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Barack Obama – první internetový prezident

Po skončení volebního období prezidenta Bushe demokraté i republikáni těžko hle-
dali kandidáty. Za republikány se jím stal senátor John McCain, který v primár-
kách kandidoval už v předchozích letech. Demokratické primárky probíhaly velmi 
tvrdě. Z několika kandidátů se oddělili senátoři Barack Obama a Hillary Rodham 
Clintonová a ti spolu bojovali téměř do konce. Hlavním tématem Obamy byla změ-
na, Clintonová se rozhodla pro zkušenost. Oba kandidáti představovali něco ne-
obvyklého, politickou minoritu. Rozhodlo pravděpodobně to, že Clintonová se za 
rovnoprávnost žen a ženská práva „bila“ více než Obama za Afroameričany, což 
nezískalo podporu mezi voliči.

Nakonec zvítězil Obama, Clintonová ho však v projevu podpořila. Jako vice-
prezidenta si Obama vybral senátora Joea Bidena. Biden doplňoval přesně ty Oba-
movy charakteristiky, za které byl kritizován – byl starší, zkušený, dobře vycházel 
s kvalifi kovanými dělníky, navíc pocházel ze střední třídy a v neposlední řadě byl 
běloch. McCainovou viceprezidentskou kandidátkou se stala aljašská guvernérka 
Sarah Palinová, která si však mnoho sympatií nezískala.

Ještě před ofi ciálním jmenováním prezidentským kandidátem navštívil Obama 
Blízký východ a Evropu, sešel se např. s Mahmúdem Abbásem, Ehudem Olmer-
tem, Angelou Merkelovou nebo Tonym Blairem. Touto cestou se mu podařilo získat 
do voleb určité další zkušenosti se zahraniční politikou. Později mu to pomohlo 
i v propagaci mezi židovskými voliči, tři čtvrtiny židovských voličů volilo Obamu.

Dlouhé a těsné primárky zajistily Demokratické straně publicitu po celou dobu 
jejich průběhu. Kromě toho je Obama charismatickou osobností, podpořily ho i de-
sítky umělců. Jako první v historii odmítl státní podporu fi nancování kampaně, pro-
tože omezovala dostupné zdroje, místo toho požádal o fi nanční podporu veřejnosti. 
Ve sbírce se angažovali drobní dárci, celkem Obama získal přes 600 milionů dolarů.

Hlavními body diskuzí byly především válka v Iráku, ekonomická krize nebo 
reforma zdravotnictví. Kromě toho vzhledem k velmi nízké popularitě končícího 
prezidenta Bushe se oba kandidáti snažili od něj nějakým způsobem odlišit. Obama 
měl např. úspěšnou reklamu proti McCainovi, že McCain v 90 % případů v Senátu 
hlasoval pro návrhy George Bushe.

Obama bodoval s univerzálními hesly jako „Naděje“, „Změna, které se dá věřit“ 
nebo „Yes we can“. Stylizované plakáty, kde byl Obama vždy s nějakým ze svých 
hesel, k jeho kampani navrhl Shepard Fairey.

Obama rozjel i sofi stikovanou televizní kampaň, jeho reklamy se vysílaly i v tra-
dičně republikánských státech, např. i v McCainově rodné Arizoně. McCain se poté 
fi nančně zaměřil na tyto státy, kde předtím neinzeroval, a už mu nezbyly zdroje na 
další rozhodující státy jako Ohio. Obama si také zaplatil půlhodinovou reklamu jen 
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pár dní před volbami, která běžela na několika celostátních televizních stanicích 
současně. Vyjadřoval se zde k otázkám svého programu a zakončil ho emotivním 
projevem. Internet však byl nástrojem, čím nakonec Obama McCaina porazil. Oba-
ma se soustředil především na mladé voliče a pomocí komunitních portálů jako My-
Space nebo Facebook je oslovoval. Na svých stránkách měl zveřejněnou celou svou 
politickou agendu, ale vždy i něco navíc. Voliči byli oslovováni i pomocí  e-mailů 
nebo textových zpráv, např. oznámení o kandidatuře Joea Bidena na viceprezidenta 
bylo nejprve oznámeno zaregistrovaným uživatelům SMS zprávou. Kromě toho 
byla založena i stránka, na které Obama vysvětloval a uváděl na pravou míru všech-
na tvrzení, která o něm kdo v kampani pronesl.

