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ANALÝZA KOMUNIKACE POLITICKÝCH STRAN 

Z POHLEDU SKUPINOVÉ IRACIONALITY 2021 

Milan Petrák 

Úvod 
Komunikace s potenciálními voliči nevyhnutelně patří mezi základní činnosti všech politických 

stran a hnutí. Je samozřejmé, že politické subjekty se snaží způsob komunikace přizpůsobit svým 

příznivcům. Některé subjekty budou cílit na voličský segment, který dává přednost spíše věcným 

a racionálním argumentům. Jiným kandidujícím stranám mohou k volebnímu úspěchu pomoci 

voliči, kteří slyší především na emotivní přesvědčování. Politické subjekty, které se snaží získat 

jejich hlasy, musí vsadit na vypjaté přesvědčování a na vzbuzování strachu a hněvu, ale také 

na pozitivní emoce, jako je pocit kolektivní hrdosti. Bezpochyby způsob komunikace také 

odpovídá naturelu daných politických představitelů. Extrémista je zcela zaujat „vyšší“ hodnotou, 

jejím prosazováním, bojem za ni a odporem vůči jejím „nepřátelům“. 
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Míru skupinové iracionality politických stran lze určit na základě výskytu výrazů z následujících sedmi 

kategorií: 

1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, 

přisluhovač, zlovolný atd. 

2. Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd. (nepočítají se 

slova v názvech, např. Strana svobodných občanů, sociální demokracie).  

3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, každý atd. 

4. Zaštiťování se kolektivem: zájmeno my, oni v 1. pádu. 

5. Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -istický, -ista, -istka (nepočítají se výrazy označující 

ideologie, ke které se dané uskupení hlásí). 

6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd. 

7. Posedlost symboly: symbol, vlajka, přísaha atd. 

Seznam vyhledávaných výrazů obsahuje téměř 1400 položek a je k dispozici na webu iracionalita.net 

a v příloze knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku. 

Analýza skupinové iracionality jde za rámec tradičního pravo-levého politického spektra. Místo něj 

hledá, kde se daná politická strana nalézá na škále umírněná – radikální – extremistická. Radikální 

(a tím spíše extremistické) strany komunikují se svými případnými voliči jiným způsobem než strany 

umírněné. Předcházejí před ně s rétorikou, která danou skupinu voličů osloví, tedy s rétorikou bohatou 

na výrazy z uvedených sedmi kategorií. 

Do analýzy zahrnujeme všechny politické strany, které v posledních 2 měsících alespoň v jednom 

z průzkumů agentur Median, STEM nebo Kantar dosáhly 3 a více procentních bodů. Vzhledem rozdílům 

v komunikaci jednotlivých koaličních subjektů analyzujeme politické strany zvlášť.1 Do výběru tak 

postoupilo celkem 11 subjektů (ANO, ODS, Piráti, SPD, STAN, Přísaha, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 

a Trikolóra). 

Pro účely analýzy byly použity články publikované od 1. ledna do 23. srpna 2021 na webech stran, 

případně blozích hlavních představitelů s tím, že z důvodu porovnatelnosti byly použity pouze 

polemické texty (tedy texty něco kritizující, před něčím varující nebo na kritiku reagující) publikované 

od 1. 1. 2021, a to tak, aby vznikl dostatečně velký korpus pro vlastní analýzu. U dvou subjektů (ANO 

a Přísaha) byly zahrnuty také texty z Facebooku, konkrétně facebookového profilu Andreje Babiše 

a profilu Roberta Šlachty, což je dáno specifickou předvolební komunikací těchto stran. 

V rámci analýzy byl měřen výskyt výrazů z výše zmíněných sedmi kategorií. Čísla v tabulce udávají počet 

nalezených výrazů na 10 000 slov zkoumaného textu. Součet za všechny kategorie pak dává výsledný 

koeficient iracionality.  

