
Prezidentské volby v České republice
analýza online médií a Facebooku

Shrnutí
Situace v online médiích je velmi vyrovnaná, i když Miloš Zeman opticky získává převahu díky své extrémně negativní 
kampani. Při bližším zkoumání jsou však zdrojem rostoucího negativního emočního náboje Karla Schwarzenberga 
především blogy, které dávají Zemanovým útokům zesilující ozvěnu.  U online médií s největším impaktem se situace 
jeví spíše výhodnější pro Schwarzenberga.

Situace na Facebooku je zcela odlišná. Schwarzenberg má dramaticky vyšší podporu než Zeman. Nejde jen o počty  
fanoušků (171 tis. oproti 35 tis.), ale především o aktivitu na těchto profilech. Zeman se sice snažil na Facebooku o  
ofenzívu, ale již nyní je zřejmé, že se Zemanovi na svoji stranu Facebook získat nepodařilo. Použil totiž stejné krajně  
negativní zbraně, které jdou nejen proti duchu Facebooku jako pozitivního média a komunikační platform. Neuspěl ale 
i proto, že jeho argumenty nerezonují s myšlením velké většiny uživatelů Facebooku. 

Podle našeho názoru o výsledku  ovlivní výsledky prvního kola především fakt, do jaké míry se mladí voliči rozhodnou 
jít k urnám. Pokud se zúčastní v hojném počtu, zvítězí Karel Schwarzenberg.

Metodologie
Semantic Visions použila obdobný přístup jako v případě své úspěšné predikce parlamentních voleb 2010 ve Velké 
Británii  (pro CNN),  prezidentských voleb 2012 ve Spojených státech a také prvního kola českých prezidentských 
voleb. Zjednodušeně řečeno, o volebních výsledcích rozhoduje všeobecná známost osoby (celkový počet článků a 
zmínek v médiích), její vnímání (poměr pozitivních a negativních zmínek v médiích) a v konečné fázi kampaně i jejich 
vzájemná dynamika. 

Výchozí data z Facebook profilů prezidentských kandidátů laskavě poskytla firma Socialbakers, u online médií byla 
hodnocena data přímo získaná Semantic Visions.

Hodnoceným obdobím bylo 1.10.2012 – 20.1.2013,  s  důrazem na poslední 3 týdny.  Analyzovány byly  dva velké 
soubory dat:

(a)  Online média:  455 139 článků získaných z  celkem 1.760 online zdrojů (zpravodajské portály  a blogy),  které 
publikují ve formátu RSS. V této množině článků bylo automaticky identifikováno 56 711 zmínek. Z toho Zeman měl 
zmínek 28 432 a Schwarzenberg 28 279. Tyto zmínky  byly dále podrobeny detailní analýze sentimentu / emočního 
náboje (u obou kandidátů byly aplikovány stejné algoritmy). 

(b) Sociální sítě: 119 064 postů a komentářů z Facebook profilů obou prezidentských kandidátů. Z tohoto počtu patřilo  
Zemanovi  30 055 a Schwarzenbergovi  89 009. V tomto obsahu bylo automaticky identifikováno  13 423 postů  a 
komentářů majících emoční náboj. Z toho Zemanovi přináleželo 3 450 a Schwarzenbergovi 9 973. Tyto byly dále  
podrobeny detailní analýze, která rozlišovala tři úrovně pozitivního, resp. negativního sentimentu (u obou kandidátů  
byly aplikovány stejné algoritmy). 

Profil společnosti
Společnost  Semantic  Visions  je  světovým lídrem v  oblasti  automatického porozumění  textu  a  analýzy  emočního 
náboje.  Provozuje  největší  zpravodajský  systém na  světě  zaměřený  na  analytické  zpracování  informací  z  volně  
dostupných  zdrojů  uveřejňovaných  na  internetu  (zpracovává  cca  90%  světového  obsahu).  Tento  systém  získal  
ocenění britské vlády a dvě světové technologické ceny. Mezi nejznámější zahraniční klienty Semantic Visions patří  
např. CNN, Bild a SAP. Domácí reference zahrnují Český rozhlas, Českou spořitelnu nebo Českou bankovní asociaci.
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