
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Janou Blažkovou, vedoucí reportérského oddělení Mladé 
fronty DNES 
 
Bývá Mladá fronta DNES sama zadavatelem výzkumů veřejného mínění? K jakému 
účelu případně informace o výzkumech využíváte? 
Mladá fronta DNES bývá zadavatelem výzkumů u českých agentur, které nám vždycky 
dávají prostor pro dvě tři otázky v rámci výzkumu, který provádějí. Výzkumy veřejného 
mínění vždy využíváme jako doplněk k nějakému tématu, které připravujeme, a část o 
výzkumech se nám k němu hodí jako druhý text.   
 
Do jaké míry můžete do provedení výzkumu, který si jako médium sami zadáte, 
zasáhnout? 
Nejčastěji spolupracujeme s agenturou Median. Témata výzkumů si vymýšlím já, 
navrhnu si otázky a v agentuře mi je upraví, aby odpovídaly využívané metodologii, 
např. k vyloučení odpovědi „nevím“.  Pokud vím, využívají dotazování v domácnostech 
osobní, říkají tomu vícestupňový stratifikovaný náhodný adresný výběr, kdy údajně 
tazatel nemůže ovlivnit výběr domácností a má předepsáno, jak vybrat respondenta. 
Přestože využívají vzorky kolem šesti set sedmi set lidí, víme na základě naší 
dlouhodobé spolupráce, že se trefují, že jejich výzkumy skutečně odráží realitu, co si 
veřejnost myslí, jak se zachová.  
 
Existuje nějaký klíč, podle kterého se rozhodujete, na jaké téma by bylo nejlepší nebo 
nejpotřebnější výzkum zadat? 
Snažím se zadávat otázky k něčemu, co se právě děje, co se schvaluje, co se ve 
společnosti řeší. Například nyní jsem zadávala téma výuky sexuální výchovy na 
školách, což vzbudilo velkou diskusi a kterému se dlouhodobě věnujeme. Vychází o 
tom článek v podstatě každý týden. Dále výzkum k problematice kolem léků (zda lidé 
mají doma léky, používají vitamíny atd.), když připravujeme nějaký materiál k tomu, 
jak se léky plýtvá. 
 
Prioritně tedy spolupracujete s agenturou MEDIAN. Využíváte i služeb jiných agentur 
nebo výzkumných pracovišť?  
Podobnou, ale méně častou spolupráci udržujeme se Sociologickou fakultou na 
Masarykově univerzitě v Brně, kde se studenti dotazují sice většího vzorku, ale nebývá 
až tolik přesný výběr respondentů. Co vůbec nepoužíváme je SANEP a veškeré 
podobné internetové „klikací“ výzkumy. Považujeme je za nedůvěryhodné, protože zde 
není zaručeno, že jeden uživatel nemůže odpovědět vícekrát, a navíc internetové 
komunita respondentů je velice specifická a vůbec nezahrnuje široké společenské 
spektrum lidí, o které nám jde.  Zhruba rok před volbami začneme zveřejňovat 
výzkumy, které provádí CVVM, STEM a Factum Invenio ohledně volebních preferencí. 
Prioritně využíváme tedy těchto pět agentur. Výjimkou mohou být kratičké zprávičky. 
Jinak využíváme tyto zavedené agentury k průzkumu volebních preferencí, který ony 
provádějí pravidelně měsíčně a posílají ho přes Četku. Když já potřebuji něco 
konkrétního k článku, využívám MEDIAN nebo Masarykovu univerzitu. Obsah 
výzkumu si ovlivňujeme sami podle toho, co naše čtenáře zajímá. Když si všimnu, že 
lidé více reagují na nějaký článek, vím, že by nebylo od věci provést výzkum k jeho 
tematice. 
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V jaké situaci využijete výzkum CVVM? Zajímá mě to, protože moje diplomová práce se 
z části právě CVVM podrobněji věnuje. 
O výzkumu CVVM někdy píšeme, když se jedná o něco opravdu zajímavého nebo se 
v rámci dlouhé časové řady najednou objeví překvapivá změna.  CVVM se např. 
dlouhodobě věnuje tématu etnické snášenlivosti, ale tyto výzkumy vycházejí 
dlouhodobě se stejným výsledkem, takže informace o nich by mohly působit 
jednotvárně, ale pokud se vyskytne výrazná změna, zpracujeme o tom nějaký menší 
článeček. Sleduji to, ale výběr těchto výzkumů je spíše náhodný, nárazový.  
 
