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ÚVOD 

O výsledcích výzkumů veřejného mínění jsme informování takřka 

denně, deník, který by své čtenáře každý den neseznámil s postoji veřejnosti 

k tomu či onomu tématu, je v českém mediálním prostředí raritou.  

 Existuje skutečně takové množství témat, k nimž je potřeba se 

vyjádřit? K nimž je třeba uveřejňovat výsledky výzkumů veřejného mínění? 

Nejde jen o zneužívání této formy, přinášející zdánlivě objektivní data? Ne 

všechny postoje a názory lze přece jednoduše zredukovat na měřitelná a 

snadno hierarchizovatelná fakta. A zdaleka ne všechna taková data skutečně 

o něčem vypovídají. Neprodukují tedy naše média už jen jakýsi informační 

balast? Cosi, co se sice tváří jako zcela objektivní a pravdivé, ale co ve 

skutečnosti nemá žádnou informační hodnotu, co nám, jak říká 

Bělohradský, nepomáhá k výrobě map teritorií, v nichž se pohybujeme, ale 

co se spíše bezúčelně valí veřejným prostorem a znesnadňuje orientaci 

v našem teritoriu, ve společnosti, ve světě, v němž žijeme?1  

 „Veřejné mínění se proměňuje na sady měřitelných odpovědí na 

banální otázky.“2 Nemají nás výsledky takových výzkumů jen bavit, nemají 

odvést naši pozornost od podstatných společenských témat?  

 Tyto otázky se pokusíme zodpovědět na následujících stranách. 

Naším cílem bude zjistit, zda výzkumy veřejného mínění nejsou 

zneužívány, zda jejich výsledky mají skutečnou informační hodnotu, či jestli 

jsou spíše využívány (tak jako některé zprávy) pro pobavení, případně 

zdůraznění tématu, které zdaleka není tak závažné, jak je prezentováno, 

zkrátka zda výzkumy veřejného mínění podléhají jevu zvanému 

infotainment.     

 

 
 

 

                                                 
1 Srov. Hvížďala, K. (2003). Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán, J. Jiskrová – Máj, s. 12. 
2 Tamtéž, s. 12. 
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1 VEŘEJNOST A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ 
  
1.1 VEŘEJNOST 
 

Pojem veřejnost je obecně chápán jako synonymní k pojmu lidé, 

občané. Z úst politiků běžně slyšíme vyjádření typu, to naši veřejnost 

nezajímá, česká veřejnost je situací znechucena apod., kde slovo veřejnost je 

zaměnitelné se slovem lidé, občané.  

 V rámci sociologie je pojem veřejnost vymezován pomocí různých 

kritérií a jeho výkladů je mnoho. V zásadě lze rozlišit tři úhly pohledu, tři 

vysvětlení. Jednak je to veřejnost jako veřejná sféra, vymezená v protikladu 

ke sféře soukromé. Ve srovnání s ní je veřejná sféra, resp. to, co se v ní děje, 

tzv. na očích, jde o záležitosti týkající se všech. Veřejná sféra je tak 

prostorem pro veřejnou diskusi. Za druhé se pojem veřejnost používá ve 

smyslu „dát na veřejnost“, čili zveřejnit, zpřístupnit všem, odkrýt výsledek 

jednání nebo rozhodování, a tak umožnit jeho kritické zhodnocení nebo 

kontrolu. Třetí vysvětlení nahlíží veřejnost jako rozsáhlou, široce 

rozptýlenou skupinu lidí, která se formuje kolem nějakého tématu veřejného 

života, skládá se převážně z lépe informované části obyvatelstva, chce 

především prosazovat nějaký zájem či názor a dosáhnout politické změny. 

Taková skupina lidí je pak jedním z konstituujících prvků demokratické 

politiky.3 

 Odhlédneme-li od veřejnosti, jak se formovala v období antiky 

(neboť i zde už existuje veřejný život, řec. bios politicos, odehrávající se 

během rozhovorů na agorách - tržištích a jiných místech sdružování, ale i ve 

společném konání4), a zaměříme-li se na vývoj moderní veřejnosti, lze vidět 

proměny v jejím složení. V 17. – 18. stol. veřejnost tvořili především 

měšťané a obchodníci, tedy svobodní a plnoprávní obyvatelé měst, kteří 

začali v oblasti hospodářské a sociální prosazovat protifeudální principy. 

Ještě v průběhu 18. stol. se základním prvkem ovlivňujícím strukturu 

veřejnosti stává trh, a slovo tak dostávají především lidé majetní. Sdružují se 

                                                 
3 Srov. McQuail, D. (2002). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s. 60. 
4 Srov. Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, s. 57. 
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v klubech, salonech, kavárnách a nástrojem, s jehož pomocí mohou 

prosazovat své požadavky, je tisk. V Anglii, kde se politicky činná veřejnost 

utváří nejdříve, byly kavárny už ve 2. pol. 17. st. považovány za „ohniska 

politického neklidu“5. Podobně nebezpečný byl (navzdory různým 

omezováním ze strany parlamentu) tisk, neboť předběžná cenzura byla 

v Anglii zrušena už v roce 1695. To umožnilo, aby „rozvažování proniklo 

do tisku a aby se rozvinulo v nástroj, s jehož pomocí mohou být politická 

rozhodnutí přijímána před novým fórem publika“6. Kritika rozhodnutí krále 

a parlamentu, reprezentovaná zpočátku především časopisem Craftsman, 

nakonec skutečně vede ke změně veřejné moci a tzv. „rozvažující publikum 

přebírá funkce politické kontroly“7.  

V 19. stol. začíná být veřejnost tvořena především vzdělanci, ale také 

továrníky, bankéři a úředníky. S rozšiřováním volebního práva se veřejnost 

rozšiřuje i o dělníky a v souvislosti s postupujícím emancipačním hnutím 

také o ženy.8  

 Ve 20. stol. se pak veřejnost skládá z velkého množství jednotlivců, 

kteří hájí své soukromé zájmy, resp. utváří se kolem různých témat 

společných určité skupině lidí, kteří bojují za svoje zájmy skupinové, a 

částečně tak ztrácí svůj původní smysl, jímž bylo vytvářet sféru pro kritické 

diskuse týkající se správy věcí veřejných.  

 Je tedy zřejmé, že „veřejnost jako společenská elita složená ze 

svobodných, vzdělaných a angažovaných občanů se postupně mění v (…) 

pluralitní veřejnosti, které jsou mnohdy dokonce synonymem pro veškeré 

obyvatelstvo“9. V souvislosti se sebeurčováním dalších a dalších 

společenských skupin, národnostních menšin apod. přitom proces početního 

rozšiřování veřejnosti a jejího rozrůznění neustále postupuje. Kolem témat 

přesahujících hranice jednotlivých států (například témat týkajících se 

Evropské unie) se utváří také veřejnosti nadnárodní či mezinárodní.  

                                                 
5 Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, s. 127. 
6 Tamtéž, s. 126. 
7 Tamtéž, s. 131. 
8 Reifová, I. (ed.), (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 308. 
9 Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů mínění. In 
Lebeda, T., Rendlová, E., (2002). Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a 
praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 9. 
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Významným znakem současné veřejnosti je její depolitizace. K ní 

dochází zejména působením masových médií, jejichž podoba je v současné 

době silně ovlivněna procesy homogenizace a komercionalizace, což 

způsobuje, že příjemci jejich obsahů si nedokáží na základě získaných 

informací vytvořit vlastní racionálně kritický úsudek.10  

My se v naší práci pokusíme zjistit, zda výzkumy veřejného mínění tak, 

jak jsou zveřejňovány v českých denících, spíše přispívají k utváření 

racionálně kritického úsudku čtenářů, nebo naopak, zasaženy některými 

negativními jevy jako např. infotainment, jeho vytvoření spíše brání. 

 

 
1.2 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ  

1. 2. 1 Vysvětlení pojmu  

 Stejně problematické jako vymezení pojmu veřejnost je definování 

pojmu veřejné mínění. Běžně se jím rozumí „vše od projevených názorů lidí 

až po jejich chování. Nerozlišuje se mínění od postojů a nálad, veřejnost od 

mas, publika, davu“11. Čili v lidovém pojetí není přesně vymezeno ani slovo 

veřejné, ani mínění. Jako veřejné mínění je označováno jednoduše mínění či 

názory obyvatel. 

 Nahlédneme-li veřejné mínění ze sociologického hlediska, zjistíme, 

že ani tady nepanuje jednotný názor a že existuje celá řada koncepcí. Ty 

pochopitelně nepracují s pojmem veřejné mínění izolovaně, ale v souvislosti 

s pojmem veřejnost, proto se v následujících odstavcích ještě vrátíme i 

k definicím veřejnosti. Shrnout, byť jen stručně, všechny teorie veřejného 

mínění, není v této práci možné, ani by to nebylo účelné. Uveďme tedy 

alespoň ty nejvýznamnější myšlenkové proudy. K nim patří chicagská 

sociologická škola, americký pragmatismus a teorie společnosti Ferdinanda 

Tönniese.  

Zástupci chicagské sociologické školy vymezují veřejnost ve 

srovnání s masou a davem. R. E. Park, jeden z nejvýznamnějších 

                                                 
10 Srov. Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů 
mínění. In Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). Výzkumy veřejného mínění – teoretické 
souvislosti a praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 11. 
11 Vacek, L. (1997). Čtení o veřejném mínění. Praha: Orego, s. 12. 
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představitelů této školy, chápe veřejnost jako „volně organizovanou skupinu 

(…), jejíž podstatou, na rozdíl od davu, je kritické rozvažování“12. Park říká, 

že „chování veřejnosti, které je vyjádřeno veřejným míněním, je výsledkem 

diskuse mezi jednotlivci, kteří zastávají rozdílná stanoviska. Základem 

diskuse jsou předložená fakta.“13 Herbert Blumer „vymezuje veřejnost 

v protikladu k mase. Veřejnost chápe jako základní a spontánní seskupení, 

které a) vzniká v reakci na problém, b) je rozděleno v názorech, c) angažuje 

se v diskusi nad problémem“14. V souvislosti s tím Blumer rozlišuje mezi 

veřejným a masovým míněním a varuje před rostoucím vlivem médií, 

především upozorňuje na možné působení médií při utváření názorů těch, 

kterých se daná problematika přímo netýká. 

Teorie amerického pragmatismu vychází mimo jiné z přesvědčení, 

že „každý jedinec je vybaven dostatečnou inteligencí k tomu, aby se při 

uspokojování svých zájmů mohl angažovat také v politických 

záležitostech“15. John Dewey, přední představitel amerického pragmatismu, 

chápe veřejnost jako politický stát, který funguje ve spojení s politickou 

mocí, neboť veřejnost chce, zjednodušeně řečeno, ovlivňovat to, co se jí 

týká. Pragmatisté si uvědomovali význam vědy i médií. Média, zejména 

díky své vzdělávací funkci, podle nich mohou hrát pozitivní roli při 

nastolení demokracie, která, jak se pragmatisté domnívali, upadá, zároveň 

ale „představují riziko zkreslení a vytváření falešných obrazů skutečnosti“16.  

Ferdinand Tönnies je autorem „obecné sociologické teorie, založené 

na vymezení dvou modelů společenského uspořádání – Gemeinschaft 

(pospolitost, komunita) a Gesellschaft (společnost)“17. Rozdíly mezi těmito 

                                                 
12 Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů mínění. In 
Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a 
praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 12. 
13 Park, R. E. [1904] 1972. The Crowd and the Public. Edited by H. Elsner Jr. Chicago: 
University of Chicago Press, s. 57. Citováno podle Rendlová, E. Teoretické pojetí 
veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů mínění. In Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). 
Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a praktická aplikace. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, s. 12. 
14 Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů mínění. In 
Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a 
praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 12. 
15 Tamtéž, s. 13. 
16 Tamtéž, s. 13. 
17 Tamtéž, s. 14. 
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ideálními typy pak „odpovídají rozdílům mezi Wesenwille (přirozenou, 

organickou vůlí) a Kürwille (reflexivní nebo arbitrární). (…) Mínění 

veřejnosti je jednou ze základních forem společenské vůle, (…) je 

výsledkem poznání a je tvořeno jako racionální úsudek.“18 V díle Kritik der 

öffentlichen Meinung (1922) pak Tönnies vymezil tři formy veřejného 

mínění, a to „zveřejněné mínění (öffentliche Meinung), které reprezentuje 

veřejně vyjádřené názory jednotlivců směřované k příjemcům, veřejné 

mínění (eine öffentliche Meinung), které vzniká, jestliže se zveřejněné 

mínění stává většinovým názorem, a mínění veřejnosti (die öffentliche 

Meinung) – (…) čistě teoretický koncept, pravé vyjádření mínění veřejnosti 

v přísném slova smyslu, jako formy společenské vůle“19. V souvislosti 

s utvářením veřejného mínění zdůrazňoval Tönnies význam tisku, který 

„považoval vedle parlamentu za nejdůležitější orgán mínění veřejnosti, ale 

byl si vědom, že tisk daleko častěji působí jako nástroj ovlivňování než 

vyjadřování mínění“20.  

Vedle těchto konceptů existuje řada dalších hledisek, která lze při 

charakterizování pojmu veřejné mínění uplatnit. Jedním z nich je např. 

otázka délky trvání jevu označovaného jako veřejné mínění. Existovalo 

v různých podobách už v době předmoderní, jak tvrdí tzv. primordialisté 

(např. James Bryce či Wilhelm Bauer), nebo je výskyt veřejného mínění 

podmíněn existencí literárních a filozofických veřejností a přeměnou 

soukromých rozmluv v rozmluvy vedené v kavárnách nebo na stránkách 

novin, jak se domnívají modernisté (Gabriel Tarde, Jürgen Habermas)?21 

Dalším aspektem je vztah veřejného mínění a mínění jednotlivců. 

Zastánci realistického přístupu říkají, že veřejné mínění je svébytný 

fenomén, který není zcela převoditelný na mínění jednotlivců, 

nominalistický přístup naopak chápe veřejné mínění jako pouhý název 

                                                 
18 Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů mínění. In 
Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a 
praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 15. 
19 Tamtéž, s. 15. 
20 Tamtéž, s. 16. 
21 Srov. Šubrt, J. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe. In Kunštát, D. (ed.), 
(2006). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR, s. 15-16. 
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(nomen - jméno) něčeho, co nějakým způsobem třídí konkrétní názory 

jedinců, které na rozdíl od veřejného mínění reálně existují.22      

Shoda mezi sociology není také v otázce, zda veřejné mínění je 

sjednocené, převažující mínění společnosti, nebo zda se jedná o mnoho 

různých názorů mnoha různých veřejností. První z těchto dvou stanovisek je 

nazýváno jako monistické, druhé jako pluralistické. Jejich určitým 

propojením je teorie spirály mlčení německé badatelky Elisabeth Noelle-

Neumannové, podle níž na počátku utváření veřejného mínění existuje 

názorová pestrost. Některé názory však nejsou veřejně vyslovovány a lidé, 

kteří je zastávají, tak, obrazně řečeno, ztrácí pevnou půdu pod nohama, vidí, 

že jejich názor není veřejně oceňován, že je nevhodné ho vyslovovat, že se 

nesetkává s pochopením apod., a raději o něm mlčí. Tím se spirála mlčení 

roztáčí. Jak slábne síla názoru, o němž se mlčí, roste síla názoru 

vyslovovaného, který tak zcela převládne.23  

Je tedy zřejmé, že veřejné mínění lze vidět v různých kontextech a 

popisovat ho z celé řady pohledů, nicméně v souvislosti s výzkumy je to 

především, jak říká J. D. Peters, „měřitelná kvantita, která může být 

zaznamenána průzkumem“24.  

 

1. 2. 2 Prostředky utvářející veřejné mínění 

Na základě čeho se vlastně veřejné mínění formuje? V pohledu na 

tuto otázku došlo pochopitelně k vývoji souvisejícímu se změnami v 

chápání pojmu veřejnost, resp. veřejnosti a veřejné mínění. Asi nejčastěji se 

však objevuje názor, že veřejné mínění pramení z veřejné, resp. kritické 

diskuse, tedy že je výsledkem jisté aktivity veřejnosti směřující k dosažení 

určité shody.  

