideálem a všeobecným dobrem je naznačována za pomoci spojení jako každý 

slušný člověk nebo všichni čestní lidé. Rozdělení je přesvědčivé, lichotící potenciálním 

voličům, nicméně iracionální. Mnozí jedinci budou rádi, že jim ideál dodá lesku a budou se jím 

zaštiťovat.  

Extrémní příklady nacházíme u totalitních či autoritářských stran. Např. Německá 

demokratická republika byla ve srovnání se svým západním sousedem s podstatně 

skromnějším přívlastkem velmi nedemokratická. Komunisté se prezentovali jako bojovníci 
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za sociální spravedlnost a za mír. Stranické špičky měly přitom lepší přístup nejen k finančním 

zdrojům, ale i větší svobodu pohybu a přístup k informacím než zbytek země, ale s o to větší 

vervou hlásaly rovnost. Podobně komunistický důraz na mír spokojeně koexistoval s plány 

na vojenský útok na „kapitalistický“ západ. Slova jako „mír“, „rovnost“ a „svoboda“ se hodí 

ke strašení, že o tyto hodnoty můžeme přijít, protože vnější či vnitřní nepřítel nás chce 

o ně připravit. Polekaní občané jsou mnohem ochotnější přimknout se k vůdci, 

který se prezentuje jako ochránce před nepřítelem než občané, kteří se nebojí.  

Podobnou logiku nacházíme i u demokratických stran. Různé společnosti přitom dávají slovům 

jako demokracie či svoboda velmi rozdílné významy. Nejde o význam, který dané slovo má, 

ale o jeho zvuk – o to, jaké emoce v nás vyvolá. 

Plevelná, zkrášlující či hanící slova téměř nezmění význam řečeného či napsaného, ale výrazně 

ovlivní výsledný dojem. Sem patří pojmy jako „konstruktivní kritika“, „pravá láska“ 

nebo „správný chlap“. 

Další příklady výrazů: svoboda, příroda, národ, spása. 

2.         Výroba nepřítele, agresivita 

Ideál nás nutí, abychom ho prosazovali. K prosazení ideálu je nutno vysvětlovat 

a přesvědčovat. Je nutno vysvětlit, že lidé, kteří naše ideály nevyznávají, jsou přinejmenším 

neznalí a jejich lidské kvality jsou menší než naše. Jazyk nám nabízí množství výrazů, 

které jsou negativně zabarvené, a hojným užíváním se jejich význam natolik rozostřil, že se dají 

použit proti komukoliv, koho považujeme za oponenta. Patří sem slova „samozvaný“, „rádoby-

“, „pseudo-“ (setkali jsme se i s hanlivě míněným, leč překombinovaným výrazem 

„pseudopopulistický“). Názory takového samozvaného pseudočlověka bývají tendenční, jeho 

argumenty účelové a jeho oblíbenými činnostmi je podkopávání, ohrožování a neštítění se. 

Kdo nám mává před obličejem velkými ideály, nemá daleko k tomu, aby sáhl k hrozbám, 

pokud se nebudeme chtít s jeho ideály ztotožnit. 

Příklady výrazů: zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný. 

3.         Dogmatismus 

Výzkumy ukazují, že osoba přesvědčená o své pravdě a nutnosti za ni bojovat, myslí 

v kategoriích „musíme“, „nesmíme“, „nelze“… V psychologickém experimentu měli pokusné 

osoby rozhodnout o vině či nevině obžalovaného. Text obhajoby, který dostaly k přečtení, měl 

dvě varianty – první obsahovala termíny, vyjadřující jistotu („samozřejmě“, „bezesporu“,…), 

druhá byla psána méně jistě („zdá se“, „nejsem si jist“). Bez ohledu na další uspořádání 

experimentu reagovaly pokusné osoby silněji na první variantu textu, na tu, která používala 

dogmatický styl.1 

Německý psycholog Suitbert Ertel vyhotovil seznam výrazů, které vyjadřují dogmatický postoj, 

a těch, které používají osobnosti s otevřeným myšlením.2 

Ertel svou metodu použil na politické spisy a stranické programy německých politických stran. 