Jak hodnotíte dnešní podobu tiskových zpráv o výzkumech? Považujete jejich podobu za 
dostatečnou nebo se ještě snažíte informovat nad rámec tiskové zprávy přímo u autora 
výzkumu nebo agentury?   
My vždycky dodatečně kontaktujeme daného výzkumníka kvůli citacím, takže 
informace z tiskových zpráv si tak sami doplňujeme.  
 
Má u vás v redakci práci s výzkumy veřejného mínění na starosti někdo konkrétní, kdo 
by se jakoby na psaní o výzkumech specializoval?   
Ne, v redakci nemáme jednoho konkrétního redaktora, který by o výzkumech psal. 
Vždy to záleží na tom, kdo zrovna zpracovává jaké téma. Já mám výzkumy veřejného 
mínění v redakci na starosti, ale ne že bych o nich psala. Já je jednotlivým autorům 
přiděluji nebo autora vyzvu, zda by se k jeho tématu zrovna nehodil nějaký výzkum, 
abych ho případně u agentury zadala.  
 
Jak to vypadá s kvalifikací redaktorů Mladé fronty DNES pro práci s výzkumnými daty? 
Vzdělání přímo pro práci výzkumy veřejného mínění naši redaktoři nemají, ale pracují 
zde dva sociologové, dokonce i náš šéfredaktor je vystudovaný sociolog, takže někdy se 
stane, že o výzkumech píše vystudovaný sociolog. Máme tu ale pestré spektrum 
vystudovaných oborů a práce s výzkumnými daty není problém. Vždycky stejně 
zavoláme danému výzkumníkovi, který případné pochyby uvede na pravou míru a vše 
vysvětlí.  
 
Jakou důležitost přisuzujete výzkumům veřejného mínění z hlediska jejich relevantnosti 
coby informačního zdroje? 
Výzkumy veřejného mínění beru z hlediska důležitosti v novinách jako doplňkovou věc. 
Samozřejmě před volbami získávají výzkumy na síle a na důležitosti. Je zde ovšem 
neustále potřeba porovnávání a kontroly, protože např. před minulými volbami agenturu 
STEM a její výzkumy platila sociální demokracie, čímž pro nás v tu chvíli ztratily punc 
neutrality a už jsme jim nepřikládali takovou důležitost jako výzkumům CVVM a 
Factum Invenio, které nebyly placené politickými stranami.  
 
Příloha č. 2: Rozhovor s Lukášem Bekem, redaktorem deníku Právo 
 
Bývá zadavatelem výzkumu přímo deník Právo? Můžete si tedy sami do jisté míry určit, 
kterým konkrétním směrem by se měl výzkum ubírat? 
Nejčastěji si zadáváme výzkumy u agentury STEM. Navrhneme si otázky, které nás 
nejvíce zajímají, a potom někdo v agentuře, kdo to má na starosti, doplní otázky další, 
které by z jejich profesionálního hlediska v rámci zadaného výzkumu měly zaznít.  
Jedná se o společnou práci. V situaci, kdy by se nám postup výzkumníků nelíbil nebo 
oni by řekli, že takovým způsobem, jaký mi navrhujeme a požadujeme, výzkum provést 
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nelze, ale my bychom přesto trvali na svém zadání, bychom se nedohodli a výzkum by 
nebyl. Zatím se nic podobného nestalo. 
 
V jaké podobě dostanete od agentury materiály k výzkumu?  
Když nám STEM udělá průzkum, dostaneme kompletní výzkum. Kolik bylo v které 
kategorii dotázaných lidí, rozdělení respondentů podle demografických údajů, politické 
příslušnosti. Obdržíme obrovské množství různých materiálů, které se samozřejmě do 
článku všechny nevejdou. Pracuji s nimi já, analýzy poté přeposílám komentátorům, 
kterým se to může hodit, ale čerpáme z nich třeba ještě další tři měsíce. 
 