                                                 
22 Srov. Šubrt, J. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe. In Kunštát, D. (ed.), 
(2006). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR, s. 17. 
23 Srov. Tamtéž, s. 18-20. 
24 Peters, J. D. 1995. Historical Tensions in the Concept of Public Opinion. In Public 
Opinion and the Communication of Consent, edited by T. L., Glasser and C. T. Salmon,    
3-32. New York: Guilford, s. 14. Citováno podle Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, 
veřejného mínění a role výzkumů mínění. In Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). Výzkumy 
veřejného mínění – teoretické souvislosti a praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR, s. 17. 



Bakalářská práce               Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění  

10 
 

Kdo nebo co však ovlivňuje kritickou diskusi? Z čeho vycházejí její 

účastníci? Odkud čerpají informace, na jejichž základě pak formují své 

postoje vůči daným tématům? V první řadě bychom jako zdroj vědění měli 

zmínit zkušenosti jednotlivců. Ty společně s hodnotami, které jsou sdíleny v 

rodině, v níž jedinec vyrůstá, s působením prostředí a dalšími vlivy vytvářejí 

názory jednotlivců, které pak mohou vstupovat do veřejné diskuse. Pokud 

ale diskutovaná problematika přesahuje naše zkušenosti, je potřeba 

k utvoření názoru jiný zdroj informací, přičemž množství oněch témat či 

událostí, s nimiž nemáme a nemůžeme mít přímou zkušenost a jež jsou nám 

pouze zprostředkována, v moderním světě stále roste.   

Jsou pak tedy média tím, co utváří veřejné mínění? Tento pohled 

převažoval na přelomu 19. a 20. století. Mělo se za to, že právě média mají 

zásadní roli v procesu tvorby názorů občanů, potažmo při vytváření 

veřejného mínění a také významně ovlivňují politické chování obyvatel. 

Tento názor byl pak ještě posílen v meziválečném období, kdy média byla 

významným nástrojem propagandy a jako taková byla vnímána jako téměř 

neomezený prostředek schopný vnutit občanům třeba i nový politický 

systém. I představitelé tzv. frankfurtské školy, známí svojí kritikou 

kulturního průmyslu kapitalistické společnosti, viděli média jako nástroj 

manipulace, jímž však disponují v kapitalistickém systému jen ti nejsilnější, 

kteří jejich prostřednictvím vnucují občanům konzumní způsob života. 

Masová média tak byla vnímána jako všemocná při prosazování určitého 

společenského systému.25  

Přibližně od čtyřicátých (někde se hovoří už o třicátých) do 

šedesátých let 20. století se však zejména ve Spojených státech začaly 

provádět výzkumy, které tuto absolutní moc médií při utváření veřejného 

mínění nepotvrdily. Upozornily na vliv sociálního prostředí, kultury, 

individuality jedince a řady dalších faktorů ovlivňujících chování a 

rozhodování lidí. Na základě empirických výzkumů byly vypracovány 

jednoduché modely komunikace, které už braly v potaz výše zmíněné 

faktory. Vznikl tzv. dvoustupňový model komunikace, podle něhož 

                                                 
25 Srov. Říchová, B. (2007). Úvod do současné politologie. Praha: Portál, s. 164 – 165. 
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informace neproudí přímo k jednotlivcům, ale nejprve k tzv. názorovým 

vůdcům (opinion leaders) a teprve od nich se dostává k dalším, méně 

aktivním členům společnosti. Na základě výzkumu předvolebního chování 

amerických voličů v roce 1940 tuto myšlenku ve své publikaci The People´s 

Choice (Volba lidu) z r. 1947 poprvé zformulovali Paul Felix Lazarsfeld, 

Bernard Berelson a Hazel Gaudetová. Také další výzkumy potvrdily, že 

přímo médii je ovlivněna jen část voličů a že daleko významnější vliv mají 

názoroví vůdci skupiny, mezilidské vztahy apod.26 

Médiím tak začala být připisována spíše omezená moc na 

rozhodování jedinců, je formulována teorie omezených účinků médií, která 

je pak uceleně vyložena v knize Josepha T. Klappera Effects of Mass 

Communication (Účinky masové komunikace). Klapper analyzoval studie 

účinků médií od dvacátých do padesátých let a dospěl k závěru, že jejich 

výsledky byly často velmi zobecněny, a požadoval, aby se vždy sledovaly 

konkrétní faktory, působící na jednotlivce. Klapper je také autorem tzv. 

teorie posilování (reinforcement theory), podle níž média v důsledku svého 

převážně konzervativního založení především působí na posilování 

stávajícího společenského řádu.27  

Sedmdesátá léta znovu přinesla, ovšem v poněkud změněné podobě, 

představu o médiích spíše mocných. Zájem vědců se v tomto období ubíral 

především k dlouhodobému a nepřímému vlivu médií, přičemž výzkumy, 

které se jím zabývaly, byly ovlivněny zkoumáním procesů socializace a 

vlivu médií při včleňování jedince do společnosti.28 Do této doby patří 

například tzv. spirála mlčení německé badatelky Elizabeth Noelle-

Neumannové (viz výše) nebo první studie nastolování agendy (agenda-

setting) z r. 1972 autorů Maxwella E. McCombse a Donalda L. Shawa (The 

agenda-setting function of the mass media), v níž bylo prokázáno, že 

důležitými tématy veřejné agendy se stávají ta témata, která nastoluje 

agenda mediální. Jakkoliv koncept nastolování agendy souvisí zejména se 

zpravodajstvím, nesmíme v souvislosti s ním opomenout náš předmět 

                                                 
26 Srov. Říchová, B. (2007). Úvod do současné politologie. Praha: Portál, s. 165. 
27 Srov. Jirák, J., Köpplová, B. (2007). Média a společnost. Praha: Portál, s. 162 – 163. 
28 Srov. Tamtéž, s. 163. 
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zájmu, neboť zveřejňování výzkumů veřejného mínění, anket a vůbec 

různých postojů veřejnosti je také zvláštním druhem nastolování agendy.  

Od osmdesátých let 20. stol. hovoříme o „zmírňovaných účincích“29 

médií. Médiím se sice připisuje velký vliv na jedince či publikum, zároveň 

se však publiku přiznává poměrně velká míra aktivity v přístupu 

k mediovaným sdělením. Nejvýznamnějším představitelem tohoto proudu je 

Stuart Hall se svojí teorií kódování a dekódování z roku 1980 (Encoding 

and Decoding), podle níž příjemce sdělení může toto sdělení dekódovat 

jinak, než bylo zakódováno tím, kdo je vysílá, neboli že význam do sdělení 

vložený nemusí odpovídat významu, který příjemce ze sdělení vyjme.  

Je také potřeba připomenout, že v současné době se mediální sféra 

vyznačuje několika významnými aspekty, které pro utváření veřejného 

mínění nejsou nikterak příznivé. Především je to mohutný nárůst mediální 

nabídky, provázený však její homogenizací a internacionalizací. Neustále 

také dochází k posilování ekonomického a společenského vlivu médií a 

v neposlední řadě je častým jevem pronikáním prvků zábavy do 

zpravodajství.30 Všechny tyto jevy ovlivňují podobu médií, a tedy i obsah a 

podobu informací, jichž jsou pro veřejnost zdrojem.     

 

1. 2. 3 Funkce veřejného mínění   

 Soudě podle zájmu, který byl a je veřejnému mínění věnován, je jeho 

společenský význam nezanedbatelný. Proč a v jakém smyslu?  Jakou funkci 

či roli hraje veřejné mínění ve společnosti?  

Dva zásadní názory na toto téma byly zformulovány už v antice. 

Podle Aristotela úsudek veřejnosti slouží jako kontrola politické moci. 

Občané jsou podle něj schopni vytvořit si nezávislý úsudek a mají se 

vyjadřovat k dění ve společnosti. Opačný přístup reprezentuje Platon. 

V jeho pojetí občané do vlády elity (filozofů a odborníků) nemají zasahovat, 

protože jejich společenská situace jim neumožňuje pochopit podstatu 

společenských problémů.31  

                                                 
29 Jirák, J., Köpplová, B. (2007). Média a společnost. Praha: Portál, s. 167. 
30 Srov. Tamtéž, s. 167 – 168. 
31 Srov. Reifová, I. (ed.), (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 145. 
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Tyto dvě názorové pozice se během vývoje teorií veřejného mínění 

nevyskytly naposledy. Připomeňme ještě jednou například americký 

pragmatismus, přisuzující jednotlivcům „schopnost vytvářet kritické soudy 

založené na znalosti posuzovaných faktů“ 32 a podílet se tak na vzniku, takto 

racionálně utvářeného, veřejného mínění a naproti tomu kritiku tohoto 

konceptu Walterem Lippmannem, který „upozorňoval na silný podíl 

náhodných zkušeností a předsudků v myšlení lidí, na jejich omezenou 

schopnost i nedostatečný zájem získat spolehlivé informace o posuzovaných 

faktech“33.  

Současnosti bližší se zdá být pojetí, které roli veřejného mínění a 

jeho vliv na politiku spíše zdůrazňuje. Občané jsou neustále vyzýváni, aby 

vyjádřili svůj názor na tu či onu věc. Jsou nabádáni k účasti na veřejném 

životě a fungování státu a káráni za pasivitu a lhostejnost. Nejhlasitější 

výzvy k aktivnímu postoji pochopitelně slyší v období předvolebním. (Po 

volbách jako by toto volání vždy utichlo a začínala se ozývat spíše vyjádření 

nesoucí se v platonském duchu a kritizující veřejnost jako věci zcela 

neznalou.)  

Kontrola politické moci ale jistě bude jednou z nejvýznamnějších 

funkcí veřejnosti a veřejného mínění. Habermas uvádí, že počátkem 19. stol. 

píše v Anglii Jeremy Bentham, že „vykonávání politické moci na jedné 

straně vyžaduje permanentní kontrolu ze strany veřejného mínění, protože je 

vystaveno ‚mnoha pokušením‘.  Tím, že jsou jednání parlamentu veřejná, je 

zajištěn ‚vrchní dohled publika‘, jehož schopnost kritizovat je pokládána za 

danou.“34 Nicméně otázka toho, do jaké míry jsou běžní občané 

kompetentní rozhodovat o závažných společenských otázkách, zůstává 

dodnes nezodpovězená.35 

                                                 
32 Rendlová, E. Teoretické pojetí veřejnosti, veřejného mínění a role výzkumů mínění. In 
Lebeda, T., Rendlová, E. (2002). Výzkumy veřejného mínění – teoretické souvislosti a 
praktická aplikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 14. 
33 Tamtéž, s. 14. 
34 Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, s. 179. Spojení 
zde uvedená v jednoduchých uvozovkách cituje Habermas z německého překladu 
Benthamova spisu Taktik oder Theorie des Geschäftsganges in deliberierenden 
Volksständeversammlungen. Erlangen 1817. 
35 Srov. Reifová, I. (ed.), (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 146.  
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Problematickým momentem ve věci kontroly politické moci je totiž 

„ovlivnitelnost veřejného mínění, zejména emocionálními a iracionálními 

argumenty“36. S tím souvisí také otázka kvality informačních zdrojů, jakých 

veřejnost pro formulování svých postojů využívá. Vzhledem k jevům, 

jakými jsou pronikání zábavných prvků do zpravodajství a homogenizace 

mediální nabídky, nemusí být vždy snadné získat žádoucí informace, neboť 

to, co určité publikum může zajímat, není dostatečně atraktivní pro média, a 

to většinou pro všechna, nezávisle na jejich druhu.  

Také „ovládání veřejného mínění elitou v kontextu spíše 

spotřebitelského, diváckého charakteru veřejnosti“37 vzbuzuje jisté 

pochybnosti ve vztahu k účinnosti působení veřejného mínění.  

Připočteme-li k tomu ještě skutečnost, že menšinové názory nebývají 

ve veřejnosti dostatečně slyšet (viz výše spirála mlčení), dospějeme k tomu, 

že problematických aspektů fungování veřejného mínění jakožto kontroly 

politické moci není málo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 Reifová, I. (ed.), (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 146. 
37 Tamtéž, s. 146. 
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2 VÝZKUMY VE ŘEJNÉHO MÍN ĚNÍ 

 

2. 1 STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMŮ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 

Ať už vládne v teoretickém přístupu k veřejnému mínění jakákoliv 

názorová mnohost a protikladnost, na půdě praktické už tomu zdaleka tak 

není. Zde je veřejné mínění jednoduše „to, co zkoumají výzkumy veřejného 

mínění“38. Toto „operacionální“ pojetí nepotřebuje mít definován ani pojem 

veřejnost, ani veřejné mínění39.  

 Výzkum mínění veřejnosti pochopitelně prošel jistým vývojem. Za 

předchůdce dnešních výzkumných metod je například považován tzv. 

ostrakismus, používaný ve starověkém Řecku. Jednalo se o hlasování, při 

němž občané pomocí hliněných střepů vyjadřovali svůj názor na to, zda 

někdo má být vypovězen ze společnosti. Také policejní orgány se zajímaly 

o mínění veřejnosti a prováděly různá šetření, v 19. stol. se např. objevují 

novinová anketní šetření apod. 

 Výzkumy mínění, jaké známe dnes, se začaly uplatňovat od 30. let 

20. stol. Byly už založené na metodě použité poprvé Američanem Georgem 

Gallupem (1901 – 1984), zakladatelem vědecké metodologie výzkumů 

veřejného mínění. Šlo o empirické kvantitativní výzkumy zaměřené na 

zkoumání jednotlivců, tedy pojímající veřejné mínění jako „souhrn 

individuálních názorů“40. Gallup klade důraz na dva aspekty. Prvním je 

technika interview – standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele 

s dotázaným, kdy tazatel pokládá dotazovanému jednotlivé otázky a 

obvykle i možnosti odpovědí, z nichž pak dotazovaný jednu zvolí. Druhým 

důležitým prvkem této metody je výběr reprezentativního statistického 

vzorku respondentů. Gallup považoval uplatnění statistických výběrových 

postupů za velice významné, neboť je chápal jako záruku vědeckosti a 

objektivity, a tedy také spolehlivosti získaných výsledků.  

                                                 
38 Šubrt, J. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe. In Kunštát, D. (ed.), (2006). 
České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 
s. 20. 
39 Srov. Tamtéž, s. 20. 
40 Reifová, I. (ed.), (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 145. 
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Kvantitativní metody jsou dodnes nejpoužívanějšími metodami 

výzkumů veřejného mínění, přičemž asi nejspolehlivější, ovšem časově i 

finančně náročnou metodou výběru respondentů je náhodný 

pravděpodobnostní výběr. Při kvantitativních metodách šetření se využívají 

různé techniky dotazování, ať už jde o klasické dotazování pomocí 

papírových dotazníků, tak například o CAPI (Computer Assisted Personal 

Interview), při kterém se používá počítač se speciálním softwarem, CATI 

(Computer Assisted Telephone Interview) neboli telefonické dotazování 

s využitím počítače či CAWI (Computer Aided Web Interview), kdy je ke 

sběru dat využíván internet. 

Gallupovské pojetí výzkumů však samozřejmě není bezproblémové. 

Použitá technika dotazování nemusí být vždycky pro danou problematiku 

vhodná. Otázky mohou být nevhodně zformulované, v důsledku čehož např. 

nepostihnou jádro problému. Kromě toho bývá škála možných odpovědí 

omezená, a tak dotazovaný zvolí prostě takovou variantu, která je mu 

nejbližší, ačkoliv jeho názor zcela nepostihuje. Dotazovaný dokonce vybere 

odpověď i na otázku, o níž dosud nikdy nepřemýšlel a na níž si nemohl 

utvořit názor. I takové výsledky jsou pak prezentovány jako mínění 

veřejnosti, třebaže jde o téma, které svými otázkami nastolil výzkumník a 

k němuž velká část veřejnosti, resp. vzorku respondentů do té doby žádný 

postoj nezaujímala. Paradoxně tak může veřejné mínění být do značné míry 

utvářeno prostřednictvím výzkumníka, ačkoliv obecně platí, že veřejné 

mínění je na výzkumníkovi nezávislé.41  

 Mnozí sociologové proto kvantitativní metody odmítají a přiklánějí 

se k výzkumům kvalitativním. Jedná se nejčastěji o tzv. focus groups 

discussions neboli skupinové diskuze, jejichž cílem je při navození určité 

sociální situace odkrýt postoje a názory diskutujících, které by kvantitativně 

byly obtížně zjistitelné. Takové diskuze bývají často doprovázeny tzv. 

efektem sněhové koule, kdy diskutující komentují odpovědi ostatních. Do 

kvalitativních metod patří také hloubkové rozhovory (indepth interviews), 

                                                 
41 Srov. Šubrt, J. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe. In Kunštát, D. (ed.), 
(2006). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR, s. 21.       
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tedy nikoliv skupinová, ale individuální dotazování, umožňující zjistit 

názory jednotlivých respondentů tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému 

ovlivnění, jak se to děje například během skupinové diskuze. Je zřejmé, že 

obě jmenované metody kladou vysoké nároky na osobu tazatele. Tou je 

obvykle odborník z oboru psychologie nebo sociologie. Kvalitativní 

výzkum je však možno provádět nejen formou dotazování, ale také 

například tzv. etnografickými metodami, tedy pozorováním, při němž se 

respondent nachází v prostředí jemu přirozeném a věnuje se činnostem, 

které běžně, pravidelně vykonává (např. nakupování, domácí práce, 

prohlížení internetových stránek apod.). 

