Jak Češi na sociálních médiích prožívají americké volby?
V diskusích na sociálních sítích roste zájem o americké volby na začátku června, kdy byl Joe Biden potvrzen jako
kandidát demokratů pro souboj s Donaldem Trumpem. V prvotních diskusích se objevují srovnání Joe Bidena s Jiřím
Drahošem, ke kterému má dle diskutujících názorově blízko. Donald Trump je naopak připodobňován k Milošovi
Zemanovi, a to jak rétorikou, tak i vlastnostmi. V některých diskusích jsou Trump s Bidenem také srovnáváni se
Zemanem a Schwarzenbergem. Tato komparace předních českých politiků s americkými kandidáty je následně
prostoupena všemi debatami o volbách.

V diskusích se ve velkém měřítku vyskytují příspěvky o kandidátech, kde uživatelé na sociálních sítích užívají
pejorativních hodnotících soudů, a to zejména v kulturním a hodnotovém směru. Uživatelé „nálepkovali“ kandidáty
nejrůznějšími výrazy, často aniž by vyjasnili kontext svých názorů nebo důvody k vyslovenému tvrzení. Zatímco s
Donaldem Trumpem jsou spojovány výrazy jako „rasista“, „fašista“, „sexista“, s Joe Bidenem jsou to v české debatě
oblíbené výrazy „sluníčkář“, „globalista“ nebo „neomarxista“. V diskusích zejména rezonovalo téma aktivistického
hnutí Black Lives Matter, dále také problematika feminismu nebo LGBT komunit.
Tento způsob komunikace (nálepkování) byl silně ovlivněn příspěvky členů hnutí SPD, zejména jeho předsedou. Z
české politické scény byl právě Tomio Okamura tím, kdo sdílel o amerických volbách největší počet příspěvků. Post
s největším počtem interakcí byl publikován 25.10. Okamura sdílel fotografii Donalda Trumpa s citátem „Nedovolíme,
aby nám sebrali naší zemi, hodnoty, historii a kulturu.“, kterou doplnil o komentář „Souhlasím s těmito slovy Donalda
Trumpa. Má sice spoustu chyb, ale určitě je lepší volba než loutka sluníčkářů a globalistů Joe Biden. Co myslíte? :)“
Podporovatelé Trumpa v komentářích také často zdůrazňují jeho vazby na Českou republiku díky jeho bývalé ženě
a jejich dětem.

Jaké jsou volební preference obou kandidátů mezi uživateli českých
sociálních médií?

Graf výše znázorňuje podporu obou kandidátů od diskutujících v českých sociálních médiích.

Preference lidí vyjadřujících se v sociálních médích ke kandidátům amerických prezidentských voleb jsou vyrovnané,
přičemž většina příspěvků nestraní žádnému z nich (především čistě informační příspěvky a jejich sdílení). Zároveň
platí, že preference vůči jednotlivým kandidátům jsou znatelně podmíněné tím, pod jakým kmenovým postem se
diskuse rozvinula. Mnoho diskusí vyvolaly články, které operovaly s kauzami jednotlivých kandidátů, a komentáře se
tudíž často vyjadřovaly negativně vůči tomu z kandidátů, jehož se kauzy týkaly.
Proti Trumpovi kupříkladu negativně vyznívaly debaty ohledně tématu neplacení daní. Velmi negativně vůči
Trumpovi také vyznívalo jeho spojení s koronavirovou krizí. V komentářích zaznívaly také hlasy proti jeho vyjadřování
– konkrétně aroganci, agresivitě a „buranství“. Jako účelový byl pak často pokládán Trumpův záměr do čela
Nejvyššího soudu jmenovat konzervativní právničku těsně před volbami. Naopak pozitivně byl současný prezident
hodnocen nejčastěji z hlediska zahraniční a imigrační politiky a toho, že během svého mandátu nezačal žádnou
válku.

Biden byl dle některých přispívajících často hodnocený jako více reprezentativní než Trump. Proti Bidenovi naopak
hrál jeho vysoký věk, aféra s odhalením e-mailů jeho syna či spekulace o pedofilii. Negativně Bidenovu publicitu
ovlivnil také příspěvek, jehož obsahem bylo obvinění, že Twitter cenzuruje Trumpovy příspěvky o Bidenovi.

Většina zmínek, která hodnotila kandidáty z hlediska jejich slabých a silných stránek, se objevila pod články s prvním
debatním duelem kandidátů. Uživatelé sdíleli jasné a stručné vyjádření svých preferencí.