V tomto případě už následné zpracování vyžaduje vyšší znalost práce s daty a orientaci 
v nich. 
Určitě, ale je to dáno i zkušeností. Osobně se téhle práci věnuji dlouho, když se konají 
semináře – sociologické, politologické – snažím se jich podle času účastnit. Znám se 
s výzkumníky, případně s politology. S nimi většinou vedu diskusi. Vždy mají námitky, 
že neuvádíme metodologické informace. Já osobně mám snahu, aby v článku vždy bylo 
uvedeno, kdy výzkum probíhal, kolik lidí bylo dotázáno apod. Bohužel při uzávěrce, 
kdy se bojuje o místo na stránce, někdy zasáhne editor a pro zkrácení právě tyto údaje 
škrtá. Jak říkám, já metodologická data uvádím, ale konečnou formu redaktor sám už 
většinou nemůže ovlivnit.     
 
Úzce spolupracujete tedy hlavně s agenturou STEM? 
V případě, že si sami zadáváme výzkum, spolupracujeme, co já vím, pouze se 
STEMem, ale jinak zapojujeme všechny agentury.  K politickým tématům, která já píšu, 
využívám nejvíce CVVM, STEM, SANEP, SC&C, ale tam neprovádějí tyto výzkumy 
moc pravidelně, nebo je zpracovávají pro Českou televizi.  
 
Když mluvíme o CVVM. Myslíte, že pro vnímání CVVM jako zdroje informací hraje 
určitou roli fakt, že se jedná o nekomerční instituci? 
Myslím, že to určitou roli hraje. Třeba i my dáváme jejich průzkumům větší prostor.  
 
Může být důvodem pocit větší objektivity a nezávislosti z CVVM? 
Řekněme, že když CVVM vydá průzkum stranických preferencí nebo volební model, 
má pro nás jejich informace větší váhu než třeba od SANEPU, což ovšem neznamená, 
že bychom záměrně některou z agentur ignorovali. Nicméně u mě nebo u komentátorů, 
když něco potřebujeme, je CVVM považováno za něco lepšího, má vyšší úroveň.  
Když je nějaký trend, který potvrdí tři čtyři agentury, tak se dá říct, že se něco děje a 
napíšeme o tom.   
 
Narazila jsem na mnoho případů, kde se v jednom článku pracuje s více výzkumy 
několika konkurenčních agentur najednou. Jaký je v tom nejčastěji záměr?   
Když je nějaký trend, který potvrdí tři čtyři agentury, tak se dá říct, že se něco děje a 
napíšeme o tom.  Pokud budu upřímný, je to z nouze ctnost. Když víte, že na materiál 
máte v novinách tak a tak omezený prostor, nastane dilema – buď jeden z výzkumů 
zahodím a věnuji se pouze druhému, nebo je nějakým způsobem zařadím všechny 
najednou, když se v nich objeví zajímavé informace. Dělám to velmi nerad, protože dva 
různé průzkumy se dají jen těžko srovnávat, např. když je předvolební období a sledují 
se preference a volební modely. K tabulce vždy přidám poznámku v tom smyslu, že 
výsledky nelze úplně srovnávat, protože metodologie zmíněných agentur je různá. 
Metodologie se sice částečně sjednotila, ale ne úplně.  
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Není třeba záměrem zveřejnit informace o dvou tematicky shodných výzkumech, jejichž 
výsledky se diametrálně liší?  
Pokud vyjdou výsledky zcela odlišně, je nutné to v příspěvku čtenáři vysvětlit. Není to 
záměr, spíš tam hraje roli fakt, že agentury vydají shodou okolností výzkumy ve stejný 
den. Ale řekl bych, že v poslední době si na to dávají pozor, např. když CVVM vydá 
výsledky jeden den ráno, STEM si řekne, že bude lepší se zveřejněním den počkat právě 
proto, že vědí, že potom budou všechny výzkumy z jednoho dne semleté do jedné 
zprávy, což je potom nepříjemné i z našeho hlediska.  
 
Co považujete ještě za problematické při psaní o výzkumech? 
Další problém při práci s výzkumy je to, že článek nesmí být zahlcený čísly. Oprávněně 
se na mě rozčiluje šéfredaktor, kdo má ta čísla pořád číst. Dávat dohromady více 
výzkumů nejednou je potom komplikované i tohoto důvodu.  
 