Obama se těšil i velké podpoře umělců, v čele s Oprah Winfreyovou. Špičkoví 
hudebníci mu napsali songy (např. Bruce Springsteen, Will I Am z Black Eyed Peas 
aj.). Kvůli tomu byl republikány přirovnáván k Paris Hilton – stejně bezduchý, jen 
populární.

Do poslední chvíle však nebylo jasné, kdo zvítězí. Ačkoliv v průzkumech vy-
hrával Obama, čekalo se, že se u Američanů projeví tzv. „latentní rasismus“, kdy 
tvrdí, že rasa kandidáta u nich nerozhoduje, ale ve volbách se to přesto projeví. Ten-
tokrát se to ovšem neprojevilo a Barack Obama se stal 44. prezidentem Spojených 
států po kampani, ve které bylo vydáno nejvíce prostředků v historii.

Žijeme na prahu nového století, které nám přináší neuvěřitelné možnosti. Denně 
jsme obklopeni nástroji a technologiemi, které nám napomáhají ve všech našich čin-
nostech a bez nichž bychom si už ani běžný život a každodenní práci neuměli před-
stavit. Během posledních sta let došlo k nebývalému rozvoji všech vědních oborů, 
především pak v oblasti výpočetních technologií. Jejich neustálý vývoj a zdoko-
nalování přináší nebývalé možnosti a otevírá dveře novým postupům a nástrojům, 
které ovlivňují téměř všechny dosavadní způsoby práce a lidského myšlení.

Nyní, v prvním desetiletí nového století a tisíciletí, jsme všichni součástí in-
formační revoluce, která formuje a utváří dnešní moderní společnost. Pracujeme 
s počítači, virtuálními nástroji a takovým množstvím dat, jako zatím nikdy v lidské 
historii. Právě tyto skutečnosti tvoří naši společnost, která je nazývána informační.

Informace a data jsou dnes tím nejdůležitějším aktivem – stávají se synony-
mem moci a úspěchu. Pokud víme, jak s nimi správně pracovat a využívat je v náš 
prospěch, máme šanci dokázat téměř vše. Informatizace je základním specifi kem 
postmoderní doby, v níž počítače a informační technologie obecně tvoří páteř veš-
keré komunikace a ekonomických aktivit na celém světě. Tyto skutečnosti se dotý-
kají také oblastí, které spolu dříve zdánlivě nesouvisely: marketing, politika, počí-
tače a virtuální sítě. Dnes je jejich propojení logičtější a nezbytnější než kdy dříve. 
Právě v marketingu platí, že informace znamenají moc a umožňují nám prodat či 
získat a dosáhnout cílů, které si klademe. Platí to i ve specifi cké oblasti politického 
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marketingu, který během svého neustálého vývoje začíná používat informační a te-
lekomunikační technologie jako základní prostředky svých postupů.

V současné době (2010) probíhá exponenciální (počáteční část logistické křiv-
ky) rozvoj sociálních a komunitních sítí jako součást Internetu, který za svou zhruba 
dvacetiletou historii dokázal od základu změnit všechny aspekty života. Civilizace 
se zásluhou Internetu globalizuje a mění strukturu i jednotlivé komponenty politic-
kého marketingu.

Na modelovém příkladu Baracka Obamy bude možno demonstrovat sílu a roli 
moderních ICT nástrojů v politice druhého desetiletí 21. století – století, které bude 
opět plné nových objevů a nástrojů, které budou i nadále utvářet naše životy. A po-
litika a politický marketing budou tyto trendy stejně tak následovat.