Nemusíme jistě pochybovat o významu metodologie pro výzkumy 

veřejného mínění, o tom, že výzkumné metody významně ovlivňují to, jaké 

výsledky získáme. V této práci nás však více zajímá, jak výzkumy 

veřejného mínění a jejich prezentace působí na veřejnost a jak ji zpětně 

ovlivňují. Tento jev se pokusíme podrobněji zpracovat v kapitole 2. 3 Vliv 

výzkumů veřejného mínění na veřejnost.     

 
 
2. 2 ZADAVATELÉ VÝZKUMŮ A VÝZKUMNÉ AGENTURY 

 Kdo jsou vlastně ti, kteří chtějí znát veřejné mínění, a kdo toto 

mínění pak zjišťuje? Mezi nejčastější zadavatele výzkumů patří politické 

strany. Je celkem logické, že mít před důležitým rozhodnutím zjištěno, jaký 

panuje ve veřejnosti postoj k určitému politickému tématu, je výhodné. 

Ostatně po krajských volbách na podzim 2008 byly tomuto tématu 

věnovány články v Hospodářských novinách ze dne 9. 12. 2008, nazvané 

ODS nezná své voliče, prodává jim, co nechtějí a ČSSD věděla o svém 

vítězství skoro vše. Už před volbami. Jako jedna z hlavních příčin úspěchu 

ČSSD je zde uvedena právě znalost toho, co si občané myslí a co chtějí. 

Zdrojem takové informovanosti mohou být právě výzkumy veřejného 

mínění prováděné například, jako tomu bylo v tomto případě, agenturou 

STEM.  

Pro nevládní politickou stranu může mít pozitivní vliv také zadání 

výzkumu veřejného mínění v době, kdy např. koaliční strana čelí mohutné 
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kritice. Dá se totiž očekávat, že zadávající strana ve výzkumu uspěje a pak 

si možná ještě díky jeho zveřejnění připíše další plusové body. To, že 

častými zadavateli výzkumů jsou politické strany, je tedy dáno tím, že 

získaných výsledků lze výhodně využít v politickém boji, a zároveň to 

souvisí s vědomím politiků, že veřejnost vykonává jistou kontrolu 

politického dění. Výzkumy tak mohou mít funkci zpětné vazby ve vztahu k 

určitému politickému kroku.  

 Jak ale upozorňuje E. Jungová ve své stati věnované mediální 

prezentaci výzkumů veřejného mínění v předvolebním období42, zdaleka ne 

všichni politici (i novináři) dokáží výzkumy správně interpretovat. Jungová 

připomíná, že výzkumy sice vypovídají o názorech, postojích, chování a 

jednání, ale ukazují spíše jistý trend, který nelze vykládat jako přesný údaj, 

protože ani za pomoci těch nejpřesnějších metod zkrátka skutečné chování z 

výzkumů poznat nedokážeme. Autorka také poukazuje na rozdíl ve způsobu 

měření v případě voleb a výzkumů mínění. Zatímco volby poskytují přesný 

číselný údaj, výzkumy přinášejí pouze pravděpodobnostní odhad, s pásmem 

odchylek a platný jen za vymezených podmínek. Tyto skutečnosti politici 

při výkladu výsledků často zcela opomíjejí. Je-li to pro ně výhodné, neberou 

v úvahu velikost souboru a jeho statistickou chybu. Ukazuje se však, že 

politici výsledků výzkumů, i přes jistou neobratnost či nepřesnost při jejich 

analyzování, využívají v hojné míře a nezřídka je také dosti přeceňují.  

Výzkumy zadávají často také média samotná, nejčastěji 

v předvolebním období, ale nejen během něj. Tato aktivita médií je 

celosvětovým trendem, který se stále více projevuje i u nás. Nejčastěji jsou 

požadovány tzv. bleskové výzkumy tvořené několika jednoduchými 

otázkami analyzovanými podle sociálních a demografických charakteristik 

dotázaných. Často jde také o průzkumy zdůrazňující aspekt souboje, klání, 

rivality, které mohou působit daleko silněji na emoce čtenáře a které posilují 

konfrontační stránku předvolebního období a voleb samotných.43  

                                                 
42 Jungová, E. Mediální prezentace výzkumů veřejného mínění před parlamentními volbami 
2006. In Cebe, J., Köpplová, B. (eds.), (2006). Postavení médií v české společnosti a 
v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, s. 55-59.  
43 Srov. Tamtéž, s. 57. 
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V neposlední řadě jsou zadavateli také státní nebo akademické 

instituce a komerční společnosti, využívající výsledky výzkumů pro své 

vlastní účely.  

 Zastavme se nyní u samotných výzkumných agentur. V České 

republice jich působí poměrně mnoho a zaměřují se na různé druhy 

výzkumů sloužících k různým účelům. Přední výzkumné agentury jsou 

členy organizace Simar, která sdružuje agentury výzkumu trhu a veřejného 

mínění ČR, prosazuje společné zájmy těchto agentur a reprezentuje je při 

jednáních např. se státními institucemi. Agentury, které jsou členy Simaru, 

musejí dodržovat stanovené metodické a etické výzkumné standardy a 

dodržovat normy mezinárodních organizací ESOMAR (Mezinárodní 

asociace výzkumu trhu a veřejného mínění, zkratka pochází z již 

nepoužívaného European Society for Opinion and Marketing Research) a 

EFAMRO (Evropská federace asociací agentur marketingového výzkumu – 

European Federation of Associations of Market Research Organisations). 

Simar zaštiťuje agentury Confess Research, GfK Czech, Incoma GFK, Ipsos 

Tambor, Median, Mediaresearch, Millward Brown Czech Republic, 

NMS Market Research, Opinion Window, Stem/Mark, Synovate a TNS 

Aisa.44  

Agentura Confess Research se zabývá výzkumem trhu, 

poradenstvím pro řízení značek a pořádá i odborné tréninky v oblasti 

marketingu a výzkumu trhu. Výzkum trhu je také hlavním předmětem 

činnosti agentur GfK, Incoma Research, Millward Brown, Stem/Mark i 

Network Media Service, Synovate a TNS Aisa. Posledně jmenovaná nabízí 

také výzkum internetových stránek a využívá online výzkumů. Také 

agentura Ipsos Tambor (mezi její klienty patří např. televizní stanice Prima) 

chce pomocí výzkumů především zajistit úspěch firem na trhu. Výzkum 

trhu, médií a veřejného mínění provádí agentura Median, která mj. rozvíjí 

software pro zpracování dat a mediální plánování. Median spolupracuje 

např. s vydavatelstvími Vltava-Labe-Press, Mafra, Stratosféra nebo 

s rozhlasovými stanicemi Český rozhlas, Evropa 2 či Frekvence 1.  

                                                 
44 Profily agentur Simaru dostupné ze http://simar.cz/profily-agentur/  [cit. 20. 4. 2011]. 
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Vedle těchto společností, specializujících se zejména na oblast tržní, 

existují v České republice také agentury, jejichž hlavním cílem je výzkum 

veřejného mínění pro účely spíše vědecké. Jedná se např. o Centrum pro 

výzkum veřejného mínění (CVVM), které působí při Sociologickém ústavu 

AV ČR a je členem Světové organizace pro výzkum veřejného mínění 

WAPOR (World Association for Public Opinion Research), nebo STEM, 

tedy Středisko empirických výzkumů, které se věnuje zejména politickému a 

ekonomickému výzkumu a výzkumu sociálních, regionálních a 

komunálních problémů.  

V neposlední řadě se sociologickým, ale také marketingovým 

výzkumem zabývá agentura SC&C (Statistical Consultations and 

Computing), která na českém trhu působí od roku 1991, je členem 

organizace ESOMAR a držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2009 a jejích 

služeb využívá Česká televize, Českým rozhlas či vydavatelství Mafra nebo 

Ringier. Výzkumem veřejného mínění se zabývá také agentura Factum 

Invenio, přičemž i u této agentury v nabídce služeb najdeme analýzy trhu či 

marketingové poradenství.  

 

2. 3 VLIV VÝZKUM Ů VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ NA VEŘEJNOST 

Jak jsme již naznačili v kapitole 2.1, náš zájem ve vztahu 

k výzkumům veřejného mínění směřuje především k jejich funkci, 

respektive k tomu, jak nesprávné prezentování jejich výsledků může 

ovlivnit jejich působení. Je nesporné, že výsledky výzkumů veřejného 

mínění, ale i anket a různých šetření vstupují prostřednictvím médií do 

veřejného prostoru a ovlivňují jej. V závislosti na druhu a tématu šetření 

mohou čtenáře informovat, mohou nasměrovat voliče při jeho rozhodování 

pro tu či onu politickou stranu, mohou povzbudit k formulování vlastního 

názoru či zaujetí postoje k danému tématu, ale mohou být jen zcela 

nedůležitou, výhradně k rozptýlení sloužící součástí novinové strany.  

Krejčí připomíná, že například předvolební šetření „nemají jen roli 

pasivního zdroje informací, jsou podkladem pro rozhodování politiků a 
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voličů a sama tak přispívají ke změnám zkoumané situace“45. Výzkumy 

tedy přinášejí informace, které ovlivňují chování politiků i voličů, čímž 

dochází k utváření nové reality. Co se týče dopadu na politické strany a 

vlády, je nutno konstatovat, že ačkoliv existují studie dokazující, že 

politické rozhodování bývá v souladu s publikovanými výsledky výzkumů, 

je „míra vlivu (výsledků) zjistitelná převážně pouze nepřímo a nepřesně“46. 

Podobná situace je také u otázky vlivu na chování voličů. Ani tady nelze 

přesně zjistit sílu dopadu publikovaných dat. Nicméně bylo pojmenováno a 

charakterizováno několik reakcí elektorátu, k nimž pod vlivem výsledků 

výzkumů veřejného mínění dochází a které mohou významně ovlivnit 

skutečné výsledky voleb. Jedná se o „efekt mobilizace hlasů nebo absenční 

efekt, nárůst podpory slabších stran (underdog effect) a přelití hlasů 

k silnějším stranám (bandwagon effect)“47. 

K mobilizaci může dojít, pokud většina voličů považuje 

předpovídaný výsledek za nežádoucí, nebezpečný apod., mobilizace se pak 

může projevit větší volební účastí nebo zvýšenou podporou přijatelnějšího 

kandidáta. Absenční efekt oproti tomu nastane, pokud se volič domnívá, že 

jeho hlas není důležitý a že nebude hrát žádnou roli. Může jít o situaci, kdy 

se dle výzkumů zdá, že určitá strana je jasným vítězem voleb nebo že je 

naopak jasným outsiderem, nemajícím reálnou možnost získat poslanecké 

křeslo. V takovém případě volič k hlasovací urně vůbec nepřijde a strana, 

která se zdála být favoritem, může zaznamenat citelný úbytek hlasů, nebo 

dokonce utrpět porážku a straně podceňované tím možnost překročit 

potřebný počet hlasů definitivně zaniká. Nárůst podpory slabších stran může 

být projevem obav z příliš silné vlády a změna preference ve prospěch 

silnějších stran zase může pramenit z nejistoty voliče, z nedůvěry v jeho 

vlastní názor nebo může souviset s tendencí ke konformnímu chování.48  

To, že výzkumy ovlivňují veřejnost, je tedy zcela zřejmé a naprosto 

normální. Vždyť proto se koneckonců provádějí, aby přinesly veřejnosti 

                                                 
45 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 113. 
46 Tamtéž, s. 115. 
47 Tamtéž, s. 117. 
48 Srov. Tamtéž, s. 117. 
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informace, které jí poslouží jako podklady pro volební rozhodování. Aby 

však tento účel byl naplněn, je nutné zajistit, aby zveřejňovaná data byla 

výsledkem nezávislých a kvalitně prováděných výzkumů a aby byla správně 

prezentována.    

Ovlivňovat veřejnost však mohou nejen předvolební šetření, ale i 

množství jiných výzkumů a anket, vztahujících se k rozličným tématům. 

Určitým nebezpečím při četbě takových textů, které nás seznamují 

s výsledky různých šetření přitom je, že jejich vizuální stránka bývá velmi 

podobná. Ať už jde o výzkum přinášející data reprezentativní a důležitá, 

nebo o tak zvaný výzkum, který je ve skutečnosti spíše anketou.  

Co se týče anket, je potřeba uvést, že ačkoliv dle standardů 

sociálního výzkumu „ankety nejsou uznanou metodou sociálního výzkumu, 

volební preference nevyjímaje“49, do této práce jsme je zařadili. Souvisí to s 

druhou částí našeho tématu, přesněji řečeno s rizikem, že v množství jiných 

výzkumů a šetření mohou být ankety nesprávně čteny a posléze vykládány 

stejně jako seriózní výzkumy. Je totiž doloženo, že „v mediálním 

zpravodajství má na rozhodování voličů podstatně větší vliv prezentace 

příkladů jednotlivých postojů než publikování dat“50. A ostatně byly to 

právě ankety, které stály na počátku vývoje výzkumů veřejného mínění. 

Jinak řečeno, mohli bychom pochopitelně pracovat jen se 

skutečnými, odborně prováděnými výzkumy veřejného mínění (při rozboru 

se jim budeme věnovat podrobněji) a hodnotit úroveň jejich interpretace 

novináři, zanedbali bychom však celou řadu jiných šetření, jejichž výstupy 

spoluvytváří onu změť údajů nazývaných míněním veřejnosti. 

 

 

 

 

 
                                                 
49 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 128. 
50 Tamtéž, s. 118. 
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3 INFOTAINMENT 

 

3.1 VYSVĚTLENÍ POJMU  

         Jev zvaný infotainment není nový. Začal se objevovat v poslední 

třetině 20. století v USA, a to především v souvislosti s rozvojem 

kabelových televizí a se snahou upoutat pozornost publika.51 Termín sám je 

složen z anglických slov information a entertainment, tedy informace a 

zábava, a označuje jev, kdy se v prvotně informačních útvarech využívá 

prvků zábavy. Může jít o vtipný závěr reportáže, o použití animace či o 

poznámku moderátora zpráv apod. To vše předmět sdělení vytlačí do 

pozadí, takže forma diváka, resp. posluchače nebo čtenáře upoutá více než 

obsah.  

  O tom, jaký vliv má na diváka obraz samotný, ostatně píše Neil 

Postman už v 80. letech v knize Ubavit se k smrti (Amousing Ouerselves to 

Death, česky 1999). Zdůrazňuje, že kultura, v níž žijeme, je soustředěná na 

obraz, nikoliv na slovo, jak tomu bylo ještě v 19. století. V důsledku toho 

pak slovo jako by nebylo slyšet. Při sledování televize jsme příliš 

zaměstnáni tím, co vidíme, než abychom dokázali dostatečně pozorně 

vnímat vyřčená slova, jejich význam a obsah celého sdělení. Jako důkaz 

Postman uvádí, že po zhlédnutí televizního zpravodajství téměř nejsme 

schopni zopakovat, o čem jsme byli informováni, neboť většina informací 

nám zcela unikla. Právě ono „dívání se“ už tedy představuje nebezpečný 

moment ve vztahu k naší schopnosti plnohodnotně vnímat zprávy. Na totéž 

poukazuje i Ignacio Ramonet v knize Tyranie médií (La tyrannie de la 

communication, česky 2003), kde velmi jednoduše konstatuje, že „obraz 

stírá zvuk“52. Podle něj se „váha slov (se) nevyrovná šokující síle obrazu“53.  