 
1 Kromě případu koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků (TSS), kde 2 subjekty jsou naprosto marginální 

a jejich minimální komunikace neumožňuje vytvořit dostatečný jazykový korpus pro analýzu jednotlivých 

subjektů. Koalice TSS je tak analyzována jako jeden subjekt.  
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Tabulka 1: Výsledky předvolební analýzy textů 2021 

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák; 2021. 

Z tabulky je zřejmé, že mezi jednotlivými kategoriemi existuje vztah. U subjektu, který v některé 

kategorii vykazuje nízký výskyt nalezených výrazů, je velká pravděpodobnost, že i ostatní kategorie 

zůstanou na nízkých hodnotách. To samé platí pro subjekty s vysokými hodnotami skupinové 

iracionality. V tabulce jsou nejvyšší hodnoty u každé kategorie tučně zvýrazněny. Je zjevné, 

že s výjimkou dogmatismu a zaštiťování se kolektivem ve všech sloupcích dominuje SPD. 

Zmíněné pravidlo platí zejména, pokud jsou texty daného uskupení dílem většího množství autorů, 

kdy se stírají individuální rozdíly jejich stylů. To je zjevné při pohledu na kategorii Dogmatismus. 

Nejvyšší hodnoty ze všech dosáhla Přísaha, přestože v ostatních kategoriích ani zdaleka nedominuje. 

Na druhou stranu ačkoli je komunikace SPD nejemotivnější, hodnota dogmatismu je zde velmi nízká. 

Tento fakt naznačuje, že o autorství textů těchto dvou hnutí se dělí velmi malý počet osob – v případě 

SPD je hlavním autorem Tomio Okamura. Texty Přísahy lze s největší pravděpodobní připsat 

předsedovi tohoto hnutí. Přehled častých výrazů u těchto subjektů ukazuje hojný výskyt slov, 

která se u ostatních subjektů nevyskytují velmi zřídka (Přísaha: „bezzubý“, SPD: „brutálně“, „hnus“), 

a opět svědčí o tom, že jde o projev rétorických zvláštností jediné osoby. 

Jedním z největších překvapení letošní analýzy je umístění sociálních demokratů. 

Ti se oproti předchozím rokům radikalizovali a jak je zjevné z grafu, emotivita jejich komunikace 

si nezadá s komunisty. Příčinou může být názorová unifikace strany spojená s vítězstvím křídla 

předsedy Jana Hamáčka a odstavení jeho oponenta Tomáše Petříčka. 

Pořadí komunistické strany se během posledních let příliš nemění. Radikalita komunistů výrazně 

vzrostla v souvislosti se změnami ve vedení strany, především v nastoupení konzervativce Josefa Skály 

na pozici místopředsedy v roce 2016. Jeho odchod o dva roky později se projevil ve snížení emotivity 

KSČM. Aktuální výsledky ovšem ukazují, že šlo o změnu dočasnou. 

Za pozornost stojí pozice těch stran, které se rozhodly jít do voleb v rámci koalice. V případě STAN 

a Pirátů jde o dva subjekty s velmi podobnými hodnotami koeficientu skupinové iracionality. 

Zajímavější otázkou bylo, zda spojenectví ODS, TOP 09 a KDU-ČSL bude mít nějaký vliv i na jejich 

  Agresivita 

Prodej 

iluzí Dogmat. Kolekt. Ideolog. 

Boj, krev, 

smrt Symbol. 