Politický marketing má velmi podobné cíle jako klasický produktový marke-
ting: Informovat a prezentovat požadovaný subjekt, nabídnout se veřejnosti, vyme-
zit se vůči konkurenci a ukázat své přednosti a důvody, proč právě my, naše politika 
a politický program či kandidát jsou tou nejlepší volbou. Politický marketing a cíle-
ná propagace probíhá běžnými prostředky, má však své specifi kace, které musí být 
respektovány a zahrnuty do plánované strategie.

Politický marketing můžeme v obecném pojetí chápat jako základní instrument 
politických stran. Pokud bychom uvažovali, že důvodem existence strany je její 
politický program a cílem je jeho realizace v podílu na moci, pak prostředkem k do-
sažení tohoto cíle je, že strana získá podporu ve volbách. Podporu, která není možná 
bez toho, aby strana o svém programu a svých představitelích (politicích) komuni-
kovala s potenciálními voliči a získala jejich sympatie, podporu a následně i jejich 
hlas ve volbách. Jde zde tedy především o to, aby strana přesvědčila voliče o svých 
kvalitách. Marketing, a to v jakékoliv podobě, je toho nástrojem. V dnešní moder-
ní společnosti, která je výstižně popisována jako informační, je marketing alfou 
a omegou úspěchu i politické strany, kandidáta a nabízené ideologie v demokratické 
soutěži. Marketing se stává důležitým prvkem a nástrojem, jenž může rozhodnout 
a také reálně rozhoduje o úspěchu, ale i o totální porážce.

Politický marketing a produkt versus ideologie

Aby bylo možné porozumět způsobům a důsledkům souvisejícím s volbou americ-
kého prezidenta v roce 2008, je vhodné si nejprve k pochopení dané problematiky 
defi novat základní vlastnosti a pravidla politického marketingu obecně. V americ-
kých volbách šlo z pohledu nestranného pozorovatele především o revoluční způ-
soby využití nových komunikačních nástrojů v propagaci Baracka Obamy, který se 
z pozice outsidera stal favorizovaným kandidátem, který dokázal získat sympatie 
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nejen ve volbách v USA, ale také ve zbytku světa. Nicméně i on byl zástupcem 
jedné politické strany, která byla profi lována určitým programem a hodnotami, kte-
rými se snažila odlišit od konkurence. V USA šlo o soupeření mezi stranou demo-
kratickou a republikánskou, lépe řečeno o boj mezi proklamovanými politickými 
programy zástupců těchto stran.

Politické strany lze obecně zkoumat z různých pohledů, které mají podstatný 
dopad na jejich propagaci. Nejdůležitějším z nich je tzv. ideologické paradigma. Po-
litické strany podle něj mohou být založeny na centrální ideologii, nebo na koncepci 
řešení přizpůsobovaných na míru voličům.

V případě, že je strana založena na ideologii, všechny její postoje k dílčím pro-
blémům jsou utvářeny skrze tuto ideologii a jsou odpovědí na praktické otázky 
každodenního života. Zastánci strany jsou voliči, kteří se ztotožňují s její ideologií. 
Druhé paradigma by bylo možné formulovat jako „produktové“. V tomto případě 
je základní, pevná ideologie částečně potlačena a strana zde reaguje na problémy 
vycházející z každodenní reality na základě potřeb a dle požadavků svých poten-
ciálních voličů. Její odpovědi, a tedy i program, se stávají jakýmsi produktem, jenž 
vyhovuje požadavkům předpokládané a požadované skupiny voličů. Ti se neztotož-
ňují s ofi ciálně danou doktrínou, ale vyhovuje jim nabízený produkt, který je možno 
popsat jako určitý mix odpovědí na různé otázky. Vznik produktového přístupu 
bývá obvykle v samotných politických subjektech často vnitřně kritizován. Jedná 
se však o proces, který je možno nazvat například jako „deideologizace“, jehož 
důsledkem je fakt, že strany, které byly dříve pro odlišnou ideologii absolutními 
soupeři, se dnes k sobě myšlenkově, výrazově, a tedy i programově přibližují. Tyto 
aktuální skutečnosti snižují schopnost občanů (voličů) jasně rozlišit mezi jednotli-
vými subjekty, což vede mimo jiné k většímu důrazu na marketingovou komuni-
kaci. Zatímco klasické ideologické pojetí může politický marketing odmítat jako 
zbytečný nebo přímo nemorální, a to i když jej potřebuje, strany nabízející program 
jako produkt využívají marketing k tomu, aby se od sebe vzájemně odlišily a oslo-
vily voliče novými způsoby.