Kromě toho do televize, a nejen tam, pronikají stále ve větší míře 

prvky zábavy, což by jistě nevadilo, kdyby se zábava nedostávala i 

do žánrů, které svojí podstatou zábavné nejsou a být nemají. Jak píše 

                                                 
51 Srovnej Reifová, I. (ed.), (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 88-89. 
52 Ramonet, I. (2003). Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, s. 38. 
53 Tamtéž, s. 38. 
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Postman: „Problém nespočívá v tom, že televize nabízí zábavná témata, 

nýbrž že jakékoli téma převádí na zábavu, což je úplně jiná otázka.“54        

 Jako velmi nebezpečný jev konce 20. a počátku 21. století se pak zdá 

být také přeinformovanost, nadbytek informací, v nichž se velmi těžko 

orientujeme. Bělohradský říká: „Tak jako voda je živel životadárný, 

informace jsou živel rozumodárný, ale ve formě záplav rozbíjejí náš smysl 

pro souvislosti a podemílají naši soudnost. Záplavovité obíhání informací 

vyvolalo tři dramatické deficity – deficit kontextu, deficit norem a deficit 

identity.“55 Kontextem Bělohradský rozumí čas, místo a další okolnosti 

objevení a zpracování informace, deficit norem je chybějící sdílené vědomí 

toho, co je pravda a co lež, a deficit identity se vztahuje k autorovi 

informace, nevíme, kdo to je, kdo a komu za informaci ručí a čím za ni ručí.  

 Příjemce informace je tak ochoten přijmout v podstatě cokoliv, co je 

mu předkládáno. Několik příkladů pokroucených či zcela vymyšlených 

informací uvádí Ignacio Ramonet.  

„V roce 1982 jsme byli svědky toho, že Pulitzerova cena byla udělena novinářce listu 
Washington Post, Janet Cookové, za neobyčejnou reportáž o malém Jimmym, osmiletém 
dítěti závislém na heroinu…, který nikdy neexistoval. 
Nejslavnější falešnou reportáží války v Perském zálivu byla reportáž, v níž mladá kuvajtská 
sestřička se slzami v očích detailně vyprávěla, jak ti barbaři iráčtí vojáci vpadli do 
nemocnice ve městě Kuvajtu a zmocnili se inkubátorů, ze kterých vyhodili kojence, kteří se 
váleli mrtví na podlaze… Všechno bylo falešné: sestřička byla dcerou kuvajtského 
velvyslance ve Washingtonu a studovala ve Spojených státech; aféru s inkubátory vymyslel 
do posledního detailu Mike Deaver, bývalý poradce prezidenta Reagana pro oblast 
komunikace, a americká firma Hill and Knowlton zabývající se public relations, které 
zaplatil emirát.“56  
 

Pro dokreslení toho, jak závazné, resp. nezávazné může pro novináře 

být pravdivě informovat o událostech, uveďme ještě jeden citát, větu, kterou 

prý říkával americký tiskový magnát William Randolph Hearst svým 

novinářům. „Nikdy nedovolte, aby vás pravda připravila o dobrý příběh.“57  

 Jak si ale může čtenář či divák ověřit, zda informace, které jsou mu 

předkládány, jsou pravdivé? Velmi těžko. Především je jeho možnost 

přímého kontaktu s danou událostí či nabytí přímé zkušenosti s ní velice 

                                                 
54 Postman, N. (1999). Ubavit se k smrti. Praha“ Mladá fronta, s. 95. 
55 Hvížďala, K. (2003). Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán, J. Jiskrová – Máj, s. 17. 
56 Ramonet, I. (2003). Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, s. 91 – 92. 
57 Tamtéž, s. 92. 
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omezená, takže vlastně není možné srovnat nezprostředkovanou realitu 

s jejím mediálním zobrazením.58 A kromě toho média stále častěji přebírají 

informace jedno od druhého. Není přece jevem ojedinělým, že zprávy, které 

jsme si v průběhu dne přečetli na internetu, se objeví v hlavní zpravodajské 

relaci veřejnoprávní televize, a to v podstatě ve stejném pojetí.  Můžeme 

pak snadno nabýt dojmu, že ona informace je v rámci domácího či 

světového dění opravdu důležitá, a o tom, že je pravdivá, už nepochybujeme 

vůbec. Protože, jak říká Ramonet, „nyní je pravda to, co uznají za pravdivé 

média jako celek. Neboť jediným prostředkem, kterým občan disponuje, aby 

si ověřil, je-li nějaká informace pravdivá, je srovnání diskursu různých 

médií. Takže jestli všechny tvrdí totéž, nezbývá než tento jednotný diskurs 

připustit…“59  

Vraťme se však ještě k přeinformovanosti. Ramonet uvádí příklady, 

jak tohoto jevu, tedy skutečnosti, že lidé jsou informacemi doslova zavaleni, 

dokáží velmi obratně využít politici a potažmo novináři. „Nazývá se to efekt 

zástěny: nějaká událost slouží k tomu, aby zakryla jinou, informace 

zastiňuje informaci. Takto Spojené státy využili celosvětového vzedmutí 

emocí vyvolaného rumunskou revolucí ke vpádu do Panamy.“60 A tak 

politické aféry upadají rychle a často dosti předčasně v zapomnění, neboť na 

stránky novin se dostávají nové, zdánlivě důležitější informace. O 

zatemňování informací v důsledku přidávání dalších píše ve své knize Čtyři 

důvody pro zrušení televize (Four Arguments for the Elimination of 

Television, česky 2000) také Jerry Mander. Připomíná, že zahlcení 

informacemi nevyvolává u lidí pocit zodpovědnosti, sounáležitosti apod., 

ale naopak pasivitu.  

Dosud jsme se zaměřovali převážně na televizi. Infotainment se však 

projevuje i v médiích tištěných – velkými barevnými fotografiemi, 

irelevantními informacemi, množstvím zpráv, v nichž hlavní zpravodajskou 

hodnotou je negativita apod. Nejvíce se výše jmenované jevy objevují 

                                                 
58 Srov. Trampota, T. Role médií při budování předvolební agendy. In Cebe, J., Köpplová, 
B. (eds.), (2006). Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. Praha: 
Matfyzpress, s. 69. 
59 Ramonet, I. (2003). Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, s. 64. 
60 Tamtéž, s. 43. 
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pochopitelně v bulvárních denících, jichž jsou ovšem přirozenou součástí. 

Bulvární tiskoviny se nesnaží vytvářet dojem, že přinášejí důležité 

informace, a dopad jevu nazývaného infotainment tu tedy díky tomu není 

takový jako u deníků, které se prezentují jako seriózní. Jedná se vlastně o 

stejný princip jako u jakéhokoliv kýče. Nebezpečný je kýč tvářící se jako 

umění, nikoliv kýč, který svoji pokleslost nijak nemaskuje. Totéž platí i pro 

tištěná média – u bulvárních předem počítáme s tím, že co se zde dočteme, 

není dobré brát příliš vážně, u tzv. seriózních však očekáváme vysokou 

úroveň informací a jejich zpracování. Tyto informace považujeme za 

důvěryhodné, na jejich základě si vytváříme obraz světa, formulujeme své 

postoje, o ně opíráme své názory na politické a společenské dění. Jestliže 

však nedostáváme důležité a kvalitně zpracované informace, ztrácí se naše 

schopnost orientovat se ve světě, v němž žijeme, chabne vědomí souvislostí, 

nedokážeme rozlišit dobré od špatného a v důsledku toho všeho se stáváme 

celkem snadno ovladatelnými. Abychom se tedy vrátili k jádru našeho 

tématu – takováto veřejnost, konzumující irelevantní či zkreslené informace, 

velmi těžko může plnit svoji kontrolní roli ve vztahu k představitelům 

politické moci.  

O tom, jakou roli hraje informace v západní společnosti a jaké 

podoby nabývá, říká Bělohradský: „Západní dějiny žene vpřed – podle naší 

oficiální představy - energie ducha, neboli informace a zkušenosti se tu 

stávají sociální energií, schopnou společnost měnit zevnitř.“61 V návaznosti 

na to pak dodává: „Kriticky myslet znamená zpracovávat informace pomocí 

dichotomií jako reálné – fiktivní, autentické – falzifikované, celek – část, 

vědomí – podvědomí, povrch – hloubka, vyšší – nižší, obecné- zvláštní, 

originál – kopie, prvotní – druhotné atd. Znamená to také mít kritický 

odstup od zdroje informací, rozlišit mezi partikulárními zájmy těch, kdo šíří 

určitá sdělení, a jejich univerzálním smyslem, nezávislým na nich. Tyto 

klíčové dvojice slov jsou v západní tradici propojeny (…) s druhou (vyšší) 

                                                 
61 Hvížďala, K. (2003). Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán, J. Jiskrová – Máj, s. 14 – 15. 



Bakalářská práce               Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění  

27 
 

dimenzí, o kterou se opírá náš vzdor proti vyprazdňující síle fakticity 

(…).“62  

  Bělohradský tak nejen formuluje problematické momenty vztahu 

příjemců mediálních sdělení k médiím, ale pojmenovává současně důvod 

našeho znechucení tím, čím nás některá média zaplavují – různými formami 

fakticity. Může se jednat o rozmanité druhy studií, s jejichž výsledky nás 

média seznamují. Nezřídka jsou to studie tzv. renomovaných vědeckých 

institucí či vědců pracujících v rámci prestižní univerzity. Jejich výsledky 

ovšem bývají někdy vskutku překvapivé. Jerry Mander uvádí jako příklad 

studii uveřejněnou v deníku New York Times v roce 1973, jejímž 

výsledkem bylo zjištění, že mateřské mléko je pro kojence vhodnější než 

produkty průmyslově vyráběné, nebo jinou, v níž vědci došli k závěru, že 

nejlepší návnadou pro myši je sýr.63  

Takové informace však nejsou jen více než třicet let starou 

minulostí, bývají často uveřejňovány i dnes - na internetu nebo na stránkách 

novin a časopisů. Nemají pro nás však v podstatě žádnou hodnotu a jejich 

význam pro člověka, občana, obyvatele města je mizivý. Jejich hlavním 

smyslem je čtenáře rozptýlit a pobavit. Problém však je, že jsou nám takové 

informace předkládány jako výsledky vědecké práce, jako jisté poznání!  

Podobné riziko, kdy nám jsou, zabaleny do vědeckých metod, 

předkládány zcela nepodstatné a zavádějící informace, které spíše odvádějí 

naši pozornost, by pak mohlo hrozit i u výzkumů veřejného mínění. Jsou-li 

výzkumy takto zneužívány, se pokusíme zjistit v poslední kapitole naší 

práce. 

 

3.2 INFOTAINMENT VE VÝZKUMECH VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 

Ještě než budeme analyzovat sebraný materiál, popišme na obecné 

úrovni, jak se může infotainment v oblasti zjišťování mínění veřejnosti 

vůbec projevovat.  

Může to být, jak vyplývá z předchozí kapitoly, nadbytkem informací, 

zejména těch zcela nedůležitých a nepotřebných. I při tom nejpovrchnějším 
                                                 
62 Hvížďala, K. (2003). Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán , J. Jiskrová – Máj, s. 15. 
63 Mander, J. (2000). Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno: Doplněk, s. 51. 
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pohledu do tištěných médií zjistíme, že jsme s názory veřejnosti 

seznamováni téměř každý den, přičemž však řada, ba dokonce možná 

většina témat zde zpracovaných není hodna naší pozornosti. Informace, 

které nám tato šetření různého druhu a kvality přinášejí, nejsou, abychom 

ještě jednou připomněli Václava Bělohradského, „živlem rozumodárným“64.  

Druhý prvek infotainmentu bychom mohli nazvat zneužití fakticity. 

Jde o problém zdaleka ne už tak viditelný. Jeho podstatou je, že data 

seznamující nás s míněním veřejnosti vnímáme s určitou vážností, s jistým 

respektem, neboť bývají výsledkem vědecké práce a mají podobu faktů, a 

tedy působí věrohodně, pravdivě a objektivně. Ve skutečnosti však nemusí 

jít o výsledky vědecké práce nebo může jít o výsledky nesprávně 

interpretované, a tedy zavádějící a matoucí a fakticita tu může být jen 

využita k tomu, aby údaje působily žádoucím způsobem. Po formální 

stránce jsou k tomu využívány grafy a tabulky, spojené s jednoznačnými, 

jasnými číselnými údaji, které lze snadno třídit, řadit apod. Taková forma 

zveřejňování faktů je pochopitelně velmi přesvědčivá, neboť převedeme-li 

číselné údaje do slov, dostaneme zcela jednoznačná tvrzení. Problémem 

však je, že taková tvrzení nemusejí být pravdivá nebo nemusejí věrně 

odrážet skutečnost. Je zapotřebí mít stále na paměti, že slovně vyjádřené 

závěry výzkumů, ona čísla převedená do slov, bývají velice zobecňující a 

nezřídka také ve snaze upoutat čtenáře zdůrazňují irelevantní informace.       

S jevem, že získané výsledky jsou údajně jasné, jednoznačné a 

nezpochybnitelné, souvisí další fenomén, pro nějž využijeme pojmenování 

C. Anthony Broha „horse-race journalism“65 – (žurnalistika dostihových 

závodů). Krejčí uvádí, že Broh zjistil, že při zveřejňování výsledků 

výzkumů se často uplatňuje styl sportovního zpravodajství a že získaná data 

jsou často prezentována jako časy závodníků v cíli nebo jako skóre 

hokejového zápasu. „Předpovídání voleb zde ztrácí své výsadní postavení. 

Zájem se přesouvá na samotné výsledky výzkumů. (…) Z hlediska 

                                                 
64 Hvížďala, K. (2003). Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán, J. Jiskrová – Máj, s. 17.    
65 Broh, C. Anthony. Horse-Race Journalism: Reporting the Polls in the 1976 Presidential 
Election. Public Opinion Quarterly, 1980, 44, s. 514 – 529. Citováno podle: Krejčí, J. 
(2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické 
nakladatelství, s. 124. 
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objektivity volebních informací tento druh zpráv přináší povrchní a 

zkreslené hodnocení situace. Častější bývá i chybná interpretace výsledků 

výzkumů, které se místo nástroje k popisu reality mnohem více stávají 

událostí samy o sobě. Statistická významnost rozdílů tady ztrácí jakýkoliv 

význam. Výzkumy se pak podílejí na vytváření nové dimenze reality, která 

více než do politiky nebo vědy patří do oblasti zábavního průmyslu.“66  

Krejčí tak upozorňuje na další rizika související s prezentováním 

výsledků výzkumů veřejnosti prostřednictvím médií - zjednodušování, 

chybná interpretace, nepřesná terminologie, to jsou prohřešky, kterých se 

novináři, ve snaze co nejvíce zpřístupnit údaje čtenářům, nezřídka 

dopouštějí a které lze současně zahrnout k jevu zvanému infotainment, 

neboť smyslem je, aby porozumění předkládaným informacím čtenáře příliš 

nezatížilo a aby nekladlo vysoké nároky na jeho pozornost. Vše musí být 

jasné, snadno a rychle srozumitelné a jednoznačné, a to i v případě, že by 

výsledky ve skutečnosti takové nebyly. Opomíjí se tak celá řada údajů, které 

by měly být společně s výsledky zveřejňovány – počet respondentů, cílová 

populace, které se údaje týkají, období, kdy bylo šetření provedeno aj. 

Problematice chyb při zveřejňování výsledků výzkumů veřejného mínění se 

však budeme podrobněji věnovat ve čtvrté kapitole.    

 A snad posledním, ovšem na první pohled jistě nejméně 

přehlédnutelným znakem, jímž se  infotainment ve výzkumech mínění může 

projevovat, je nápadná vizuální stránka zveřejňovaných informací, tedy 

barevnost, fotografie, velké titulky, různé formy názorného zpracování 

získaných dat – to vše může být při zveřejňování výsledků výzkumů 

veřejného mínění využito.   