Koeficient 

iracionality Počet slov 

KDU-ČSL 38,3 55,1 91,5 4,9 1,9 11,4 0,6 203,7 30 834 

STAN 48,4 88,0 87,0 3,9 2,9 10,3 0,5 241,0 20 454 

Piráti 73,3 95,2 86,8 1,9 4,9 8,9 1,6 272,6 37 084 

ANO 2011 55,4 66,0 133,2 5,0 0,0 11,8 2,5 273,8 16 071 

TOP 09 76,7 73,5 124,4 4,0 6,0 19,5 2,2 306,3 40 026 

Přísaha 64,6 87,3 147,5 12,2 0,9 2,6 0,9 316,0 11 455 

ODS 83,4 84,5 130,3 5,4 8,3 20,6 1,6 334,3 55 245 

ČSSD 75,4 113,4 141,5 4,4 11,6 25,3 1,7 373,3 18 164 

KSČM 111,4 110,1 113,9 19,7 13,5 18,7 2,1 389,3 38 527 

Trikolóra 88,2 131,1 196,7 9,0 10,4 37,7 2,4 475,5 21 199 

SPD 130,9 144,5 91,5 11,4 52,4 43,4 6,9 481,0 49 060 
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komunikaci. Graf ukazuje, že se tak nestalo ani v nejmenším. Zejména emotivnost textů křesťanských 

a občanských demokratů jsou rozdílnější, než tomu bylo v předchozích letech. Na druhou stranu nelze 

vyloučit, že nezvykle umírněná komunikace KDU-ČSL byla zapříčiněna právě členstvím v koalici 

a snahou soustředit se spíše na společná a tedy méně vyhraněná témata (aniž se stejná snaha jakkoli 

projevila v případě ODS). 

Graf 1: Koeficient iracionality jednotlivých subjektů 

 

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák; 2021. 

Časté výrazy 

KDU-ČSL: neschopnost, pochybný, kvalitní 

STAN: férový, rozvoj, boj 

Piráti: falešný, lež, nesmyslný, důvěryhodnost, komunisté 

ANO 2011: jednotný, útok 

TOP 09: alarmující, neschopnost, skandál, nezávislost, boj 

Přísaha: bezzubý, pochybný, šílený, spravedlivý, naprosto 

ODS: absurdní, byrokracie, chaotický, rozvoj, komunisté 

ČSSD: neschopnost, nesmysl, populismus, poctivost, progresivní, boj 

KSČM: hazard, hrůza, zoufalý, lid, správný, kapitalistický, boj 

Trikolóra: nenávist, svoboda, boj, útok 

SPD: brutálně, diktát, hnus, nenávist, šílený, vlast, tradice, multikulturalismus, rasismus 

Určení způsobu komunikace politických subjektů není samoúčelné. Souvisí s tím, jaké postoje strany 

a hnutí zaujmou a jak se budou chovat. Níže je uveden graf se vztahem mezi koeficientem iracionality 
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a pravdomluvností představitelů (danou fakt-checkem serveru demagog.cz). Je zřejmé, 

že u představitelů stran s více emotivním vyjadřováním je výrazně nižší podíl pravdivých výroků. 

Graf 2: Vztah mezi skupinovou iracionalitou a pravdomluvností představitelů stran 

 

Zdroj: jakmluvi.cz, demagog.cz, Institut pro politiku a společnost, analýza Milana Petráka. 

Další zajímavost souvisí s postojem k probíhající covidové pandemii. Je prokázáno (viz kniha 

německého psychiatra Wernera Hutha Glaube, Ideologie und Wahn), že osoby s narcistickými sklony 

mají větší tendenci k ideologickému myšlení.  

V polovině loňského roku byly publikovány výsledky výzkumu vedeném Magdalenou Żemojtel-

Piotrowskou z Mezikulturního psychologické centra při Varšavské univerzitě, který proběhl během 

první jarní vlny. Výzkum prokázal, že mezi těmi osobami, kterým více vadila opatření (jako mytí rukou 

či omezení vycházení), se vyskytuje vyšší podíl jedinců s narcistní osobnostní poruchou. 

Tento závěr byl potvrzen studií týmu vedeného psychologem Pavlem Blagovem z Whitman College 

ve Washingtonu. Dotazníkový průzkum ukázal, že jedinci se sklonem k nízké odpovědnosti 

či bezohlednosti mnohem více inklinovali k činům, které mohly ohrozit zdraví lidí z jejich okolí. 

