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PROFIL KANDIDÁTA

● Aktuální výsledky z hlasování 
● Video rozhovor 
● Biografie
● Vize pro prezidentský úřad 
● Názory kandidáta na zásadní společenské otázky 

(10 unifikovaných otázek pro všechny) 
● Komentáře uživatelů 
● Wordcloud z komentářů 

● Kandidáti měli přístup ke svému profilu



VOLEBNÍ RÁDCE

● 227 864 uživatelů si vyzkoušelo 
Volebního rádce 

● konverzní poměr 21 % 
● partnerství s KohoVolit.eu → oba 

projekty na sebe odkazovaly 



Sociální sítě



Prezident 21, 2018

Ankety z měst
Ukázka obsahu pro okruh Současný vs. navrhovaný 
volební systém

Divácky oblíbeným a z hlediska KPI také dlouhodobě 
velmi úspěšným typem obsahu se staly video ankety 
z českých, moravských a slezských měst. Ty nám 
pomáhaly získat si cílovou skupinu obyvatel z regionů 
všech věkových kategorií. Otázky jsme pravidelně 
obměňovali. Důraz jsme vždy kladli zejména na ty, 
které nutily lidi přemýšlet o fungování systému 
Demokracie 21 (např. „Uvítali byste možnost 
podpořit více než jednoho kandidáta?“). Celkem 
seriál obsahoval 27 anket.



Prezident 21, 2018

Jeden hlas nestačí
Ukázka obsahu pro okruh Současný vs. navrhovaný 
volební systém

Využili jsme aktuálního tématu parlamentních voleb 
a nechali uživatele hlasovat pomocí reakčních 
tlačítek jako v systému Demokracie 21. Cílová 
skupina se hlasování zhostila nad očekávání aktivně, 
rozproudila diskuzi pod příspěvkem, a dokonce 
dodržovala stanovený počet hlasů. Vítězná strana 
získala více než 1 700 hlasů.



Prezident 21, 2018

Trendy a statistiky
Ukázka obsahu pro okruh Aplikace Prezident 21

Z příspěvků vedoucích uživatele do aplikace 
Prezident 21 byly dlouhodobě nejúspěšnější kreativy 
s aktuálními statistikami ze hry.



Prezident 21, 2018

Zapojení kandidátů
Ukázka obsahu pro okruh Aplikace Prezident 21

Pravidelně jsme oslovovali prezidentské kandidáty 
a používali jejich citace. Ty sloužily ke zvýšení 
kredibility projektu. Sami kandidáti pak naše 
příspěvky často sdíleli na své profily.



Prezident 21, 2018

Rozhovory
Ukázka obsahu pro okruh Představení kandidátů

Natočili jsme interview se všemi osobnostmi, 
které deklarovaly svůj zájem o kandidaturu. 
Jedinou výjimkou byl Miloš Zeman, který rozhovor 
s námi odmítl. Dali jsme tak uživatelům šanci 
seznámit se i s méně známými osobnostmi. 
Jedním z nejoblíbenějších se stal právě rozhovor 
s excentrickým Milanem Kohoutem.



Prezident 21, 2018

Tonda Blaník
Ukázka obsahu pro okruh Offline

Dařilo se nám pružně reagovat na aktuální dění. 
Příkladem je recesistické oznámení prezidentské 
kandidatury Tondy Blaníka. Na místě jeho 
předvolebního meetingu jsme hlavního protagonistu 
seriálu Kancelář Blaník odchytili a natočili s ním 
krátký rozhovor po vzoru interview s oficiálními 
kandidáty. Originální video sklidilo velmi dobrý ohlas.



Prezident 21, 2018

Komunita
Ukázka obsahu pro okruh Názor fanoušků

Na aktuální témata jsme reagovali také 
prostřednictvím anket pro fanoušky stránky. 
Některé otázky byly otevřené, jiné uzavřené 
s možností hlasování pomocí reakčních tlačítek. 
Na popud výsledku této ankety jsme s sebou 
nakonec skutečně začali vozit podpisové archy 
kandidátů v rámci výjezdů po českých krajích.



PR aktivity



PROSINEC 2016 – LISTOPAD 2017



LISTOPAD 2017 – LEDEN 2018



PR & DATA 

Z hlasujících jsme statisticky vybrali vzorek 42 000 voličů odpovídající svým složením české internetové populaci. Na tomto 
vzorku jsme médiím předkládali predikce vývoje volební situace, analýzy překryvů hlasů mezi kandidáty apod.  