 

 

 

 

 

 
                                                 
66 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 124. 
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4 ZÁSADY PUBLIKOVÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝZKUM Ů 

VEŘEJNÉHO MÍN ĚNÍ 

 

 „Průzkumy volební podpory nacházejí zdaleka největší uplatnění 

v mediálním zpravodajství. Výzkumy dodávají zpravodajství vyšší relevanci 

a přispívají k vytváření napětí a dělají tak politické zprávy zábavnější.“67 

Publikovat však výsledky výzkumů, a to nejen těch předvolebních, takovým 

způsobem, aby jejich kvalita neutrpěla, není snadné. Zatímco výzkum je 

poměrně dlouhodobý proces se složitými výstupy, zpravodajství musí být 

neustále aktuální a k tomu srozumitelné, stručné a zajímavé. To přináší řadu 

problémů s tím, jak tedy s výsledky výzkumů v médiích nakládat. 

Ještě jednou citujme Krejčího, který k této problematice říká: 

„Prezentovat výsledek poměrně složitého výzkumu na omezeném prostoru a 

v časové dimenzi tak, jak to mediální zpravodajství vyžaduje, aniž přitom 

pomineme teoretické a metodologické kontexty, které jsou nutnou součástí 

sociálního výzkumu, je a bude vždy problém.“68 Nicméně při dodržení 

jistých pravidel mohou být publikované údaje ze sociálněvědního pohledu 

na uspokojivé úrovni a zároveň mohou vyhovovat i potřebám zpravodajství.       

 

4. 1 STANDARDY PRO PREZENTACI DAT 

Jak jsme již uvedli ve druhé kapitole, významné výzkumné agentury 

působící v České republice jsou členy organizace Simar, což je zavazuje 

k dodržování norem mezinárodních asociací ESOMAR a EFAMRO.  

Vycházejme nyní z toho, že agentura realizující výzkum veřejného 

mínění dodrží všechny výzkumné standardy – zvolí vhodnou metodu výběru 

respondentů, vzorek respondentů bude dostatečně velký, otázky budou 

vhodně volené a sběr dat bude prováděn tak, aby souvisel s konceptem 

měření a aby návratnost byla co nejvyšší.69 Pak je potřeba získané výsledky 

                                                 
67 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 122. 
68 Tamtéž, s. 125. 
69 Srov. Tamtéž, s. 137 – 147. 
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analyzovat, interpretovat a prezentovat. Přitom je nutno (platí pro členy 

Simaru), resp. žádoucí (platí pro ostatní agentury) dodržet minimální 

standard Simaru pro prezentaci dat, to znamená uvést následující údaje: 

„KDO (název agentury), CO (označení výzkumu - čeho se výzkum týkal), 

KDY (období, kdy byl prováděn sběr dat – datum začátku a konce 

dotazování), KDE (určení lokality), JAK (metoda/technika/vzorek - …) a 

PROČ (výsledky výzkumu).“70  

Nutno podotknout, že dodržování těchto standardů bývá u českých 

agentur obvyklé, stejně jako v tiskových zprávách. Jiná situace je už 

v publikování výsledků v médiích, autoři článků totiž pravidly Simaru 

vázáni nejsou, pro ně je klíčové vytvořit z výzkumu článek, který bude mít 

charakter zprávy.71 Takže může některé z bodů zcela vypustit, čímž 

deformuje a zamlžuje výsledek výzkumu.  

Nicméně je v zájmu výzkumných agentur, aby i v médiích byla kvalita 

prezentování výsledků výzkumů co nejvyšší. I pro novináře proto byly 

sestaveny mezinárodní standardy, určující, které informace mají být při 

zveřejňování výsledků výzkumů uvedeny. V zásadě tyto mezinárodní 

standardy pro novinářskou praxi odpovídají standardům Simaru, závazným 

pro agentury, které tato organizace sdružuje. „Podle mezinárodních 

standardů (ESOMAR/WAPOR n. d.: Art. 3 – 7), které se vztahují na 

novinářskou práci, má (…) každá zpráva v tištěných médiích vždy 

obsahovat jasné určení: 

a) výzkumné organizace, která šetření provedla, 

b) cílové populace, které se údaje týkají, 

c) velikosti zkoumaného vzorku a geografického pokrytí, 

d) data, kdy bylo šetření provedeno, 

e) metody výběru, 

f) metody sběru dat (osobní rozhovor, telefonické šetření,…), 

                                                 
70 Kvalitativní standardy prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu dostupné z 
http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/prezentace-vysledku-marketingoveho-
vyzkumu-trhu.html [cit. 21. 3. 2011]. 
71 Srovnej Kalvas, F. Výsledky předvolebních průzkumů v českých denících. In Krejčí, J. 
(ed.), (2004). Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 
169. 
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g) znění otázky.“72  

My se však při našem posuzování kvality prezentace výsledků výzkumů 

veřejného mínění budeme držet standardů Simaru. Pro úplnost je nutno 

doplnit, že výše uvedené požadované údaje KDO, CO, KDY, KDE, JAK a 

PROČ musejí být uvedeny „při publikování kompletní nebo podstatné části 

závěrů provedeného výzkumu, (zatímco) publikování dílčích informací 

musí být doprovázeno údaji, které obsahují odpovědi na otázky KDO, CO, 

KDY, KDE, s doplněním velikosti výběrového vzorku. Umístění je nutné 

volit tak, aby jednoznačně dokládalo spojitost s publikovanými údaji.“73  

 

4.2 TERMINOLOGIE  

Také náležité užívání odborného názvosloví je při publikování výsledků 

výzkumů velmi důležité, doslova klíčové je pak ve výzkumech 

předvolebních. K pochybení často dochází v důsledku toho, že ve snaze 

neopakovat stále stejná slova a sousloví užívá novinář výrazy zdánlivě 

synonymní, jejichž významy ovšem ve skutečnosti zaměňovat nelze. 

Pohybujeme se totiž v oblasti odborné, a jak víme, odborné výrazy se 

vyznačují především svojí jednoznačností.  

Pokud je tedy snad ještě možné v předvolebních průzkumech tolerovat 

nahrazování výrazu potenciální voliči slovy lidé, obyvatelé či občané 

(přičemž nejvhodnější by bylo respondenti), není už rozhodně možné 

libovolně zaměňovat termíny stranické preference, voličské preference, 

stranické sympatie a volební prognóza. Pojem stranické preference totiž 

vyjadřuje, koho by lidé ve volbách volili, přičemž sem jsou zahrnuti i ti, 

kteří jsou rozhodnuti voleb se nezúčastnit. Voličské preference také uvádějí, 

jakou stranu by lidé v případných volbách volili, ale tyto údaje už se 

vztahují pouze k těm, kteří svou účast u voleb jasně nevyloučili. Se stejnou 

skupinou respondentů se pracuje i při vyjadřování stranických sympatií, 

                                                 
72 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 160. 
73 Kvalitativní standardy týkající se prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu 
dostupné z http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/prezentace-vysledku-
marketingoveho-vyzkumu-trhu.html [cit. 21. 3. 2011]. 
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ovšem s tím rozdílem, že nerozhodnutí respondenti se ještě v doplňující 

otázce vyjadřují, která strana je jim sympatická. Volební prognóza je pak 

odhad výsledků voleb.74 Je tedy evidentní, že zaměňování těchto výrazů, ale 

i například i srovnávání údajů, které k nim patří, vede k naprostému 

zkreslení předvolební situace.            

Jak vidno, není pro laika bohužel nikterak jednoduché odhalit 

význam jednotlivých pojmů, i kdyby byly užívány náležitě. Je proto 

pozitivním jevem, že po parlamentních volbách v roce 2006 vznikla za 

přispění Simaru mezi agenturami dohoda o zavedení jednotné 

terminologie.75 Agentury by podle ní měly zveřejňovat dva typy informací, 

jednak stranické preference, jednak volební model, přičemž stranické 

preference „uvádějí procenta podpory politickým stranám včetně těch 

dotázaných, kteří k volbám jít nechtějí nebo se pro žádnou konkrétní stranu 

nerozhodli“76. Volební model pak „zahrnuje preference těch, kdo jsou 

rozhodnuti jít k volbám a vědí, kterou stranu budou volit“77.  

„Jednotné terminologie se však nedrží všechny agentury, dohodu 

podepsaly pouze CVVM, Factum Invenio a STEM, a neustále je vedena 

diskuse o zavedení komplexnějšího a vhodnějšího standardu prezentace dat 

z předvolebních výzkumů.“78 Smyslem je při tom vymýtit především dva 

hlavní druhy chyb, a to „nesprávnou práci s procenty a záměny různých 

druhů výzkumů“ 79.  

 

 

 

 

 
                                                 
74 Srov. Kalvas, F. Výsledky předvolebních průzkumů v českých denících. In Krejčí, J. 
(ed.), (2004). Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 
177. 
75 Srov. Jungová, E. Mediální prezentace výzkumů veřejného mínění před parlamentními 
volbami 2006. In Cebe, J., Köpplová, B. (eds.), (2006). Postavení médií v české společnosti 
a v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, s. 57. 
76 Tamtéž, s. 57. 
77 Tamtéž, s. 57. 
78 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 160. 
79 Tamtéž, s. 160. 
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5 VÝZKUMY VE ŘEJNÉHO MÍN ĚNÍ NA STRÁNKÁCH 

ČESKÝCH DENÍK Ů - ROZBOR  

 

Cílem následující analýzy je zjistit, jak je v českých tištěných médiích 

nakládáno s výsledky různých druhů výzkumů veřejného mínění a anket, 

respektive zda a do jaké míry se u nich projevuje infotainment.  

Předmětem rozboru jsou zčásti ankety, především však novinové články, 

které se o výzkumy mínění veřejnosti opírají nebo je třeba i jen zmiňují jako 

doplňující informaci. Jedná se o články a ankety publikované v období od 

začátku září do konce listopadu 2008, tedy o období konání prvního a 

druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do krajských 

zastupitelstev, ale také například volby prezidenta USA. Pro sběr článků 

jsme zvolili celostátní deníky Mf Dnes (mutace pro Plzeňsko) a 

Hospodářské noviny. 

Protože ankety, jak jsme uvedli výše, „nejsou uznanou metodou 

sociálního výzkumu“,80 ale protože zároveň jsou určitou formou 

seznamování s názory veřejnosti, rozhodli jsme se je do zkoumaného vzorku 

zařadit, avšak zjišťovali jsme pouze jejich počet, dále jsme zaznamenávali 

témata, kterých se týkaly, a třídili jsme je podle formy, v jaké byly 

publikovány. Anketám je tedy věnován jen první oddíl rozboru. Jejich úplný 

přehled se nachází v Příloze 1. 

Hlavní pozornost byla věnována publikování výzkumů veřejného 

mínění. Ty jsme hodnotili z následujících hledisek:  

1. počet,  

2. způsob prezentování – prostý text, text doplněný grafem / tabulkou / 

fotografií či jejich kombinací, samotný graf či graf doplněný fotografií 

či mapkou,                             

3. dodržování standardů sdružení Simaru, 

4. téma. 

                                                 
80 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 128. 
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Analyzovanou jednotkou byl článek zveřejňujícího výsledky výzkumu 

veřejného mínění, resp. článek doplněný grafem, tabulkou, fotografií či 

kombinací těchto prvků, popř. graf samotný nebo také doplněný fotografií či 

v jednom případě mapkou. U každé analyzované jednotky jsme pak 

zaznamenávali v případě prvních dvou hledisek jejich počet, v případě 

třetího hlediska jsme pak postupovali podle jednotlivých požadavků Simaru 

na prezentaci dat a zaznamenávali jsme, zda se v dané jednotce požadovaná 

informace vyskytuje, vyskytuje zčásti nebo nevyskytuje. Takto získané 

údaje jsme pak shrnuli do tabulky.  

Protože však Simar stanovil v rámci standardů publikování výsledků 

výzkumů dvojí úroveň (viz kapitola 4. 1), vyčlenili jsme v dalším kroku ty 

jednotky, které jednoznačně splňují požadavek úplnosti výsledků, tedy 

uvádějí „kompletní nebo podstatné části závěrů provedeného výzkumu“,81 a 

ostatní jednotky jsme zařadili do skupiny textů uvádějících informace dílčí.  

Poslední hledisko rozboru, tedy témata, jichž se publikované výsledky 

výzkumů týkaly, jsme zpracovali opět jednoduchou kvantifikací, přičemž 

jsme nejdříve zjišťovali, kolik analyzovaných jednotek se vztahuje k volbám 

– a to jednak k prezidentským volbám v USA, jednak k senátním a 

krajským volbám v ČR, a dále jsme zkoumané jednotky řadili k obecněji 

pojatým tematickým oblastem jako např. ČR v rámci / vůči EU, ekonomická 

krize aj. (Viz Tabulka 6.)    

 

5.1 POČET VÝZKUMŮ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A ANKET 

Tabulka 1. Počet anket a výzkumů veřejného mínění 

 Mf Dnes Hospodářské noviny 

ankety 111 28 

výzkumy veřejného mínění 17 21 

 

                                                 
81 Kvalitativní standardy týkající se prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu 
dostupné z http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/prezentace-vysledku-
marketingoveho-vyzkumu-trhu.html [cit. 21. 3. 2011]. 
 
 



Bakalářská práce               Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění  

36 
 

Z tabulky je zřejmé, že v Mf Dnes bylo během tří měsíců uveřejněno 

111 anket, v Hospodářských novinách to bylo za stejné období 28 anket, 

tedy téměř čtvrtina. Pro úplnost je potřeba uvést, že v Mf Dnes se vyskytly 

ankety vztahující se ke stejnému tématu, které však byly otištěné vícekrát - 

vždy s jinými respondenty a v jiný den. Takové jsou počítány zvlášť.  

Podoba anket se u obou deníků významně liší. V Mf Dnes je 

v naprosté většině případů (106) vždy otištěn dotaz či dotazy, na které 

respondenti odpovídali, jejich fotografie s popiskem (jméno, věk a obvykle i 

povolání) a pod ní jednotlivé odpovědi. Ty by teoreticky mohly být velmi 

různé, ale také zcela shodné, žádné varianty, z nichž by si dotazovaní museli 

jednu zvolit, zde totiž nenajdeme. Přesto odpovědi bývají otištěny tak, že je 

většinou zastoupena škála od kladných přes neutrální k záporným. Také 

proto ankety, jak již bylo uvedeno, nelze zařazovat k výzkumům veřejného 

mínění, žádným výzkumem totiž nejsou. Odpovědi jsou vybrány účelově a 

rozhodně nemohou být chápány jako reprezentativní pro určitou skupinu 

obyvatel.82  

Některých anket, týkajících se spíše odborných témat, se účastní 

pouze odborná veřejnost. Odpovědi mohou být v takových případech 

laickou veřejností chápány např. jako určité doporučení83 nebo tu stanovisko 

odborníka může pomoci k formulování vlastního názoru84. I tyto ankety jsou 

otiskovány ve výše popsané, jakési standardizované podobě.    

   Vedle toho se v Mf Dnes setkáme i s anketami, jejichž výsledky 

jsou uvedeny v článku. Během zkoumaného období jde však jen o čtyři 

případy, přičemž ve dvou z nich je výsledek ankety spíše doplňující 

informací, o čemž například v článku Ať mají tátové svůj svátek, žádá 

                                                 
82 Např.: Jste očkováni proti žloutence? Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 215, s. E1. – Tři 
dotazovaní (foto, jméno, věk, povolání); odpovědi zjednodušeně: Ano, kvůli práci. / Rodiče 
mě nechali očkovat. / Děti ano, ty jsou přednější. Šli byste na soukromou VŠ? Mf Dnes, 
2008, roč. 19, č. 213, s. E9. – Tři dotazovaní (foto, jméno, věk, povolání); odpovědi 
zjednodušeně – Ano. / Jen na rok. / Ne, kvůli penězům. 
83 Jaké auto byste si koupil za 250 tisíc? Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 225, s. E1. – Odpovídají 
dva publicisté specializující se na automobilovou tematiku. 
84 Jakou budoucnost mají elektronické knihy? Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 224, s. E6. – 
Odpovídá pět publicistů a šéfredaktorů odborných časopisů. 
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Stehlíková85 mimo jiné svědčí i to, že uvádí údaje staré v době vytištění 

zhruba pět měsíců.  