Ze zastoupených stran podle očekávání nejhůře dopadli komunisté. Následovali je sociální 

 
1 Maslow C. – Yoselson K. – London M.: Persuasiveness of confidence expressed via language and body 

language. In: British Journal of Social and Clinical Psychology 20, 1971, s. 234–40. 

2 Ertel, S.: Erkenntnis und Dogmatismus. In: Psychologische Rundschau 23, 1972, s. 241–269. 
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demokraté, liberálové (na stejné úrovni s CSU). Nejnižší hodnota vyšla křesťanským 

demokratům. Analýza spisů z doby Výmarské republiky přiřkla nejvyšší dogmatismus 

národním socialistům. Za nimi skončili komunisté a nacionalisté. 

Řeč dogmatika je: „vždy, zcela, všichni, jednoznačně, pouze, rozhodně,…“ Člověk 

s otevřeným myšlením připouští nejistotu: „zřejmě, trochu, mimo jiné, smět, moci…“ 

4.         Zaštiťování se kolektivem 

Čím více příznivců, tím výše vlaje naše vlajka se symbolem ideálu. S příznivci za zády jsme 

silnější. Identifikujeme se skupinou a získáme tím moc. Nezáleží na tom, o jaký ideál se jedná. 

Identifikace se skupinou je příjemná, i když ideálem, který s ní sdílíme, je striktní 

individualismus. Odhalit kolektivismus v česky psaném textu je snadné. Čeština nevyžaduje 

přítomnost podmětu ve větě. Pokud věta podmět obsahuje, musí pro to existovat důvod. 

Buď by byla věta jinak nesrozumitelná, nebo chceme podmět zdůraznit. Pokud slovo my 

uvedeme, i když nemusíme, děláme to kvůli zdůraznění. Pokud takto zdůrazňujeme příliš 

často, uspokojujeme tak svou potřebu po kolektivu, který nás podpírá. 

5.         Ideologické myšlení 

Nepřítele je nutno označit. Tento požadavek je obzvláště naléhavý, pokud nepřítel existuje 

pouze v hlavě svého tvůrce. Když chtělo sovětské vedení nálepkovat Šostakovičovy příliš 

nápadité hudební skladby, vymyslelo slovo „formalismus“. Tento výraz působí učeně a zároveň 

uráží poukazem na formálnost, bezobsažnost. Jde jen o jeden z mnoha případů, kdy slovo 

končící na „–ismus“ posloužilo k výrobě fiktivního kolektivního nepřítele. 

Výrazy: označení konkurenčních ideologií a jejich představitelů (slova končící na -ismus, -

ista, -istka, -istický). 

6.         Dramatické výrazy, zaujatost bojem, krví, smrtí 

Pouhá zmínka o krvi utužuje soudržnost skupiny a zvyšuje připravenost zaútočit na vnějšího 

i vnitřního nepřítele. Lze očekávat, že strany, církve a spolky, které se budou své členy 

a příznivce snažit přimět k tomu, aby věřili nikoli pouze jim, ale v ně, budou s oblibou 

obohacovat svou řeč o dramatické prvky jako je krev, smrt, bolest, strach a boj. Vyhlašuje se 

boj za mír, za zrno a dokonce i za porody („Geburtenschlacht“ v nacistickém Německu). Články 

takto napsané, ať se týkají čehokoli, budí dojmem, že zuří válka. 

7.         Používání symbolů 

Vlajka, hymna, slavnostní přísaha – to vše symbolizuje skupinu. Symbol je průmětem skupiny 

lidí, skupinové myšlení mu proto dává velkou váhu.3 

Příklady výrazů: symbol, vlajka, přísaha. 

  

 
3 Použity úryvky z: Petrák M., Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku, Dybbuk (2011), s. 208-211 
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Výsledky 

Seznam vyhledávaných výrazů je k dispozici na webu www.iracionalita.net. Výsledný 

koeficient iracionality je součtem jednotlivých kategorií. 

Tabulka 1: Počty nalezených výrazů na 10 000 slov 

  

Agresi-

vita Iluze Dogmat. Kolekt. Ideolog. 

Boj, 

krev, 

smrt Symbol. 