Jako hlavní informační zdroj využíváte tiskové zprávy? Považujete současnou formu 
tiskových zpráv za vyhovující, abyste v nich našli všechny potřebné informace? 
V zásadě ano, hlavně jsem na jejich podobu už zvyklý. Myslím, že jste potom měla 
otázku, jestli dodatečně kontaktujeme agenturu kvůli dalším informacím. To 
samozřejmě taky děláme v případě, kdy je ve zprávě pro nás něco nesrozumitelného. Já 
osobně mám už dnes telefonní čísla téměř na všechny výzkumníky, se kterými 
komunikuji ve větší míře. Dříve před několika lety ještě agentury pořádaly tiskové 
konference, kde se k provedeným výzkumům výzkumníci vyjadřovali, novináři měli 
možnost se ptát, ale na druhou stranu taková práce potom člověku zabrala půl dne. Dnes 
je ten proces mnohem rychlejší.  Myslím si ale, že by nebylo úplně od věci, kdyby se 
někdy nějaká tisková konference uspořádala, třeba jen osvětově, protože ne každý 
novinář o výzkumech píše dlouhodobě, různě se v datech může špatně orientovat.  
 
Jakou roli hraje při práci s výzkumnými daty zkušenost? Je rozdíl v práci nováčka a 
redaktora, který už se jim věnuje déle? 
Ano, po nějaké době už se z toho stává rutina jako u všeho.  Hlavně se ale projeví 
schopnost správně pracovat s čísly a orientace v nich. Např. když je někdy rozdíl 
v desetinách procenta, že se z toho nedá vyvozovat nic zásadního. Na druhou stranu 
když zase napíšeme, že rozdíl se pohybuje v rozmezí statistické chyby, tak koho to 
zajímá. Noviny vždy tlačily a tlačí na to, aby se psalo něco zajímavého.  
 
Mluvíte o rutině. Je možné způsobem zpracování jednotlivé články odlišit, najít ve 
výzkumech něco extra zajímavého, co by se dalo vyzdvihnout, zdůraznit, aby článek 
vyzněl jinak než ostatní z podobné tematické množiny?  
Protože je Právo propojené s Novinky.cz, informace o průzkumech si předáváme. Když 
mně přijde do mailu informace o průzkumu přepošlu jim ji, nebo už ji třeba mají a oni si 
to zpracují pro Novinky.cz, já pro noviny. Už proto, aby obě zprávy nebyly stejné, jsou 
poznat patrné rozdíly. Oni zprávu více „našlehají“, jak se říká, titulek je daleko 
důraznější a obsah se někdy může zveličit, protože na internetu je všechno řekněme 
možná o něco bulvárnější, zatímco noviny jsou v tomhle smyslu konzervativnější. Ale 
vždycky je to možnost zavolat buď přímo autorům výzkumu, nezávislým sociologům, 
politologům, nebo politikům, kterých se to týká a dá se o výzkumech udělat krásný 
článek.  
Komunikujete s výzkumníky kvůli získání nějaké přímé citace často? 
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Samozřejmě se takto snažíme doplňovat články nějakou přímou citací. Jestli třeba znáte 
tiskové zprávy SANEPU, oni tam píšou hodně povídání kolem výzkumu. Pro novináře 
je to sice pohodlné, ale kolikrát si říkám, že píšou informace nad rámec toho, co bych 
od nich očekával, protože se někdy podle mě pouští do hodně spekulativních vysvětlení. 
Politikovi XY klesá popularita, důvodem je zřejmě to a to. Buď to zkusím interpretovat 
sám, nebo si z toho někdy něco vezmu, ale zase to nepřeháním. Jinak, když potřebuju 
citaci, zvednu telefon a zavolám. Zrovna třeba z CVVM poměrně často mluvím s 
Danielem Kunštátem.  
 
Jakou důležitost podle vás novináři výzkumům veřejného mínění přikládají? 
Řekl bych, že docela velkou, možná až přehnanou. Jinak bych byl sám proti sobě, 
protože o výzkumech taky píšu. Někdy mám ale takový vnitřní pocit, že se to všechno 
až moc přehání. Já bych kolikrát o něčem ani nepsal, ale šéf řekne, vždyť to budou mít 
všichni, tak to musíme mít taky. Nedá se tomu uniknout. Politici sice říkají, že výzkumy 
nesledují, ale když se jim výsledky zrovna líbí a hodí, mluví o nich na svých 
konferencích, v rozhovorech, takže i oni je vnímají vážně. Řekl bych, že se výzkumům 
někdy přikládá až velká důležitost, ale připouštím, že se na tom sám podílím. Když 
mám možnost výzkum využít, tak ho využiju, ale pokud mám pocit, že by šlo vyloženě 
o dezinterpretaci toho problému, neudělám to. V tom mám určité limity.  
 