Jakou pozici v kontextu voleb zaujímají témata zdravotnictví, ekonomiky a
zahraniční politiky USA v českých sociálních médiích?
Na základě článků redakčních webů, které se tematicky americkými volbami zabývaly, jsme vyčlenily tři stěžejní
témata – zdravotnictví, ekonomika a zahraniční politika – na která se blíže zaměříme v rámci debat na sociálních
médiích. Tato tři témata rezonují americkými volbami nejsilněji. Jedná se o oblasti nejvíce zasažené současným
děním (obzvlášť pandemickou krizí významně ovlivňující slabá místa amerického systému poskytování
zdravotnických služeb a následných ekonomických důsledků krize) a dlouhodobou klíčovou otázkou americké
politiky – americké zájmy v zahraničí a migrační politika. Tato témata hýbou politickými emocemi v USA nejvýrazněji
a stojí za vyhrocenou atmosférou prezidentských voleb.
Bližším pohledem na tato témata v kontextu prezidentských voleb v USA zjistíme, jak čeští uživatelé sociálních médií
tyto oblasti americké politiky vnímají nebo zda je v rámci voleb zaujímají odlišné souvislosti.

Zdravotnictví

Vývoj debat k US volbám v rámci tématu zdravotnictví.

Téma zdravotnictví v rámci publicity prezidentských kandidátů má svůj významný podíl – jedná se o jedno
z nejvýraznějších ucelených témat v rámci voleb, které rezonuje prostorem českých sociálních médií, a to zejména
kvůli pandemii Covid-19. V rámci předvolebního boje v USA hraje výraznou roli téma dostupnosti zdravotní péče
v rámci koronavirové krize a samotné zvládání krize současnou vládou. V českých sociálních médiích měla
významný vliv zpráva o pozitivních testech prezidenta Trumpa. Jedná se o nejvýznamnější peak v rámci vývoje
publicity tématu zdravotnictví i o významnou příčinu toho, že i po odeznění „první vlny“ zvýšené publicity téma
prostorem sociálních médií rezonovalo výrazně více než do té doby.

Komentáře ke zdravotnímu stavu prezidenta se mísily s politicky orientovanými debatami. Jeho onemocnění je často
veřejností vnímáno jako důkaz toho, že nemoc se nevyhýbá ani bohatým nebo jako zadostiučinění za Trumpovu
nevšímavost a lehkovážnost ke koronavirové krizi nebo i k politickým situacím jako Black lives matter. Naopak jeho
uzdravení je vnímáno jako „příhodně rychlé“, často se pak objevují komentáře, které naráží na vyšší kvalitu zdravotní
péče v USA pro movité občany. Nacházíme i konspirační příspěvky, které považují celé Trumpovo onemocnění za
nahrané.

Před onemocněním Trumpa se debaty ohledně zdravotnictví týkaly především polemik, jak koronavirová krize bude
působit na preference současného prezidenta – většina názorů v tomto případě hraje spíš pro Bidena a Trumpův
přístup ke krizi hodnotí jako přezíravý a nezodpovědný.
Pokud se tedy podíváme na preference kandidátů pouze v rámci tématu zdravotnictví (graf níže), Biden jednoznačně
nad Trumpem vítězí (oproti obecnému rozdělení preferencí, které bylo veskrze vyrovnané). Důvodem je právě kritika
Trumpova přístupu ke koronavirové krizi.

Obamacare, které je podstatnou součástí předvolebních debat USA, je zmíněno pouze v 26 případech, které od
23.9. – 23.10. k tématu sledujeme na sociálních médiích. Příspěvky k Obamacare nemají žádný hodnotící obsah a
jeví se, že někteří diskutující nemají hlubší znalost tématu.
Celkem k tématu zdravotnictví a současné epidemické krize nacházíme 3 342 příspěvků.

Ekonomika

Vývoj debat k americkým volbám v rámci tématu ekonomiky.
Téma ekonomiky je v rámci amerických voleb v sociálních médiích relativně kolísavé a vrcholí ke konci sledovaného
období v důsledku posledního duelu mezi kandidáty – ekonomika byla v duelech otázkou související s koronavirovou
krizí. Ve spíše informačních příspěvcích je řešen lockdown a jeho předpokládaný negativní dopad na americkou
ekonomiku. I v ekonomických otázkách se tedy silně projevuje vliv pandemie. Nepříliš vzácným příkladem je pak
pojetí koronaviru obecně jako záměrného plánu, jak zlikvidovat světovou ekonomiku.