Koef. 

irac. 

Počet 

slov 

Piráti 36,1 77,3 86,2 0,9 2,7 13,8 0,2 217,2 44 889 

STAN 39,3 97,9 95,9 8,7 4,7 17,3 2,7 266,5 15 011 

ČSSD 58,3 87,7 129,5 2,4 1,2 9,4 1,8 290,2 16 990 

ODS 58,3 75,4 134,7 8,0 5,3 10,2 1,0 292,9 50 937 

KDU-ČSL 45,9 81,5 129,7 4,5 12,2 20,7 1,4 295,8 22 208 

TOP 09 54,2 88,5 153,3 4,6 5,9 10,6 4,0 321,1 15 135 

ANO 2011 39,9 57,1 158,6 46,9 3,2 15,3 2,8 323,8 21 558 

KSČM 59,8 84,9 140,7 15,1 24,8 18,8 5,4 349,5 29 788 

Trikolóra 80,5 112,9 186,8 10,8 14,4 26,4 1,8 433,6 16 650 

SPD 78,9 128,9 111,9 2,9 58,3 54,8 3,5 439,2 16 984 

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák 

Coby příklad výrazně emotivního textu (z těch, které prošly analýzou), tedy textu s vysokým 

výskytem vyhledávaných výrazů, lze použít ukázku ze dvou článků Stanislava Grospiče 

z KSČM. Nalezené výrazy jsou zvýrazněny tučně: 

Stanislav Grospič: Česká republika nesmí jít cestou polokolonie USA, ale udržovat 

rovnoprávné vztahy se všemi státy bez jakéhokoliv diktátu 

Je třeba říci, že Česká republika nechce žádné americké vojáky na svém území ani v Polsku 

či jiných zemích. Vměšování Pompea do situace v Bělorusku je rovněž hrubým porušením 

mezinárodního práva. Je smutné, jak český ministr zahraničí Petříček tomuto svými výroky 

přisluhuje. Chci jen připomenout, že USA jsou dnes zmítané hlubokými sociálními rozpory, 

nasazují proti vlastním občanům Národní gardu a v pohotovosti je i armáda, která zasahuje 

s nevydanou (sic!) brutalitou. Požadavky a návrhy USA mají pomoci zachránit jejich 

velmocenské postavení, nikoliv mír a dialog ve světě. Česká republika nesmí jít cestou 

polokolonie USA, ale udržovat rovnoprávné vztahy se všemi státy bez jakýchkoliv 

diktátu. 

Stanislav Grospič: Úloha vůdce v dějinách strany a národa 

Porážka socialismu ve východních evropských zemích a s tím i řady národně 

osvobozeneckých hnutí vedla k opětovným iluzím spojeným s šířením pseudoteorií, 

přeceňování a mnohdy idealizování kapitalismu. Otevřela dveře oportunismu 

a revizionismu. Zapomnělo se na práci Lenina "Dva kroky vzad a jeden krok v před" 

i na "Dětskou nemoc levičáctví". Občasné sliby lepší budoucnosti nemají být vybojovány, 

nýbrž jen trpělivě vyčkané. „Moderní" představitelé stran místo studia marxismu-leninismu 

pachtí po „moderních" výkladech světa, protože všechno, co by mohli o něm říci marxisté, 

bylo by jen „dogma". Nepřijde jim na um, že tato výtka je již sama o sobě dogma, neboli 

prázdným tlachem. Tak se pod záminkou zaostalosti odpravují vědecké zásady 

a komunistické přesvědčení. Inspiraci, poučení a východiska však nemusíme hledat jen 

u Vladimíra Iljiče Lenina. Nalezneme ji i u řady jiných představitelů dělnického hnutí 

http://www.iracionalita.net/
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po celém světě, v České republice u Klementa Gottwalda a jeho snahy o specifickou cestu 

lidově demokratickou k socialismu, u Ho Či Mina a boji Vietnamského lidu 

proti kolonializmu, sjednocení a socialismus (sic!). Inspirativní je cesta Kuby, Číny a dnes 

i třeba Nepálu. 