Jak se stavíte k přebírání zpráv o výzkumech z ČTK? 
Zaprvé, když si zprávu píšu sám, zabere mi to méně času, než kdybych předělával 
informaci z Četky. Nechci se kolegů z Četky dotknout, ale pro mě nebyly jejich zprávy 
o výzkumech vždy přehledné. Přiznávám, že teď to příliš nesleduji. Když jsem 
v redakci, napíšu si to sám, když tam nejsem a kolegům se o tom psát nechce, 
převezmeme zprávu z ČTK .  
 
Podle toho, jak jsem procházela články o výzkumech, jsem dospěla k závěru, že většina 
z nich se věnuje stejným informacím, i když nepocházejí od jednoho autora, ani nejsou 
převzaté z Četky.  
U většiny výzkumů je jedna stěžejní informace, které si všimnou všichni novináři. 
Někdy třeba mezi dvěma třemi informacemi člověk váhá, která z nich je nejzajímavější. 
Ale většinou se nezávisle na sobě shodneme, co z výzkumu zdůraznit.  
 
Myslíte, že se v novinách dává článkům o výzkumech veřejného mínění dostatek 
prostoru? 
To je těžké posoudit. Zda se o výzkumech zveřejní velký článek s grafem, nebo ne, je 
dáno výrobními důvody. Buď je místo, nebo není. Někdy se stane, samozřejmě nejen u 
článků o výzkumech, že člověk napíše čtyřicet článků a ve finále je z nich deset.  
 
Jak jsem se dozvěděla v agenturách, tak jedna z nejvýraznějších a nejčastějších chyb, se 
kterými se při novinářském zpracování výzkumů setkávají, je nerozlišování mezi 
volebními preferencemi a volebním modelem. 
Vedl se dlouhý boj o tom, co jsou preference a co volební model. Já jsem se to třeba 
snažil v článcích různě vysvětlovat, ale někde v novinách se tím nezabývali a o 
preferencích napsali, že takhle by dopadly volby. Některé agentury zveřejňují obojí, ale 
já už se v podstatě zabývám jen volebním modelem, o preferencích už nepíšu. Myslím, 
že bych tím čtenáře jen zmátl.  
 
Existují témata výzkumů, která v novinách zveřejňujete pravidelně? 
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Vždycky se píšou preference a volební modely, důvěra politikům apod. nebo když v 
nějakém jiném tématu dojde k výraznému posunu. Pokud je situace dva měsíce stejná, 
žádný velký nebo objevný článek se napsat nedá. U okrajových témat mimo politiku a 
ekonomiku hraje hlavní roli nějaká zajímavost. 
 
Příloha č. 3: Rozhovor s Věrou Lhotskou, ředitelkou marketingové komunikace 
vydavatelství Economia 
 
Bývá Váš deník sám zadavatelem výzkumů veřejného mínění? Pokud ano, jaké je jejich 
tematické zaměření. Využíváte tyto výzkumy pro interní účely nebo jsou určené pro 
zveřejnění? 
Většinou nejsme zadavateli výzkumů veřejného mínění, čas od času nás zajímají názory 
našich hlavních čtenářských skupin (manažeři, podnikatelé,…) na vybrané okruhy témat 
a pak jsme zadavateli klientských otázek v rámci výzkumů veřejného mínění. Tyto 
informace jsou určeny ke zveřejnění.  
 
Na základě jakého klíče se rozhodujete, který výzkum veřejného mínění z celkové 
nabídky konkurenčních agentur zařadit do vydání nebo ho využít jako podklad pro 
příslušný příspěvek? 
Ten klíč je poměrně jednoduchý – věcně aktuální téma a k němu adekvátní výsledky 
výzkumu veřejného mínění. Důležitá je pro nás i velikost vzorku, reprezentativita a 
formulace otázek. 
 