  To, že ankety patří spíše do oblasti zábavy, je v Mf Dnes naznačeno 

tím, že jsou umístěny většinou v druhé části novin, v sešitech D a E, tedy 

tam, kde čtenář nehledá žhavé zprávy, a obvykle se váží k tématu, kterému 

se daný oddíl novin věnuje podrobněji (peníze, dovolená, vzdělání, 

automobilismus, péče o děti apod.). To však neznamená, že v sešitech A a B 

se žádné ankety nevyskytují (viz Příloha 1), jejich společným rysem je 

právě vztah k aktuálním událostem, jakými jsou např. údajná spolupráce 

spisovatele Milana Kundery s StB, odhalené aktivity ministra vnitra Ivana 

Langera ve spojení s podezřelými podnikateli, krajské a senátní volby, volba 

prezidenta USA aj. Naproti tomu ankety se sportovní tematikou najdeme 

v sešitě C.86  

V Hospodářských novinách bylo během zkoumaného období 

publikováno výrazně méně anket. Také v tomto deníku mají ankety svoji 

standardizovanou podobu, zde však je dvojího druhu. První odpovídá 

ekonomickému zaměření Hospodářských novin, jde totiž o prstencový graf 

(viz Příloha 2), znázorňující výsledky ankety konané na internetových 

stránkách www.jobs.cz , otiskovaný nejčastěji v sešitě Kariéra, a to v  levém 

sloupci úvodní strany. Druhý typ anket je podobně jako v Mf Dnes tvořen 

několika odpověďmi na položenou otázku, přičemž odpovědi jsou doplněny 

fotografií respondenta s popiskem obsahujícím jméno a povolání, nikoliv 

věk jako v případě Mf Dnes. Tyto ankety jsou otištěny buď také v části 

Kariéra, nebo v přílohách Moje úspory, Moje auto aj. Ve srovnání s 

anketami Mf Dnes jsou však daleko méně nápadné, fotografie bývají často 

černobílé a daleko menší než v Mf Dnes. Významný rozdíl mezi deníky je 

také ve výběru témat a respondentů, Hospodářské noviny volí častěji témata 

z oblasti ekonomiky nebo obecně ze světa práce, oslovují proto převážně 

odbornou veřejnost.      

V Hospodářských novinách se vyskytly navíc dva texty, které mají 

charakter reportáže a v zásadě naplňují formu ankety. Oba články se týkají 
                                                 
85Ať mají tátové svůj svátek, žádá Stehlíková. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 237, s. A5. 
86 Postoupí Česko na MS 2010? Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 241, s. C2. 
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amerických prezidentských voleb a byly otištěny koncem října 2008, tedy 

krátce před konáním voleb. Do skupiny anket jsme je zařadili proto, že 

čtenáře seznamují s názory vybraných respondentů. Jejich fotografie sice u 

odpovědí přiloženy nejsou, místo toho jsou však jednotliví dotazovaní 

popsáni a stručně charakterizováni. Stejně jako klasické ankety jsou i tyto 

články snadno srozumitelné, čtivé a díky využití zcela konkrétních příkladů 

lidí pro čtenáře poutavé.     

Pro doplnění ještě uveďme, že od roku 2009, kdy začaly 

Hospodářské noviny vycházet v nové podobě, se tady objevují výsledky 

ankety každý den. Jedná se o výsledky hlasování na serveru 

ihned.cz/ankety, hlasující volí pouze mezi možnostmi ano/ne a procentuálně 

vyjádřený závěrečný stav, bez údaje o počtu hlasujících, je společně s novou 

otázkou otištěn v Hospodářských novinách v oddíle Názory následující den. 

Otázky jsou různého druhu, nejčastěji se však týkají aktuálních politických 

témat.87  

Pro čtenáře může být pochopitelně lákavé vyjádřit kliknutím svůj 

názor na deficit státního rozpočtu nebo na ekonomickou recesi (přičemž si 

za tímto účelem nejprve musí otevřít server ihned.cz, což bude zřejmě 

hlavní důvod takových anket), dokonce se v tu chvíli čtenáři může zdát, že 

mu deník umožňuje demokraticky se vyjádřit k otázce, která je pro něj 

nějakým způsobem důležitá, a k níž se proto vyjádřit chce. Ve skutečnosti 

však toto vyjádření názoru není ničím jiným než pouhým přispěním do 

ankety, jejíž výsledek už druhý den po zveřejnění nebude nikdo znát, natož 

aby z něj kdokoliv kompetentní vyvozoval jakékoliv důsledky. (Ačkoliv 

s tím snad onen čtenář ani nepočítá.) A tak i když ankety nejsou v centru 

naší pozornosti, je potřeba poznamenat, že taková zjišťování názorů 

veřejnosti nejen přispívají k růstu množství různých číselných údajů, s nimiž 

se každodenně na stránkách deníků setkáváme a jež nemají žádnou 

výpovědní hodnotu - dodejme, že počet hlasujících je nejčastěji několik 
                                                 
87 Jmenuje prezident v pátek Petra Nečase premiérem? Hospodářské noviny, 2010, roč. 54, 
č. 117, s. 10. Výsledek hlasování: ANO 64%, NE 36%. Mají volební průzkumy vliv na to, 
komu dáte ve volbách svůj hlas? Hospodářské noviny, 2009, roč. 53, č. 239, s. 10. 
Výsledek hlasování: ANO 11%, NE 89%.   
 



Bakalářská práce               Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění  

39 
 

desítek - ale mohou navíc vytvářet dojem, že hlas čtenářů, resp. návštěvníků 

serveru ihned.cz, popř. idnes.cz, je slyšet. Není.   

 

5. 2 PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMŮ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 

 

Tabulka 2. Způsoby prezentace výsledků výzkumů veřejného mínění 

 Mf Dnes 

(17) 

Hospodářské noviny 

(21) 

text 3 10 

text + graf 3 1 

text + tabulka 0 2 

text + foto/obr. 3 3 

text + graf + tabulka 0 1 

text + graf + foto/obr. 2 0 

text + tabulka + foto/obr. 3 1 

text + graf + tabulka + foto/obr. 1 0 

graf + foto (s popiskem) 1 2 

graf + mapka 0 1 

graf (v textu, který ho však 

nekomentuje)  
1 0 

 

 
Tabulka 2 už ukazuje pouze situaci v prezentování výsledků 

výzkumů veřejného mínění. V Mf Dnes se během sledovaného období 

vyskytlo celkem sedmnáct zkoumaných jednotek seznamujících čtenáře s 

výsledky výzkumů mínění, v Hospodářských novinách to bylo o čtyři více. 

Znovu však připomínáme, že sem jsou zahrnuty i texty, v nichž jsou 

výsledky výzkumů uvedeny jako jedna z mnoha informací. Je to jednoduše 

proto, že i v takovém případě jsou veřejnosti předkládány výsledky 

výzkumů jako nezpochybnitelná fakta, byť třeba v daném textu nehrají 

hlavní roli a mají sloužit jen jako argument, jehož smyslem je podpořit 
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tvrzení v článku, nebo jsou zde uvedeny pouze jako doplňující informace 

apod.  

Z důvodu nemožnosti jakékoliv klasifikace podle stanovených 

kritérií do našeho rozboru nezahrnujeme texty, v nichž se o výzkumech 

veřejného mínění píše pouze na obecné úrovni, tedy bez uvádění 

konkrétních získaných údajů. Je však nutno poznamenat, že takových 

článků, kde se vyskytují formulace typu podle průzkumů veřejného mínění 

či podle posledních / aktuálních / všech dostupných průzkumů vede / 

vyhrává / zaostává aj., rozhodně není málo. Jako by se novináři průzkumy 

chtěli zaštítit nebo jako by výsledky výzkumů měly čtenáře přesvědčit o 

tom, že informace uvedené v článku jsou podložené, a to dokonce údaji 

získanými vědeckými metodami.       

Z Tabulky 2 je zřejmé, že v Hospodářských novinách jsou čtenáři 

s výsledky výzkumů veřejného mínění nejčastěji seznamováni formou 

prostého textu, tedy bez grafů, tabulek či fotografií, je tomu tak v deseti 

případech z jednadvaceti. V Mf Dnes jsou takové články z celkových 

sedmnácti jen tři. Tento výsledek stojí jistě za pozornost. Všechny ostatní 

údaje uvedené v tabulce však nepovažujeme za dostatečně významné, 

abychom z nich vyvozovali jakékoliv závěry. 

Vraťme se tedy k otázce, z jakého důvodu se v Hospodářských 

novinách vyskytla během zkoumaného období skoro polovina výsledků 

veřejného mínění ve formě prostého textu, zatímco v Mf Dnes to bylo jen 

osmnáct procent? Je nasnadě, že graf či tabulka má nejen názorně, resp. 

přehledně utřídit data, ale také připoutat pozornost čtenářů. Stejnou funkci 

pak má také fotografie. To, že se v Mf Dnes vyskytly pouze tři texty 

nedoplněné tabulkou, grafem nebo fotografií, dokládá, že tento deník klade 

větší důraz na to, aby jeho grafická podoba byla pro čtenáře přitažlivá. 

V pěti případech jsou dokonce výsledky výzkumu v deníku prezentovány 

jako hlavní zpráva – jsou otištěny na titulní straně a pak podrobněji na 

některé z dalších stran domácí rubriky, kde jsou z různých úhlů pohledu 

analyzovány. Ke dvěma výzkumům je pak připojena ještě anketa vztahující 

se k danému tématu.  
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Naproti tomu v Hospodářských novinách jsou výsledky výzkumů 

prezentovány spíše neokázale, tedy pouze formou textu. Kromě toho se 

během sledovaného období objevil výsledek výzkumu na titulní straně 

pouze jednou a obecně lze říci, že článkům uvádějícím výsledky výzkumů 

je věnováno výrazně méně místa než v Mf Dnes.   

Pro úplnost dodejme, že zastoupení článků, které primárně přinášejí 

informaci o konání výzkumu a jeho výsledcích, a těch, kde se o výzkumu 

píše spíš jako o související skutečnosti, je v obou denících přibližně stejné -  

jak v Mf Dnes, tak v Hospodářských novinách je procentuální poměr 

přibližně padesát ku padesáti.88 Čili situace není taková, že by například 

v Hospodářských novinách vyšlo samotných výsledků výzkumů výrazně 

méně než v Mf Dnes, a proto by ani nebylo využito jejich doplnění pomocí 

různých grafických prvků. Vizuální podoba Hospodářských novin zkrátka 

je, resp. byla v roce 2008, méně vizuálně nápadná.  

 

5.3 DODRŽOVÁNÍ STANDARDŮ SIMARU PRO PREZENTACI 

DAT 

Tabulka 3. Dodržování standardů Simaru u všech zveřejněných výsledků 

výzkumů 

 Mf Dnes 

(17+1) 

Hospodářské noviny 

(21+3) 

 Ano/Nepřesně/ Ne Ano/Nepřesně/Ne 

KDO  

Název agentury 
17 / 1 / 0 22 / 0 / 2 

CO 

Čeho se výzkum týkal 
12 / 6 / 0 14 / 7 / 3 

KDY 

Období sběru dat 
10 / 2 / 6 11 / 5 / 8 

KDE 

Geografické vymezení zkoumané 

populace 

5 / 9 / 4 5 / 9 / 10 

                                                 
88 V Mf Dnes je ze sedmnácti analyzovaných jednotek osm těch, které primárně seznamují 
s výsledky výzkumu, v Hospodářských novinách je to jedenáct z jednadvaceti. 
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 Mf Dnes 

(17+1) 

Hospodářské noviny 

(21+3) 

 Ano/Nepřesně/ Ne Ano/Nepřesně/Ne 

JAK 

Metoda výběru 
0 / 0 / 18 0 / 0 / 24 

Technika dotazování 1 / 0 / 17 1 / 0 / 23 

Velikost výběrového vzorku 9 / 0 / 9 4 / 0 / 20 

Vymezení cílové skupiny 7 / 0 / 11 3 / 5 / 16 

PROČ 

Výsledky výzkumu 
7 / 11 / 0 8 / 16 / 0 

 

     V obou denících se během sledovaného období vyskytlo několik 

článků, resp. jednotek (v HN tři jednotky, v Mf Dnes jedna) obsahujících 

informaci o dvou různých výzkumech, ty proto bylo potřeba hodnotit zvlášť. 

Z toho důvodu je v Tabulce 3 u Hospodářských novin celkový součet 

položek 24 a u Mf Dnes 18.  

 

Tabulka 4. Dodržování standardů Simaru v článcích informujících primárně 

o konaném výzkumu 

 Mf Dnes  

(8) 

Hospodářské noviny 

(11) 

 Ano/Nepřesně/Ne Ano / Nepřesně / Ne 

KDO  

Název agentury 
8 / 0 / 0 11 / 0 / 0 

CO 

Čeho se výzkum týkal 
8 / 0 / 0 10 / 1 / 0 

KDY 

Období sběru dat 
5 / 0 / 3 6 / 2 / 3 

KDE 

Geografické vymezení zkoumané 

populace 

4 / 4 / 0 3 / 4 / 4 

JAK 

Metoda výběru 
0 / 0 / 8 0 / 0 / 11 
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 Mf Dnes  

(8) 

Hospodářské noviny 

(11) 

 Ano/Nepřesně/Ne Ano / Nepřesně / Ne 

Technika dotazování 1 / 0 / 7 1 / 0 / 10 

Velikost výběrového vzorku 8 / 0 / 0 4 / 0 / 7 

Vymezení cílové skupiny 5 / 0 / 3 2 / 4 / 5 

PROČ 

Výsledky výzkumu 
7 / 1 / 0 8 / 3 / 0 

 

 

Tabulka 5. Dodržování standardů Simaru v článcích uvádějících dílčí 

informace o výsledcích výzkumu 

 
Mf Dnes (9+1) 

Hospodářské noviny 
(10+3) 

 Ano/Nepřesně/Ne Ano/Nepřesně/Ne 

KDO  

Název agentury 
7 / 1 / 2 11 / 0 / 2 

CO 

Čeho se výzkum týkal 
4 / 6 / 0 4 / 6 / 3 

KDY 

Období sběru dat 
5 / 2 / 3 5 / 3 / 5 

KDE 

Geografické vymezení zkoumané 

populace 

1 / 5 / 4 2 / 5 / 6 

Velikost výběrového vzorku 1 / 0 / 9 0 / 0 / 13 
  

 

Tabulka 3 ukazuje, jak jsou ve vybraných denících dodržovány 

standardy sdružení Simar pro prezentaci dat, a to u všech článků, v nichž 

jsou zveřejňovány nějaké konkrétní výsledky výzkumů veřejného mínění. 

Její smysl je spíše orientační, neboť nebere v potaz nižší nároky Simaru při 

zveřejňování dílčích výsledků. Přesnější údaje, s ohledem na požadavky 

Simaru, jsou zaznamenány v Tabulce 4, která pak už odráží pouze situaci 



Bakalářská práce               Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění  

44 
 

v článcích, jejichž hlavním smyslem je informovat o výzkumu a jeho 

výsledcích, a v Tabulce 5, kde najdeme údaje o dílčích výsledcích výzkumů.  

Připomeňme, že dodržování standardů Simar je závazné pouze pro 

členy této organizace, nikoliv už pro novináře. Nicméně platí, že 

respektování těchto pravidel přispívá ke zvyšování kvality zveřejňovaných 

informací, které díky tomu jasně odkazují ke konkrétním skutečnostem, a 

tedy přispívá i ke zvyšování úrovně daného periodika. 

Z Tabulek 4 a 5 vyplývá, že autoři článků, popř. tiskové agentury 

vcelku dbají na to, aby průzkum byl adresný, neboli aby bylo jasné, kdo jej 

prováděl. Bez výjimky to platí pro články, které primárně informují o 

konaném průzkumu a jeho výsledcích. Tam, kde jsou výsledky šetření 

jedním z několika témat, se už ojediněle vyskytnou nepřesnosti89 nebo tato 

informace zcela chybí.  

Poněkud horší už je situace v uvádění toho, čeho se výzkum vlastně 

týkal. V řadě případů je zkoumaný jev jasně popsán90, jinde to, co se 

zkoumalo, pojmenováno není, nebo je jen nepřesně. V kategorii uvedené 

jako poslední jsou především články týkající se amerických prezidentských 

voleb, v nichž se píše o preferencích jednotlivých kandidátů, přičemž ale 

není uvedeno, o jaké preference se vlastně jedná. V mnoha případech ani 

slovo preference čtenář v textu nenajde, píše se spíše jen o tom, co říkají 

průzkumy. Tabulka 4 ukazuje, že v Hospodářských novinách se jedna 

nepřesnost tohoto druhu objevila i v článku91, který by měl uváděn 

informace úplné a přesné. Píše se v něm sice o volebních preferencích, ale 

co si můžeme pod tímto označením představit, vlastně nevíme. Jsou sem 

zahrnuti jen ti, kteří vědí, že přijdou volit, nebo všichni potenciální voliči?  