Podle Blagova narcističtí jedinci těžko snášejí, když je něco omezuje. 

To odpovídá výsledkům této analýzy. Dva nejvíce ideologické subjekty, tedy SPD a Trikolóra, 

se nejbouřlivěji vyhraňují proti většině proticovidových opatření. Předsedkyně Trikolóry Zuzana 

Majerová Zahradníková píše ve svém textu z 2. 6. 2021 o „covidové diktatuře“, zatímco předseda SPD  

Tomio Okamura používá v textech z 15. 7. a 24. 7. výrazy „covidová diktatura“ a „covidová totalita“. 
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Ukázky silně emotivních pasáží v textech jednotlivých 

politických uskupení 

KDU – ČSL 

Veřejnoprávní média jsou jistým hlídacím psem demokracie. A neměla by se stát nástrojem politického 

boje. Proto musíme hájit jejich nezávislost a to i s vědomím, že i my můžeme mít legitimní výhrady 

k některým krokům ČT. Je absurdní, aby dohled na ČT měly osoby, které samy jsou na hony vzdáleny 

respektu k roli médií jako veřejné služby. 

Miluše Horská /KDU - ČSL/: Vyzýváme poslance k tomu, aby odložili volbu nových členů Rady ČR, 

31. 3. 2021. 

STAN 

Na včerejší večer jsem svolal schůzi zástupců demokratické opozice k přípravě změny volebního zákona. 

Musím ocenit konstruktivní jednání, na kterém jsme společně dospěli ke shodě na postupu i základních 

principech novely volebního zákona. 

Neprodloužíme nouzový stav o dalších třicet dní. Vláda selhává v ochraně země, 9. 2. 2021. 

Piráti 

Postup, který pan premiér zvolil (sic!) svědčí o absolutním amaterismu, jehož dopadem je snížení důvěry 

v Českou republiku jako spolehlivého partnera NATO,” uvádí senátor Lukáš Wagenknecht. 

Chaos premiéra při jmenování nového ředitele BIS podrývá mezinárodní důvěryhodnost Česka, Praha, 

6. 8. 2021. 

ANO 2011 

Samozřejmě je to naprostý nesmysl a prachsprostá lež, jak už to u tohoto serveru bývá dobrým zvykem.  

Zachraňme nevyužívané lokálky. Tohle je nástroj, jak toho dosáhnout!  Martin Kolovratník, 8. 4. 2021. 

Zastupitelský klub ANO vyzývá Radu kraje, aby sebevědomě a nezávisle hájila zájmy Středočeského 

kraje a nepreferovala slepě „politickou lásku“ s vedením Prahy na úkor Středočechů.  

Tisková zpráva Zastupitelského klubu ANO 2011, 25. 6. 2021. 

Přísaha 

Chci spoustu dalších věcí. Zachovat českou identitu. Dostupné a bezpečné české potraviny. Chci 

skutečně spravedlivé školství bez ohledu na kraj, ve kterém žijete. 

Robert Šlachta, 27. 1. 2021. 

TOP 09 

Vážený pane primátore, s odkazem na výše zmíněné Vás, coby starosta městské části, která má být 

touto akcí bezprostředně zasažena, žádám, abyste se maximálně zasadil o to, aby Praha nemusela být 

svědkem propagandistické jízdy pomahačů režimu, který v ničem nekoreluje s hodnotami, na kterých 

je postavena naše společnost. Nedovedu si představit, že město, které se velmi rázně a správně chopilo 

politiky podpory lidských práv, bude přehlížet krasojízdu spolku, který si o lidská práva otírá podrážky. 

Ondřej Kolář: Noční vlci šíří putinovskou propagandu, v Praze nemají co pohledávat, 28. 4. 2021. 
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ODS 

Jednoznačně tento záměr odmítám. Vládní PES, který vycházel z údajných přesných epidemických dat, 

nikdy pořádně nefungoval. A proč se najednou má zrovna otevření škol stát předmětem takových 

experimentů? 

