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Abstrakt   

Diplomová práce Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících se 

zabývá způsobem, jakým média ve svém zpravodajství prezentují výsledky 

předvolebních výzkumů. Práce vychází z teorií účinků médií, jejichž studium ukazuje 

možný vliv médií na veřejné mínění, či dokonce na volební rozhodování. Z tohoto 

důvodu je možné od médií vyžadovat dodržování určitých standardů při zveřejňování 

výsledků předvolebních výzkumů, nicméně žádný předpis, který by ustanovoval, jak 

k tomuto typu obsahu přistupovat, v České republice neexistuje. I tato skutečnost vede 

k dlouhodobému sporu mezi zdroji dat (výzkumnými agenturami) a těmi, kdo je 

prezentují veřejnosti (médii), v jehož centru stojí odlišná měřítka kvality obou stran. Mezi 

často médiím vytýkané chyby patří nesprávná interpretace dat a nedostatečné vysvětlení 

pozadí výzkumu. Tato práce zkoumá kvantitativní obsahovou analýzou 154 článků 

z českých tištěných deníků napříč třemi předvolebními obdobími (2010, 2013, 2017) 

s cílem zjistit, jakou formou v nich jsou prezentovány výsledky předvolebních výzkumů 

a jestli jsou doplněny o všechny potřebné údaje. Analýza výsledků se dívá na data jako 

celek i sleduje trend napříč jednotlivými lety. Ve svém závěru zhodnocuje prezentaci 

výsledků předvolebních výzkumů v českých médiích jako nedostatečnou, z čehož 

vyplývá doporučení k alespoň částečnému přesunu odpovědnosti za prezentovaná data 

směrem k médiím.   

 

Abstract 

The diploma thesis Interpretation of Pre-election Polls in The Czech Printed Dailies 

studyies the ways in which media portrays data from election polls as part of thier news 

service. The thesis draws from theories of media effects, the research of which indicates 

a possible influence of media content on the formation of public opinion or even voting 

behaviour. For this reason, it maz be expected that the media present data in line with 

certain standards. However, in the Czech Republic, there is no code of conduct that would 

formulate such requirements. This leads to an ongoing struggle between the research 

agencies who supply such data and the media who present it to the public, where each 

party judges the content’s quality by different measures. Some of the often criticised 

errors include misinterpretation of data and an insufficient explanation of the research’s 



 

background. This paper uses quantitative content analysis to examine 154 articles from 

Czech printed journals across the three pre-election periods (2010, 2013, 2017) with the 

aim of determining in which form the results of pre-election polls are presented, and if 

all necessary data are added. The final analysis looks at the data as a whole as well as 

examining the trendlines during the studied time period. In conclusion, it evaluates the 

presentation of the results of pre-election polls in the Czech media as insufficient, and 

recommends giving the media at least partial responsibility for the presented data.  
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1. Úvod 

V době předvolebního klání jsou média sycena obsahem, který znázorňuje 

současný stav rozložení nálad v populaci více než kdy jindy. Na základě četných studií 

zkoumajících účinky médií můžeme říci, že mají pravděpodobně vliv na lidské chování, 

což v případě voleb vede také k ovlivnění směřování společnosti jako politického celku. 

I z tohoto důvodu jsou v době voleb výzkumy veřejného mínění pod tlakem mnoha stran. 

V očích politiků mohou být výzkumy manipulativní, pro novináře zavádějící 

a výzkumníci mohou zas hledat chyby v tom, jakým způsobem žurnalisté výzkumy 

v médiích prezentují. Tato práce si klade za cíl popsat právě to, jak jsou v médiích 

předvolební výzkumy prezentovány a porovnat tuto praxi s vybranými novinářskými 

standardy, které formulovaly výzkumné asociace na tomto poli působící.  

Vztah výzkumných agentur a médií v tématu předvolebních výzkumů je 

dlouhodobě diskutován a zkoumán. Již v 80. letech minulého století byly na toto téma 

pořádány sympozia a konference. Studie z této doby, které budou dále v této práci 

citovány, se shodují, že prezentace předvolebních výzkumů jsou v lepším případě 

povrchní, v horším případě nepřesné a zavádějící (např. Noelle-Neumann, 1980; 

Wheeler, 1976; Wheeler, 1980; Barter, 1982; Crewe, 1981, Smith a Verrall, 1985).  

Výzkumné agentury i žurnalisté se shodují, že najít způsob, jakým pochopitelně 

interpretovat výsledky předvolebních výzkumů v médiích, je velmi obtížné. Důvodem 

pro zkreslující interpretaci předvolebních výzkumů může být například omezený prostor 

v médiích, mediální tendence (konkrétně třeba tzv. horse-race journalism), žurnalistická 

nedůvěra v kompetence čtenářů či nízká informovanost na straně žurnalisty. Příčiny lze 

ale hledat i na straně zdroje dat, tedy u výzkumných agentur. Ať tak či onak, zahrnutí či 

naopak opomenutí metodologických údajů v prezentaci výzkumu může mít zásadní vliv 

na výsledné pochopení dat. Tímto tématem se celoročně zabývají profesionální sdružení 

výzkumných agentur (SIMAR, ESOMAR), Centrum pro výzkum veřejného mínění 

(CVVM) i Sociologický ústav Akademie věd ČR. Pravidelně pořádané konference 

s výzkumníky a novináři vedou k diskuzím na téma odpovědnosti obou stran 

a inspirovaly i k napsání této práce.  

Další z motivací k této diplomové práci byla osobní znalost fungování některých 

českých agentur pro výzkum veřejného mínění a možnosti náhledu do jejich zákulisí.  
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Teoretická část diplomové práce bude nejprve diskutovat o roli médií 

v demokratické společnosti, a to zejména proto, že jak média, tak i výzkumy veřejného 

mínění považovány za základ pro zdravou demokracii, jelikož dodávají informace, které 

jsou zásadní pro informované rozhodování a tvoření politik, dávají hlas názorům, 

postojům a touhám veřejnosti. Po ustanovení role médií budou popsány hlavní teorie 

oboru zkoumání účinků médií. Jelikož některé z teorií mediálních účinků potvrzují vliv 

mediálních obsahů na veřejné mínění, je důležité porozumět tomu, jak s předvolebními 

výzkumy média pracují. V kontextu předvolebních výzkumů bude popsána například 

teorie nastolování agendy a teorie spirály mlčení s použitím zdrojů Agenda-setting: 

teoretické přístupy (Škodová, 2008) a Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza 

tematizace veřejné sféry (Škodová a Nečas, 2009). Teoreticky uchopeny budou 

i předvolební výzkumy a metody předvolebního výzkumu používané v České republice, 

jejich zásady a úskalí. Kapitola bude čerpat z vlastní zkušenosti o práci výzkumných 

agentur i z dostupné české a zahraniční literatury, konkrétně z Kvality sociálněvědních 

výběrových šetření v České republice (Krejčí, 2008) či The Voters Guide to Election Polls 

(Traugott a Lavrakas, 1996).  

Je třeba upozornit, že cílem této práce není analyzovat, jak předvolební výzkumy 

ovlivňují rozhodování voličů. Účinky médií se tato práce bude zabývat pro zdůraznění 

důležitosti důsledné mediální prezentace. Předmětem tohoto výzkumu je novinářská 

prace s výsledky předvolebních výzkumů a jejich možná dezinterpretace, neklade si za 

cíl vysvětlit, proč k potenciálním chybám v médiích dochází ani jaký kognitivní či 

behaviorální efekt mohou konkrétní chyby mít.  

Praktická část této práce bude studovat, jak média prezentují předvolební 

výzkumy. Konkrétně si klade za cíl popsat formu, obsah a styl reportování předvolebních 

výzkumů v médiích, hlavním zdrojem přitom bude kvantitativní obsahová analýza 

českých tištěných deníků. Pro studii byla vybrána tři předvolební období (2010, 2013 

a 2017), díky čemuž bude možné sledovat nejen hlavní charakteristiky práce 

s předvolebními výzkumy v české mediální praxi, ale i převažující tendence či změny 

mezi vymezenými obdobími.  

V České republice neexistuje žádný předpis, který by nařizoval médiím, jakým 

způsobem musí být výzkumy zveřejňovány ani o které údaje musí být doplněny. Jediné 

omezení se vztahuje k době počínající třetím dnem před otevřením volebních místností: 
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od té doby už nesmí být žádné výzkumy zveřejňovány (Freedom to Publish, 2018). 

Vzhledem k tomu, že neexistuje seznam povinných údajů pro média, bude jako jeden 

z hlavních zdrojů pro definici studie použit předpis pro výzkumné agentury. Tzv. Pasport 

výzkumu veřejného mínění (2018) vydaný sdružením SIMAR je standardem, který 

obsahuje seznam údajů, jež musí být součástí výzkumné zprávy. Mezi tyto údaje patří 

základní informace o výzkumu, jako je například jeho zadavatel, agentura, která výzkum 

realizovala, datum sběru, počet respondentů, výběrová chyba či zda se jedná o stranické 

preference nebo volební model, ale jsou zde zahrnuty i detailnější údaje jako například 

způsob výběru respondentů či pořadí otázek v dotazníku. Samozřejmě není nijak 

vymahatelné, aby média zveřejňovala všechny údaje, které jsou jim dodány agenturou, 

a je pochopitelné, že charakter novinového článku se od charakteru výzkumné zprávy 

liší, nicméně nezahrnutí některých klíčových údajů může významně ovlivnit interpretaci 

prezentovaných dat. I proto budou v této práci uvedeny některé z tendencí při prezentaci 

výzkumů v médiích a v čem spočívá jejich nebezpečí.  

Ve svém závěru má tato práce za cíl zhodnotit, jestli jsou předvolební výzkumy 

v českých denících prezentovány včetně všech údajů nutných k jejich interpretaci.  
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2. Teoretická část 

2.1. Role médií v demokratické společnosti 

Média jsou prostředníkem mezi politickými institucemi a občany, toto postavení 

je jednou z jejich nejdůležitějších rolí v moderní demokratické společnosti (Škodová, 

2006). V konceptu veřejné sféry1 podle Jürgena Habermase jsou média jednou z jejích 

hlavních institucí. Stojí v centru mechanismů kontrolujících stát, z nichž tím hlavním jsou 

volby. Média mají plnit roli distributora informací, které jsou nutností pro informované 

rozhodování občanů ve volbách. (Habermas, 2000; Curran, 1991)  

Podobně na média nahlíží funkcionalistická teorie médií; jako na subsystém 

společnosti, který přispívá k její kontinuitě a udržování řádu. Toho média dosahují, pokud 

naplňují funkce informování, socializace (vysvětlování a komentování významů 

událostí), kontinuity (podpora stávajících kulturních vzorců i objevování nových směrů), 

zábavy a získávání (agitace pro společensky významné cíle). (Jirák, 2009) 

Z pohledu legislativy zaručuje Článek 17 Listiny práv a svobod (jež je součástí 

Ústavy České republiky) všem občanům bez rozdílu mimo jiné právo na informace2. 

Syndikát novinářů ČR, nezávislé sdružení aktivních novinářů, upřesňuje v Etickém 

kodexu novináře toto právo na „včasné, pravdivé a nezkreslené informace“ (Kodex, 

2017). Občanské právo na informace realizují novináři svojí činností, čímž „přejímají 

plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, 

pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti“ (ibid). Z výše 

uvedené odpovědnosti vyplývají následující povinnosti novináře: 

1. „zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je 

doprovodit nezbytnými výhradami, 

2. respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, vyhledávat 

informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky, 

3. dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 

                                                 
1
 Veřejnou sférou Jürgen Habermas nazývá oblast sociálního života, kde dochází k výměně 

informací. Habermasovská veřejná sféra je charakteristická svojí orientací na veřejný zájem, stát je 

vyvažován veřejností, která jej kontroluje. Tento koncept je nutno považovat spíše za ideální než 

realizovatelný příklad. Na překážky naráží například se stíráním hranic mezi privátní a státní sférou 

a komercionalizací tisku. (Habermas, 2000) 
2
 https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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4. hájit svobodu tisku i svobodu jiných médií, 

5. neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti, 

6. nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důležitých dat, 

7. odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé 

informace, 

8. odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení, 

9. přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností, 

10. nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu 

nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost prostředků je při tom 

třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem na publikování příslušné 

informace.“ (Kodex, 2017) 

Pokud vycházíme z předpokladu, že média mají v naší společnosti informační 

roli, jsou pro účely této diplomové práce nejpodstatnější body 3, 5 a 6 z výše uvedených. 

Normativním předpokladem médií v zastupitelské demokracii je jejich role 

poskytovat informace splňující charakteristiky viz výše, a to za účelem umožnění 

racionálního rozhodování každého občana. Racionální rozhodnutí je dle teorie racionální 

volby vždy to, které přinese jeho nositeli největší užitek. Normativním rámcem teorie 

racionální volby je možné zkoumat sociální, politické a ekonomické chování jednotlivců. 

V souvislosti s volbami zastupitelů lze říci, že každý volič i nevolič je racionální, protože 

volí vždy takovou možnost, která mu přináší nejvyšší užitek. (Allingham, 2002) 

Ovšem aby očekávání, jaký užitek volba přinese, bylo reálné, musí být založené 

na včasných, pravdivých a nezkreslených informacích. Proto se tato práce snaží 

zhodnotit, jestli jsou informace o předvolebních náladách ve společnosti (konkrétně 

předvolební výzkumy) médii podávány úplně, nezkresleně a transparentně, jak to 

vyžadují profesní organizace sdružující výzkumníky a média.  

2.2. Role výzkumů v demokratické společnosti 

Výzkumy veřejného mínění jsou v současnosti nepostradatelným zdrojem 

informací a „tvoří důležitou součást politického života a významně určují prostředí pro 

politickou soutěž“ (Krejčí, 2003, s.13). Výsledky výzkumů poskytují informace 
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o náladách společnosti nejen politikům bojujícím o hlasy, ale i občanům rozhodujícím se 

mezi jednotlivými kandidáty. Jak ale upozorňuje Krejčí (2003), role výzkumů 

v demokracii přesahuje význam zdroje informací. Jednou z příčin složitosti pojmenování 

rolí a významů výzkumů pro společnost je cyklický vztah, ve kterém se výzkumy 

a společnost nachází. Výzkumy jsou součástí společnosti, o které informují, společnost 

je zároveň příjemcem výsledků výzkumu. Existuje tedy předpoklad zpětného vlivu 

výzkumů na společnost, nicméně zda je tento vliv spíše pozitivní nebo negativní, je 

předmětem rozsáhlé diskuze.  

Prvním bodem této diskuze je používání výzkumů v politice. Výzkumy simulují 

zpětnou vazbu mezi politiky a voliči, která je jinak dostupná pouze ve volbách (Krejčí, 

2003). Tato zpětná vazba zahrnuje mnohem širší množství informací o názorech voličů, 

ale nejedná se jen o tzv. „indikátor veřejného mínění“ (Krejčí, 2003, s. 13), nýbrž 

o nástroj demokracie, který dává voličům možnost podílet se na vládních rozhodnutích, 

čímž pak přispívají k decentralizaci moci a zlepšování demokracie. Na tento proces přímé 

demokracie se ale dá hledět i z druhého pólu, který jej označuje za populistický 

a zpochybňuje schopnost masy občanů se kvalifikovaně rozhodnout a zohlednit zájmy 

menšiny (Krejčí, 2003). Toto vysvětluje odtažitý postoj některých politiků k výzkumům, 

především jejich uplatňování při formování programových prohlášení. Nepopulističtí 

politici proto výzkumy pravidelně využívají spíše jako zdroj informací o náladách ve 

společnosti. 

Pro občany, novináře, politiky, výzkumníky a celou veřejnost je nejzajímavějším 

přínosem výzkumů popis vývoje a stavu společnosti. Část výzkumů zabývající se 

politickými preferencemi je pouze frakcí toho, jak dokáží výzkumy popsat společnost.   



9 

  

2.3. Teorie účinků médií 

Tato práce si neklade za cíl zjistit, jaké účinky mají předvolební výzkumy 

zveřejněné v médiích na rozhodování voličů či politiků, nicméně kritici i nevyhranění 

teoretici výzkumům veřejného mínění účinky přisuzují. Tato práce je nebude nijak 

potvrzovat či vyvracet; v následující kapitole budou některé z možných účinků médií na 

publikum popsány z důvodu zasazení celé práce do kontextu výzkumného problému, 

kterým je způsob prezentace předvolebních výzkumů v médiích a důležitost jejich 

transparentnosti.  

Výrazným kritikem výzkumů veřejného mínění byl William Albig (1956), podle 

kterého byl o výzkumy nepřiměřeně vysoký zájem ze strany politiků, kteří na nich 

zakládali legislativní a administrativní rozhodování. Na běžnou populaci podle Albiga 

mohlo zveřejňování výsledků výzkumů fungovat jako nastolování agendy či mít tzv. 

bandwagon effect3 (podpora již většinových názorů). Tyto účinky podle Albiga měly 

výzkumy především na lidi bez vyhraněného názoru, v čemž se shodoval se závěrem 

studie People’s Choice ze 40. let 20. století (Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 1948), která 

vidí vliv tzv. „politické propagandy“ (Lowery a Defleur, 1995, s. 83) na aktivaci 

latentních voličů spíš než v konverzi těch již rozhodnutých. Albig (1956) kritizuje 

tendenci výzkumů zjednodušovat komplexní otázky.  

2.3.1. Výzkum mediálních účinků – historie 

Jednoznačně určit účinky médií pravděpodobně nelze. Na problematiku účinků 

médií je totiž třeba se dívat komplexně a i při formování otázek věnovat pozornost 

jednotlivým faktorům, které hrají roli – jaký typ médií nás zajímá, jaký žánr, jaký typ 

účinku, na koho má mít vliv atp. Obecně jsou zkoumány účinky na kognitivní, 

emocionální i konativní složky postojů publika. Konkrétněji je nejvíce zkoumanou 

oblastí vliv médií na politické rozhodování a vliv médií na násilné chování (Škodová, 

2008). 