VÝZVY DEMOKRACIE 

● Záložka v sekci Domácí na 
Aktuálně.cz

● 10 článků / grafik / videí 
● 1 500 000 zobrazení seriálu
● 170 000 oslovených uživatelů 
● 17 000 průměrná čtenost článků
● 64 % míra dočtení obsahu 



VÝZVY DEMOKRACIE 



Eventy



OFFLINE KAMPAŇ 

● Happening: Hra o Hrad začíná
(10. 3. 2017 u příležitosti oznámení 
kandidatury Miloše Zemana) 

● Letní akce a festivaly
● Oslavy 99. výročí ČSR
● Oslavy 17. listopadu
● Prezidentské debaty
● Debata v DOXu 
● Pub Quizy
● Celkový dosah offline kampaně (odhad):

290 000 osob













PREZIDENT 21 & PUB QUIZ

● Navázali jsme spolupráci
s organizátory Pub Quiz večerů

● Společně jsme uspořádali akce, 
na kterých si občané zkoušeli 
systém Demokracie 21,
v těchto městech: 

● Sokolov
● Brno
● Kynšperk n. Ohří
● Česká lípa
● Most
● Tábor
● Hazlov
● Aš
● Praha
● Plzeň
● Chrastava
● Kutná Hora



PREZIDENT 21 VS PREZIDENT BLANÍK

Několikrát se naše cesty protly také se štábem filmu Prezident Blaník. Při ohlášení jeho kandidatury jsme s ním udělali 
rozhovor, který sklidil úspěch na sociálních sítích. Na naší debatě se také odehrála zásadní scéna pro příběh filmu. 



Řekli o Demokracii 21 



Jiří Drahoš 

„Myslím si, že to, co zavedl pan Janeček, je velmi 
dobrý test. Jsem trošku skeptický
k jeho využití obratem, ale jsem vědec, který byl 
také zvyklý modelovat a poté zvětšovat měřítko. 

Jsem rád, že tahle anketa běží, že to funguje. 
Nechci říkat, že by tento systém měl být aplikován 
hned pro příští prezidentské volby, ovšem jako 
model se mi líbí.“



Pavel Fischer

„Nejsem vědec, ale zdá se mi, že z hlediska 
praktického využití tohoto algoritmu existuje několik 
plusů. Zaprvé, lidé mají zájem o politiku a veřejné 
dění, a to se mi zdá velmi pozitivní. Za druhé, 
ořezávají se extrémy, a to není marné, protože 
těžká polarizace, ke které dochází – a jsme toho 
svědky i u nás –, je na škodu konsenzu. Zdá se mi, 
že tohle je algoritmus, který v tomto ohledu 
pomáhá. 

Testovat tedy určitě. Jestli zavést a v jakou chvíli, 
tam bych byl konzervativní a na Ústavu bych zatím 
nesahal. Jako model pro vyvolání veřejné diskuse
o důležitých otázkách mi to však přijde bezvadné. 
Ostatně myslím, že i Referendum 21 je zvažováno 
a že je to velmi dobrá cesta k tomu pojmenovávat 
skutečné otázky, které jsou teprve ve vzduchu.“



Michal Horáček

„Mně se ten systém vůbec nelíbí, není dobrý pro 
prezidentské volby. Myslím si, že je to dobrá věc, 
pokud občané například u nás v Roudnici 
rozhodují, jestli se má postavit zimní stadion, 
nebo dětské hřiště. Protože tam je důležité, aby 
to co nejméně lidem vadilo. Ale v prezidentské 
volbě neexistují žádné minusové hlasy, zaplať 
pánbůh, protože je nutné při ní najít osobnost,
a ta má vždy také hodně kritiků, a tím
i kritických hlasů. To je jasné, protože taková 
osobnost něco zastává a proti něčemu se 
vymezuje. Vy byste tímto systémem
v prezidentské volbě vyrobil destilovanou vodu 
bez chuti a zápachu. Ale já chci pořádnou, 
dobrou vodu.“



Marek Hilšer 

„Jak se říká a je psáno‚ tvá slova nejsou ano, ano –
ne, ne‘. Myslím si, že rozhodování mezi ANO a NE 
není vždy úplně nejlepší. Existuje celá škála mezi 
tím ANO a NE a v tomto ohledu se mi ten systém 
líbí. Nejen proto, že jsem ve hře skončil na druhém 
místě, ale i proto, že si myslím, že tento systém 
spěje k tomu hledat určitý kompromis. Vybere 
kandidáta, který je přijatelný pro širokou společnost, 
což je v prezidentské volbě fajn. 

A já sám jako občan, jako volič, bych byl rád, 
kdybych mohl svůj hlas dát více lidem a nemusel 
bych se těžko rozhodovat, kdo je pro mě ANO
a kdo NE. V tomto se mi to líbí.“



Děkujeme za pozornost!

WWW.PREZIDENT21.CZ




