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PŘEDVOLEBNÍ RÉTORIKA A (I)RACIONALITA 
POLITICKÝCH STRAN ANEB JAK TAKÉ ČÍST 
MEZI ŘÁDKY

Zprávy z Bisnode
Komunikace politických stran mimo jiné vypovídá  o jejich postojích a chování.  Na základě
článků publikovaných nejvýznamnějšími politickými stranami na jejich vlastních internetových
stránkách  v období  od  května  do  září  letošního  roku  nejracionálněji  komunikovaly  Strana
zelených, TOP 09 a ODS, zatímco strany Hlavu vzhůru,  ANO 2011 a Úsvit komunikovaly ze
sledovaného  vzorku  politických  stran  nejméně  racionálně.  Informace  vyplývají  ze  studie
analytika poradenské společnosti Bisnode Milana Petráka a čerpají z unikátní metodiky analýzy
skupinové iracionality, kterou vyvinul.

„Míru tak zvané iracionality politických stran lze určit na základě četnosti výskytu výrazů rozdělených
do sedmi  základních  kategorií  –  agresivita,  prodej  iluzí,  dogmatismus,  zaštiťování  se  kolektivem,
ideologické  myšlení,  dramatizace  a  posedlost  symboly,“  vysvětluje  analytik  Bisnode  Milan  Petrák
s tím, že analýza jde nad rámec tradičního pravo-levého politického třídění a místo něj sleduje, kde se,
na škále umístění „umírněná“ – „radikální“ – „extremistická“, daná politická strana nalézá. „Radikální, a
tím spíše extremistické strany, se svými potenciálními voliči komunikují jiným způsobem než strany
umírněné,“ dodal Milan Petrák z Bisnode. 

Základní kategorie dělení používaných výrazů politickými stranami
Kategorie výrazů Příklady výrazů
Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám) zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný
Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům) svoboda, příroda, národ, spása
Dogmatismus naprosto, rozhodně, všichni, absolutní
Zaštiťování se kolektivem zájmena my a oni v 1. pádu
Ideologické myšlení slova končící na -ismus, -ista, -istka, -istický
Dramatizace (přibarvování textu) boj, krev, smrt, strach
Posedlost symboly symbol, vlajka, přísaha
Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Milan Petrák, analytik Bisnode

Přehled nejčastějších výrazů vybraných politických stran
(podle internetových stránek v období 1. 5. 2013 – 7. 9. 2013)
Politická strana Nejčastější výrazy
Strana zelených nenávist, zneužití, životní prostředí, tolerance
TOP 09 idiotský, kmotr, demokratický, rozvoj
ODS hysterie, populistický, komunisté, demokracie
SPOZ hloupý, účelový, komunisté, demokracie
KSČM podivný, skandál, svoboda, životní prostředí
ODS hysterie, populistický, komunisté, demokracie
KDU-ČSL moloch, nepřítel, komunistický, demokracie
ČSSD skandální, zlo, demokracie, právo, svoboda
Úsvit podvodník, zneužívání, demokracie, slušný 
ANO 2011 falešný, kmotr, mafiánský, národ, prosperita, slušný
Hlavu vzhůru* lež, skandál, socialistický, bohatství, odvaha, prosperita
*vzhledem k malému množství článků na webu uskupení Hlavu vzhůru byly pro analýzu použity i texty z webu Suverenita – blok
Jany Bobošíkové, tedy nejvýraznější strany uskupení

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Milan Petrák, analytik Bisnode
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Na základě metodiky analýzy skupinové iracionality v období od května do září letošního roku bylo
monitorováno přibližně 1 400 výrazů. Nejracionálněji komunikovaly Strana zelených, TOP 09 a ODS,
zatímco strany Hlavu vzhůru,  ANO 2011 a Úsvit  komunikovaly ze sledovaného vzorku politických
stran nejméně racionálně. „Z četnosti používání výrazů podle jednotlivých kategorií je zřejmé, že čím
více je politická strana ve své rétorice agresivní, tím je větší pravděpodobnost, že dosáhne vysokých
hodnot také v kategorii Prodej iluzí či Dogmatismus,“ upozornil Milan Petrák z Bisnode.

Politické strany podle Koeficientu iracionality (Četnost výskytu výrazů podle kategorií)

 
Agre-
sivita

Prodej
iluzí

Dogma-
tismus

Zaštiťování
se 
kolektivem

Ideo-
logické 
myšlení

Drama-
tické 
výrazy Symboly

Koef. 
iracio-
nality

Počet 
slov

Strana 
zelených 43 133 95 2 10 8 1 292 15 942

TOP 09 50 105 142 5 10 11 2 325 21 335

ODS 52 101 165 4 12 16 1 351 28 572

KDU-ČSL 60 116 154 5 19 23 2 379 76 653

SPOZ 67 92 185 7 9 16 3 379 21 841

ČSSD 60 123 170 6 4 15 2 380 29 355

KSČM 80 115 154 3 11 17 2 382 35 752

Úsvit 74 148 194 3 7 13 2 441 11 117

ANO 2011 98 154 178 9 11 15 1 465 18 700

Hlavu vzhůru 80 179 217 6 19 29 7 537 10 524
Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Milan Petrák, analytik Bisnode
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