Historie zkoumání účinků médií sahá do první poloviny 20. století a geograficky 

můžeme její počátek lokalizovat do Spojených států amerických (mluvíme o tzv. západní 

                                                 
3 Bandwagon effect odkazuje na fenomén popisující podporu již většinových názorů. Více viz 

kapitola 2.6. 
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výzkumné tradici), (Škodová, 2008). Zájem o účinky médií vznikal v důsledku 

společenských změn, které se zde odehrávaly. V té době se totiž začala rozšiřovat masová 

média (film, tisk, rozhlas) a zároveň se Spojené státy potýkaly s imigrační vlnou 

a narůstající kriminalitou. Vládní instituce proto začaly projevovat zájem o jasnou 

definici médií, jejich přínosu a o to, jaký mají vliv na společenské dění. Předpoklady 

o účincích médií se měnily spolu s pokročilostí výzkumu a rozvojem médií. 

Nejcitovanější periodizace teorií účinků médií pochází od Denise McQuaila (1999), který 

předkládá čtyři fáze vývoje těchto předpokladů: a) fázi všemocných médií, b) fázi 

omezených účinků médií, c) fázi renesance silných účinků, d) fázi dohodnutého vlivu 

médií.  

První fáze čerpá ze zkušenosti využití propagandy v první světové válce 

a omámení filmovým průmyslem. Masovým médiím byla v této fázi, která trvala do 

počátku 30. let 20. století, přikládána moc kognitivní (utvářet veřejné i osobní mínění 

a přesvědčení) i behaviorální (ovlivňovat chování a měnit životní návyky). (Škodová, 

2008) 

Druhá fáze je spojena s významným rozvojem empirického výzkumu a novými 

poznatky z pole psychologie a sociologie. Ukazuje se náročnost prokázání účinků médií 

a důraz je kladen i na společenský kontext, struktury a sociální vazby. Z této doby pochází 

teorie dvoustupňového toku komunikace a vlivu autorit. (Katz, 2000; Lazarsfeld et al., 

1948) 

Třetí fáze, která probíhala v 70. letech, se vrací k teoreticky vlivným médiím. 

Oblast zkoumání se rozšiřuje z jednotlivce na celou společnost a k dlouhodobějším 

a nepřímým účinkům. Svoji důležitost pro toto období našla i Gerbnerova kultivační 

teorie, která dokazuje vliv médií na vnímání reality publikem (Gerbner, 2002).  

Čtvrtá fáze (od 80. let 20. století) dále počítá s mocnými médii, dává ale moc 

i publiku, které je považováno za aktivního recipienta. V tomto pojetí neprobíhá 

komunikace pouze jednosměrně, což souvisí i s rozvojem masových médiích a jejich 

rostoucí intertextualitou a interaktivitou. (Škodová, 2008) 

Jak je z přehledu vidět, předpoklady o účincích médií se měnily a mění, s jistotou 

lze ale tvrdit, že média recipienty nějakým způsobem ovlivňují a že je důležité zkoumat 

způsoby, jakými se média stávají součástí sociálních a kulturních procesů. Další tvrzení 



11 

  

o směru, stupni, trvalosti či předvídatelnosti médií jsou komplikovaná kvůli nemožnosti 

účinky médií prakticky zobecnit, interaktivitě zkoumaných procesů a nejasnosti časového 

vymezení působení médií (Škodová, 2008).  

2.4. Nastolování agendy 

Nastolování agendy (v originálním znění agenda-setting) je jeden z hlavních 

konceptů v teorii o účincích médií. Studie nastolování agendy zkoumají vzájemné 

interakce tří agend: mediální, veřejné a politické. Z této disciplíny se postupně vyčlenilo 

media agenda-setting, které zkoumá spíše okolnosti vzniku mediální agendy (Nečas, 

2008).  

Problematiku nastolování agendy předznamenal již americký sociolog Robert 

Ezra Park, který se zajímal o imigrantský tisk a poukazuje na principy a podmínky výběru 

témat a událostí, ze kterých jsou následně vytvořeny zprávy. (Nečas, 2008) 

Mezi myšlenkové předchůdce výzkumů a teorií o nastolování agendy můžeme 

pro jeho poznatky o účincích médií zařadit i Bernarda Cohena, který na počátku 60. let 

20. století přisoudil médiím kognitivní účinky namísto účinků persvazivních. Cohen byl 

v důsledku svého zájmu o formování americké zahraniční politiky přesvědčen, že média 

nás neučí, co si máme myslet, ale spíš o čem máme přemýšlet (Cohen, 1963). Autor 

poukazuje na to, že ač se média často snaží publikum přesvědčit o tom, co si má myslet, 

jsou úspěšná spíš v předkládání témat, o kterých by lidé měli přemýšlet, tedy „(...) tisk je 

mnohem více než pouhým zprostředkovatelem informací a názorů“ (Cohen, 1963, s. 13). 

Zmínění autoři sami zatím pro popsané principy médií nepoužívali označení 

„nastolování agendy“ a jejich poznatky nejsou ukotveny v datech. První empirické 

ověření těchto domněnek předložili až Maxwell McCombs a Donald Shaw v rámci 

předvolebního výzkumu v roce 1968. Tato studie je podle místa konání nazývána „Chapel 

Hill“ a její hlavní hypotéza zněla: „Masová média v každé politické kampani nastolují 

agendu a mají vliv na to, jaký význam budou mít která stanoviska týkající se politických 

témat“ (McCombs a Shaw, 1972, s. 177).  

Studie porovnávala veřejnou agendu a mediální agendu s předpokladem, že 

mediální agenda určuje agendu veřejnou. První sada dat (analýza veřejné agendy) byla 

získána výzkumem veřejného mínění. 100 nerozhodnutých voličů, kteří tvořili vzorek, 
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mělo spontánně jmenovat dvě až tři hlavní témata, která je v současnosti nejvíce 

znepokojují, nezávisle na tom, co říkají političtí kandidáti. Jmenovaná témata byla 

seřazena dle četnosti do seznamu charakterizujícího veřejnou agendu. Mediální agenda 

byla zmapována kvantitativní obsahovou analýzou hlavních médií v oblasti Chapel Hill 

ve stejném časovém období, témata v médiích byla opět seřazena dle četnosti. Komparací 

obou datových souborů byla zjištěna jednoznačná korelace mezi tím, jakou důležitost 

přikládají voliči tématům, a tím, jakou důležitost jim přikládají média. (McCombs 

a Shaw, 1972)  

Autoři Chapel Hill Study na výzkum navázali za 4 roky před dalšími 

prezidentskými volbami ve Spojených státech studií ve městě Charlotte. Zaměření 

výzkumu bylo podobné, nicméně v Charlotte Study použili McCombs a Shaw panelové 

šetření a stanovili si více okruhů zájmu. Jedním z nich bylo rozšíření o psychologický 

profil respondentů, čímž mohli do závěrů zahrnout rozdílnosti vlivu nastolování agendy 

na různé kategorie voličů v závislosti na jejich zájmech, typech sledovaných médií 

i interpersonálních vlivů. (Lowery a DeFleur, 1995)  

Kromě výše zmíněných kvantitativních studiích se nastolování agendy později 

zkoumalo i kvalitativně. Kvalitativní přístupy předpokládají, že mediální agenda formuje 

agendu veřejnou způsobem, jakým jsou mediální témata zpracována, spíš než pouhou 

četností výskytu tématu v médiích. Hlavními termíny kvalitativního studia nastolování 

agendy jsou rámcování a vypíchnutí. 

Rámcování (anglický originál framing) je interdisciplinární koncept, který je 

nejdéle přítomen v sociálních vědách jako je psychologie a sociologie. V publikaci Frame 

Analysis popsal Erving Goffman (1986) využití rámců k interpretaci okolního prostředí 

a událostí na základě již prožitých zkušeností. Neznámé události jsou zasazeny do 

kontextu, čímž je definován jejich význam. Rámce mohou tedy některým aspektům 

pozorovaného jevu přidat na důležitosti. V mediálních studiích a v kontextu nastolování 

agendy je rámcování definováno jako: „propracovaná selekce některých aspektů daného 

problému, kterou provádí média s cílem zdůraznit pouze partikulární příčiny jevu, o němž 

je referováno“ (Dearing a Rogers, 1996, s. 64).  

Vypíchnutí (anglický originál priming) definují Dearing a Rogers (1996, s. 63) 

jako „vlivy předchozího kontextu na interpretaci a výběr informací. Zaměřením 
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zpravodajství na jedno téma, zatímco ostatní jsou přehlížena, zdůrazňují masová média 

určité aspekty politického života na úkor aspektů ostatních.“ Vypíchnutí je přímým 

důsledkem nastolování agendy (McCombs, 2014; Scheufele, 2000). McCombs (2014) 

dále vidí základ funkce vypíchnutí v psychologii vnímání publika. Lidé vnímají své okolí 

selektivně – o tom, čemu budou věnovat pozornost, rozhodují již vytvořené mentální 

struktury, které slouží i k třídění informací a utváření soudů. 

 

2.4.1. Veřejná agenda a veřejné mínění 

Jak bylo výše popsáno, studium nastolování agendy je soustředěno na vztah 

veřejné, mediální a později i politické agendy. Tyto jednotlivé agendy budou na 

následujících stránkách blíže charakterizovány. 
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Obrázek 1 Vztah tří hlavních složek procesu nastolování agendy4 

 

Veřejná agenda, kterou autoři Dearing a Rogers (1996, s. 40) vymezují jako 

„hierarchii témat ve veřejnosti v určitém časovém okamžiku“, je zkoumána dvěma 

základními typy výzkumu: hierarchicky a longitudiálně. Hierarchický výzkum veřejné 

agendy přitom zkoumá pořadí témat v jednom časovém okamžiku, zatímco longitudiální 

výzkum zkoumá vývoj jednoho či více témat v průběhu času (Nečas, 2006).  

Na pojem veřejná agenda přímo navazuje veřejné mínění, jež je koncept, kterým 

se zabývá mnoho autorů a může být definován různě. Pro účely této práce bude veřejné 

mínění popsáno perspektivou tzv. „spirály mlčení“5. Veřejné mínění je dle této teorie 

takový názor, který může být vyjádřen na veřejnosti bez strachu ze sankcí (Noelle-

Neumannová, 1974). Vlivem médií na veřejné mínění se již na počátku 20. let minulého 

století zabýval Walter Lippmann (2015) v úvodní kapitole své publikace Public Opinion. 

                                                 
4 Z originálu od Dearinga a Rogerse (Dearing, Rogers, 1996, 5) převzal a přeložil Jirků (Jirků, 

2011). 
5
 Jedna z hlavních mediálně-účinkových teoriíElisabeth Noelle-Neumannové (1974), která 

dokládá formování veřejného mínění na základě pozorování vlastního sociálního prostředí. Více o této 

teorii v rámci následující kapitoly.  
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Ač v té době ještě neexistovala současná terminologie, autor již tehdy zastával názor, že 

média jsou pro každého z nás zprostředkovatelem nezažité reality, čímž vytváří náš obraz 

o světě, na základě kterého se formuje veřejné mínění. Veřejné mínění o světě tedy dle 

Lippmanna není zrcadlem reality, je spíše obrazem vytvořeným na základě pseudo-realit 

v médiích.  

Veřejná agenda je nejčastěji zkoumána v rámci výzkumů veřejného mínění 

pomocí otevřených a nepřímých otázek. Příklad takové otázky může být: „Jakému 

největšímu problému v současné době čelí Evropská unie?“ 

 

2.4.2. Mediální agenda 

Ke zkoumání mediální agendy nebo také tzv. „tematické agendy médií“ se 

využívají dva faktory: salience a real-world indicator. Pro tyto termíny se v české 

literatuře neužívá obecný překlad, nicméně Nečas (2006, s. 80) termíny pracovně přeložil 

jako „míra důležitosti“ a „indikátor skutečnosti“. Mediální agenda se dle autora zkoumá 

dvěma různými přístupy. První se zaměřuje právě na míru důležitosti a studuje mediální 

obsahy, druhý se pak zabývá procesy a okolnostmi vstupu jednotlivých témat do médií 

(ibid). 

Předpoklad, že míra důležitosti se v mediální, veřejné a politické agendě liší, 

představuje základ výše definovaného procesu nastolování agendy a „úkolem 

výzkumníka v rámci nastolování agendy je měřit, jak se salience tématu mění a proč k ní 

dochází.“ (Dearing, Rogers, 1996, s. 8) Míra důležitosti tématu v médiích se nejčastěji 

měří kvantitativní obsahovou analýzou, při níž se sleduje množství příspěvků na dané 

téma. „Předpokládá se, že členové publika posuzují relativní důležitost tématu na základě 

množství mediálních sdělení k danému tématu, kterému jsou vystaveni“ (Dearing, 

Rogers, 1996, s. 18). Míra důležitosti je jednou z hlavních proměnných při 

kvantitativních studiích v dobách především raného výzkumu nastolování agendy, např. 

v již zmíněné Chapel Hill Study.  

Pojem „indikátor skutečnosti“ slouží k popisu proměnných, které označují 

„objektivní stav věcí“ (Nečas, 2006, 81). Nejčastěji se jedná o oficiálně vydané statistiky 

v ročenkách, výročních zprávách nebo vládních dokumentech. Dle Dearinga a Rogerse 

(1996) neexistuje jasný vztah mezi mediální agendou a indikátory skutečnosti, tj. samotné 
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vydání nové statistiky nezajistí přítomnost jejího tématu v médiích. Na vytváření 

mediální agendy má vliv mnoho faktorů, konkrétně pak finanční faktory (role inzerentů, 

role vlastníků a stakeholderů), PR (kvalita tiskových zpráv a vztahy s PR pracovníky), 

síla vlivu vědeckých institucí a vliv ostatních médií (menší média přebírají agendu 

prestižnějších a sledovanějších médií).  

2.4.3. Politická agenda 

Politická agenda je ve srovnání s mediální agendou a veřejnou agendou zkoumána 

podstatně méně. Do procesu formování politické agendy vstupuje kromě veřejné 

a mediální agendy i mnoho dalších proměnných a vztahy mezi nimi často nabývají 

mnoho hodnot v důsledku zjištěné „cirkularity vzájemného ovlivňování“ (Dearing, 

Rogers, 1996, s. 75). Mediální agenda prostřednictvím veřejné agendy ovlivňuje agendu 

politickou, veřejná agenda je ale také prostřednictvím médií ovlivňována politiky.  

 McCombs (2014) zahrnuje do vývoje nastolování agendy i mnoho jiných 

mediálních konceptů, například stereotypizaci, gatekeeping či spirálu mlčení, již vysvětlí 

následující kapitola. 

2.5. Spirála mlčení  

Spirála mlčení je koncept, který obdobně jako nastolování agendy úzce souvisí 

s formováním veřejného mínění. Poprvé byl tento koncept empiricky studován na 

začátku 70. let minulého století Elisabeth Noelle-Neumannovou, která roku 1974 

publikovala text Spirála mlčení: Teorie veřejného mínění. Dle autorky je formování 

veřejného mínění procesem založeným na pozorování vlastního společenského prostředí 

každého jedince (Noelle-Neumann, 1974). Inspirací pro tento výzkum byl také úryvek 

z Tocquevillova pojednání o francouzské revoluci, který vystihuje podstatu teorie spirály 

mlčení. Tocqueville popisuje jednotlivce, kteří byli více vystrašeni z izolace spíše než ze 

špatného rozhodnutí, a proto se připojili k masám i přesto, že s nimi nesouhlasili. Noelle-

Neumannová předpokládá, že strach z izolace je integrální částí všech procesů veřejného 

mínění, ať už se jedná o politické názory, sociální konvence či zvyky a normy. Jednotlivci 

jsou zdrženlivější ve sdílení vlastního názoru, pokud nemají pocit, že jejich názor na 

veřejnost udržuje pozitivní trend (tj. je dominantní nebo alespoň na vzestupu). K závěru, 
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zda svůj neveřejný názor zveřejnit, dochází jednotlivec po analýze svého okolí 

a vyhodnocení hrozby z izolace či jiného trestu. (ibid) 

Vztahy mezi opravdovými názory jednotlivců a veřejným míněním mohou být 

různé, charakteristická je ale dynamika v rozložení postojů veřejnosti. Pokud je veřejné 

mínění odlišné od opravdových názorů jednotlivců, pak je to pravděpodobně proto, že 

názoru, který je veřejným míněním, se dostává více publicity. I taková může být role 

médií ve vytváření veřejného mínění, zde konkrétně slouží jako prostředek pozorování 

společnosti a zprostředkovatel reality. O to urgentnější je podle Noelle-Neumannové 

(1974) potřeba pokroku v odhalení opravdových účincích médií.  

Ani nyní, téměř 45 let po první publikaci studie, nebyly účinky médií jednoznačně 

pojmenovány. Lze polemizovat o tom, jak vzniká veřejné mínění – jestli ho masmédia 

vytváří nebo jen odráží. Díky studii spirály mlčení můžeme říci, že média v roli nástroje 

analýzy okolí názory vytváří nebo tomu alespoň napomáhají (Noelle-Neumann, 1974). 

Tento vztah je ale do určité míry vzájemný. 