Graf 1: Koeficient iracionality jednotlivých subjektů 

 

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák 

Charakteristické výrazy 

Piráti: nátlak, nenávist, účelový, rozvoj, zdraví, životní prostředí 

STAN: nezávislost, svoboda, zdraví, boj 

ČSSD: lež, kvalita, příroda, solidarita 

ODS: neschopnost, nesmysl, ohrožovat, výsměch, zneužití, pravda, rozumný, svoboda, zdraví, 

komunisti 

KDU-ČSL: neschopnost, nespravedlivý, prosperita, životní prostředí, rozvoj, zdraví, násilí, 

komunistický 

TOP 09: výsměch, právo, zdraví 

ANO: šílený, nesmysl, jednotný, pravda, my 

KSČM: nekompetentní, ohrožovat, morální, svoboda, zdraví, boj, my, fašismus, nacismus, 

kapitalismus 

Trikolóra: nátlak, nesmyslný, zlo, klid, svoboda, násilí, strach 

SPD: nenávist, otřesný, vměšovat se, korektnost, spravedlnost, svoboda, homosexualismus, 

islamisté 
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Za pozornost stojí, že mezi jednotlivými kategoriemi výrazů existuje vztah. Čím více nějaká 

strana odkazuje na vyšší ideály, tím u ní lze očekávat agresivitu a dogmatičnost. 

Tuto skutečnost ilustruje graf níže (i když zde existují výjimky z pravidla: ANO má nízkou 

hodnotu kategorií „prodej iluzí“ a „dogmatismus“ a u druhé z této kategorií vyšla nízká hodnota 

také u SPD). 

Graf 2: Vztah mezi agresivitou, prodejem iluzí a dogmatismem 

 

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák 

Existuje závislost mezi nalezeným koeficientem iracionality a chováním politických stran? 

Pro nalezení odpovědi na tuto otázku lze použít výpočty webu www.jakmluvi.cz. Tento web 

čerpá z výsledků projektu www.demagog.cz provádějícího factchecking politických diskuzí, 

tedy posuzujícího pravdivost jednotlivých tvrzení politiků. Pro Trikolóru, kterou web 

www.jakmluvi.cz zatím nezahrnuje, byl proveden výpočet přímo podle údajů z webu 

www.demagog.cz. Z grafu je zřejmé, že nejvíce věcně komunikující politické strany vykazují 

největší podíl pravdivých odpovědí. Hodnota korelace mezi oběma porovnávanými činí -0,93 

(pokud by dokonale přesně platilo, že čím racionálněji strana komunikuje, tím méně lže, vyšlo 

by -1; pokud by mezi způsobem komunikace a pravdomluvností neexistoval žádný vztah, vyšla 

by 0). 
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Graf 3: Vztah mezi skupinovou iracionalitou a pravdomluvností představitelů stran4 

Zdroj: jakmluvi.cz, demagog.cz, IPPS, analýza Milana Petráka 

V roce 2013 byl předvolební průzkum komunikace politických stran poprvé proveden 

ve spolupráci s datovou společností Bisnode. Vývoj koeficientů politických stran v jednotlivých 

letech je zobrazen v grafu. 

Graf 4: Historický vývoj koeficientu iracionality politických stran 

 

Zdroj: Bisnode, IPPS, analýzy skupinové iracionality Milana Petráka 

 
4 Pro lepší názornost názvy stran kráceny. 
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Z grafu je patrné, že velká část stran (Piráti, ČSSD, ODS, KDU-ČSL a KSČM) svou rétoriku 

oproti loňsku zmírnila. Příčinou této změny je patrně příchod koronavirové pandemie. Tomuto 

tématu se nemohl žádný ze subjektů vyhnout. Texty týkající se pandemie ovšem vyžadovaly 

jistou dávku věcnosti a odbornosti. Ve srovnání s nedávnou imigrantskou krizí nevyvolával 

koronavirus zdaleka tak vyostřené emoce. Všech sedm stran, které prošly výzkumem již v roce 

2013 (Piráti v roce 2014), od té doby svou rétoriku zmírnily, některé z nich velmi výrazně. 