Co se týče údaje o období, kdy byla publikovaná data sbírána, 

hodnotili jsme jako dostačující nejen údaj s označením měsíce, ale například 

i informaci typu jaro 2008 nebo 3. čtvrtletí 2008, pokud bychom požadovali 

                                                 
89 „Výzkum provedený letos osmi světovými deníky hovoří jasně (…)“ Evropa touží po úctě 
jako zestárlá konkubína. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 257, s. D5 – D6. 
90 „Vyplývá z (…) průzkumu (…), který sledoval úroveň důvěry vybraných povolání, která 
mají co nejvíce do činění s lidmi.“ Češi nejvíc důvěřují hasičům. Hospodářské noviny, 
2008, roč. 52, č. 173, s. 26.  
91 Obama se v průzkumech dostal před McCaina. Hospodářské noviny, 2008, roč. 52,  
 č. 189, s. 5. 
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přesný údaj o začátku a konci sběru dat, byly by všechny články 

nevyhovující. Jako příliš široce pojaté a nepřesné, avšak i přesto alespoň 

zčásti uspokojující jsme pak vyhodnotili časové vymezení typu letos, o 

víkendu (když se jednalo o průzkum, který se údajně provádí denně) nebo 

podle každodenního průzkumu, protože nebylo jasně řečeno, je-li průzkum 

z předchozího dne nebo je starý dva dny apod. Někde pak informace o tom, 

z jaké doby uvedená data pocházejí, chyběla úplně.  

Vezmeme-li v úvahu jen články o samotných výzkumech, vychází ze 

srovnání o něco lépe Mf Dnes, kde je úplný údaj o době konání výzkumu 

uveden v 62, 5 % případů, zatímco v Hospodářských novinách je to jen v 

54, 5 %, hodnotíme-li texty uvádějící dílčí údaje, je výsledek srovnání 

deníků podobný - v Mf Dnes najdeme u poloviny článků úplný údaj o době 

konání výzkumu, zatímco v Hospodářských novinách je to jen u 38,5 % 

článků.   

Zaměříme-li se na geografické vymezení, je situace srovnatelná jako 

u předchozí položky. Výrazy typu celoevropský či celoamerický průzkum 

jsme sice chápali jako dostačující, ačkoliv připouštíme, že jisté pochybnosti 

o tom, zda spojení celoevropský průzkum znamená totéž co průzkum 

provedený ve všech zemích Evropy, se samozřejmě objevily. Pokud se 

v textu vyskytlo například označení národnosti respondentů, ovšem bez 

jakéhokoliv konkrétnějšího určení, kódovali jsme tuto informaci jako příliš 

obecnou, protože nebylo zřejmé, zda byla do výzkumu zahrnuta populace 

z celého státu nebo jen z některého regionu, kterého se například dané téma 

mohlo týkat víc. Jako polovičaté bylo chápáno i vyjádření, že průzkum se 

konal ve třiadvaceti zemích, protože dále nebylo specifikováno v jakých, 

pouze byly ve výsledcích některé z oněch třiadvaceti uvedeny.   

Můžeme říci, že v textech informujících prvotně o výzkumech, se o 

místě konání daného šetření dozvíme více z Mf Dnes, v tomto deníku 

dokonce nejsou v rámci probíraného typu článků takové, které by informaci 

o lokalitě vynechaly úplně. Poměr článků s informací dostatečnou a jen 

částečně uspokojující je pak přesně 50 % ku 50 %. Hospodářské noviny 

v tomto bodě nevyhovují ve více než 36 %, dostatečná informace o místě 



Bakalářská práce               Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění  

46 
 

konání je pak ve více než 27 %. Ze srovnání jednotek zahrnutých do 

Tabulky 5 vychází v uvádění úplných údajů o něco lépe Hospodářské 

noviny, které je zmiňují v 15, 4 % případů, než Mf Dnes, kde najdeme 

přesnou informaci o místě konání v 10 % jednotek. Zahrneme-li však do 

srovnání i částečné údaje o lokalitě výzkumu, je situace opět lepší v Mf 

Dnes, kde úplnou nebo alespoň minimální informaci tohoto druhu najdeme 

v 60 % analyzovaných jednotek, zatímco v Hospodářských novinách to je 

v necelých 54 %.        

Jednoznačně nejhorší situace v uvádění požadovaných údajů je 

v oblasti týkající se metodologie výzkumů, přesněji toho, jak jsou vybíráni 

respondenti a jakou technikou jsou dotazováni92. Informace o způsobu 

výběru respondentů nebyla zmíněna v žádném článku. Pravděpodobně je 

žurnalisty považována za nepodstatnou či nadbytečnou, může být dokonce 

vnímána jako něco, co odvádí pozornost od hlavního sdělení, tedy výsledků 

samotných. Přitom metoda výběru respondentů je spolu s počtem 

respondentů a velikostí podsouborů jedním z faktorů významně 

ovlivňujících spolehlivost získaných výsledků93. Čtenář se tedy v žádném 

z analyzovaných textů nedozví, zda byli dotazovaní vybíráni pomocí 

pravděpodobnostních metod, tedy metod náhodného pravděpodobnostního 

výběru, při jejichž aplikaci má „každý člen cílové populace měřitelnou šanci 

být dotazován a které umožňují projekci výsledků na širší populaci se 

známou úrovní přesnosti“,94 nebo zda byl uplatněn kvótní výběr, tedy 

technika sice jednodušší, ale zároveň ne zcela bezproblémová vzhledem ke 

kvalitě a možnostem kontroly získaných dat. Vzorek je při ní totiž vytvářen 

na základě pouze známých vlastností zkoumané části populace. „Příliš 

jednoduché metodiky a nedokonalost práce tazatelské sítě zde mohou vést k 

významným odchylkám mimo znaky kontrolované kvótou.“ 95  

                                                 
92 Týká se pouze článků zahrnutých do Tabulky 4. 
93 Srov. Kalvas, F. Výsledky předvolebních průzkumů v českých denících. In Krejčí, J. 
(ed.), (2004). Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 
173. 
94 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 138. 
95 Tamtéž, s. 138. 
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Prakticky stejně nedostačující je uvádění informací o technice 

dotazování. V této kategorii totiž jak v Mf Dnes, tak v Hospodářských 

novinách vyhovuje pouze jeden článek, přičemž v obou případech šlo o 

písemná dotazníková šetření. Přitom tato informace by ani u ostatních 

článků, bez ohledu na téma výzkumu, nebyla pro čtenáře bezcenná, lze totiž 

tušit, že v samostatně vyplňovaném dotazníku může respondent odpovídat 

přece jen jinak, možná otevřeněji či pravdivěji, než při dotazování „tváří 

v tvář“, kdy přímo odpovídá na otázky tazatele.    

Velikost výběrového vzorku, to je další faktor, který ovlivňuje 

spolehlivost získaných výsledků. Nebudeme se zde zamýšlet nad tím, jak 

velký by měl vzorek být, je zřejmé, že „musí odpovídat záměru 

výzkumníků: co a jak přesně chtějí zjistit“ 96. Z našeho pohledu je důležité, 

je-li tento údaj u výsledků uveden, neboť může být určitým vodítkem, zda 

lze dané šetření považovat za důvěryhodné a jeho výsledky za 

reprezentativní. U dílčích výsledků výzkumů, které podle standardů Simaru 

tuto informaci také musejí sdělovat, je situace zcela neuspokojivá. V této 

kategorii se, jak je zřejmé z Tabulky 5, počet respondentů vyskytl pouze 

jednou, a to v Mf Dnes. Naproti tomu v článcích náležejících do Tabulky 4 

je velikost vzorku uvedena Mf Dnes ve všech osmi případech, zatímco 

Hospodářské noviny tento údaj uvádějí jen ve čtyřech článcích, což 

představuje asi 36 %. Tento rozdíl je poměrně zásadní a vyvolává otázku, 

proč tomu tak je? 

Odpovědí je pohled na druh sebraných článků. V Mf Dnes tvoří šest 

z celkových osmi (a současně vyhovujících osmi) exkluzivní průzkumy pro 

Mf Dnes, naproti tomu v Hospodářských novinách je z celkových jedenácti 

výzkumů jen jeden prováděný exkluzivně pro tento deník a u tohoto 

průzkumu počet respondentů uveden je. V ostatních deseti případech se 

jedná o články čerpající z veřejně dostupných zdrojů nebo o tiskové zprávy.  

Tato kategorie nápadně upozorňuje na jev, který je zřejmý dokonce 

už při běžném čtení výsledků, že totiž exkluzivním průzkumům a jejich 

prezentaci je věnována velká pozornost. Projevuje se jak v umístění na 
                                                 
96 Krejčí, J. (2008). Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství, s. 140. 
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titulní straně, v množství místa, které tyto výzkumy v novinách zaujímají, 

nápadnou vizuální stránkou, ale současně i relativně uspokojujícími 

informacemi, které výzkum specifikují. Zveřejňuje-li zkrátka deník, 

v našem případě Mf Dnes, výsledky exkluzivního průzkumu, zvolí způsob, 

který z výzkumu prakticky udělá hlavní událost dne. Zároveň jsou čtenářům 

k dispozici většinou úplné výsledky šetření i většina 

požadovaných průvodních informací. 

Tato skutečnost se projevuje i u vymezení cílové skupiny, i tam totiž 

Mf Dnes vychází ze srovnání lépe než Hospodářské noviny, protože u 

samotných průzkumů je tento údaj v Mf Dnes uveden v pěti případech 

z osmi, přičemž všech těchto pět vyhovujících článků jsou výsledky 

exkluzivních průzkumů pro Mf Dnes. V Hospodářských novinách jsou, 

bereme-li v potaz stále jen skupinu průzkumů uvádějících úplné výsledky 

nebo jejich větší část, články s údajem o cílové populaci, tedy o populaci, na 

kterou se výsledky vztahují, pouze v 18 % článků, ve 36 % jsou údaje 

nepřesné a v necelých 46 % zcela chybí.      

Poslední analyzovaný údaj, tedy výsledky průzkumu, se 

pochopitelně v nějaké formě objevuje vždycky, protože právě o výsledky 

v celém šetření a jeho prezentaci jde. Nicméně i v této kategorii jsme 

rozlišovali, a to podle úplnosti publikovaných informací. Tam, kde jsou 

uvedeny veškeré získané údaje, většinou to bývá ve formě tabulek či grafů, 

jsme hodnotili články jako ano, údaj uveden, pokud nebyly v textu zmíněny 

všechny údaje, zaznamenali jsme je jako neúplné, přičemž ale nutno dodat, 

že výsledky této kategorie nebudeme hodnotit jako projev (ne)kvality 

daných článků, ale spíše jako doplňkovou informaci vypovídající o druhu 

textu. Je pochopitelné, že pokud daný článek uvádí nějaký výsledek 

výzkumu, protože to souvisí s jeho tématem a je to zkrátka vhodné, nelze 

požadovat, aby zde byly uvedeny výsledky kompletní, když by tu neměly 

žádnou funkci. Naproti tomu, pokud je konání výzkumu a jeho výsledky 

stěžejní částí článku, měl by čtenář mít k dispozici pokud možno úplné 

výsledky, tak aby nebyl odkázán pouze na interpretaci autora článku 

některých, jím vybraných údajů. Pokud tedy uvažujeme takto, měly by 
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články zahrnuté do Tabulky 4 mít kategorii PROČ hodnocenu písmenem A. 

(Viz Příloha 5.) V Mf Dnes to platí pro sedm článků z osmi, přičemž šest 

z těchto sedmi vyhovujících jsou exkluzivní průzkumy, v Hospodářských 

novinách pro devět z jedenácti (obě zprávy s neúplnými informacemi jsou 

převzaty z ČTK). Tedy až na drobné výjimky, které nicméně uvádějí 

převážnou část výsledků, lze říci, že čtenáři dostávají v článcích, které se 

zaměřují na výzkum, získané údaje v úplnosti. 

 

5.4 TÉMATA VÝZKUMŮ  

Tabulka 6. Témata výzkumů 

 Mf Dnes 

(17+1) 

Hospodářské noviny 

(21+3) 

prezidentské volby v USA 6+1 9+2 

krajské volby v ČR 0 0 

senátní volby v ČR 0 0 

ČR v rámci / vůči EU 2 2 

ČR vůči zemím mimo EU  1 0 

domácí politika  

spokojenost s politikou v ČR 
1 2 

politika v zahraniční  

(kromě prez. voleb v USA) 
1 3+1 

ekonomická krize 2 1 

společnost 3 3 

ostatní  

(EU vůči USA, důvěra v ČNB a MMF) 
1 1 

          

  Z tabulky 6 je jasně čitelné, že hlavním tématem, jehož se týkaly 

publikované výsledky výzkumů, byly prezidentské volby v USA. Mf Dnes 

přinesla ve sledovaném období ze všech uveřejněných výsledků výzkumů 

přibližně 35 % těch, které se věnovaly volbě amerického prezidenta, v 

Hospodářských novinách byl poměr zastoupení tohoto tématu ještě vyšší – 

zhruba 43 %.  
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Nutno doplnit, že právě v těchto textech byly v naprosté většině 

výsledky výzkumů uvedeny jako jedna z mnoha informací, a také proto se 

tu často objevovaly nedostatky v uvádění metodologických údajů, a to nejen 

ty povolené (JAK – metoda, technika, cílová skupina). Především nikde 

nebylo přesně uvedeno, jaké, resp. čí preference byly zkoumány, zda všech 

potenciálních voličů, nebo jen těch, kteří jsou rozhodnuti jít volit, téměř se 

neuvádělo procentuální zastoupení dosud nerozhodnutých voličů a chyběly 

také údaje o počtu respondentů.  

K senátním ani krajským volbám nebyl zveřejněn žádný průzkum, 

tématu voleb do Senátu PČR se od 25. září 2008 věnovaly Hospodářské 

noviny formou pravidelných reportáží ze senátních obvodů, v nichž se 

očekávala nejzajímavější politická klání. Výzkumy veřejného mínění však 

součástí těchto reportáží nebyly, byly sem zařazeny jen grafy s výsledky 

z voleb z let 2004 a 2006. Také Mf Dnes zveřejňovala články týkající se 

voleb, a to jak senátních,97 tak krajských, přičemž se zaměřovala opět 

především na průběh předvolební kampaně a například přinášela vyjádření 

kandidátů na post hejtmana k tématům, která byla či jsou v kraji vnímána 

jako stěžejní.  

Shodně jsou u obou deníků zastoupeny články týkající se existence a 

fungování ČR v rámci EU, tedy například přijetí eura (Mf Dnes), českého 

předsednictví nebo důvěry k ekonomice EU (oba HN). 

                                                 
97 Příkladem je článek Na finále voleb se sází u bookmakerů. Mf Dnes, roč. 19, č. 

251, s. C3. Článek je určitým vrcholem používání sportovní terminologie v předvolebním 
období. Nebyl sice zařazen do analyzovaného vzorku, protože neuvádí čísla z průzkumů, 
ale ve své podstatě také vyjadřuje jisté postoje veřejnosti. Především je ale důkazem toho, 
jak jsou volby vnímány a jak se toto chápání voleb jako sportovního zápasu promítne do 
žurnalistiky, a to nejen v tomto případě.    

„V Plzni se utkají za ODS lékař Zdeněk Rokyta a v dresu ČSSD známý komunální 
politik Jiří Bis. Sázkové kanceláře favorizují Rokytu. Tipsport mu přiřkl kurz 1,4 : 1, 
zatímco Jiřímu Bisovi 2,5 : 1. Podobně vidí šance plzeňských kandidátů také Fortuna. Ta 
určila kurz na Zdeňka Rokytu 1,32:1 a na Jiřího Bise 2,83:1. Oba dva kandidáti si ale 
nemyslí, že je situace tak jasná, jak kurzy naznačují. Ani jeden však netušil, že si na ně 
mohou lidé vsadit. (…)“  
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Kde se Mf Dnes a Hospodářské noviny drobně liší, to je oblast 

zahraniční politiky. Zahraničněpolitická témata se objevila častěji 

v Hospodářských novinách98 než v Mf Dnes99.    

Zastoupení společenských témat je velmi podobné, s tím rozdílem, 

že v Mf Dnes se jedná o exkluzivní průzkumy,100  které někdy spojují téma 

společenské a politické101, v Hospodářských novinách jsou údaje převzaty 

z jiných zdrojů a dále zpracovány102.  