2.6. Bandwagon a underdog effect  

Bandwagon effect (česky přeložitelný jako stádový efekt, nicméně tento termín 

se v české literatuře zatím frekventovaně nevyskytuje) odkazuje do 19. století, kdy byly 

v Americe během politických kampaní využívány průvody s kapelou. Kapela hrála 

z vozu, za kterým se vytvořil průvod lidí, kteří si chtěli hudbu užít. V dnešní době se tento 

výraz používá v kontextu účinků médií a popisuje kognitivní zkreslení, ke kterému 

dochází tak, že veřejné mínění ovlivňuje samo sebe navzájem; lidé se ve svých 

politických preferencích a postojích přidávají k těm názorům, které jsou ve společnosti 

majoritní. Bandwagon effect bývá přisuzován předvolebním výzkumům, kdy se volič, 

obzvlášť pokud jeho původní volba nemá jistotu na zvolení, přikloní k silnější straně. V 

případě českých voleb do Poslanecké směnovny (dále PS) se mohou voliči stran, které 

oscilují okolo 5% hranice, rozhodnout volit některou z větších stran. Underdog effect 

(český výraz není ustanoven, přeložitelné například jako odpadlík) je víceméně opačná 

situace, kdy prozatímní nízký zisk strany či kandidáta motivuje voliče podpořit právě je. 

(Allister a Studlar, 1991) 
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Existuje několik empirických studií, které potvrzují bandwagon effect 

v souvislosti s předvolebními výzkumy. McAllister a Studlar (1991) studovali období 

britských parlamentních voleb v letech 1979, 1983 a 1987. Výsledky jejich analýzy 

vykazovaly znaky bandwagon effect, ale underdog effect potvrzen nebyl, stejně tak 

nebyly potvrzeny znaky spirály mlčení. Dřívější studie od Ceciho a Kaina (1982) 

sledovala nejen přechody od jednoho kandidáta ke druhému, ale i posuny v přesvědčení 

o vlastní volbě (např. od „určitě budu volit kandidáta A“ k „spíše budu volit kandidáta 

A“) . Výsledky ukazují, že pokud existuje tendence ke změně úrovně přesvědčení, pak je 

přítomen i bandwagon a a underdog effect (ibid). Toto je jedna z mála studií, která 

potvrzuje i underdog effect, dále jeho výskyt potvrzuje Fleitas (1971) či Lavrakas et al. 

(1991). Ve vztahu s volební účastí potvrdila bandwagon effect experimentální studie 

z roku 1994, která potvrdila, že vystavení výsledkům voleb výrazně zvyšuje voličovy 

preference vůči vedoucímu kandidátovi, nicméně nijak nezvyšuje jeho záměr jít volit 

(Ansolabehere a Iyengar, 1994). 

Je nutné zmínit, že většina dosavadního výzkumu proběhla v USA a Británii, kde 

spolu o vítězství ve volbách většinou soupeří dva hlavní kandidáti / strany a kde v době 

studie bývaly výsledky předvolebních výzkumů většinou jednoznačné. Zjištění tedy 

nelze přímo přenést na multistranický systém, který se nachází v České republice.  

Se zmíněnými efekty souvisí i sociologický koncept tzv. „sebenaplňujícího se 

proroctví“, kterým sociolog Robert Merton (1948) pojmenoval jev, kdy pojmenování 

skutečnosti evokuje akci, v jejímž důsledku se toto pojmenování stává realitou, i když 

původně bylo pojmenování nepravdivé. Z toho vychází i Thomasův teorém: jestliže lidé 

definují situaci jako reálnou, pak je reálná ve svých důsledcích (Merton, 1995). 

Tyto střípky sociologické teorie jsou často používány jako argument pro omezení 

zveřejňování předvolebních výzkumů. Opačný argument upozorňuje na to, že není 

možné v reálném prostředí odlišit a změřit všechny faktory působící na vývoj volebních 

preferencí. I když je možné předpokládat vliv výzkumů na veřejné mínění, je za splnění 

určitých podmínek tento vliv přijatelný (Krejčí, 2003). Výzkum je totiž součástí 

společnosti, o které vypovídá, a je tedy pravděpodobné, že jeho výsledky ovlivňují 

veřejné mínění podobně jako veřejné mínění formuje výsledky výzkumu. Hlavní 

podmínkou přijatelnosti vlivu výzkumů na veřejné mínění je ale jeho pravdivost (ibid).  
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Na předpokladu vlivu výzkumů na veřejné mínění jsou založené i úpravy 

volebních zákonů, které zabraňují publikaci výzkumů v době bezprostředně před 

volbami. V roce 2017 zkoumala organizace ESOMAR/WAPOR tato předvolební 

embarga ve 133 zemích, z nichž pouze 32 % embargo neuplatňuje. Průměrná doba zákazu 

zveřejňování předvolebních výzkumů je čtyři a půl dne před otevřením volebních 

místností. (Freedom to Publish, 2018) 

Pokud předvolební šetření pravdivě reflektuje veřejné mínění, může sloužit i jako 

pojistka proti manipulaci voleb, především v zemích se slabší demokracií (Krejčí, 2003) 

– tuto roli splnily například v Peru, Jugoslávii, Senegalu, Zimbabwe či Venezuele 

(Taylor, 2002). 
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2.7. Předvolební výzkum 

2.7.1. Historie 

Předvolební výzkum je druh výzkumu veřejného mínění, jehož cílem je zjistit, jak 

jsou v populaci či v konkrétní skupině rozloženy názory na politické strany, kandidáty či 

jiná témata, která právě ve společnosti rezonují a s volbami souvisejí. Předvolební 

výzkumy využívají metod sociologického výzkumu, které jsou vylepšovány již od první 

poloviny minulého století, kdy byly realizovány první systematické předvolební 

výzkumy.  

Pro demonstraci dlouhého vývoje metodiky předvolebních výzkumů může sloužit 

příklad tzv. straw polls6 ze 30. let 20. století. Výsledky byly naprosto nereprezentativní, 

protože respondenty pro tento typ výzkumu byli všichni, na které se periodiku podařilo 

získat kontakt a kteří odpověděli.  

Pravděpodobně nejznámější příklad nepovedeného výzkumu pochází z roku 

1936, kdy časopis Literary Digest nesprávně předpověděl výhru Alfreda Landona nad 

Franklinem D. Rooseveltem. Periodikum rozeslalo 10 milionů pohlednic s otázkou na 

volební preference, z nichž se s odpovědí vrátilo 24 %. Z odpovědí vyplývalo, že 57 % 

respondentů se chystá volit Landona, přičemž reálný výsledek voleb byl 60 % získaných 

hlasů pro Roosevelta. Největší chybou byl právě způsob výběru respondentů – získané 

kontakty zahrnovaly pouze populaci vlastníků aut či telefonů, protože jen na ně bylo v té 

době možné dohledat adresu. Nižší příjmová třída, která tradičně volila spíše 

Demokratickou stranu, za kterou kandidoval Roosevelt, tedy nebyla ve vzorku téměř 

zahrnuta. Otázky zjišťující sociodemografický status respondenta, které by mohly sloužit 

ke zpětnému vážení dat, na pohlednicích chyběly.  

To, že tento konkrétní výzkum nevyjde věděla už tehdy výzkumná agentura 

Gallup založená pionýrem statistického výběru vzorků Georgem Gallupem. Gallup 

provedl v tomtéž roce předvolební výzkum na 5 000 respondentech, kteří byly vybráni 

kvótně, aby zahrnuli všechny ekonomické třídy, geografické oblasti a velikosti měst, ze 

kterých pocházejí.  

                                                 
6 Straw polls je výraz pro výzkumy uskutečňované americkými periodiky v době před volbami a 

svůj název získaly podle metody zjišťování směru větru pohledem na stébla trávy, která je obdobně 

nevědecká a neformální jako právě tento typ výzkumu. 
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Obrázek 2 Hlasovací pohlednice (Literary Digest, 1936a, 3) 

 

 

Dalším milníkem ve vývoji předvolebního výzkumu byla Lazarsfeldova 

publikace The People’s Choice: How The Voter Makes Up His Mind in a Presidential 

Campaign (Lazarsfeld et al., 1948), která popisovala studii zkoumající „všechny 

podmínky, které určují politické chování lidí, (…) jak a proč se lidé rozhodli volit tak, 

jak volili“ (Lazarsfeld et al., 1948 cit. podle Lowery a Defleur, 1995, s. 72). Lazarsfeld 

se snažil jak o pochopení voličů a sil, jež ovlivňují jejich politické smýšlení a chování, 

tak o zjištění role politické propagandy v masmédiích při formování volebního 

rozhodnutí. Tzv. People’s Choice představuje důležitý přelom na poli výzkumné 

metodologie. Výrazný posun pro obor výzkumu jako takový představuje použité 

panelové šetření, které opakovaným dotazováním totožných respondentů umožnilo 

analýzu dynamiky vývoje a rozbor procesu utváření voličských preferencí v průběhu 

předvolební kampaně (Lowery a Defleur, 1995, s. 90; Jeřábek, 2000, s. 80).  

Ve svém výzkumu Lazarsfeld rozdělil respondenty do čtyř homogenních skupin 

na jeden hlavní a tři kontrolní panely. Bylo tak učiněno i z důvodu později nepotvrzené 

hypotézy, že opakované každoměsíční dotazování o preferencích může voličovo 

rozhodnutí a jeho přemýšlení o tématu voleb jako takovém ovlivnit. Hlavní panel byl 

dotazován každý měsíc od května do listopadu, kdy proběhly volby. Kontrolní panel A 

byl dotazován pouze jednou v červenci, kontrolní panel B pouze v srpnu a kontrolní panel 
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C v říjnu. I profilace respondentů byla hluboce propracovaná, což následně umožnilo 

vyhodnotit, které skupiny občanů jsou nejnáchylnější ke změně své volby, např. vlivem 

politické kampaně. Ve 40. letech minulého století, kdy tento výzkum probíhal, převládal 

spíše strach z vlivu médií a propagandy, nicméně schopnost médií zkonvertovat voliče 

jednoho kandidáta na voliče kandidáta druhého je dle závěrů výzkumu velmi omezená – 

vliv spočívá především v aktivaci latentních voličů a utvrzení volby rozhodnutých voličů. 

O mnoho vlivnější se ukázala být interpersonální komunikace. (Lowery a Defleur, 1995, 

s. 75) 

 Tato metodologie se v dalších letech etablovala. I když stále docházelo k jejímu 

zdokonalování, největším krokem směrem k dnešní metodologii bylo hlavně používání 

výpočetní techniky. Počítače totiž nejen zpřesnily, ale hlavně zrychlily zpracování dat, 

nástup internetu pak umožnil vznik nových druhů výzkumu.  

 

2.7.2. Typologie předvolebního výzkumu 

Předvolební výzkumy je možné rozdělit dle mnoha ukazatelů. Nejprve by bylo 

vhodné popsat, jak se liší výzkumy v závislosti na záměru zadavatele. Tento způsob 

kategorizace nebyl k nalezení v dostupné literatuře, proto byl definován přímo pro účely 

této práce. Hlavním kritériem pro dělení je zadavatel, kterým může být 

a) kandidát/strana/hnutí, b) médium, c) výzkumná agentura, která jej realizuje pro vlastní 

účely. Kritériem pro rozdělení do podkategorií může být účel provedení výzkumu, 

například zda je výzkum prováděn se záměrem zveřejnění výsledků či pouze pro vlastní 

informaci.  

Jedním z typů kandidátského výzkumu je PR výzkum, který si kandidát zadává 

s cílem potvrdit vlastní atributy. Následně jsou výsledky výzkumu zveřejněny jako 

propagace vlastností kandidáta. V PR výzkumu jsou respondenti žádáni, aby potvrdili či 

vyvrátili tvrzení o charakteristikách jednotlivých kandidátů nebo jsou vyzváni aby 

spontánně kandidáty popsali přídavnými jmény. Data z těchto výzkumů jsou většinou 

prezentována v podobě zjednodušených tvrzení, jako například „30 % dotazovaných 

označilo kandidáta za vzdělaného.“  

Politický kandidát může být zadavatelem i z důvodu získání relevantních 

informací o veřejném mínění. Tyto výzkumy většinou nebývají zveřejňovány v médiích, 

slouží pro formulování politické strategie. 
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Pokud je zadavatelem médium, provádí se výzkum převážně s motivací vlastnit 

exkluzivní informace. Charakter výzkumu záleží na typu média, jeho zařazení na 

politickém spektru, stupni centralizace zpravodajství a úrovni senzacechtivosti. 

Z finančních důvodů si exkluzivní výzkumy kupují jen ta média, která pro ně mají 

publikum (Huk, 2013). Exkluzivnímu výzkumu je v médiu věnován velký prostor, který 

může být využit pro vysvětlení hlubších souvislostí, například formou rozhovoru s autory 

výzkumu. 

Dalším důležitým typem mediálního výzkumu je tzv. rozřazovací výzkum. 

Zadavatelem je veřejnoprávní médium a výzkum se provádí se záměrem zjistit, které 

kandidáty/strany zvát do debat, a zároveň pro získání obsahu pro vysílání. Političtí 

kandidáti, kteří se účastní předvolebních debat v televizi či rádiu, mají oproti těm, kteří 

v debatě nemají svého zástupce, nespornou výhodu. V České republice, kde do PS 

kandiduje tradičně velký počet politických stran, dochází pravidelně k žalobám či 

soudním řízením mezi stranami a médii o to, jestli strana měla či neměla být do debaty 

pozvána. 

 

2.7.3. Druhy předvolebního výzkumu dle typu výstupu 

Pro tuto diplomovou práci je vhodné výzkumy rozdělit i dle typologie ustanovené 

SIMAR, která definuje jednotlivé typy výstupů následovně: „Základními výstupy 

předvolebních výzkumů jsou podle domluvené terminologie stranické preference, 

voličské preference a volební model. Mezi druhy výstupů je zapotřebí jasně rozlišovat, 

protože každý poskytuje jinou informaci a jejich výsledky nelze přímo porovnávat.“ (Co 

jsou to stranické preference, 2017)  

Tři typy výstupů definované výše se liší v tom, jaká část populace je zahrnuta do 

výpočtu; běžně v závislosti na respondentově potenciální účasti ve volbách a rozhodnutí 

koho volit. Je nutné podotknout, že každá agentura může k výstupům přistupovat odlišně 

i přes zavedenou terminologii, rozdíly jsou především ve formulaci otázek.  

Stranické preference slouží k popisu „politické preference celé populace ČR 

s volebním právem. Jejich základ tvoří dvě otázky: otázka na volební účast a na volbu 

politické strany (…) Jedná se o rozložení preferovaných stran bez ohledu na to, jak je 

pravděpodobné, že by respondenti k volbám skutečně dorazili, dohromady s osobami, 
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které neví, koho by volili nebo deklarují, že by se voleb rozhodně neúčastnili“ (Co jsou 

stranické preference, 2017). Z citace vyplývá, že stranické preference nelze srovnávat 

s volebními výsledky právě kvůli zahrnutí skupin respondentů, které se ve skutečném 

volebním výsledku nevyskytují (tj. osoby, které deklarují, že rozhodně nepůjdou volit). 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) klade v mezivolebním období svým 

respondentům otázku v následujícím znění: „Představte si, že by příští týden byly volby 

do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně 

ne, nebo nevíte?“ (Co jsou stranické preference, 2017). Pokud respondent neodpoví 

„rozhodně ne“ a má či bude mít volební právo, pak je mu položena otevřená otázka 

v přesném znění: „Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“ (Co jsou 

stranické preference, 2017). Respondentovi není nabídnut žádný seznam politických 

stran, které by mohl volit, svoji odpověď si musí vybavit spontánně.  

 Voličské preference vylučují z analyzovaných dat všechny respondenty, kteří 

deklarovali, že se voleb nezúčastní. Nabízejí tedy o trochu přesnější pohled na potenciální 

rozdělení mandátů, avšak stále je nelze srovnávat s reálným výsledkem voleb, protože 

„takové výsledky jsou (...) stále „kontaminovány“ tím, že zahrnují i ty, kteří neví, zda by 

k volbám šli, případně těmi, kteří nevědí, koho by volili“ (Volební preference, IPM, 

2013). 

Volební model představuje rozložení voličské podpory v době sběru dat, 

informuje o tom, jak by byly rozvrženy hlasy v hypotetických volbách. V době sběru dat 

a hypotetických jsou v předcházejícím tvrzení nevynechatelné přívlastky, které 

upozorňují na to, že ani volební model nelze považovat za předpověď výsledků voleb. 

Oproti stranickým a voličským preferencím zohledňuje volební model i jistotu volby 

a rozvažování mezi více stranami. Respondentům jsou v návaznosti na jejich odpovědi 

přiřazeny koeficienty, některé agentury do výpočtu volebního modelu zohledňují i své 

znalosti volebního prostředí, které nemusí veřejně sdílet. CVVM na svém webu detailně 

popisuje vlastní postup tvorby volebního modelu včetně koeficientů, které jsou 

respondentům přiřazovány (Co jsou to stranické, 2017). Tento postup bude dále podrobně 

rozepsán, jen je třeba si uvědomovat, že jiná agentura může postupovat odlišně.  

 Dotazování začíná, stejně jako u stranických a voličských preferencí, tak, že je 

respondentovi položena otázka, zda by se v případě jejich konání voleb zúčastnil. Podle 

odpovědi je respondentovi přiřazen koeficient, viz Tabulka 1: 
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Tabulka 1 Volební model, otázka 1 

Otázka „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. 