Martin Baxa: Odmítáme další experimenty se školami, 1. 4. 2021. 

ČSSD 

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit 

Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice 

za dodávku vakcíny Sputnik V. Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků 

nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo. 

Prohlášení ministra vnitra k článku na Seznam.cz, 4. 5. 2021. 

KSČM 

Stejně tak musím podotknout, že hysterické řvaní předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové o tom, 

jak nesmí na našem území stavět ruská společnost, postrádá jedno zásadní sdělení pro občany. 

Že jim to vytáhne z kapes desítky miliard korun. Ty by mohly posloužit na rozvoj zdravotnictví, školství, 

dopravy, nebo k růstu hanebně nízkých důchodů a mezd. 

Kateřina Konečná, mediální úsek ÚV KSČM, 9. 5. 2021. 

Ve vaší odpovědi od vás nepožaduji žádné historické hodnocení té šílené doby, ale postačí mi jen strohé 

vyjádření, zda toto načasování této výstavy považujete vy osobně za debilitu činovníků města Česká 

Lípa nebo záměr provokovat ty, kteří všechny hrůzy druhé světové války ještě mají v živé paměti.  

Zdeněk Ondráček, mediální úsek ÚV KSČM, 17. 6. 2021. 

Trikolóra 

Tento neoprávněný zásah do svobod lidí i svobody podnikání je zapotřebí zcela odmítnout, 

a to jak ze strany zákazníků, tak ze strany poskytovatelů služeb. 

Je nehorázností vlády, že živnostníky a podnikatele, které nechali zcela vyhladovět a dohnali je 

až do existenčních problémů, teď nutí, aby v zoufalství vyžadovali něco, co jim nepřísluší, jen aby mohli 

otevřít. Je to odporné vydírání, jinak to nazvat nelze, ale... 

Prohlášení místopředsedy hnutí Jana Tesaře, 27. 4. 2021. 

SPD  

Někteří sluníčkáři tvrdí, Češi jsou rasisti, a objevují se články, že český národ je nejvíc rasistický. (…) 

My v naší zemi si chceme žít po svém a aby se do nás nikdo nemíchal. My se nechceme míchat do nikoho 

jiného. A tohle má být prosím rasismus? 

Tomio Okamura, 7. 8. 2021. 
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Graf 3: Historický vývoj koeficientu iracionality politických stran 

 

Zdroj: Bisnode, Institut pro politiku a společnost, analýzy skupinové iracionality Milana Petráka. 

Porovnání dlouhodobé řady ukazuje, že několik let trvající trend, kdy komunikace politických stran 

nabývala na věcnosti, se letos nepotvrdil. Ve srovnání s loňským rokem naměřený koeficient skupinové 

iracionality vzrostl u Pirátů, ODS, ČSSD, KSČM, Trikolóry a SPD. v případě TOP 09 poklesl jen nepatrně 

a u hnutí ANO 2011 jde spíše o pokles optický, daný letošním malým podílem textů Andreje Babiše 

(jejichž emotivita vysoce převyšuje články ostatních publikujících členů strany). Jediný výrazný pokles 

koeficientu lze pozorovat u křesťanských demokratů. 

Pravděpodobným důvodem tohoto jevu jsou blížící se parlamentní volby. Z grafu je zřejmé, 

že i v předchozích letech, kdy se konaly volby do Poslanecké sněmovny, tedy v letech 2017 a 2013 

dosahovala emotivnost u politických subjektů vyšších hodnot (v roce 2013 byl průměrný koeficient 

iracionality vůbec nejvyšší ze všech sledovaných let, v roce 2017 třetí nejvyšší). 
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Seznam zdrojů k předvolební analýze textů politických stran 

ANO 2011 

https://www.anobudelip.cz/praha  

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

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

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. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