Komentář k jednotlivým stranám 

Piráti: Tato strana vykazuje jednoznačný trend. Krátce po svém vzniku na sebe upozorňovala 

značně radikální rétorikou. Postupem času ji ovšem zmírňovala a v posledních letech 

pravidelně patří mezi nejvíce umírněné ze zkoumaných subjektů. 

STAN: Příznivé skóre u tohoto hnutí je důsledkem toho, že hnutí není výrazně ideologické, 

nejeví sklon ke „zbožštění“ nějakého ideálu ani k vyhledávání výrazného nepřítele. 

ČSSD: Sociální demokracie mívá v průzkumu stabilní výsledky. Dosahuje poměrně mírných 

hodnot, obvykle je umírněnější než její tradiční rival ODS. Pravidlem je i to, že navzdory 

příznivé celkové hodnotě komunikuje ČSSD nadprůměrně agresivně. 

ODS: Oproti obvyklým výsledkům se letos komunikace občanských demokratů zmírnila. 

Ve srovnání s loňským rokem poklesl koeficient iracionality ODS nejvíce ze všech stran. 

V jejích textech se např. vyskytuje méně výpadů proti členství v Evropské unii a vymizelo 

označení „eurohujer“. 

KDU-ČSL: Strana se každoročně pohybuje v „hlavním pelotonu“ subjektů. Její malá 

agresivita v komunikaci kontrastuje s častým používáním dramatických výrazů, jako je „boj“, 

„krev“ a „smrt“. 

TOP 09: Doposud se tato strana umisťovala mezi nejumírněněji komunikujícími, v některých 

letech dostáhla dokonce prvního místa. Výsledky strany jsou stabilní. Protože jiné hlavní strany 

emotivitu svých textů letos omezily, umístila se TOP 09 až ve druhé polovině pořadí stran. 

ANO 2011: Vypovídací schopnost analýzy je v případě tohoto hnutí omezena rozdílnou 

komunikací předsedy hnutí a ostatních členů. Zatímco Andrej Babiš dává přednost častému 

používání emotivních výrazů, ostatní publikující představitelé strany se jim spíše vyhýbají 

a jejich styl komunikace je doslova opačný. Celkový výsledek strany je tak dán poměrem 

rozsahů textů předsedy hnutí a textů ostatních. 

KSČM: Hodnoty dosažené komunistickou stranou se až do roku 2016 příliš nelišily 

od výsledků jiných velkých stran. V roce 2016 se stal místopředsedou strany konzervativní 

politik Josef Skála a s jeho příchodem se komunikace strany výrazně zradikalizovala. 

Po odchodu Skály z funkce v roce 2018 se rétorika strany opět postupně zmírňuje. To nemění 

nic na tom, že na nové výzvy doby strana reaguje sílícím zahleděním se do minulosti, odkazuje 

na boj s fašismem a nacismem a připomíná události druhé světové války. 

Trikolóra: Jediný nový subjekt v průzkumu. Trikolóra založila svou komunikaci 

na vyhraňování se vůči Evropské unii, státním opatřením a multikulturalismu. 

Je nepravděpodobné, že by strana následovala cestu Pirátů a od emotivnosti postupně 

upustila. 

SPD: Již předchůdce strany Úsvit dosahoval velmi vysokých hodnot agresivity a celkového 

koeficientu iracionality. Letos, stejně jako v předchozích letech, je hlavním tématem SPD 

varování před přílivem imigrantů. 
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Závěr 

Porovnání výsledků analýzy s chováním a postoji politických stran ukazuje, že zde existuje 

velmi silný vztah. Korelace mezi věcností komunikace stran a pravdomluvností jejich 

představitelů je ukázána výše. Strany s vysokým koeficientem iracionality uvažují ve stylu „my 

versus oni“. I když se jedná o malé strany, vysílají například do senátních voleb spíše straníky 

než nestranické osobnosti. To je jeden z důvodů, proč svou zaujatostí tyto strany v konečném 

důsledku škodí samy sobě. Přesto mohou dosáhnout úspěchu, a to především v době krize 

či ohrožení. V případě získání podílu na moci budou ovšem pravděpodobně upřednostňovat 

členy strany před odborníky. 