Šel byste volit?“  

Odpověď Rozhodně ano Spíše 

ano 

Spíše ne Rozhodně 

ne 

Nevím 

Koeficient 100  75  25  0  25  

 

Obdobně jako u stranických a voličských preferencí je těm, kteří svoji účast ve 

volbách nevyloučili a mají nebo budou mít volební právo, položena otevřená otázka 

zjišťující, koho by respondent volil. Pokud je jmenována konkrétní strana, přechází se 

k otázce ohledně jistoty této volby. Odpovědím jsou opět přiřazeny koeficienty, viz 

Tabulka 2: 

 

Tabulka 2 Volební model, otázka 2 

Otázka „Nakolik jste si jistý, že byste volil právě tuto stranu?“  

Odpověď Zcela jistý Skoro 

jistý 

Nepříliš jistý Vůbec 

Koeficient 100  80  50  33  

 

Respondentům, kteří si nejsou zcela jisti svojí volbou, je položena další otevřená 

otázka: „Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké (další) strany byste 

zvažoval?“. Na tuto otázku může respondent odpovědět maximálně dvě další zvažované 

strany. Stranám, které jmenuje je přiřazen koeficient tak, aby doplnil počet procent 

chybějící do 100 %. Pokud volič, který si je svou první volbou „skoro jistý“, jmenuje 

další dvě zvažované strany, každé z těchto dvou stran je přiřazen koeficient 10 

(80+10+10=100). Pokud by jmenoval pouze jednu další zvažovanou stranu, této straně 

by byl přiřazen koeficient 20 (80+20=100). Obdobně se rozpočítávají procenta voličům, 

kteří uvedli, že si svou první volbou jsou „nepříliš jistí“ či „vůbec“. Při jmenování dalších 

dvou stran je každé straně přiřazen koeficient 25, respektive 33. Existuje také 
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pravděpodobnost, že respondent v první otevřené otázce nejmenuje žádnou konkrétní 

stranu, ale například odpoví, že by rád volil „nějakou novou stranu“. V takovém případě 

bude následovat otázka, které strany by tedy zvažoval; každé z těchto stran je pak přiřazen 

koeficient 33.  

Následně se zkombinuje pravděpodobnost účasti s pravděpodobností volby stran 

vynásobením koeficientů. Celý proces můžeme ilustrovat na konkrétním příkladu 

výpočtu volebního modelu z webu CVVM: 

„První příklad je zcela rozhodnutý volič. Takový respondent odpoví, že 

‚rozhodně‘ půjde k volbám (pravděpodobnost 100 %) a je si ‚zcela jistý‘, že bude volit 

politickou stranu A (opět pravděpodobnost 100 %). V takovém případě strana A získá 

100 % (1 * 1). Strana A má tedy celý hlas dotazovaného. Dále si představme například 

respondenta, který ‚spíše‘ půjde k volbám (má tedy pravděpodobnost 75 %) a je si ‚skoro 

jistý‘, že bude volit stranu A (pravděpodobnost 80 %). Kromě strany A zvažuje i strany 

B a C. V takovém případě strana A dostane hlas o síle 60 % (0,75 * 0,8) a druhé dvě 

strany po 7,5 % [(0,75 * 0,2) / 2].“ (Co jsou stranické preference, 2017) 

Jak již bylo zmíněno, do analýzy dat při tvorbě volebního modelu může vstupovat 

i know-how, které ne každá agentura veřejně sdílí. Odlišnosti mezi výsledky výzkumů 

jednotlivých agentur ovlivňuje nejen rozdílná metodika, ale i školení tazatelů. Přístup 

tazatelů zapříčiňuje odchylky i ve výzkumu stranických preferencí; např. agentura STEM 

tvrdí, že její tazatelé jsou školeni tak, aby se s odpovědí „nevím“ snadno nespokojovali 

(FAQ, STEM). Jak poukazuje Prokop (2012), i přes snahu SIMAR o standardizaci 

terminologie nedochází k úplné shodě v technikách agentur, a proto mohou tři výzkumné 

agentury zveřejnit tři zcela odlišná rozložení stranických preferencí7. 

Mimo zavedenou terminologii stojí tzv. „volební potenciál“, jenž je v posledních 

letech často uváděn ve výzkumech agentury Median, která spolupracuje např. s Českou 

televizí. Volební potenciál se snaží řešit hlavní problém předvolebních výzkumů v Česku, 

                                                 
7
 Ve zmiňovaném případě Prokop srovnává poslední předvolební výzkum stranických preferencí 

v roce 2012 od agentur STEM, CCVM a MEDIAN. Strana ČSSD získala u STEM 27 %, u CVVM 21 % a 

u MEDIAN pouze 14 %, což je téměř o 50 % procentních bodů méně než u první jmenované agentury. 

Rozdíl byl i v podílu těch, kteří se nechystají volit. U STEM se pouze 4,7 % nerozhodla volit žádnou ze 

stran, u CVVM 22 % respondentů řeklo, že rozhodně nepůjde volit, u MEDIAN se nechystalo volit 36 % 

respondentů. Prokop dává tyto rozdíly za důsledek i oficiální definici SIMAR, která obsahuje slovo 

„preferují“, které může být v českém jazyce vyloženo více způsoby. (Prokop, 2012) 
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tedy to, že podstatná část voličů neví, koho bude volit. Do výsledků jsou zahrnuty 

odpovědi všech, kteří nevyloučili svoji účast ve volbách. Respondent zde může uvést více 

politických stran, mezi kterými se rozhoduje. Výsledný součet procent je tedy vyšší než 

100, protože volební potenciál říká, kolik by každá politická strana získala procent hlasů, 

pokud by ji volili všichni, kteří se pro ni v tento moment rozhodují. Pokud je respondent 

pevně rozhodnutý a uvede pouze jednu stranu, kterou se chystá volit, je této straně 

započten jeden hlas. Pokud ale respondent uvede dvě nebo tři strany, mezi kterými se 

rozhoduje, je každé z těchto stran také přiřazen jeden hlas. V tomto případě respondent 

rozdělí mezi strany více hlasů (dva, respektive tři hlasy), na rozdíl od případu prvního. 

Strany, které mají věrnou voličskou základnu (v ČR především ty levicové), mohou 

namítat, že jim volební potenciál škodí, protože nerozhodnutí pravicoví voliči rozdělí 

mezi pravicové strany víc hlasů (Švehla, 2013). Z tohoto důvodu bývá ve výsledcích 

zvýrazněno i tzv. volební jádro, které označuje procento voličů rozhodnutých pro každou 

stranu. 

Čtyři hlavní typy výzkumů rekapituluje Tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Typy výstupů předvolebních výzkumů 

 

Otázka: Půjde respondent 

volit? 

Otázka: Je respondent rozhodnut koho 

volit? 

Stranické 

preference 

Zahrnuje i odpovědi 

„nevím“ a „rozhodně ne“ Zahrnuje i ty, kteří neví, koho volit 

Voličské 

preference 

Zahrnuje pouze ty, kteří 

pravděpodobně půjdou volit 

Samostatná kategorie pro ty, kdo ještě 

neví, koho volit 

Volební 

model 

Zahrnuje pouze ty, kteří 

pravděpodobně půjdou volit 

Nerozhodnuté zahrnuje rozdělením mezi 

všechny kandidáty 

Volební 

potenciál 

Zahrnuje pouze ty, kteří 

svoji účast nevyloučili 

Zahrnuje všechny, každé zvažované straně 

je započten hlas. 
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2.7.4. Terminologie empirického výzkumu 

Aby mohla být získaná data správně interpretovaná, je nezbytné porozumět 

výzkumné metodologii a jednotlivým termínům, které ji popisují. Tato práce bude ve své 

praktické části zkoumat četnost uvedení jednotlivých metodologických informací, 

nicméně i jejich uvedení může být nedostatečné, protože pokud nejsou správně chápány 

nelze z dat dělat informované závěry.  

Cílová populace a výběrová metoda 

Předvolební výzkumy, alespoň ty, které se provádí s cílem zveřejnění v médiích, 

jsou převážně kvantitativní a jejich cílem je popsat nálady v celé společnosti. Již od dob 

George Gallupa se tyto výzkumy provádějí na pečlivě vybraném vzorku obyvatel. Tento 

vzorek reprezentuje celkovou populaci a mělo by v něm tedy být stejné zastoupení 

jednotlivých skupin obyvatel jako je v celkové populaci. Zpravidla se přihlíží minimálně 

k pohlaví, věku, výši vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Celková populace se 

může lišit podle typu voleb či druhu výzkumu, v ČR to bývají všichni lidé starší 18 let 

s volebním právem.  

Přesné charakteristiky populace jsou k nalezení např. na webu Českého 

statistického úřadu, který disponuje daty ze sčítání lidu, které se koná každých deset let. 

Pro to, koho konkrétně s výzkumem oslovit, slouží tzv. výběrové metody. Ty se následně 

dělí na pravděpodobnostní (náhodné) a nepravděpodobnostní (nenáhodné). V případě 

předvolebních výzkumů se nejčastěji používá tzv. kvótní výběr, který je 

nepravděpodobnostní metodou výběru respondentů – dle charakteristik celkové populace 

se připraví kvóty, které říkají, kolik respondentů s jakými charakteristikami je třeba 

získat, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku. Oproti náhodnému výběru dosahuje 

kvótní vývěr při pečlivém provedení vyšší reprezentativity, protože jsou v něm obsaženy 

i minoritní skupiny, např. lidé středního věku, kteří dosáhli základního vzdělání (Huk, 

2013). Při náhodném výběru je naopak možné, že by tato skupina nebyla vůbec 

zastoupena, čímž by nebyl vzorek kompletní.  

Reprezentativita a velikost vzorku 

Reprezentativita je spolehlivost zastoupení celkové populace výběrovým 

souborem. V reprezentativním výzkumu je výběrový soubor mikro populací, která má 
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totožné charakteristiky jako populace, ke které vztahujeme výzkumná data. 

Reprezentativita je jednou z klíčových položek, kterou musí kvalitní výzkum splňovat.  

V praxi je reprezentativita často dávána do souvislosti s minimální velikostí 

vzorku. Zjednodušeně lze říci, že vzorky čítající okolo 1 000 respondentů bývají bez 

ohledu na jejich složení považovány za reprezentativní8. Velikost vzorku záleží na 

velikosti cílové populace i na četnosti zkoumaného jevu – obzvlášť v případech, kdy 

názory nejsou výrazně polarizované, je nutné vzorek zvětšit, jak ostatně doporučují 

i oficiální pokyny mezinárodní organizace ESOMAR a WAPOR: „Předvolební 

průzkumy by neměly mít dotazovaný výběr menší než 1.000 respondentů. V případě, že 

předpokládaný rozdíl mezi vedoucími stranami je malý, velikost by měla být větší a měl 

by být použit vzorek 1.500 až 2.000“ (ESOMAR/WAPOR, 2009, s. 26). Za dodržení 

pravidel, která zabraňují zkreslení ze strany tazatelů i respondentů, a při dodržení zásad 

kvótního či náhodného výběru vzorku, je dle Huka (2013) možné pracovat i se soubory 

čítajícími jen 400–500 respondentů. Nižší počet respondentů by ale měl pro novináře 

i čtenáře signalizovat, že je výzkum třeba brát s rezervou.  

Výběrová chyba 

Často skloňovaným termínem je výběrová chyba (občas také nazývaná odchylka 

či statistická chyba). Jedná se o nevyhnutelnou nepřesnost měření, která vzniká redukcí 

cílové populace do výběrového souboru (Výzkumná encyklopedie, STEM/MARK). 

Výběrovou chybu nelze vypočítat, ale lze ji odhadnout (ibid) a její hodnota závisí 

v předvolebním výzkumu především na podílu nerozhodnutých, protože ti nejčastěji 

mění svůj názor9. Většina agentur výběrovou chybu svých výzkumů odhaduje okolo 1,5 

procentního bodu (Prokop, Tuček, 2018), ale může se pohybovat i mezi 3–6,5 

procentními body. Chyba 3 procentní body platí v případě méně než 10 % 

nerozhodnutých voličů a chyba 6,5 procentních bodů v případě více než 20 % 

nerozhodnutých. Prokop (2018) nicméně v této souvislosti za větší problém než 

samotnou odchylku označuje míru nerozhodnutých voličů.  

                                                 
8
 Nicméně na výzkumu Literary Digest bylo znát, že velikost vzorku není jediným ukazatelem 

reprezentativity. 
9
 To vyplývá již ze závěrů studie People’s Choice (Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 1948), v této 

práci viz s. 8. 
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I přes to, že se jedná o pouhý odhad, je třeba vědět, jak s odchylkou správně 

pracovat, a to obzvlášť v případech, kdy jsou výsledky těsné nebo se pohybují okolo 5% 

hranice pro vstup do sněmovny. Pokud by strana dle výzkumu získala 6 % hlasů, pak při 

chybě 1,5 procentního bodu musíme počítat s tím, že se její podpora pohybuje někde mezi 

4,5 % a 7,5 %. Opatrnost je na místě i v případě porovnávání více výzkumů. Tvrzení 

„ČSSD rostou preference, polepšila si o 1 %“10 lze považovat za bezpředmětné 

a pravděpodobně i nepravdivé, protože informuje o změně, která se nachází v intervalu 

spolehlivosti. Ze stejných důvodů je třeba být ostražitý i v případě porovnávání zisků 

různých stran.  

Související metrikou je hladina pravděpodobnosti, což je číslo, které obecně 

určuje, jak je pravděpodobné, že data z výzkumu platí pro cílovou populaci (včetně 

chyby). Obecně se pracuje s optimističtější hladinou pravděpodobnosti (95–99 %). Pokud 

bychom tedy chtěli být v interpretaci dat z výzkumů úplně přesní, měli bychom do závěrů 

zahrnout jak statistickou chybu, tak hladinu pravděpodobnosti. Jako příklad ideální 

interpretace uvádí Vinopal (2004, s. 21): „Jsme si na 95 % jisti, že skutečný podíl voličů 

ODS leží někde mezi hranicemi 31,5% a 37,3 %.“ 

  

                                                 
10

 Jedná se o fiktivní titulek. 
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2.8. Standardy pro zveřejňování výsledků předvolebních výzkumů 

Výzkumné agentury, které se zavázaly k dodržování metodických a etických 

standardů, se sdružují v neziskových profesních asociacích. Členství v těchto asociacích 

by mělo sloužit jako záruka kvality výzkumů členských agentur. Další rolí asociací je 

svými aktivitami přispívat ke kultivaci a vzdělávání v oboru výzkumu (O SIMAR, 

SIMAR). Každá organizace vyžaduje od svých členů dodržování jak etického kodexu, 

tak stanov pro zveřejňování výzkumů, přičemž tyto stanovy jsou některými asociacemi 

vydány právě v kontextu zveřejňování předvolebních výzkumů. Příkladem je Pasport 

výzkumu veřejného mínění (2018) vydaný na webu českého sdružení agentur pro výzkum 

trhu a veřejné mínění SIMAR. 

U všech výzkumů, které budou jakýmkoliv způsobem citovány v médiích, se 

vyžaduje zveřejnění tiskové zprávy. Některé asociace vyžadují, aby tato tisková zpráva 

byla dohledatelná na webových stránkách agentury i zpětně, jiné asociace doporučují 

dostupnost na vyžádání. Co přesně musí tisková zpráva obsahovat a co je doporučeno, 

aby obsahovala, se liší podle jednotlivých asociací. Jak již bylo dříve popsáno, ne 

všechny výzkumy jsou určené ke zveřejnění, nicméně i tyto výzkumy by měly odpovídat 

etickým a metodologickým kodexům. 

2.8.1. Standardy SIMAR 

SIMAR je české sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejné mínění. Obdobná 

sdružení můžeme nalézt i v jiných evropských zemích, přičemž tato sdružení a jejich 

agentury mají možnost stát se členy Evropské výzkumné federace EFAMRO i dalších 

celosvětových sdružení. Protože se SIMAR řadí mezi partnery globální komunity 

ESOMAR, musí jeho členové dodržovat i globální standardy (o těch dále).  

Role sdružení SIMAR je kromě hlídaní dodržování jednotlivých standardů např. 

pořádáním seminářů a konferencí přispívat k jejich pochopení a k lepší spolupráci 

výzkumných agentur a novinářů. Konkrétně za tímto účelem pořádá SIMAR pravidelně 

ve spolupráci s CVVM konferenci na téma Volební výzkumy a volební modely: Jaké byly 

volby… (Volební výzkumy a, SIMAR), jejíž součástí bývá zhodnocení úspěšnosti 

předvolebních výzkumů, prezentace nových výzkumných metod i diskuze se zástupci 

předních výzkumných agentur a novinářů a mediálních analytiků. Další snahu SIMAR 
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o kultivaci oboru představuje seminář Jak číst a správně interpretovat předvolební 

výzkumy pořádaný ve spolupráci se Syndikátem novinářů. Na jednom z těchto seminářů 

v roce 2016 byl sdružením SIMAR představen a předsedou Syndikátu novinářů podpořen 

Pasport výzkumu veřejného mínění (2018), dále jen Pasport.  

Pasport obsahuje povinné údaje, které by měly být v médiu zveřejněny spolu 

s výzkumem (viz Tabulka 4), dále údaje, které musí být přiloženy k tiskové zprávě (viz 

Tabulka 5) a další doporučené údaje (viz Tabulka 6). Způsob realizace výzkumu a dobový 

kontext jsou považovány za neoddělitelnou součást výsledných dat. Tento tzv. pasport 

výzkumu musí být dostupný ihned v okamžiku zveřejnění výzkumu a posléze i snadno 

dohledatelný (Pasport výzkumu veřejného, SIMAR).  