 

5.5 PROJEVY INFOTAINMENTU VE ZKOUMANÉM VZORKU 

V závěrečné kapitole rozboru si všimneme dalších, kvantitativně 

nezaznamenaných, vlastností analyzovaných textů, grafů a tabulek, které lze 

považovat za projevy infotainmentu. 

V kapitole 3.2 jsme se zmínili o zneužití fakticity za účelem 

dosažení žádoucího účinku publikovaných dat a o tzv. žurnalistice 

dostihových závodů. Oba tyto jevy se v textech většinou vyskytovaly 

společně, a to především ve výsledcích výzkumů předcházejících volbě 

prezidenta USA, kdy byla čísla z výzkumů prezentována skutečně jako 

výsledky sportovního turnaje, jednoduše řečeno tak, aby na jejich základě 

bylo možné dát článku úderný titulek. To, že rozdíly mezi oběma kandidáty 

byly často tak malé, že mohly odpovídat statistické chybě, nebylo pro autory 

při tvorbě titulku a psaní článku důležité. Ačkoliv v samotném textu se údaj 

o statistické chybě ojediněle objevil, nebyl mu přikládán prakticky žádný 

význam a výsledky byly interpretovány bez ohledu na něj. 

„Podle každodenního průzkumu Gallupova ústavu vede ve volebních preferencích s mírnou 
převahou demokrat Barack Obama, kterému by dalo hlas 47 procent Američanů, zatímco 

                                                 
98 Slovenské děti odmítají maďarštinu.  Hospodářské noviny, 2008, roč. 52, č. 181, s. 8.  
    Al-Káida posílila, myslí si svět. Hospodářské noviny, 2008, roč. 52, č. 192, s. 8. 
    Německá SPD nasadí do voleb nový tandem. Hospodářské noviny, 2008, roč. 52, č. 206,  
    s. 9. 
99 Merkelovou vyzve Steinmeier. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 211, s. A6.  
100 Průzkum: Češi milují konzum a peníze. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 259, s. A1, A6.  
     Sex už ve 14? Pro je jen třetina čtrnáctiletých. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 274, s. A1, A5.  
101 „Komunisté ve vládě? To ne.“ Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 269, s. A1. 
102 Češi nejvíc důvěřují hasičům. Hospodářské noviny, 2008, roč. 52, č. 173, s. 26. 
      Žáci nás šikanují, stěžují si učitelé. Hospodářské noviny, 2008, roč. 52, č. 205, s. 4.  
     Čím vyšší pozice, tím méně žen v nich pracuje. Hospodářské noviny, 2008, roč. 52,  
      č. 229, příl. Kariéra, s. 1. 
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republikánu Johnu McCainovi 44 procent. Tříprocentní náskok označuje Gallupův ústav za 
rozdíl na úrovni statistické chyby.“ 103 

„Pouhých 16 dní před volbami vede Obama podle čerstvých průzkumů mínění Zogbyho 
institutu, agentury Reuters a zpravodajské stanice C-SPAN nad svým republikánským 
soupeřem Johnem McCainem jen těsně - 48 ku 45 procentům hlasů. Tento rozdíl preferencí 
odpovídá statistické chybě, která činí 2,9 procenta.“104  

Místo toho, aby bylo zdůrazněno, že zmíněný rozdíl v preferencích 

znamená vyrovnané šance, dali pisatelé článků přednost takovému způsobu 

interpretace, kde bude vítěz a poražený.  

Tomuto způsobu prezentace údajů samozřejmě odpovídá i slovní 

zásoba, kterou autoři článků o předvolebních průzkumech používají. 

„Podle Gallupova ústavu vede nad Johnem McCainem o 11 procent. Podle CNN 
ho poráží jen o devět procent.“105  

„Obama se vrátil do vedení minulý týden poté, co několik dnů po republikánském 
nominačním sjezdu ze začátku září favorizovala šetření McCaina.“106   

„Zatímco John McCain se oproti tomu ocitl ve vyrovnaném souboji nebo v 
průzkumech dokonce těsně prohrává, i v takových republikánských baštách, jako je 
Virginia, která za posledních padesát let pouze jednou volila demokratického kandidáta.“107  

U ostatních výzkumů se tento styl prezentování výsledků, založený 

na představě souboje, spíše neuplatňuje, nicméně i tam je zřejmé, že autoři 

článků se z výsledků snaží vybrat informaci, z níž vytvoří poutavý titulek, 

v němž vygradují výsledek výzkumu108 nebo ho vyjádří přímou větou109 

nebo nějakým razantním, jednoznačným prohlášením110. Přitom však takové 

titulky ve snaze upoutat pozornost čtenáře často přinášejí informaci zcela 

zkreslenou. Tato tendence se projevuje především v Mf Dnes, a to zejména 

u exkluzivních průzkumů, v Hospodářských novinách se během 

zkoumaného období podobně emočně vypjaté titulky nevyskytly.  

                                                 
103 Obama se v průzkumech dostal před McCaina. Hospodářské noviny, 2008, roč. 42, 
     č. 189, s. 5. 
104 Colin Powell chce, aby prezidentem byl Obama. Hospodářské noviny, 2008, roč. 42,  
     č. 206, s. 7. 
105 Cesta do duše amerického voliče. Americká média chrlí průzkumy, podle nichž Barack 
Obama jasně vede. Budou tak lidé nakonec i hlasovat? Hospodářské noviny, 2008, roč. 42, 
č. 223, s. A6. 
106 Obama se v průzkumech dostal před McCaina. Hospodářské noviny, 2008, roč. 42,  
     č. 189, s. 5. 
107 Příznivci Obamy se bojí o vítězství. Hospodářské noviny, 2008, roč. 42, č. 201, s. 6. 
108 Průzkum: Češi milují konzum a peníze. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 259, s. A1, A6.  
109 „Komunisté ve vládě? To ne.“ Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 269, s. A1. 
110 Fronty a prázdné pulty už nikdy. Mf Dnes, 2008, roč. 19, č. 269, s. A3. 
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V závěru této kapitoly uveďme ještě jeden příklad toho, za jak 

přesvědčivé jsou považovány výsledky výzkumů zveřejňované v podobě 

procentuálních údajů a grafů a k čemu je lze využít. Jedná se o výsledky 

výzkumů mínění zveřejňované v Mf Dnes, a to za účelem inzerce tohoto 

deníku. V sebraném materiálu tvoří tyto výsledky zvláštní kategorii, kterou 

jsme však z pochopitelných důvodů do analyzovaného vzorku nezařadili. 

Tento druh inzerce má vždy stejnou podobu, a sice pole umístěného v dolní 

části stránky a obsahujícího šedo-červený kruhový graf a jednovětý text, 

který ho interpretuje. To vše je doplněno informací o zdroji a údajem o 

období a místě výzkumu. Během zkoumaného období byla v deníku Mf 

Dnes takováto inzerce publikována patnáctkrát, přičemž se jednalo o čtyři 

varianty zveřejňované opakovaně.     
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ZÁVĚR 

V naší práci jsme se pokusili zjistit, zda a jak se při zveřejňování 

výsledků výzkumů veřejného mínění, tedy dat pocházejících z oblasti 

sociálněvědní, uplatňuje infotainment, tedy prvek typický spíše pro bulvární 

média. 

Zkoumaným materiálem byly výsledky výzkumů veřejného mínění 

publikované v období od září do listopadu 2008 ve dvou celostátních 

denících – v Mf Dnes (plzeňská mutace) a v Hospodářských novinách. 

Z rozboru vyplynulo, že v denících se skutečně projevuje tendence 

podávat čtenářům výsledky výzkumů přitažlivou formou, popř. alespoň 

formou snadno a rychle srozumitelnou, a to mnohdy na úkor přesnosti a 

úplnosti dat.  

Nejvýraznějším znakem Mf Dnes bylo především publikování 

bezpočtu různých anket. Uvědomíme-li si, že během tří měsíců vyjde deník 

přibližně dvaasedmdesátkrát a v Mf Dnes bylo během této doby otištěno 

111 různých anket, znamená to, že anketa vyjde každý den a každý druhý 

den vyjdou dokonce ankety dvě! Přitom se rozhodně nedá říct, jakkoliv se 

zde dopouštíme subjektivního hodnocení, že by témata, jichž se ankety 

týkají, byla pro člověka nebo řekněme pro veřejnost nějak zásadní nebo 

přínosná (viz Příloha 1). V tomto směru jsme skutečně bezcennými 

informacemi pravidelně zahlcováni, přičemž zdrojem tohoto zahlcení, 

máme-li volit jeden z analyzovaných deníků, je jednoznačně Mf Dnes.     

Co se týče samotných výzkumů veřejného mínění, jsou jejich 

výsledky v Mf Dnes převážně publikovány tak, aby připoutaly pozornost 

čtenáře, v maximální míře se to pak týká exkluzivních průzkumů. 

Přitažlivost publikovaných výsledků Mf Dnes zvyšuje také výraznými 

titulky, a to jak z hlediska velikosti, tak z hlediska obsahového. Na druhou 

stranu se autoři článků v Mf Dnes nedopouštějí tak často prohřešků proti 

standardům publikování výsledků jako jejich kolegové z Hospodářských 

novin, takže i z takto pestrobarevně zabalených výsledků lze nakonec vyčíst 

vše podstatné. Je však dobré, minout při četbě ony často dezinterpretační 
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palcové titulky. Právě ony však bohužel mohou zůstat čtenářům jako jediný 

výsledek průzkumu.   

Ohledně standardů publikování je však nutno zdůraznit, že ačkoliv 

v této oblasti vychází Mf Dnes o něco lépe než Hospodářské noviny, 

celkově je situace v uvádění žádoucích údajů o metodologii výzkumů 

neuspokojivá a je výrazně ovlivněna způsobem psaní článků. Dalo by se 

s jistou nadsázkou říct, že tam, kde metodologické údaje autorovi 

nepřekážejí a nebrání v tom, aby článek měl požadovaný spád, údernost, 

aby vyzníval jednoznačně apod., tam jsou tyto údaje uvedeny. V opačném 

případě spíše chybí.       

V Hospodářských novinách nehrají ankety ani výsledky výzkumů 

tak důležitou roli jako v Mf Dnes. U anket je to zřejmé jak z jejich počtu, 

tak z jejich daleko méně nápadného způsobu prezentování. Kromě toho se 

zde ankety soustředí spíše na témata z oblasti obchodu. 

 Také výsledky výzkumů veřejného mínění, a nejen ony, jsou, resp. 

byly111 v Hospodářských novinách publikovány většinou bez nápadných 

vizuálních prvků, často jde jen o poměrně krátké články. Hospodářské 

noviny také nepatří mezi časté zadavatele výzkumů, během sledovaného 

období zde byl zveřejněn jen jediný výzkum konaný exkluzivně pro tento 

deník. Pravděpodobně i v důsledku tohoto menšího zájmu o výsledky 

výzkumů se vyskytují v článcích nedostatky v uvádění metodologických 

údajů. Zaostávání Hospodářských novin za Mf Dnes v oblasti standardů 

publikování výsledků však není dramatické, a jak už jsme uvedli, situace 

není uspokojivá ani v jednom deníku.  

Měli-li bychom tedy udělat závěrečné, ovšem hrubě zobecňující 

resumé, mohli bychom říci, že čtenáři Mf Dnes se informacemi opravdu 

mají spíše bavit, přičemž ale jejich kvalita tím není zásadním způsobem 

dotčena, což se ovšem už nedá vždy říci o interpretaci výsledků. Naproti 

tomu Hospodářské noviny čtenáře informacemi bavit nechtějí, což je zřejmé 

                                                 
111 V současné době i Hospodářské noviny chtějí své čtenáře bavit, a to jak na stránkách 
deníku, tak na internetových stránkách www.ihned.cz, kde na hlavní stránce čtenáři najdou 
„výběr toho nejzajímavějšího a nejzábavnějšího z celého webu“. (Inzerce seznamující s 
novou podobou serveru ihned.cz http://ihned.cz/novy. [cit. 2. 5. 2011].) 
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jak z hlediska vizuálního, tak tematického i interpretačního, bohužel však 

neuvádějí vždy všechny údaje, které by byly pro přesné informování čtenáře 

žádoucí.          
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Shrnutí 

Bakalářská práce „Infotainment a jeho projevy ve výzkumech 

veřejného mínění“ chce odpovědět na otázku, zda a jak se při zveřejňování 

výsledků výzkumů veřejného mínění v českých denících projevuje tzv. 

infotainment, tedy jev, jehož podstatou je zprostředkovávat informace 

zábavnou formou.     

Na základě teoretického objasnění pojmů veřejnost, veřejné mínění a 

výzkum veřejného mínění na jedné straně a infotainment na straně druhé se 

pokouší pojmenovat, jakým způsobem se může infotainment ve výsledcích 

výzkumů projevovat a jak takové projevy mohou ovlivňovat veřejnost.   

Následně se snaží na základě rozboru konkrétních výsledků 

výzkumů mínění zveřejněných v denících Mf Dnes a Hospodářské noviny 

v období od září do listopadu 2008 zjistit, do jaké míry se skutečně 

infotainment v dané oblasti projevuje.  

Dochází k závěru, že ohledně uvádění požadovaných údajů 

specifikujících daný výzkum, je situace v obou denících nevyhovující, takže 

údaje částečně ztrácí svou vypovídací hodnotu. Srovnáním obou deníků pak 

dochází k druhému zjištění: pro Mf Dnes je typické časté zadávání 

exkluzivních výzkumů mínění, které pak publikuje tak, aby byly pro čtenáře 

přitažlivé (bývají často doplněny fotografiemi či uvozeny palcovými 

titulky), přičemž zde může docházet k dezinterpretacím; naproti tomu 

Hospodářské noviny zveřejňují výsledky výzkumů získané z tiskových 

agentur či jiných dostupných zdrojů a zdaleka jim nevěnují takovou 

pozornost, a to jak ve způsobu prezentace, tak v důsledném uvádění 

metodologických údajů. 

 

Zusammenfassung 

Die Arbeit „Infotainment und seine Ausdrücke in den Ergebnissen der 

Meinungsforschungen“ will die Frage beantworten, ob sich bei der 

Veröffentlichung der Ergebnisse der Meinungsforschungen in den 

tschechischen Tageszeitungen das sog. Infotainment zeigt, also das 
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Phänomen, das liegt darin, dass die Informationen in unterhaltender Form 

vermittelt werden.  

Auf Grund der theoretischen Erklärung der Begriffe Öffentlichkeit, 

öffentliche Meinung und Meinungsforschung einerseits und Infotainment 

andererseits bemüht sie sich zu benennen, wie sich Infotainment in den 

Ergebnisse der Meinungsforschungen zeigen kann und wie solche 

Ausdrücke die Öffentlichkeit beeinflussen können.  

Auf Grund der Analyse der konkreten Ergebnisse der 

Meinungsforschungen, die in den Zeitungen Mf Dnes und Hospodářské 

noviny in dem Zeitraum von September bis November 2008 publiziert 

wurden, bemüht sie sich festzustellen, inwiefern sich Infotainment in diesem 

Gebiet zeigt. 

Die Arbeit gelangt dazu, dass was die Anführung der verlangten Angaben 

betrifft, die die gegebene Meinungsforschung spezifizieren, ist die Situation 

in beiden Tageszeitungen nicht genügend, sodass die Angaben teilweise 

ihren Aussagewert verlieren. Durch den Vergleich der beiden 

Tageszeitungen gelangt sie weiter zu der anderen Feststellung: für die 

Zeitung Mf Dnes ist das Vergeben der exklusiven Meinungsforschungen 

typisch, die sie dann in solcher Form veröffentlicht, dass sie für die Leser 

anziehend sind (oft werden sie mit Fotos ergänzt oder daumengroβen 

Schlagzeilen eingeführt), wobei es hier oft zu den Desinterpretationen 

kommen kann; Hospodářské noviny dagegen veröffentlicht die Ergebnisse 

der Meinungsforschungen, die sie von den Presseagenturen oder anderen 

öffentlich erreichbaren Quellen gewinnt, und bei weitem widmet sie ihnen 

nicht solche Aufmerksamkeit, und zwar sowohl in der Form der 

Präsentation, als auch in der folgerichtiger Anführung der methodologischen 

Angaben.                
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