Rozdělení politických stran na umírněné, radikální a extremistické je zásadnější než tradiční 

pravo-levé rozdělení. Chování a postoje umírněných pravicových a levicových stran jsou 

si podobné – podobně to platí pro strany radikální. 

Z grafu historického vývoje koeficientu iracionality je zřejmé, že u všech dlouhodobě 

sledovaných politických stran se styl jejich komunikace postupem let zmírnil. Ze světa politiky 

jsme zvyklí dostávat především negativní informace. Zde je tedy k dispozici jedna dobrá 

zpráva, která by ovšem bez analýzy skupinové iracionality zůstala zcela nepovšimnuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého 

vysokého učení technického v Praze. Pracuje jako 

datový analytik. Dlouhodobě se zabývá fenoménem 

skupinové iracionality. Tento zájem vyústil v napsání 

knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku 

(Dybbuk, 2011). Na ni navázala kniha Terapie chaosem 

aneb Jak nejistota člověka posouvá i rozvíjí (Dybbuk, 

2016). Přispívá např. do časopisu Psychologie Dnes, 

UNI magazínu a přílohy Česká pozice Lidových novin. 

MILAN PETRÁK 
Zpracovatel analýzy 
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Příloha: Zdroje zkoumaných textů 

ANO 2011 

https://www.facebook.com/anobudelip  

https://www.facebook.com/AndrejBabis  

https://www.anobudelip.cz/cs/makame/aktuality/tiskove-zpravy/  

https://www.expres.cz/novinari/andrej-babis.N3814 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Andrej-Babis-12367  

http://www.rozumdosenatu.cz/aktuality/  

ČSSD 

https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/  

https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/  

Piráti 

https://www.pirati.cz/aktuality/  

https://www.piratskelisty.cz/  

ODS 

https://www.ods.cz/tiskove-zpravy  

https://www.ods.cz/projevy  

https://www.ods.cz/komentare  

https://www.ods.cz/interpelace  

KSČM 

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality  

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/medialni-vystupy/tiskove-zpravy  

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska  

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/medialni-vystupy/komentare  

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/proti-prepisovani-dejin  

SPD 

https://spd.cz/aktuality/  

http://tomio.cz/  

KDU-ČSL 

https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy?searchtext=  

https://www.kdu.cz/aktualne/ruzne?searchtext=  

https://www.kdu.cz/aktualne/z-medii?searchtext=  

  

https://www.facebook.com/anobudelip
https://www.facebook.com/AndrejBabis
https://www.anobudelip.cz/cs/makame/aktuality/tiskove-zpravy/
https://www.expres.cz/novinari/andrej-babis.N3814
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Andrej-Babis-12367
http://www.rozumdosenatu.cz/aktuality/
https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/
https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/
https://www.pirati.cz/aktuality/
https://www.piratskelisty.cz/
https://www.ods.cz/tiskove-zpravy
https://www.ods.cz/projevy
https://www.ods.cz/komentare
https://www.ods.cz/interpelace
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/medialni-vystupy/tiskove-zpravy
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/medialni-vystupy/komentare
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/proti-prepisovani-dejin
https://spd.cz/aktuality/
http://tomio.cz/
https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy?searchtext=
https://www.kdu.cz/aktualne/ruzne?searchtext=
https://www.kdu.cz/aktualne/z-medii?searchtext=
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STAN 

http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy  

http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/vystupy-z-medii  

http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/komentare  

TOP 09 

https://www.top09.cz/aktuality/  

TRIKOLÓRA 

https://www.volimtrikoloru.cz/archiv  

https://www.facebook.com/volimtrikoloru  

Pozn.: kromě uvedených celostátních oficiálních webů politických stran bylo čerpáno i z jejich 

krajských webů, pokud na ně vedl z celostátního webu odkaz. Blogy hlavních představitelů 

stran byly zahrnuty v případě příliš malého rozsahu textu na webu strany. 

 

http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy
http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/vystupy-z-medii
http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/komentare
https://www.top09.cz/aktuality/
https://www.volimtrikoloru.cz/archiv
https://www.facebook.com/volimtrikoloru