 

Tabulka 4 Povinné vybavení grafů poskytovaných médiím / textu doprovázející výzkum (Pasport výzkumu veřejného, 

SIMAR) 

1. Povaha výstupu 

2. Agentura / zadavatel výzkumu 

3. Počet respondentů 

4. Metoda sběru dat 

5. Datum sběru / dotazovací období 

 

Tabulka 5 Podrobný pasport výzkumu veřejného mínění (ibid) 

1. Jméno výzkumné organizace, která výzkum realizovala 

2. Kontakt na realizátora 

3. Zadavatel 

4. Kdo výzkum platil 

5. Počet respondentů 

6. Základní soubor pro výběr 

7. Na co je výsledek reprezentativní 

8. Způsob výběru respondentů 

9. Metoda sběru dat (osobní dotazování – CAPI nebo PAPI, telefonické, internet) 
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10. Počet tazatelů (u osobního dotazování) 

11. Termín dotazování 

12. (Vhodný je komentář k událostem, které mohly výsledky ovlivnit) 

 

Tabulka 6 Další možné (tedy nepovinné) informace (ibid) 

1. Vážení dat (pokud bylo použito) 

2. Znění otázek 

3. Pořadí otázek (dotazník) 

4. Způsob kladení otázek (např. s kartou nebo bez karty) 

5. Počet dotazovací bodů 

6. Statistická chyba výběrového souboru 

 

2.8.2. Standardy ESOMAR 

ESOMAR sdružuje téměř 5 000 odborníků a 500 společností zabývající se daty, 

výzkumem a insighty. Tato komunita pracuje na výzkumných projektech ve více než 130 

zemích světa a dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodní obchodní komorou (ICC). První 

Kodex vydal ESOMAR již v roce 1948. Spolu s ICC vydal ESOMAR v roce 1977 také 

Mezinárodní kodex pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum 

a datovou analytiku. Mezinárodní kodex byl naposledy revidován v prosinci 2016 a má 

sloužit jako samoregulační mechanismus (Code & guidelines, ESOMAR), k jehož 

následování se v dubnu 2017 zavázali i členové SIMAR. 

Jednotlivé články Kodexu se dělí na sekce (1) Odpovědnost vůči subjektům údajů, 

(2) Odpovědnost vůči klientům, (3) Odpovědnost vůči široké veřejnosti, 

a (4) Odpovědnost v rámci výzkumné profese. V první ze zmíněných sekcí je ošetřen 

především postup práce, sběr dat a ochrana osobních údajů respondentů. Druhá sekce se 

soustřeďuje na transparentnost práce s daty a především na oddělení zjištění a interpretací 

a podložení interpretací daty. Sekce Odpovědnost vůči široké veřejnosti obsahuje článek 
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o zveřejňování výsledků, který se skládá ze čtyř bodů viz Tabulka 7. Poslední zmíněná 

sekce zahrnuje etické chování a právní odpovědnost.  

 

Tabulka 7 Kodex ICC/ESOMAR, Odpovědnost vůči široké veřejnosti (ICC/ESOMAR, 2016) 

1. Při zveřejňování výsledků výzkumu musí výzkumníci zajistit, aby veřejnost 

měla přístup k dostatečným základním informacím pro posouzení kvality 

použitých údajů a platnosti závěrů. 

2. Výzkumní pracovníci musí dát k dispozici na požádání dodatečné technické 

informace nezbytné k posouzení správnosti zveřejněných poznatků, pokud to 

nezakazuje smluvní ujednání. 

3. Pokud klient plánuje výsledky výzkumného projektu zveřejnit, výzkumní 

pracovníci by měli zajistit, aby byli požádáni o konzultaci formy a obsahu 

zveřejnění. Klient i výzkumník mají povinnost zajistit, aby zveřejněné výsledky 

nebyly zavádějící. 

4. Výzkumníci nesmí dovolit, aby jejich jméno nebo jméno jejich organizace bylo 

spojeno s šířením závěrů z výzkumného projektu, pokud tyto závěry nejsou 

přiměřeně podpořeny daty. 

Čtyři body uvedené v Tabulce 8 se pohybují na obecnější rovině a pojímají doporučení 

zeširoka. Z větší abstraktnosti těchto předpisů vyplývá i obtížnější vymahatelnost. Ve 

starším dokumentu Pokyny pro výzkumy veřejného mínění a publikované výzkumy (2009) 

lze dohledat konkrétnější seznam metodologických údajů, který se podobá Pasportu 

(2018).  

Tabulka  obsahuje seznam údajů, o které musí zřetelně a jasně být doplněn jakýkoliv 

výzkum, který je publikován v tištěném médiu. (ESOMAR/WAPOR, 2009, s. 17) 

 

Tabulka 8 Specifické požadavky pro publikované výzkumy veřejného mínění (ESOMAR, WAPOR, 2009) 

1. Výzkumná organizace, která výzkum dělala (agentura) 

2. Obecná populace, která je zastoupena vzorkem 

3. Dosažená velikost vzorku a jeho geografické pokrytí 

4. Datum sběru dat 

5. Výběrová metoda (v případě náhodného výběru i míra odpovědí) 

6. Metoda sběru dat 
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7. Zda bylo použito vážení dat  

8.  Přesné znění otázek, pokud se nejedná o standardní otázky, které jsou publiku 

již známy 

 

Oproti Pasportu vyžaduje ESOMAR zveřejňování více metodologických údajů, a tak 

proniká více do hloubky výzkumných dat. Konkrétně je seznam delší o obecnou/cílovou 

populaci, výběrovou metodu, vážení dat a přesné znění otázek (které se ale vztahuje jen 

pro určité případy). Oproti SIMAR zde chybí povaha výstupu (např. stranické preference 

vs. volební model), což může být způsobeno rozdílným ustanovením terminologie.  
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2.8.3. Standardy AAPOR 

Americká asociace výzkumu veřejného mínění (AAPOR) je mezinárodní organizací 

sdružující profesionály v oblasti výzkumu veřejného mínění, akademiky, média, vládní 

instituce v neziskovém i ziskovém sektoru. AAPOR každý rok pořádá výroční 

konferenci, udržuje Kód profesionální etiky a praktik a vydává tři akademické časopisy: 

Public Opinion Quarterly, Survey Practice a Journal for Survey Statistics and 

Methodology. Všechny tyto aktivity podniká AAPOR s cílem posilování role výzkumu 

veřejného mínění v demokracii a dodržování etického kodexu jak při práci na výzkumu 

tak při využití jeho dat. (About Us, AAPOR) 

V roce 2014 zahájil AAPOR Iniciativu transparentnosti (Transparency Initiative), jejímž 

cílem je povzbudit organizace, které prezentují jakákoliv data založená na výsledcích 

výzkumu, k preciznímu a úplnému zveřejňování svých metodologických procedur. 

Kdokoliv se může stát členem této iniciativy, čímž slibuje dodržování dále zmíněných 

předpisů. Hlavním smyslem této iniciativy je informovat o závislosti kvality výzkumu na 

jeho metodologii. Veřejnost i média mají možnost vyhodnotit kvalitu výzkumu. (What is 

the TI?, AAPOR, 2017) 

Součástí etického kódu je kontrolní seznam pro zveřejňování výzkumných údajů (Survey 

Disclosure Checklist), což je obdoba Pasportu. Tento kontrolní seznam (Tabulka 9 

AAPOR seznam základních elementů při zveřejnění výzkumu (Survey Disclosure 

Checklist, AAPOR) představuje minimální počet údajů, které musí každý výzkumník 

předložit spolu s jakýmkoliv veřejným reportem, nebo je musí mít alespoň připravené k 

okamžitému doložení na vyžádání (Survey Disclosure Checklist, AAPOR). Na rozdíl od 

Pasportu zde není určeno, které údaje se musí objevit v článku v médiích, údaje mají 

sloužit hlavně jako nástroj pro ověření důvěryhodnosti výzkumu přímo novinářem ještě 

před zveřejněním v médiu.  

 

Tabulka 9 AAPOR seznam základních elementů při zveřejnění výzkumu (Survey Disclosure Checklist, AAPOR  

1. Jméno sponzora výzkumu (kdo výzkum platil) 

2. Jméno organizace, která výzkum provedla 

3. Přesné znění otázek 
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4. Definice populace, na kterou má být výzkum reprezentativní 

5. Popis rámce pro výběr vzorku použitého k reprezentaci populace z bodu 4. 

6. Jak byli vybráni respondenti do výzkumu 

7. Velikost vzorku 

8. Metoda či režim sběru dat 

9. Datum a místo sběru dat 

10. Odhad výběrové chyby, je-li to vhodné 

11. Popis vážení dat a jakékoliv další odhadové procedury, nebo potvrzení, že data 

nebyla vážena 

12. Velikost dílčích vzorků, pokud výzkum prezentuje částečné závěry na nich 

založené 

 

Shodnými znaky popsaných organizací je dostatečná znalost kontextu výzkumu, 

tedy jeho institucionální pozadí, metodika a indikátory kvality výstupů. Je třeba 

nezapomenout, že zmínění standardy představují pouze minimální doporučení. 

V některých zemích jsou přitom požadavky na zveřejňování určitých metodologických 

parametrů dokonce ustanoveny zákonem – mezi tyto země patří Itálie, Portugalsko či 

Kanada.  
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2.9. Tendence v prezentaci výzkumů v médiích 

Tato práce předpokládá, že výzkumy nejsou o metodologické informace 

doplňovány dostatečně, tato sekce proto stručně naznačí některé možné důvody tohoto 

nedostatku.  

Ačkoliv ne všechny výzkumy jsou produkovány se záměrem zveřejnění 

v mediálním zpravodajství, nacházejí zde předvolební výzkumy často uplatnění. Výzkum 

samotný je zprávou, která zprostředkovává přenos informací, splňuje ale také funkci 

zábavní a vytváří napětí (Krejčí, 2008). Potřeby zpravodajství naráží na charakter 

výzkumů. Renomované agentury přistupují k výzkumům jako k vědecké informaci, 

čemuž odpovídá detailnost a odbornost výzkumné zprávy, která je výstupem pro 

zadavatele výzkumu. Zpravodajství nicméně přistupuje ke svému obsahu zcela odlišně: 

„Ideální zprávy představují stručné, přehledné, objektivní a zajímavé referování 

o významných aktuálních událostech“ (Krejčí, 2008, s. 123).  

Za jednu z oblastí, ve které dochází ke konfliktu zájmu médií a charakteru 

výzkumných informací, je téma zprávy. Zpravodajství referuje o událostech, a proto je 

pro potřeby médií veřejné mínění převáděno na událost. Proto bývá referováno 

o pravděpodobném efektu, například o předpokládaném dopadu, které by měly zjištěné 

názory a postoje na společnost. Z tohoto důvodu bývají ze stranických preferencí 

vytvářeny různé volební prognózy, i když „skutečný obsah informace je odlišný“ (Krejčí, 

2008, s. 123).  

Crespi (1980) popisuje i mechanismus, jakým média události přímo vytváří. 

Vzhledem k atraktivitě výzkumů jsou volební preference zveřejňovány i v mezivolebních 

obdobích, čímž konstruují neustálou volební atmosféru a uměle transformují volební 

proces z periodického na kontinuální.  

Krejčí (2008) označuje za další z konfliktních oblastí čas a prostor. Výzkumné 

šetření vyžaduje na přípravu, sběr dat i na jejich následnou analýzu množství času, který 

si zpravodajství nemůže dovolit obětovat. Jinými slovy čas, který uplyne mezi 

respondentovou odpovědí a zveřejněním výzkumu v médiu, musí být co nejkratší, aby 

zpráva splňovala požadavek na aktuálnost. „Přednost proto dostávají rychlé a nenáročné 
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metodiky, což má dopad na přesnost výsledků a možnosti jejich odhadů“ (Krejčí, 2008, 

s. 123).  

Analýza výsledků je nejen náročná na čas, ale i na prostor. Výstupy zpracované 

výzkumnou agenturou málokdy splňují ideály zpravodajství, a proto bývají redukovány 

do grafů a tabulek, v případě předvolebních výzkumů nejčastěji formou procentních bodů 

přiřazených každé kandidující straně. To může být sice přehledné a srozumitelné, ale 

tento výstup nelze zaměňovat s výsledky výzkumu. Jedná se jen o dílčí informaci, která 

má nízkou výpovědní hodnotu, pokud není doplněna o adekvátní podrobnosti 

a interpretaci. (Krejčí, 2008)  

Zároveň by ale taková interpretace, jak upozorňuje Crespi (1980), mohla být 

vnímána jako subjektivní. Omezený prostor nedává komentátorovi či analytikovi 

možnost své závěry dostatečně doložit. Naproti tomu strohá dokumentace formou procent 

volební podpory splňuje požadavek na objektivitu zpravodajství. Proto bývají složitější 

analýzy zveřejňovány spíše v publicistické části deníků nebo je jim věnován prostor ve 

speciálních tematických rubrikách či vydáních.  

2.9.1. Horse race journalism 

Horse race journalism (česky možno přeložit jako žurnalistika dostihových 

závodů, nicméně ve většině případů je používán anglický ekvivalent) je styl žurnalistické 

praxe, který závisí na datech z předvolebních výzkumů spíš než na politických 

programech jednotlivých kandidátů. Obsah zpráv je více podobný sportovnímu než 

politickému zpravodajství: využívá sportovní terminologii a kandidáty zjednodušeně 

rozlišuje na vítěze a poraženého. Tento typ zpráv má spíše zábavní funkci a konstruuje 

konkurenční boj, který může být fakticky velmi vzdálený od vyváženého pohledu na 

aktuální dění. Název horse race journalism odkazuje na rámcování politického klání jako 

dostihových závodů. 

Horse race journalism spadá do tendence tzv. infotainmentu, ale nejedná se 

o fenomén posledních let. Sigelman a Bullock (1991) v rozsáhlé studii politického 

zpravodajství objevili tyto tendence v jedné třetině až dvou pětinách případů již v roce 

1888, od té doby s nárůstem rozhlasu a TV se jeho přítomnost ještě výrazně zvyšuje. 
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 Mutzová (1995) upozorňuje na to, že právě na základě těchto zpráv se formuje 

vnímání rozsahu podpory, kterou vůči jakému kandidátovi má masové publikum. Pokud 

tedy akceptujeme teorii bandwagon efektu, jak byla popsána výše, pak se ukazuje 

nebezpečí dostihové žurnalistiky. Vnímaný silnější kandidát má totiž potenciál získat 

tímto způsovem ještě větší podporu. Hlavní nebezpečí přitom spočívá v možné 

dezinterpretaci založené na zjednodušujícím charakteru zpráv. Broh (1980) ve své studii 

amerických prezidentských voleb v roce 1976 odhalil, že novináři mezi sebou srovnávali 

neodpovídající vzorky populace, selektivně vybírali kusé informace, zdůrazňovali 

divácky atraktivní události i zpochybňovali validitu předvolebních výzkumů. Výsledné 

zprávy byly tedy často chybné, ale posilovaly obraz voleb jako sportovní události (ibid).  
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3. Praktická část 

Cílem teoretické části této práce bylo poskytnout pozadí pro výzkumné téma 

a zasadit jej do teoretických souvislostí. V praktické části bude popsán výzkum, který je 

předmětem této práce.  

Záměrem výzkumu je popsat, jak média prezentují předvolební výzkumy. Na 

základě již provedených studií práce předpokládá, že výzkumy nejsou v médiích 

prezentovány a interpretovány dle doporučení profesních organizací, a klade si za cíl 

pojmenovat hlavní charakteristiky práce s předvolebními výzkumy ve zpravodajství 

českých médií. Na základě popsaných teoretických východisek a rešerše již studovaných 

oblastí bylo pro tento výzkum definováno pět výzkumných otázek, které budou 

podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

3.1. Výzkumný problém 

Výzkumy veřejného mínění jsou již od dob jejich počátku součástí zpravodajství 

a plní funkci zdroje informací, poutače pozornosti a zdroje žurnalistické moci (Frankovic, 

1998). Často jsou předmětem kritiky mnoha zúčastěných stran, obzvlášť v době 

volebních kampaní, kdy jejich výskyt a důležitost stoupá. Politici výzkumy označují za 

manipulativní a podle novinářů jsou zavádějící. Výzkumníci zase kritizují způsob, jakým 

žurnalisté výzkumy prezentují, ať už z důvodu nedostatečného podložení daty či jejich 

překombinovanou interpretaci (Brettschneider, 1997). Hlavní výzkumým problémem 

tedy je, jak transparentní jsou tedy data prezentovaná v médiích. 

3.2. Dosavadní studium výzkumného problému 

Následující část se bude zabývat vlastní studií prezentace předvolebních výzkumů 

v českých médiích v letech 2010, 2013 a 2017. Studie, která by stejným způsobem 

analyzovala a mezi sebou porovnávala více období, není autorce této práce známa.  

V České republice byla v roce 2006 provedena akademická reflexe (Lebeda 

a Krejčí in Lebeda et al., 2007) výzkumného problému, jejíž součástí bylo i upozornění 

na „četná rizika zkreslení“ (Balík, 2010).  
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Za první riziko bylo označeno nerozlišování mezi jednotlivými typy výzkumů 

(viz 3.3.3. Druhy předvolebního výzkumu dle typu výstupu). Kritickým se tento 

nedostatek stává pokud dochází k vzájemnému srovnávání různých typů výzkumů. Za 

další nedostatek byla označena často chybná snaha o interpretaci výsledků stran, které se 

pohybují okolo 5% hranice. Ve volbách do PS je tato hranice klíčová pro získání 

mandátu, proto často dochází k diskuzím, které ze stran se do PS dostanou. Nedostatkem 

v tomto případě jsou interpretace zisků a ztrát pohybující se v rámci chybové odchylky. 