Když se rozhodnete zpracovat výsledky nějakého výzkumu, stačí Vám údaje uveřejněné 
v tiskové zprávě nebo ještě dodatečně komunikujete s danou agenturou pro doplnění 
konkrétnějších nebo dalších nepublikovaných informací. 
Jednoznačně se snažíme o doplnění informací nad rámec tiskové zprávy a jejich 
dodatečná třídění.  
 
Považujete současnou podobu tiskových zpráv vydaných v agenturách za dostatečnou 
pro následné mediální zpracování nebo si myslíte, že by novináři uvítali nějakou 
změnu? 
To se nedá generalizovat, ale myslím, že převažuje však dobrá úroveň.  
 
Mají redaktoři Hospodářských novin nějaké speciální vzdělání pro práci s výzkumy 
veřejného mínění? Absolvovali někteří z nich např. nějaké vzdělávací akce zaměřené na 
práci s výzkumy veřejného mínění?  
V naší společnosti jsou pro novináře průběžně pořádána školení, všichni jsou zapojeni 
do vzdělávacích programů, jejich nedílnou součástí je mj. správná interpretace dat 
z výzkumů veřejného mínění. Obecně potom také práce se statistickými daty, validitou 
výsledků, schopností interpretovat data v širších souvislostech atd. 
 
Jakou důležitost přisuzují novináři výsledkům výzkumů veřejného mínění jako 
informačnímu zdroji nebo jako podkladovému materiálu pro článek? Jakou funkci 
informace o výzkumu veřejného mínění v textu nejčastěji plní? 
Nejčastěji jde o doplňkovou informaci k článku. 
 
Zařazujete výzkumy veřejného mínění do obsahu Hospodářských novin pravidelně nebo 
nárazově podle okolností?  
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Vždy zařazujeme v kontextu určité události zajímavé pro naše čtenáře – nikoliv tedy 
pravidelně, ale dle okolností. Není mustr 1x týdně povinně zařaďte výsledky výzkumu 
veřejného mínění. 
 
Příloha č. 4: Rozhovor s Pavlem Šimoníkem, ředitelem klientského servisu 
agentury STEM/MARK 
 
Bývají mezi zadavateli výzkumů u STEM/MARKU  i samotná média, konkrétně třeba 
deníky, na které mám svou práci zaměřenou? 
Samozřejmě, jedním z našich největších klientů je Mafra.  Prováděli jsme výzkumy pro 
Mladou frontu Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Ekonom.  Zdravotnické 
noviny. 
 
Co je hlavním motivem, aby si u vás média sama zadala výzkum veřejného mínění?  
Média dnes řeší problémy úbytku čtenářů a jejich odliv k internetu, televize se potýkají 
s problémem fragmentace trhu, se zavedením digitalizace se monopol velkých televizí 
snižuje, na trh přišla celá řada nových mediálních subjektů. Média vždy, když přijdou 
ve své nabídce s něčím novým a nejsou si jisti, jak nový produkt publikum přijme, 
využívají výzkum. Všechna média mají k dispozici tvrdá data, všechny mediální typy 
výzkumu, např. Mediaprojekt, Radioprojekt, peoplemetrová měření přinesou informaci 
„kdo, kolik, kdy a jak“ konzumuje mediální produkt, ale neříkají „proč“, jaké to může 
přinést důsledky pro budoucnost, zda lze očekávat změnu, jak jsou vnímány obsahové 
prvky programů atd.  
 
Pokud to můžete prozradit, jaký takovýhle výzkum jste pro média v poslední době 
konkrétně prováděli?  
Když média něco testují, jedná se většinou o obsah, zajímají se o to, jak ho vnímají 
jejich čtenáři a publikum. Typickým výzkum je sledování titulní strany novin, zda na 
čtenáře zabírají titulky, jaká je míra zaznamenání vybraných článků a intenzita jejich 
přečtenosti. Zrovna pro Hospodářské noviny se dělal výzkum, kdy se každý den obvolal 
panel čtenářů, a zjišťovalo se, jak četli včerejší noviny, co přesně četli, co jen zběžně 
prolistovali, z kolika procent věnovali příslušnému článku pozornost. Redakce hned 
druhý den mohla pracovat s barevně rozlišeným vydáním, kde bylo jasně znatelné, co 
byl tahák, co naopak propadák. To je jeden typ výzkumu. Jindy chcete změnit grafiku a 
řazení rubrik, ve výzkumu se potom věnujeme tomu, jak čtenáři případnou změnu 
vnímají v porovnání s předchozí formou, jestli se v listu dobře orientují, jestli jim 
vyhovuje tematická dikce.  
 
