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Práce se zabývá tématem, které je určitě zajímavé jak pro odbornou, laickou, tak i pro, řekněme, 

„uživatelskou“ veřejnost. Autorka se ve své práci věnuje především popisu a posouzení toho, jak 

v současné době v ČR probíhají předvolební průzkumy, v čem spočívají možná úskalí a nakonec uvádí 

i konkrétní porovnání některých výsledků.  

Za hlavní přínos práce lze považovat to, že je pojata systematicky, je přehledně uspořádána a 

obsahuje informace, které nejsou zcela snadno dostupné (například přehled otázek kladených 

jednotlivými agenturami). Především část 3. Metody předvolebních průzkumů v České republice je 

tak velice zajímavým materiálem shrnujícím způsoby, jakými se agentury s předvolebními průzkumy 

vypořádávají. V tomto smyslu je třeba ocenit, že se autorka nespokojila jen s dostupnými zdroji, ale 

zjišťovala pozadí a detaily metodiky průzkumů v samotných agenturách (výzkumných pracovištích). 

Autorka se správně zabývá i „kritickým místem“ předvolebních průzkumů – přesněji bychom asi měli 

říkat „průzkumu preferencí politických stran“, protože pravidelné průzkumy nemusí být prováděny 

v dohledné době před volbami - a nemusí tedy nutně poskytovat predikci volebních výsledků. 

Autorka zde uvádí komentáře k tomu, kdo a jak výsledky průzkumů využívá. Protože průzkumy vysílají 

mimo jiné signály o aktuálních postojích potenciálních voličů, je do práce přirozeně zařazena i pasáž o 

metodikách, přesnostech odhadů a možných zdrojů chyb. Přehled je celkem postačující (i když se 

nakonec ukazuje, že většina agentur se opírá o kvótní výběr). Uvedená historie používaných metod je 

nicméně zajímavá.   

 Přehled o tom, co dělají v současné době agentury v ČR, je možné považovat za základní studijní 

materiál dané oblasti průzkumu. Je zde uvedeno i zajímavé srovnání výsledků některých 

předvolebních odhadů. Ukazuje se například, že navzdory částečně odlišným metodikám nelze říct, že 

některé výsledky jsou signifikantně lepší v porovnání s ostatními. Stále otevřenou otázkou zřejmě 

zůstává, zda kvalita odhadů skutečně spočívá v důsledných kontrolách a demonstrované 

důvěryhodnosti a nezávislosti agentur, nebo jestli přesnost odhadů přece jen nezávisí víc na podstatě 

zvolených prediktivních modelů.  

Práci hodnotím jako přínosnou a navrhuji známku 1  
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