Za třetí riziko bylo označeno přebírání výzkumů od agentur, které nedodržují základní 

standardy, konkrétně byla rozebírána periodicita výzkumů a nedodržení nutného minima 

informací, které musí zprávy obsahovat. (Lebeda a Krejčí in Lebeda et al., 2007) 

S dalšími volbami navázal na Krejčího a Lebedu Stanislav Balík svou analýzou 

145 novinových článků z dubna a května 2010. Balík situaci v roce 2010 hodnotí jako 

stále „dosti tristní“ (2010, s. 146). Z minima údajů doporučených SIMAR je 

bezproblémově zveřejňován autor výzkumu (tj. agentura), ostatní údaje včetně datumu 

sběru, velikosti vzorku či cílové populace ve většině případů chyběly. Zlepšení oproti 

roku 2006 vidí Balík v oblasti informování o menších stranách, tedy těch které se 

pohybují okolo 5% hranice pro vstup do PS či pod ní. Některé články vyloženě informují 

o nejistotě umístění těchto stran v PS z důvodu chybového intervalu, další je nijak 

nekomentují a nechávají interpretaci na čtenáři. Výzkum dále analyzoval i tiskové zprávy 

agentur umožňující zjistit, jaké údaje měla média k dispozici. Největší nedostatky byly 

odhaleny v tiskových zprávách agentur SANEP a MEDEA Research. Výzkumy 

pocházejících z těchto agentur ale napřejala všechna média, publikovaly je pouze Právo, 

Blesk, Aha! a Haló noviny. (Balík, 2010) 

Předvolebními výzkumy v médiích v roce 2010 se zabývala i práce Kateřiny 

Kálalové (2012), která potvrdila nedostatečné uvádění minima povinných informací, 

z nichž mezi ty nejzávažnější patří neuvedení typu výzkumu v téměř 70 % případů 

(z celkového vzorku 74 studovaných článků).  

Tato práce se při formulování postupu vlastního výzkumu inspirovala i některými 

zahraničními studiemi, proto bude popsáno i dosavadní zkoumání výzkumného problému 

v zahraničí. 
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Kvantitativní obsahovou analýzu novinových článků ve španělských denících 

publikovala Portillová (2016). Její záměr byl podobný jako u již zmíněných studií – 

zjistit, jak často a v jaké formě obsahují články informující o předvolebních výzkumech 

metodologické informace a zda jsou v normě dle španělských zákonů a doporučení 

ESOMAR a WAPOR. Závěrem je, že i když přibližně ve dvou třetinách článků jsou 

přítomny ty nejzákladnější metodologické informace, je do budoucna nutná hlubší 

spolupráce mezi výzkumníky a novináři, zejména pro časté neúplné či chybné uvedení 

informací. Více parametrů zpravidla obsahují články s těmi výzkumy, které mělo médium 

k dispozici exkluzivně. 

Tryggvason a Strömbäck (2018) se na téma předvolebních výzkumů v médiích 

dívali z pohledu jejich statistické nejistoty. Vzhledem k tomu, že předvolební výzkum 

je vždy jen odhad nálady ve společnosti, je třeba do jeho prezentace v médiích promítnout 

jisté pochyby či rezervovanosti. Zkoumána byla i úzce související výběrová chyba a její 

prezentace v médiích. Autoři studie zjistili, že novináři výzkumy často považují za fakt 

a že přibližně 50 % v médiích popisovaných změn preferencí stran je v rámci statistické 

chyby. (Tryggvason, Strömbäck; 2018) 

Brettschneider (2008) se zabývá vztahem novinářů k výzkumům veřejného 

mínění obecněji, nesoustředí se tedy jen na výzkumy předvolební. Autor přitom zastává 

názor, že novináři musí výzkumům rozumět na profesionální úrovni, aby byly schopni 

analýzy jejich dat. S nárůstem výskytu výzkumů v médiích roste počet prohřešků v jejich 

interpretaci, a tedy nelze tvrdit, že čím více bylo výzkumů zveřejněno, tím více 

relevantních informací bylo prezentováno voliči (Brettschneider, 2008, s. 6). Za problém 

označuje Brettschneider tzv. rozptýlené reference, tedy případy kdy média používají 

slovní spojení „podle výzkumů“ nebo „z výzkumů veřejného mínění vyplývá“ a necitují 

konkrétní data, nýbrž se odkazují na výzkumy obecně. Upozorňuje i na nebezpečí 

zjednodušování informací a oblíbený sportovní styl žurnalistiky, tzv. horse-race 

journalism. Ve své starší analýze (Brettschneider, 1997) odhalil nedostatečné uvádění 

metodologických parametrů v německém tisku, podobně jako Weimann (1990) 

v izraelském tisku, Hardmeierová (1999) ve švýcarském tisku, Andersen (1997) 

v kanadském tisku či Suhonen (2001) v tisku finském. 

V dosud zmíněných studiích převažuje negativní hodnocení prezentace 

a interpretace výzkumů v médiích. Nejedná se ale o fenomén posledních let – již od 70. 
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let se na téma vztahu novinářů k výzkumům veřejného mínění pořádají konference 

a sympozia. I studie z poslední čtvrtiny minulého století se se shodují, že prezentace 

předvolebních výzkumů v médiích je v lepším případě povrchní, v horším případě 

nepřesná a zavádějící. Například Noelle-Neumannová (1980) vyzdvihuje důležitost 

spolupráce novinářů s výzkumníky a nedoporučuje amatérské ankety, jejichž autory je 

většinou přímo médium. Wheeler ve své studii zaměřené na statistickou chybu tvrdil, že 

hlavní zdroj omylů ve zveřejnění výzkumů „není statistická chyba ale chyba interpretace“ 

(Wheeler, 1976, s. 254). Bogart dále v kontextu správnosti chápání výzkumů veřejného 

mínění publikem napsal, že obecné nepochopení výsledků výzkumů se dá očekávat, 

dokud bude pokračovat „ignorování a zmenšování jejich technických spletitostí ze strany 

masových médií“ (Bogart, 1972, s. 23). Mezi další kritiky nesprávnosti prezentace 

výzkumů v médiích se řadí Barter (1982), Crewe (1981) či například Smith a Verrall 

(1985), kteří analyzovali televizní zpravodajství v Austrálii. 
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3.3. Metoda: Kvantitativní obsahová analýza 

Za nejvhodnější výzkumnou metodu pro výše popsaný výzkum byla vybrána 

kvantitativní obsahová analýza, což je přístup k analýze dokumentů (slova i obrazy; 

tištěné, psané, mluvené či elektronické dokumenty), který se snaží o systematickou 

a replikovatelnou kvantifikaci obsahu dle předem určených kategorií. Mezi nejznámější 

definice kvantitativní obsahové analýzy patří ta od Berelsona: „Obsahová analýza je 

výzkumná technika pro objektivní, systematické a kvantitativní popsání zřejmého obsahu 

komunikace“ (Berelson, 1952, s. 18) a definice od Holstiho: „Obsahová analýza je 

jakákoliv technika pro dělání závěrů na základě objektivního a systematického 

identifikování specifikovaných charakteristik zpráv“ (Holsti, 1969, 14).  

V souladu s první z definic podotýká Bryman (2016), že se jedná spíše o způsob 

generování dat, než o způsob jejich analýzy. Pro vytvoření závěrů je data sesbíraná 

kvantitativní obsahovou analýzou třeba ještě analyzovat, například pomocí programu 

SPSS.  

Obě definice se ale shodují v charakterizování této techniky jako objektivní 

a systematické, což jsou její přední výhody. Dalším pozitivním aspektem je 

transparentnost, jasně popsaná výběrová metoda a kódovací kniha jsou základem i pro 

možné budoucí replikace a rozšíření výzkumu. Zároveň jde o vysoce flexibilní metodu, 

která se dá aplikovat na mnoho druhů médií (Bryman, 2016). Mezi stinné stránky 

kvantitativní obsahové analýzy se řadí subjektivita kodéra. Je téměř nemožné sestavit 

kódovací knihu tak, aby v ní nebyl prostor pro různé interpretace různých kodérů, tento 

nedostatek ověřuje v praxi test reliability.  

Teoretická příprava kvantitativní obsahové analýzy se skládá 

z (1) konceptualizace a (2) operacionalizace. Konceptualizace vytváří měřící nástroj, 

pomocí kterého dochází porozumění zkoumanému jevu. Koncept je abstraktní termín 

skládající se z tzv. „dimenzí“ a „indikátorů“. V případě této práce je jedním z konceptů 

„prezentace výzkumu v médiu.“ Dimenze je výsek reality, která nás zajímá, a rozděluje 

koncept do skupin. Pro tuto práci byly dimenzemi pouze předvolební výzkumy, a to 

pouze v tištěných médiích. Indikátory jsou znaky, které určují přítomnost zjišťovaného 

konceptu. Zařazení vyššího počtu indikátorů umožňuje dosažení komplexnějšího 

a přesnějšího vhledu. V případě konceptu „prezentace předvolebního výzkumu 



46 

  

v médiích“ by indikátory mohly být například výzkumná data, graf, téma voleb, zisk 

politických stran aj.  

Operacionalizace převádí teoretickou proměnnou do konkrétní a slouží k tomu, 

abychom mohli realitu empiricky zkoumat. K tomu se využívá operacionální definice, 

která stanovuje přesné kroky v měření. Operacionální definice by mohla znít např. takto: 

„Článek v tištěném médiu, jehož hlavní téma jsou data z výzkumu stranických preferencí 

v období od 1.5.2010 do 7.5.2010 a obsahuje grafický doprovod.“ Konkrétní indikátory 

jevů, které bude tento výzkum sledovat, budou popsány spolu s výzkumnými otázkami 

v dalších kapitolách.  

Zásadním stádiem v procesu kvantitativní obsahové analýzy je kódování, ke 

kterému slouží dva nástroje: kódovací kniha a kódovací manuál. Kódovací kniha je 

tabulka, do které jsou zadávána všechna data týkající se kódovací jednotky, tedy hodnoty 

proměnných; na každou kódovací jednotku se přitom každá proměnná uplatňuje právě 

jednou. Kódovací kniha ale sama o sobě není dostatečně vypovídající a je třeba ji 

využívat zároveň s kódovacím manuálem, který definuje jednotlivé proměnné včetně 

instrukcí pro kodéry a zahrnuje hodnoty, jakých mohou jednotlivé proměnné nabývat.  

V mediálních studiích může kvantitativní obsahová analýza odpovídat na otázky 

zájmu médií o téma (např. které médium se o téma zajímalo jako první, jak dlouho se 

téma vyskytovalo na titulní straně, kdy média ztratila o téma zájem, změnil se postoj 

novinářů k tématu, atp.). V případě této práce bude kvantitativní obsahová analýza hledat 

výskyt klíčových indikátorů definovaných ve výzkumných otázkách.  
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3.4. Výzkumné otázky 

 

VO1: Které metodologické charakteristiky zveřejněného výzkumu byly přítomny 

ve zpravodajství? 

Hlavní výzkumná otázka má za cíl zaznamenat četnost uvedení metodologických 

informací. Tato data budou porovnána s pasporty SIMAR, ESOMAR a AAPOR, viz 

kapitola 3.3.5. Zmíněné pasporty předepisují, které metodologické informace musí 

členské výzkumné agentury zahrnout do tiskové zprávy ke všem zveřejněným 

výzkumům pro zachování transparentnosti, která je považována za klíčový parametr 

kvality výzkumu (SIMAR, Pasport výzkumu veřejného). Sledovány budou 

i metodologické parametry, které zmíněné organizace zveřejnit jen doporučují. 

Indikátory VO1 je set proměnných a jejich hodnot, viz Tabulka 10. Proměnnými jsou 

metodologické informace v článku obsahující výzkum; všechny hodnoty, které mohou 

proměnné nabývat jsou k nalezení v kódovací knize (příloha této práce, viz Tabulka 15), 

stručně lze ale říci, že je sledována především přítomnost/nepřítomnost každého údaje 

v článku. Pro větší přehlednost byly proměnné rozčleněny dle tématu. 

 

Tabulka 10 Set proměnných a jejich hodnot 

Vlastnické údaje 

1. Agentura, která výzkum zpracovala* 

2. Zadavatel výzkumu* 

3. Jméno výzkumné organizace, která výzkum realizovala 

4. Kontakt na realizátora 

5. Kdo výzkum platil 

Údaje o sběru dat 

6. Datum sběru / dotazovací období* 

7. (Vhodný je komentář k událostem, které mohly výsledky ovlivnit) 

8. Metoda sběru dat (osobní dotazování – CAPI nebo PAPI, telefonické, 

internet)* 



48 

  

9. Počet tazatelů (u osobního dotazování) 

Údaje o souborech a respondentech 

10. Počet respondentů* 

11. Základní soubor pro výběr 

12. Na co je výsledek reprezentativní 

13. Způsob výběru respondentů 

14. Velikost dílčích výběrových souborů, pokud data obsahují závěry platící 

pouze pro část vzorku 

Práce s daty 

15. Povaha výstupu* 

16. Vážení dat (pokud bylo použito) 

17. Odhad statistické chyby výběrového souboru 

Kladení otázek 

18. Znění otázek 

19. Pořadí otázek (dotazník) 

20. Způsob kladení otázek (např. s kartou nebo bez karty) 

21. Počet dotazovací bodů 

 

  

VO2: Do jaké míry jsou prezentované informace v souladu s předpisy SIMAR? 

Zatímco předchozí otázka měla za cíl zmapovat jmenování různých 

metodologických parametrů, cílem VO2 je zjistit, do jaké míry je dodržováno 

zveřejňování pěti povinných metodologických údajů, které vyžaduje SIMAR, tj.: 

(1) povaha výstupu; (2) agentura / zadavatel výzkumu; (3) počet respondentů; (4) metoda 

sběru dat; (5) datum sběru / dotazovací období (taktéž viz Error! Reference source not 

found. – údaje označené hvězdičkou). 
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VO3: Jaká je souvislost mezi rozsahem/viditelností článku a množstvím uvedených 

metodologických informací? 

Tato otázka má za cíl ukázat, zdali existuje souvislost mezi délkou článku 

a množstvím uvedených metodologických informací. V kódovací knize VO3 zastupují 

proměnné umístění na titulní straně, velikost článku a má-li článek grafický doprovod. 

Umístění článku, jeho velikost vůči stránce a doplnění o grafiku jsou vše indikátory 

viditelnosti, potažmo významnosti článku. 

  

VO4: Zmiňují média spolehlivost výzkumu? 

Předvolební výzkumy jsou často prezentovány jako „jak by volby dopadly, kdyby 

se konaly dnes,“11 nicméně každý výsledek předvolebního výzkumu, obzlášť pokud se 

jedná o volební model, je pouhým odhadem situace. Wheeler (1976) ukazuje, že čtenář 

výzkumu veřejného mínění není nijak upozorněn na to, že výsledky mohou být 

nespolehlivé. Paletz (1980) popisuje novinářskou inklinaci k potvrzení výsledků 

výzkumu spíš než k jejich zpochybňování. Analýza Smithe a Verralla (1985) potvrzuje, 

že pokud byly výsledky předvolebního výzkumu zpochybněny, bylo to ze 79 % učiněno 

politikem, který reagoval na pro něj nelichotivé výsledky, zatímco pokud byla 

důvěryhodnost výzkumu v médiích potvrzena, ze 75 % tak bylo z úst novináře. Uvedení 

statistické chyby zpřesňuje výsledek výzkumu (vymezuje interval spolehlivosti). 

Zaznamenáváno bude zda se v článku nachází výpočet statistické chyby a zda je v článku 

nějakým způsobem zpochybněna spolehlivost výzkumu.  

  

VO5: Jaké jsou převažující trendy v práci s výzkumy v české mediální praxi? 

Akademické studie potvrzují, že se prezentace výzkumů v médiích je dlouhodobě 

problematická oblast, ale vzhledem k jejich odlišnostem nelze tyto studie srovnávat 

a  vyhodnotit tak případné trendy.12 Pro účely této práce, přesněji pro identifikaci trendů, 

bude proto analyzováno více předvolebních období v České republice. 

 

  

                                                 
11

 Příkladem může být následující citace: „Nic to však nemění na tom, že kdyby se nyní konaly 

volby do sněmovny, nejsilnější vládní strana by podle průzkumů skončila až čtvrtá.“ (ŠRAIBOVÁ, ŤOPEK. 

2017)  
12 Viz kapitola Dosavadní studium výzkumného problému. 
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3.5. Kódovací kniha 

Zahrnuté články byly kódovány ve své tištěné formě pomocí nástroje Microsoft 

Excel, který sloužil jako kódovací kniha. Kódovací kniha se skládá ze 31 proměnných, 

které jsou včetně svých definic vypsané v Tabulka 11. Kódovací manuál, tj. proměnné, 

jejich definice a hodnoty, kterých mohou proměnné nabývat, je přílohou této diplomové 

práce, viz Tabulka 15. 

 

Tabulka 11 Seznam proměnných a jejich definic 

 Proměnná Definice proměnné 

1.  Médium 

Deník, ve kterém se nachází kódovací jednotka 

(článek obsahující informaci o předvolebním 

výzkumu) 

2. Datum Datum zveřejnění článku tj. datum vydání titulu 

3. Velikost článku 

Rozsah, který článek zabírá ve vztahu k velikosti 

strany deníku 

4. 

Umístění na titulní 

straně Je článek umístěn na titulní straně deníku? 

5. Téma 

Je předvolební výzkum téma článku nebo je pouze 

zmíněn v souvislosti s volbami? 

6. Grafický doprovod 

Je součástí článku grafický doprovod? Pokud ano, 

jaký. Portrét autora je vyloučen. 

7. 

Charakter grafického 

doprovodu Co je vyobrazeno na grafice?  

8. 

Uvedení 

metodologických 

parametrů 

Obsahuje článek alespoň jednu informaci o 

výzkumu?  

9. 

Agentura, která 

výzkum zpracovala Obsahuje článek agenturu, která výzkum zpracovala 

10. Zadavatel výzkumu Obsahuje článek zadavatele výzkumu 

11. 

Jméno výzkumné 

organizace, která 

výzkum realizovala 

Obsahuje článek jméno výzkumné organizace, která 

výzkum realizovala 

12. Kontakt na realizátora Obsahuje článek kontakt na realizátora 

13. Kdo výzkum platil Obsahuje článek kdo výzkum platil 

14. 