Je obtížné říci, který z těchto přístupů dnes všeobecně převažuje. Poměrně jisté 
však je, že proces deideologizace je trvalým a objektivním faktem. V současné době 
je tento pojem často přenášen do obecnější roviny a hovoří se o tzv. „amerikanizaci 
politického života“. V takovém uspořádání společnosti začíná být volič spíše pasiv-
ním konzumentem než aktivním účastníkem. Veřejnost je odsunuta do role pouhých 
pozorovatelů legitimizujících rozdělení politické moci. Velkou moc získávají právě 
média, která provádějí kontrolu tím, že procesy příslušející veřejné sféře velmi čas-
to (a rády) přebírají. Tyto skutečnosti velmi výstižně shrnuje a vysvětluje například 
Peter Dahlgren v knize „Television and the Public Sphere“: „S masovou demokracií 
ztrácí veřejnost svou výlučnost. Jakmile se na scéně objevují méně vzdělaní občané, 
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rozpadá se její sociodiskurzní soudržnost. Stát ve snaze zvládnout sílící rozpory 
se stává více intervencionalistickým – hranice mezi soukromým a veřejným (a to 
v politicko-ekonomickém i kulturním) se začínají stírat. Klíčovými partnery státu 
se stávají velké organizace a zájmové skupiny. Výsledkem je pak refeudalizace spo-
lečnosti, která do značné míry ruší roli veřejnosti. Sílící nadvláda masových médií, 
zvláště tam, kde komerční logika transformovala většinu veřejné komunikace do 
public relations, reklamy a zábavy, rozkládá kritickou funkci veřejnosti. Veřejnost 
se fragmentizuje, ztrácí svou společenskou soudržnost. Je redukována na skupinu 
diváků, jejichž údělem je nechat se pravidelně mobilizovat, ale jejichž proniknutí 
do základních politických otázek je redukováno na minimum.“77

Marketing jako neustálý proces

Na první pohled by se mohlo zdát, že marketingová komunikace je pro mnohé poli-
tické subjekty podstatná jen během předvolebních kampaní, opak je však pravdou. 
Moderní politické entity si dnes plně uvědomují tento fakt a snaží se koordinovat 
veškeré své způsoby komunikace a aktivity. Politické strany, zejména pak ty, kte-
ré chtějí nabýt většího podílu na moci, o sobě musí dávat neustále vědět. Pokud 
bychom uvažovali první typ, tedy s ideologickým přístupem, tak pevně daná ideo-
logie způsobuje, že jsou propagována spíše hesla a znaky než konkrétní postoje. 
Jejich předností je schopnost komprimovat v sobě informaci o celé ideologii. Z ní 
pak může potenciální zákazník – tj. volič – dekódovat postoj strany k jakémukoliv 
případnému problému. Pokud ne skutečný, tak takový, jaký by rád viděl, což je do 
jisté míry pro takovou stranu výhoda. Nenabízí ovšem logicky mnoho prostoru pro 
případné usměrnění či přizpůsobení konkrétní problematické otázce. Naproti tomu 
deideologizovaná strana musí voliče zaujmout svými postoji k určitému problému 
konkrétními body s nutným vysvětlením. Vzhledem k omezené schopnosti vnímání 
příjemců klasických mediálních a reklamních sdělení se jedná o cestu v podobě 
stručných a zřejmých hesel. Z nich však na rozdíl od stran, kde vládne ideologický 
přístup, nelze odvodit zbytek programu – jedná se jen o jednotlivá řešení.

