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Dokument prezentuje základní skóre zájmu česky mluvících internetových uživatelů o vybrané 

osobnosti české politické scény v devadesátidenním období od 5. 12. 2020 do 2. 3. 2021. 

Dokument je veřejný. 
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Skóre zájmu je bezrozměrný ukazatel, oceňující aktivní zájem česky mluvících uživatelů internetu. 

Agreguje provoz na sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech, diskuze uživatelů v médiích a 

intenzitu vyhledávání. Skóre zohledňuje pouze aktivity uživatelů, tedy nikoli např. počet vydaných 

článků, ale zájem o tyto články (sdílení, citace). 

Absolutní velikost skóre nemá význam a nelze ji použít bez kalibrace pro další účely. Smysl má pouze 

vzájemné srovnání skóre pro jednotlivé osobnosti. 

Skóre zahrnuje veškerý zájem; nezohledňuje sentiment, tj. nerozlišuje negativní a pozitivní reakce. 

Pro účely tohoto srovnání byly vybrány následující osobnosti české politické scény: 

• Lubomír Volný (Volný blok – Jednotní) 

• Václav Klaus ml. (Trikolóra) 

• Robert Šlachta (Přísaha) 

• Tomio Okamura (SPD) 

• Mikuláš Minář (Lidé PRO) 

Jedná se (s výjimkou Tomia Okamury) o lídry menších mimoparlamentních strana hnutí, přičemž 

všechny politické subjekty cílí na téměř stejný elektorát. Známost lídra a zájem o něj je u těchto 

subjektů v přímé úměrnosti k očekávanému volebnímu zisku, má proto pro politický marketing 

zásadní význam. 

 

Graf znázorňuje třicetidenní klouzavý průměr denního skóre zájmu. Třicetidenní období reflektuje 

voličskou setrvačnost (horká fáze volební kampaně trvá typicky zhruba čtyři týdny), srovnání si však 

nedělá nárok být předpovědí volebních výsledků. Výsledek je třeba interpretovat spíše z hlediska 

trendů. 
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Nejvyšší míru zájmu má na konci sledovaného období Robert Šlachta (Přísaha), po většinu doby však 

všechny další osobnosti převýšil Lubomír Volný (Volný blok). Prudký nárůst zájmu Volný zaznamenal 

v souvislosti s medializovanou potyčkou v parlamentu 21. 1. 2021. Trvale během sledovaného období 

roste zájem o Tomia Okamuru (SPD), trend zájmu o Václava Klause ml. (Trikolóra) je stagnující a 

zájem o Mikuláše Mináře (Lidé PRO) trvale klesá. 

 

Devadesátidenní skóre agreguje celkový zájem ve sledovaném období. Delší doba lépe odráží 

voličskou setrvačnost a lépe koreluje s očekávanými volebními výsledky. Přibližně lze říci, že 

kvartální skóre zájmu odpovídá v tomto případě podílu voličských hlasů z cílové skupiny, jak by si je 

subjekty mezi sebou rozdělily, kdyby se volby konaly na konci období. 

Skóre bylo přepočteno tak, aby nejvyšší hodnota odpovídala 100,0. 

Lubomír Volný 100,0 

Václav Klaus mladší 28,3 

Robert Šlachta 69,7 

Tomio Okamura 57,7 

Mikuláš Minář 26,7 
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