Datum sběru / 

dotazovací období Obsahuje článek datum sběru / dotazovací období 

15. Komentář k událostem, Obsahuje článek komentář k událostem, které mohly 
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které mohly výsledky 

ovlivnit 

výsledky ovlivnit 

16. Metoda sběru dat 

Obsahuje článek metoda sběru dat (osobní 

dotazování – CAPI nebo PAPI, telefonické, internet) 

17. 

Počet tazatelů (u 

osobního dotazování) 

Obsahuje článek počet tazatelů (u osobního 

dotazování) 

18. Počet respondentů Obsahuje článek počet respondentů 

19. 

Základní soubor pro 

výběr Obsahuje článek základní soubor pro výběr 

20. 

Na co je výsledek 

reprezentativní 

Obsahuje článek na co je výsledek reprezentativní 

(podobné jako bod nad - vyřadit?) 

21. 

Způsob výběru 

respondentů Obsahuje článek způsob výběru respondentů 

22. 

Velikost dílčích 

výběrových souborů, 

pokud data obsahují 

závěry platící pouze pro 

část vzorku 

Obsahuje článek velikost dílčích výběrových 

souborů, pokud data obsahují závěry platící pouze 

pro část vzorku 

23. Povaha výstupu Obsahuje článek povahu výstupu 

24. Vážení dat Obsahuje článek vážení dat (pokud bylo použito) 

25. 

Odhad statistické chyby 

výběrového souboru 

Obsahuje článek odhad statistické chyby 

výběrového souboru 

26. Znění otázek Obsahuje článek znění otázek 

27. 

Pořadí otázek 

(dotazník) Obsahuje článek pořadí otázek (dotazník) 

28. Způsob kladení otázek  

Obsahuje článek způsob kladení otázek (např. s 

kartou nebo bez karty) 

29. Počet dotazovací bodů Obsahuje článek počet dotazovací bodů 

30. 

Upozornění na možnost 

nespolehlivosti 

výzkumu 

Obsahuje článek a jakou formou upozornění na 

možnost nespolehlivosti výzkumu 

31. Horse-race journalism 

Vykazuje článek znaky horse-race journalism? (xy 

vede nad, xz se propadá pod...) 

 

  



52 

  

3.6. Vymezení výběrového souboru 

Výběrový soubor je vymezen obdobím 4 měsíců předcházejících parlamentním 

volbám do Poslanecké sněmovny ČR roku 2010, 2013 a 2017. V roce 2010 se volby 

konaly 28. a 29. května, do výběrového souboru budou zahrnuty články datovány od 24. 

ledna do 24. Května (tři dny před začátkem voleb začíná platit klauzule pro zveřejňování 

výsledků výzkumů). Roku 2013 se volby konaly mezi 25. a 26. říjnem, do výběrového 

souboru proto budou zahrnuty články datovány od 21. června do 21. října. V roce 2017 

se volby konaly 20. a 21. října, do výběrového souboru budou tedy zahrnuty články 

datovány od 16. června do 16. října. 

Kódovací jednotkou je článek v českém tištěném periodiku obsahující informaci 

o předvolebním výzkumu. Kódovací jednotky byly vyhledávány přes internetový 

mediální archiv Newton Mediasearch. Hledání bylo omezeno na celostátní deníky 

a čtyřměsíční časový úsek. Lexikální filtr pro fulltextové vyhledávání v databázi byl: 

„(výzkum OR průzkum) AND volby do poslanecké sněmovny.“ Na toto vyhledávání 

bylo nalezeno 227 článků k předvolebnímu období 2010, 216 článků k předvolebnímu 

období 2013 a 244 článků k předvolebnímu období 2017. Výběr článků byl následně 

zúžen analýzou jejich obsahu. V některých případech se totiž články netýkaly 

předvolebního výzkumu – takové články byly z výzkumu vyřazeny.  

Po provedení selekce bylo kódováno 165 článků. Některá média byla však 

v tištěných archivech, které byly používány ke kódování, zastoupena jen v určitých 

ročnících, proto byla následně z analýzy vyškrtnuta. Jedná se konkrétně o Aha!, Haló 

noviny a E15. Po odečtení těchto médií zbylo k analýze 154 článků.  

3.7. Sběr a záznam dat  

Všechny články byly analyzovány ve své tištěné formě, a to zejména z důvodu 

absence grafických prvků v internetové databázi Newton Mediasearch. Bez těchto 

grafických prvků by nebylo možné zjistit hodnoty několika proměnných. Přístup 

k tištěným archivům byl umožněn Knihovnou FSV a Národní knihovnou.  

Hodnoty proměnných byly zaznamenány pomocí programu MS Excel. Ve 

stejném programu byla data zpracována kontingenční analýzou. 
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4. Výsledky analýzy 

4.1. VO1 | Zveřejněné metodologické údaje 

První výzkumná otázka se ptala, které metodologické charakteristiky 

zveřejněného výzkumu byly přítomny ve zpravodajství. Ze 154 článků obsahovalo 

celkem 56 % alespoň jeden metodologický údaj. Nejčastěji uvedený údaj byla informace 

o agentuře, která výzkum realizovala, zmínilo ji 55 % všech článků. Jedna třetina výstupů 

obsahovala informaci o tom, o jaký typ výzkumu se jedná (např. volební model či 

stranické preference). Pro koho byl výzkum realizován, tedy zadavatele, uvádělo 18 % 

všech článků, přičemž nejčastěji zmiňovaným zadavatelem byla Česká televize.  

 

Tabulka 12 Přítomné metodologické údaje (N=154) 

 Metodologický údaj Počet %  

1. Povaha výstupu 48 31,2 

2. Počet respondentů 13 8,4 

3. Datum sběru 16 10,4 

4. Komentář k událostem 2 1,3 

5. Agentura 85 55,2 

6.  Zadavatel 27 17,5 

7. Metoda sběru 1 0,6 

8. Statistická chyba 16 10,4 

9. Základní soubor pro výběr 8 5,2 

10. Způsob kladení otázek 1 0,6 

 

Pokud článek obsahoval nějaké metodologické údaje, nejčetněji ve vyšší četnosti, 

tj. nejméně dva (v 19 % případů). Nejčastější kombinací uvedených údajů je agentura 

a povaha výstupu (kombinaci obsahuje 31 % ze všech článků) a agentura a zadavatel 

(obsahuje 17 % ze všech článků).  
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Tabulka 13 Počet metodologických údajů (N=154) 

Počet metodologických údajů Počet článků % 

0 68 44,2 

1 20 13,0 

2 29 18,8 

3 20 13,0 

4 6 3,9 

5 2 1,3 

6 5 3,2 

7 3 1,9 

8 1 0,6 

 

4.2. VO2 | Údaje předepsané SIMAR 

Druhá výzkumná otázka se ptala, do jaké míry jsou prezentované informace 

v souladu s předpisy SIMAR. Parametry, které SIMAR považuje za nejdůležitější 

a jejichž uvádění mají výzkumné agentury předepsané, patřily k těm častěji uváděným ze 

všech sledovaných parametrů, viz Tabulka 14. 

 

Tabulka 14 Četnost uvedení povinných parametrů podle pasportu SIMAR (N=154) 

 Metodologický údaj Počet % 

1. Povaha výstupu 48 31,2 

2. Agentura 85 55,2 

3. Zadavatel výzkumu 27 17,5 

4. Počet respondentů 13 8,4 

5. Metoda sběru dat 1 0,6 

6.  Datum sběru / dotazovací 

období 

16 10,4 
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4.3. VO3 | Souvislost rozsahu a počtu uvedených údajů 

Třetí výzkumná otázka se ptala, jaká je souvislost mezi rozsahem/viditelností 

článku a množstvím uvedených metodologických informací? Nejvíce metodologických 

údajů bylo uvedeno v menších článcích, konkrétně v článcích, které zabíraly přibližně 

osminu z celé strany.  

 

Graf 1 Průměrný počet údajů v článku (N=154) 

 

Toto zjištění by mohlo mít jednoduché vysvětlení: malé články, konkrétně ty, 

které zabírají osminu stránky a méně, se výzkumem zabývaly jako svým hlavním 

tématem. Nejčastěji se jednalo o krátkou informaci o datech z aktuálního výzkumu, 

u  které je větší pravděpodobnost, že bude doplněná o některý metodologický údaj (např. 

agenturu, zadavatele, či povahu výstupu), než u článků, které se výzkumem zabývají jako 

svým vedlejším tématem.  

Velké články zabírající celou stranu či dokonce více rozsahu se výzkumem jako 

hlavním tématem zabývaly z 25 %. Střední články s rozsahem půlstrana až čtvrtstrana se 

výzkumem jako hlavním tématem zabývaly v 29 % případů. Proto byla do vztahu rozsahu 

článku s počtem uvedených metodologických údajů doplněna souvislost s tématem 

článku. Můžeme vidět, že v případě článků, které se výzkumem zabývají primárně, je 

nejvyšší četnost metodologických údajů u článků s největším rozsahem. 
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Graf 2 Průměrný počet údajů v článku (N=154) 

 

4.4. VO4 | Spolehlivost výzkumu 

  Čtvrtá otázka se ptala, jestli byla v článku nějakým způsobem polemizována 

spolehlivost výzkumu? Celkem v 11 % článků byla přítomna informace upozorňující na 

možné odchylky v prezentovaných datech. Přímo hodnotu statistické chyby uvádělo 6 % 

článků a dalších 6 % upozorňovalo na nutnost brát data s nadhledem, např. srovnáním 

historických výzkumů s reálnými volebními výsledky. V 89 % článků ale nebyla 

spolehlivost či možná nespolehlivost výzkumu vůbec zmíněna, nebo byla naopak 

zdůrazněna kredibilita dat, kupř. tvrzením, že jeden výzkum potvrzuje data výzkumu 

jiného.  
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Graf 3 Uvedení spolehlivosti výzkumu (N=154) 

 

4.5. VO5 | Vývoj v čase 

Poslední otázka byla jaké jsou převažující trendy v práci s výzkumy v české 

mediální praxi? Data byla zaznamenávána dle jednotlivých volebních období, máme tedy 

k dispozici pohled na rozdíly v letech 2010, 2013 a 2017. Ze zkoumaného vzorku bylo 

nejvíc článků, jež se zabývaly předvolebním výzkumem jako hlavním tématem, v roce 

2013 (24 z celkového N=154).  

 

Graf 4 Počet článků (N=154)  
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Ze článků, jež měli výzkum jako hlavní či vedlejší téma, můžeme sledovat nárůst počtu 

těch, které zabírají půl strany, celostranu či více než celostranu. Zároveň se ale zvýšil 

i počet článků menších než osmina stránky. Pokud si ale vybereme pouze články, jejichž 

hlavním tématem je předvolební výzkum, pak uvidíme, že roste počet pouze čtvrtstran 

a článků menších než osmina stránky. Ostatních velikostí článků ve sledovaném vzorku 

mezi lety 2010 a 2017 ubylo. 

 

Graf 5 Počet článků (výzkum jako hlavní i vedlejší téma)  

  

 

Graf 6 Počet článků (výzkum jako hlavní téma)  
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Jasnou sestupnou tendenci můžeme pozorovat u počtu uvedených 

metodologických údajů. Graf 7 ukazuje průměrný počet údajů na článek a porovnává 

všechny článku s pouze těmi, jejichž hlavním tématem byl předvolební výzkum. U obou 

typů článků má klesající trend podobný sklon.  

 

Graf 7 Počet uvedených info ve článku 

 

Nejčastěji uváděný údaj byla ve všech letech agentura, druhý nejčastěji uváděný 

údaj se v jednotlivých letech lišil. Zatímco v letech 2010 a 2017 to byla s přehledem 

povaha výstupu, v roce 2013 to byl zadavatel výzkumu. V roce 2010 byla nadprůměrně 

často zmiňována ještě statistická chyba, datum sběru dat a základní soubor. V roce 2013 

byla kromě agentury a zadavatele nadprůměrně zmiňována ještě statistická chyba a datum 

sběru. Rok 2017 byl v počtu zmíněných údajů podprůměrný. Více než v ostatní roky byla 

uváděna pouze metoda sběru a způsob kladení otázek. Tyto údaje nebyly v jiných letech 

uváděny vůbec, nicméně i v roce 2017 se jedná o velmi nízká čísla. 
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Graf 8 Články obsahující údaj (N=154) 

 

Pokud bychom vybrali pouze údaje, které jsou dle pasportu SIMAR 

nejdůležitější, uvidíme, že ač bylo uvádění některých parametrů v některých letech 

nadprůměrné, celkově převažují články, které údaje neuvádí.  

 

Graf 9 Články obsahující údaje z pasportu SIMAR (N=154) 
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upozornění na možnost statistické chyby. V letech 2010 a 2013 chybělo toto upozornění 
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v roce 2013 ho uvádělo 6 % článků a v roce 2017 jen 3 %. Zde vidíme zřetelný pokles, 

který je viditelný i v předchozích grafech. 

 Graf 10 Uvedení spolehlivosti výsledků výzkumu 

  

 

Jak již bylo zmíněno, nejvíce metodologických údajů obsahují články, které se 

předvolebním výzkumem zabývají jako hlavním tématem. Proto lze předpokládat, že 

i statistická chyba bude u těchto článků zmiňována častěji, a naopak že u článků, které se 

výzkumem nezabývají (např. ho jen zmiňují v souvislosti s kandidující stranou), nebude 

statistická chyba uváděna vůbec. Graf 11 ukazuje, že u článků, jejichž hlavním tématem 

je výzkum, byla opravdu častěji přítomna polemika o spolehlivosti výzkumu, přibližně 

s dvojnásobnou četností.  
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Graf 11 Uvedení spolehlivosti výsledků výzkumu podle tématu článku 

  

Jednou ze zkoumaných proměnných byla i přítomnost horse-race journalism, tedy 

tendence popisovat předvolební klání jako sportovní zápas. Graf 12 ukazuje, že tento 

trend je spíše na ústupu, jak v případě všech článků, tak v případě těch, které se zabývají 

výzkumem jako hlavním tématem. Zde můžeme vidět strmý pád hlavně mezi lety 2010 

a 2013, kdy výskyt tohoto trendu spadl o 37 procentních bodů.  

 

Graf 12 Horse-race journalism podle tématu článku 
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Pokud bychom analyzovali jen na články s hlavním tématem předvolebního výzkumu, 

pak je používání grafického materiálu častější, především se mění poměr grafů 

a ostatního obrazového doprovodu ve prospěch grafů, které v roce 2010 představovaly 

92 % všech obrázků, v roce 2013 dokonce 95 % a v posledním roce 73 %. 

Graf 13 Grafický doprovod (všechny články) (N=154) 

  

 

Graf 14 Grafický doprovod (hlavní téma výzkum) (N=154) 
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4.6. Souhrn výsledků 

VO1: Které metodologické charakteristiky zveřejněného výzkumu byly přítomny 

ve zpravodajství? 

Pouze 56 % zkoumaných článků obsahovalo metodologické údaje, nejčastěji to 

byla agentura, povaha výstupu a zadavatel. 

 

VO2: Do jaké míry jsou prezentované informace v souladu s předpisy SIMAR? 

Žádný z článků neobsahoval všechny z údajů, které jsou dle SIMAR považovány 

za nejdůležitější. 

 

VO3: Jaká je souvislost mezi rozsahem/viditelností článku a množstvím uvedených 

metodologických informací? 

Neexistuje zřejmá souvislost mezi rozsahem článku a množstvím uvedených 

parametrů. 

 

VO4: Jaká je souvislost mezi rozsahem/viditelností článku a množstvím uvedených 

metodologických informací? 

Celkem 11 % článků nějakým způsobem vymezuje spolehlivost výzkumu, 

přičemž pouze v 6 % případů je zmíněna statistická chyba.  

  

VO5: Jaké jsou převažující trendy v práci s výzkumy v české mediální praxi? 

Nejvíce metodologických parametrů bylo uvedeno v roce 2010, od té doby 

pozorujeme sestupnou tendenci. Statistická chyba nebo jiný způsob vymezení 

spolehlivosti výzkumu byly nejčastěji uváděny v roce 2013. Zároveň můžeme pozorovat 

snížení výskytu sportovní žurnalistiky, tzv. horse-race journalism.  

 

4.7. Omezení 

Tato studie je několika způsoby omezena, což je nutné vzít v potaz při interpretaci 

dat či replikování výzkumného postupu. První omezení spočívá v proměnných č. 30 

(upozornění na možnost nespolehlivosti výzkumu) a č. 31 (horse-race journalism). Tyto 
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dvě proměnné mohou mít při kódování poměrně otevřenou interpretaci a vzhledem 

k tomu, že data v této práci byla kódována pouze jednou osobou, nepodléhaly proměnné 

testu reliability, který by tuto otevřenost otestoval. Je tedy nutné spoléhat se na ujištění, 

že data byla kódována dle nejlepšího vědomí a uvážení.  

Dalším omezením je dostupnost archivů. Fyzické archivy Univerzity Karlovy 

a Národní knihovny neobsahovaly všechna média pro roky, které byly předmětem 

výzkumu (např. deníky E15, Aha!, Haló noviny, Metro), proto výzkum nenabízí pohled 

na celé spektrum médií, se kterými přichází čtenář do styku, ale pouze na jeho část. 

Všechny články by bylo možné kódovat z online archivu Newton Mediasearch, některé 

proměnné by ale musely být vynechány. Hlavním problémem je v tomto případě 

nepřítomnost obrázků, a tedy i grafů, o které jsou články o výzkumech doplněny. V těchto 

grafech bývá často vepsáno rovnou několik metodologických údajů, které by pak nebyly 

zakódovány. 