Tyto procesy probíhají nepřetržitě a prostřednictvím mnoha médií. Mimo před-
volební kampaně se ovšem komunikace vedou formou vyjádření jednotlivých po-
litických představitelů v běžném mediálním obsahu, nikoliv v inzerátech a speciál-
ních propagačních projektech, které jsou typické pro předvolební období. Přesto 
však i taková komunikace spadá do politického marketingu a měla by být kalkulo-
vána jako jeho součást.

77  RŮŽIČKA, V. Politické strany z hlediska teorie catch-all party [on-line]. E-polis.cz, 20. únor 
2006. [cit. 2010-03-15]. Dostupné z WWW: <http://www. e-polis.cz/komparace/129-politicke-
-strany-z-hlediska-teorie-catch-all-party. html>. ISSN 1801-1438.
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Teoretické pojetí marketingu

Dnešní aktéři politického marketingu se musejí ve svých činnostech řídit zásadami 
tržního chování a uplatňovat postupy a pravidla, která jsou především typická pro 
produktový (ekonomický) marketing. Musí ve svém snažení refl ektovat i vlivy, kte-
ré působí na všechny účastníky, kteří jsou součástí komunikace v rámci politického 
marketingu. Tím nejvýznamnějším je globální přístup k informacím, který přináší 
média v zastoupení televize, internetu a tištěných periodik. Tento fakt nutí kandi-
dáty a jejich strany aktivně a přímo apelovat na všechny voličské skupiny využitím 
co největšího spektra komunikačních kanálů. To souvisí také s dalším faktorem, 
kterým je rychlá expanze telekomunikačních a informačních technologií. Ta se stá-
vá pro strany velmi silným a účinným prostředkem k dosažení jejich cílů. Dalším 
aspektem je ovšem rostoucí racionalizace volebního chování. Jak uvádí Andrzej W. 
Jablonski v knize Politický marketing78, občané (voliči) jsou stále více nedůvěři-
vější ve vztahu ke stranám a politickým kandidátům a promyšleněji hlasují pro ty 
kandidáty a strany, o nichž si myslí, že překládají nejzajímavější voličskou nabídku, 
protože už dnes nespoléhají na mínění lídrů politických stran.

Je také vhodné uvést, co je obecně chápáno pod pojmem marketing, aby bylo 
možné lépe chápat význam politického marketingu jako takového. První vymeze-
ní marketingu přinesla v roce 1941 Americká marketingová asociace, podle jejíž 
defi nice je marketing „realizace ekonomické činnosti vztahující se k přemísťová-
ní zboží a služeb od producenta ke konzumentovi nebo uživateli“.79 Tento postoj 
byl v roce 1960 stejnou asociací upraven a prezentován propracovanější defi nicí 
marketingu, podle které je, mimo jiné, souborem určitých postupů, které slouží ke 
zvyšování ziskovosti fi rmy. Ve stejném roce se objevila ještě další teorie J. McCar-
tuho, který zformuloval čtyřfunkční model závislých proměnných, které tvoří dnes 
již všeobecně známý „marketingový mix“ skládající se z produktu, ceny, distribuce 
a propagace. Jedná se podle autora o prvky ovlivňující a určující charakter nabíd-
ky prezentované na cílovém trhu. V tomto klasickém pojetí slouží marketingový 
mix především k analýze ekonomického trhu, identifi kace konkurence a napomá-
há k určení vlastních možností a ovlivňování zvolené strategie na trhu. Jednalo 
se o ekonomické pojetí, které spočívalo v orientaci trhu na producenta. O pět let 
později, v roce 1965, C. Bawell rozšířil toto pojetí o roli, kterou zastupují zákazníci, 
a otevřel přístup marketingu orientovanému na klienta.

78  JABLONSKI, A. W., et al. Politický marketing – úvod do teorie a praxe. Brno : Barriste & 
Principal, 2006, ISBN 80-7364-011-2.

79  JABLONSKI, A. W., et al. Politický marketing – úvod do teorie a praxe. Brno : Barriste & 
Principal, 2006, s. 10. ISBN 80-7364-011-2.