Ostatní ekonomická témata jsou spíše stranou zájmu českých diskutujících. Pokud se věnují ekonomice v USA
obecně, zmiňují pozitivně dosavadní výsledky Trumpa v souvislosti s ekonomickým růstem a dosažení nízké
nezaměstnanosti.

Pro Trumpa v tomto ohledu jednoznačně hrál fakt, že již americkou ekonomiku „reprezentoval“. Má za sebou nějaké
výsledky, které lidi mají tendenci interpretovat jako ty „před covidem“ a „po covidu“. Ať již jeho hospodaření a zásahy
v krizi lidé vnímají negativně nebo pozitivně, Biden v tomto ohledu jednoznačně ztrácí svou neznámostí, a tedy i tím,
že si ho lidé v Česku do kontextu situace neumí zasadit. Což je i důvod, proč v preferencích v rámci tématu
ekonomiky jednoznačně vítězí Trump:
K tématu bylo nalezeno 334 zmínek.

Zahraniční a imigrační politika

Vývoj debat k americkým volbám v rámci tématu ekonomiky.
Téma zahraniční politiky je také výrazně kolísavé a vrcholící v závěru sledovaného období, a podobně jako
ekonomika silně zaostávalo v diskusích za zdravotnictvím (bylo k němu nalezeno celkem 259 explicitních zmínek).
Jednoznačně nejvýznamnějším influencerem tématu jsou účty Tomia Okamury a SPD. V souznění s Trumpovou
protiimigrační politikou publikuje Tomio Okamura a SPD na svých účtech na Facebooku posty, kde mu vyjadřuje
podporu a prezentuje názorové shody v různých oblastech. Autoři komentářů, kteří se k volbám pod příspěvky SPD
vyjadřují, téměř výhradně podporují Trumpa.

Mimo účty SPD se zmínky týkají především polemik o podobě zahraničních vztahů USA v případě výhry Trumpa
nebo Bidena – jedná se spíše o informační posty sdílející články s vyjádřením názoru politologů a reakce na ně v
diskusích. V několika zmínkách je rozvíjen i současný vztah USA a Číny v rámci mezinárodního obchodu. Trump je
v tomto kontextu zmiňován jako ten, kdo stahuje průmysl zpět do USA, což je spojováno i se snížením
nezaměstnanosti za jeho vlády – v české debatě je toto přemisťování průmyslu na domácí půdu a omezování importu
oceňováno, nejvíce pak mezi konzervativní částí české společnosti. Vztah USA a Ruska je zde zmiňován pouze ve
smyslu blíže nespecifikované „informační války“, občasně uživatelé sociálních sítí zmiňují, že za předchozích vlád
demokratů byly vztahy USA s Ruskem vždy chladnější než za vlád republikánů – tyto zmínky současně právě z
tohoto důvodu preferují Trumpa jako lepší prezidentskou alternativu.
V rámci debat pod redakčními články je pak často zmiňovaná také současná imigrační politika USA – nezřídka kdy
se objevují zmínky připomínající, že drtivá většina občanů USA jsou koneckonců imigranti.

¨
Co se preferencí kandidátů v rámci tématu zahraniční politiky týče, vítězí opět Trump. Příčinou je především silný
vliv vyjádření podpory Tomia Okamury současnému prezidentovi z důvodu boje proti migraci. Dalšími důvody, proč
Trump nad Bidenem v zahraniční politice vítězí, je právě omezování improtu a nedůvěra v Bidena v otázkách vztahů
s Ruskem. Naopak pro Bidena často hrály veskrze pozitivní prognostiky politologů.

Debaty k tématu imigrační politiky i ostatních témat amerických voleb často reflektují spíše samotné politické
preference a názory českých diskutujících, než že by reflektovaly přímo americkou realitu. České publikum je tak
v otázce americké volby rozděleno na dva tábory dané spíše českým politicko-kulturním bojem, který rozdmýchávají
témata jako je právě migrační krize, LGBT, tradiční rodina, globalismus nebo ekologie. Zatímco Trump i pro české
publikum představuje zastánce všeho „tradičního“, Biden reprezentuje liberální vnímání světa. Dle této osy jsou tak
rozděleny i preference Čechů v podpoře kandidátů.

Metodika
Data byla shromážděna z českých sociálních médií (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, diskusní fóra, debaty
pod redakčními články, blogy) za období 23.9.-25.10. 2020. „Preferenční hlasy“ kandidátů byly kalkulovány na
desetiprocentním náhodném vzorku z celkového počtu nalezených zmínek (27 576) a vyhodnoceny analytikem podle
vyznění zmínky.