Tato práce se zabývá pouze jedním z aspektů problematiky zveřejňování 

výzkumů v médiích. Vzhledem k předpokládanému vlivu politiků na média by byla 

velmi zajímavá i analýza srovnávající obsah článků a jejich rozdělení podle vlastnictví 

jednotlivých médiích či jejich názorových inklinací. Dalším možným bodem zkoumání 

by bylo, zda všechna média citují výzkumy členských agentur SIMAR nebo i těch, které 

členy nejsou.  
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5. Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl zmapovat mediální prezentaci 

předvolebních výzkumů v České republice. Pracovala s předpokladem, že výzkumy jsou 

v českých denících prezentovány s nedostatečným množstvím údajů o charakteru 

výzkumu, což má vliv na interpretaci z výzkumu plynoucích dat.  

Ve svém teoretickém úvodu práce charakterizuje roli médií v demokratické 

společnosti, kterou je poskytování včasných, úplných, pravdivých a nezkreslených 

informací. Nepostradatelný zdroj informací představují výzkumy veřejného mínění, které 

popisují vývoj a stav společnosti. Zvláštním typem výzkumů veřejného mínění, se 

kterými se můžeme setkat v médiích, jsou výzkumy předvolební, jejichž role ve 

společnosti je často diskutovaným tématem nejen mezi novináři a politiky, ale také 

odborníky ve výzkumu účinků médií.  

Zdali média a v nich zveřejněné předvolební výzkumy ovlivňují veřejné mínění, 

či dokonce politické rozhodování občanů, je diskutováno v teoretické části této práce 

pomocí hlavních teoretických konceptů na tomto poli: nastolování agendy, spirály mlčení 

a bandwagon effect. Empirické studie zkoumající výskyt těchto tendencí v souvislosti 

s předvolebními výzkumy jsou ve svých závěrech nejednoznačné, ale ve většině se 

shodují na tom, že vliv mediálního obsahu existuje, a proto je při jeho přípravě na místě 

vysoká obezřetnost a pečlivost.  

V teoretické části této práce byl také definován předvolební výzkum a některé 

z možností jeho typologie, s důrazem na kritérium záměru zadavatele a typ výstupu. 

Záměr zadavatele je vždy nutné při interpretaci významu výzkumu mít na paměti. Typ 

výstupu (např. stranické preference, volební model) totiž zásadně ovlivňuje hodnoty, 

které výzkum prezentuje. I proto je uvedení povahy výstupu společně s výzkumem 

jednou z proměnných, na kterou se ptá studie v praktické části této práce. 

Jako vodítko, které údaje by měly či mohly být s výzkumy zveřejňovány, jsou 

v této diplomové práci použity standardy profesních asociací SIMAR, ESOMAR 

a AAPOR. Tyto standardy obsahují seznam údajů, o které musí výzkumná agentura 

doplnit každý předvolební výzkum, který je určený ke zveřejnění v médiích. Jedná se jak 
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o vlastnické údaje (např. kdo výzkum udělal či kdo za něj zaplatil), tak údaje o metodě 

sběru dat a jejich zpracování.  

V kontextu volebního klání se teorie zaměřila i na některé z tendencí v prezentaci 

výzkumů v médiích, jako je zjednodušování obsahu zprávy či tzv. horse-race journalism. 

Tyto tendence figurují často v odůvodněních pro nedostatečné dokládání 

metodologických údajů ke článkům prezentujícím výzkum.  

V praktické části byl popsán vlastní výzkum. Nejprve byl vymezen výzkumný 

problém včetně jeho dosavadního studia. Dále byla představena metodologie vlastní 

studie, jejímž cílem bylo odpovědět na pět výzkumných otázek:  

1. Které metodologické charakteristiky zveřejněného výzkumu byly přítomny ve 

zpravodajství? 

2. Do jaké míry jsou prezentované informace v souladu s předpisy SIMAR? 

3. Jaká je souvislost mezi rozsahem/viditelností článku a množstvím uvedených 

metodologických informací? 

4. Zmiňují média spolehlivost výzkumu? 

5. Jaké jsou převažující trendy v práci s výzkumy v české mediální praxi? 

Metodou zkoumání byla kvantitativní obsahová analýza českých tištěných 

deníků, do vzorku byly přitom zahrnuty výtisky v období čtyř měsíců před volbami v 

letech 2010, 2013 a 2017. Po selekci bylo do analýzy zařazeno celkem 154 článků.  

Provedená analýza potvrdila předpoklad, že výzkumy, které jsou v médiích 

prezentovány, nejsou doplněné o množství metodologických údajů. Konkrétně 44 % 

článků neobsahovalo žádný údaj, navíc i když bylo na výzkum v textu odkazováno, 

nebyly o něm podány žádné informace. Články, které obsahovaly alespoň jeden údaj 

o výzkumu, uváděly nejčastěji agenturu, která výzkum provedla (55 %), typ výstupu (31 

%) a zadavatele (18 %).  

Co se týče údajů, které jsou uváděny ve standardech profesních organizací, pak 

žádný článek neobsahoval všechny z definovaných údajů. Je však nutno podotknout, že 

média nemají povinnost tyto údaje zveřejňovat. Uvádění údajů dle Pasportu je 

vyžadováno od výzkumných agentur, které jsou členy asociace, přitom jak s informacemi 

naloží média je již mimo záběr působení SIMAR. I tak ale můžeme tyto údaje brát jako 
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ty s největší výpovědní hodnotou, jelikož jejich uvedení poskytuje čtenáři dostatek 

podkladů pro vytvoření vlastního názoru na legitimitu výzkumu.  

Přímá úměra mezi velikostí článku a počtem zveřejněných údajů nebyla nalezena, 

čímž se nepotvrdil argument novinářské obce o nedostatku prostoru pro uvedení všech 

potřebných údajů. Naopak můžeme sledovat opačnou tendenci a to tu, že u článků 

menšího rozsahu je často uvedeno více údajů, což je způsobeno charakterem těchto zpráv 

– jedná se o stručné aktuality, ve kterých není prostor pro mnoho autorských interpretací 

dat, které jsou proto nahrazeny základními údaji. Je možné polemizovat, zda je pro 

čtenáře srozumitelnější forma prezentace výzkumu spíše formou dat nebo spíše jako 

sekundární interpretace. Nicméně je zřejmé, že média preferují druhou možnost, zatímco 

výzkumníci stojí za Wheelerovým citátem, který říká že „hlavní zdroj chyby není ve 

statistice ale v interpretaci“ (Wheeler, 1976, s. 254). 

V posledních letech je často skloňovaným údajem statistická chyba, občas také 

nazývaná odchylkou. Nicméně výzkum odhalil, že odchylka nepatří mezi často uváděné 

údaje. Uvádí ji totiž jen 6 % analyzovaných článků, dalších 5 % článků vyvrací naprostou 

spolehlivost výzkumu jiným způsobem, např. porovnáním historických výzkumů 

z reálnými výsledky voleb. 89 % článků naopak prezentuje výzkumy jako fakt, bez 

upozornění na jejich limity.  

 Trend vývoje zobrazování všech metodologických údajů je mezi lety 2010 a 2017 

klesající. Výrazně klesla například identifikace typu výstupu výzkumu (např. jestli se 

jedná o stranické preference či volební model). Některé z údajů byly nejvíce 

zveřejňovány v roce 2013 (například statistická chyba, agentura, zadavatel). Rok 2017 

byl ale z pohledu téměř všech údajů podprůměrný, na druhou stranu v tomto roce ale 

klesl i výskyt tendence horse race journalism.  

Tato práce souhlasí se studiemi, které proběhly v České republice v minulosti 

a jejichž společný závěr je k prezentaci předvolebních výzkumů v médiích kritický 

a označuje uvádění metodologických údajů za nedostatečné. I zahraniční studie odhalují 

chyby nejen v malém množství prezentovaných údajů, ale také ve způsobu použití údajů 

uvedených. Častěji pak dochází k dezinterpretaci dat či k vytváření pseudoudálostí ze 

změn vývoje veřejného mínění, které jsou v rámci statistické odchylky (Tryggvason, 

Strömbäck; 2018). Výzkumný problém byl v minulosti zkoumán akademiky v mnoha 
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zemích, mezi nimi v Německu, Izraeli, Austrálii, Spojených státech či v Kanadě, nicméně 

závěry byly podobné jako v České republice – nejčastěji viditelným problémem je 

zjednodušování výzkumů masovými médii, což ve svém důsledku může vést k jejich 

nepochopení. 

 Objevený negativní trend ve zveřejňování metodologických parametrů výzkumů 

v médiích může sloužit jako podklad pro budoucí debatu o dalších krocích ve spolupráci 

výzkumných agentur a médií. Ač SIMAR od médií nijak nevymáhá dodržování svých 

standardů, ESOMAR doporučuje následující: „Pokud klient plánuje výsledky 

výzkumného projektu zveřejnit, výzkumní pracovníci by měli zajistit, aby byli požádáni 

o konzultaci formy a obsahu zveřejnění. Klient i výzkumník mají povinnost zajistit, aby 

zveřejněné výsledky nebyly zavádějící,“ (ICC/ESOMAR, 2016, s. 9). Stále se ale jedná 

pouze o doporučení pro stranu klienta a agentury, které nedává žádnou zodpovědnost 

médiím.  

 Jedním a zároveň nejzazším způsobem jak na média převést zodpovědnost je 

právní vymezení, které by doplňovalo stávající zákaz zveřejňování výzkumů tři dny před 

volbami. Zákaz by mohl být rozšířen na všechny výsledky předvolebních výzkumů, které 

by nebyly doplněny o konkrétní parametry. Tento přístup by sice média mohl motivovat 

ke zveřejňování metodologických parametrů výzkumů, ale pravděpodobně lepším 

řešením by bylo, kdyby motivace nepřicházela ze strany zákona, nýbrž zevnitř samotného 

média. Média mají totiž vlastní etické kodexy a kodexy chování, které by mohly být 

doplněny o podobné standardy, jaké používají výzkumné agentury. Výzkumníci by 

s médii na přípravě takových předpisů měli spolupracovat a pokračovat ve školeních 

o této problematice, do kterých by měla být zahrnuta i motivace, proč je důležité 

o výzkumech psát obezřetně. Poté už by neměl být problém chtít po médiích více 

zodpovědnosti, protože jak tvrdil již před téměř padesáti lety Bogart (1972), veřejné 

neporozumění výzkumům můžeme očekávat tak dlouho, dokud budou média ignorovat 

a zmenšovat jejich technické složitosti.  
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6. Summary 

In modern democratic society, media and its news content is expected to fullfil 

a role as the source of up-to-date, true and unbiased information. One of the commonly 

used sources of information are pre-election polls. The theory of media effects has been 

examining the role of polls in the formation of public opinion for over 80 years and has 

named multiple concepts which describe ways in which media may influence its 

audiences. Among these is the agenda setting (first empirical study conducted by 

McCombs and Shaw, 1972), the spiral of silence (Noelle-Neumann, 1974), and the 

bandwaggon effect. The research of media effects indicates a possible influence on the 

formation of public opinion or even voting behaviour.  

There is a long-lasting discussion between media and research agencies about the 

ways poll data should be used in the media with regard to the theory of media effects. 

Proffesional associations such as AAPOR, ESOMAR and SIMAR in the Czech Republic 

have formulated multiple codes of conduct, publishing requirements and transparency 

initiatives, with which their member organisations must comply. However, there are no 

enforcable requirements for the second party, the media, which is oftenly criticised by 

researchers who supply the data. Subjects of criticism include misinterpretation of data 

and an insufficient explanation of the research’s background.  

Whether the presentation of polls in the media really is insufficient has been 

studied by academics and researchers both in the Czech Republic and abroad with the 

conclusion that could be briefly summarised as visible simplification of data which can 

lead to its misunderstanding. This thesis follows afforementioned studies and by 

quantitative content analysis it examines articles from Czech printed dailies. It researches 

not only the form in which poll data is presented but also the development throughout 

years as it studies three different election periods (2010, 2013, 2107).  

The study confirms the premise of insufficient description of polls by discovering 

that 44% of articles mentioned polls without specifying which poll they are refering to. 

A declining trend has been discovered in terms of the number of methodological 

parameters presented with each poll, which is an issue worth addressing. A recommended 

course of action would be to impose more responsibility on the media by creating an 

enforcable publishing requirements that would include a list of compulsory parameters 
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that have to be part of poll data presentation. Cooperation between researchers and 

journalists is necessary for developing an understanding of the poll data, and should 

therefore be promoted to improve awareness of the technical intricacies of election polls. 
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   0 1 2 3 4 5 

1 Médium Deník, ve kterém se nachází kódovací 

jednotka (článek obsahující informaci o 

předvolebním výzkumu) 

 Lidové noviny Hospodářské 

noviny 

MF Dnes Právo  

2 Datum Datum zveřejnění článku tj. datum 

vydání titulu 

      

3 Velikost článku Rozsah, který kódovací jednotka zabírá 

ve vztahu k velikosti strany deníku 

víc než 

celostr

ana 

celostrana půlstrana čtvrtstrana osmina méně 

než 

osmina 

4 Umístění na titulní straně Je kódovací jednotka umístěna na 

titulní straně deníku? 

ne ano     

5 Téma Je předvolební výzkum téma článku 

nebo je pouze zmíněn v souvislosti s 

volbami? 

 hlavní téma vedlejší téma výzkum není 

téma, pouze 

zmínka v 

souvislosti s 

kandidující 

stranou 

  

6 Grafický doprovod Je součástí kódovací jednotky grafický 

doprovod? Pokud ano, jaký. 

ne ano     

7 Charakter grafického 

doporovodu 

Co je vyobrazeno na grafice?  graf 

znázorňující 

data z 

výzkumu 

politik ilustrační 

obrázek 

obecného 

charakteru 

politik i graf  
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8 Uvedení metodologických 

parametrů 

"ano": kódovací jednotka obsahuje 

vůbec nějaké informace o výzkumu, 

"ne": jen odkazuje na výzkumy obecně, 

např. "Některé průzkumy přisuzují 

koalici jen 7,5 procenta hlasů..." 

ne ano     

9 Agentura, která výzkum 

zpracovala 

Obsahuje kódovací jednotka agentura, 

která výzkum zpracovala? 

ne ano     

10 Zadavatel výzkumu Obsahuje kódovací jednotka zadavatel 

výzkumu? 

ne ano     

11 Jméno výzkumné organizace, 

která výzkum realizovala 

Obsahuje kódovací jednotka jméno 

výzkumné organizace, která výzkum 

realizovala? 

ne ano     

12 Kontakt na realizátora Obsahuje kódovací jednotka kontakt na 

realizátora? 

ne ano     

13 Kdo výzkum platil Obsahuje kódovací jednotka kdo 

výzkum platil? 

ne ano     

14 Datum sběru / dotazovací 

období 

Obsahuje kódovací jednotka datum 

sběru / dotazovací období? 

ne ano     

15 Komentář k událostem, které 

mohly výsledky ovlivnit 

Obsahuje kódovací jednotka komentář 

k událostem, které mohly výsledky 

ovlivnit? 

ne ano     

16 Metoda sběru dat (osobní 

dotazování – CAPI nebo 

PAPI, telefonické, internet) 

Obsahuje kódovací jednotka metoda 

sběru dat (osobní dotazování – CAPI 

nebo PAPI, telefonické, internet)? 

ne ano     

17 Počet tazatelů (u osobního 

dotazování) 

Obsahuje kódovací jednotka počet 

tazatelů (u osobního dotazování)? 

ne ano     

18 Počet respondentů Obsahuje kódovací jednotka počet 

respondentů? 

ne ano     

19 Základní soubor pro výběr Obsahuje kódovací jednotka základní 

soubor pro výběr? 

ne ano     
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20 Na co je výsledek 

reprezentativní (podobné jako 

bod nad - vyřadit?) 

Obsahuje kódovací jednotka na co je 

výsledek reprezentativní? 

ne ano     

21 Způsob výběru respondentů Obsahuje kódovací jednotka způsob 

výběru respondentů? 

ne ano     

22 Velikost dílčích výběrových 

souborů, pokud data obsahují 

závěry platící pouze pro část 

vzorku 

Obsahuje kódovací jednotka velikost 

dílčích výběrových souborů, pokud 

data obsahují závěry platící pouze pro 

část vzorku? 

ne ano     

23 Povaha výstupu Obsahuje kódovací jednotka povaha 

výstupu? 

ne ano     

24 Vážení dat (pokud bylo 

použito) 

Obsahuje kódovací jednotka vážení dat 

(pokud bylo použito)? 

ne ano     

25 Odhad statistické chyby 

výběrového souboru 

Obsahuje kódovací jednotka odhad 

statistické chyby výběrového souboru? 

ne ano     

26 Znění otázek Obsahuje kódovací jednotka znění 

otázek? 

ne ano     

27 Pořadí otázek (dotazník) Obsahuje kódovací jednotka pořadí 

otázek (dotazník)? 

ne ano     

28 Způsob kladení otázek (např. 

s kartou nebo bez karty) 

Obsahuje kódovací jednotka způsob 

kladení otázek (např. s kartou nebo bez 

karty)? 

ne ano     

29 Počet dotazovací bodů Obsahuje kódovací jednotka počet 

dotazovací bodů? 

ne ano     

30 Upozornění na možnost 

nespolehlivosti výzkumu 

Obsahuje kódovací jednotka a jakou 

formou upozornění na možnost 

nespolehlivosti výzkumu? 

ne zmíněna 

statistická 

chyba 

jinak než 

zmíněnou 

statistickou 

chybou 

   

31 Horse-race journalism Vykazuje kódovací jednotka znaky 

horse-race journalism? („xy vede nad“, 

„xz se propadá pod“...) 

ne ano     



 

 