Jestli tomu dobře rozumím, tyto výzkumy úzce souvisejí i s marketingem daného média? 
Ano, velké množství těchto výzkumů se dělá pro marketing novin. Např. jak získat 
předplatitele, o které je velký boj, protože předplatitel je to nejcennější, co noviny mají.  
Jednotlivé tituly se předhánějí v předplatitelských nabídkách, např. za předplatné od nás 
dostanete telefon. Mobilní telefon je sice dražší než předplatné, ale za získání nového 
předplatitele tahle výměna novinám stojí. Noviny věří, že když mají někoho na 
předplatném, už jim neuteče ke konkurenci.  
 
 
Jedná se tedy většinou o výzkumy pro interní účely, ale zadávají si redakce výzkumy i 
podle toho, čemu se zrovna v příštích číslech nebo vydáních budou tematicky věnovat a 
rádi by článek doplnili výzkumem? Řekněme, že se rozhodnou psát o zdravotnické 
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reformě a zadají si u vás výzkum, aby mohli dodat informaci o tom, jak reformu vnímá 
veřejnost?  
Pokud se jedná o témata, kterým se média věnují dlouhodobě, nechají si k nim zcela 
jistě udělat i výzkum. Např. Blesk připravoval číslo zaměřené na sexuální chování a v té 
souvislosti si u nás zadal výzkum, který my jsme vždy s týdenním předstihem provedli, 
a v Blesku jeho výsledky následně používali k uvedení jednotlivých pasáží.  Ano, když 
noviny na něčem systémově pracují, nechá se k tomu provést výzkum. Totéž platí 
v případě, kdy pracují na nějaké déletrvající kauze, výzkum jim potom pomůže vnímat, 
jak se na problém veřejnost dívá. Jedny výzkumy jdou přes redakci, druhé přes 
marketing. Např. u televizí hodnocení obsahu tolik nepotřebujete, protože vám ho do 
jisté míry prozradí výsledky o sledovanosti, je to jednodušší v tom, že se měří 
sledovanost jednotlivých pořadů, kdežto v novinách, kde máte 80 článků, daleko 
obtížněji zjistíte, který byl nejlepší a který nejhorší. 
 
Do jaké míry mohou média jako zadavatel zasáhnout do provedení výzkumu? 
Každá agentura je natolik zkušená a moudrá, že se snaží co nejvíce vyhovět klientovu 
požadavku do té míry, že on sám si výzkumný problém formuluje, sám navrhuje otázky, 
které my pak samozřejmě musíme schválit a případně upravit, doplnit nebo zcela 
zamítnout, protože by byl nesmysl se takovým způsobem ptát. Jako s každým jiným 
klientem se i s médii dohadujeme, zda nastolená dikce otázek je seriozní, nevede 
k manipulaci. Žádná seriózní agentura nikdy nepřistoupí na jakoukoli účelovou 
manipulaci. Obtížná situace je u zadání PR výzkumů, kdy potřebujete konkrétně vědět, 
jak se se zjištěnými daty bude nakládat a k čemu se využijí. I když si zdánlivě pohlídáte, 
že jste dodržela všechny zásady správné formulace otázek a zásadu validity, ale klient 
výzkum využije v rámci své PR aktivity, všechno může vyznít zcela jinak.   
 
Dá se říct, že spolupráce s klientem, který si pro provedení výzkumu nastaví více 
požadavků, je pro vás obtížnější, než když je vše pouze na agentuře? 
Velké firmy a média mají většinou někoho, kdo se přímo stará o výzkum. Na takové 
pozici je proto, že se v problematice vyzná a je ve světě výzkumů natolik zkušený, aby 
nepřipustil žádné možné excesy už při zadání. Pokud u zadavatele takový mezičlánek 
chybí, může nastat problém, protože ho musíte přesvědčovat, že takovým způsobem 
výzkum provést nelze, že je nutné zvolit jinou cestu. Několikrát už jsme jako agentura 
výzkum odmítli provést, protože nám už podle zadání přišel manipulativní 
 
STEM/MARK pracuje pouze s výzkumy na externí zadání, nebo některé iniciujete jako 
agentura sami? 
Kromě výzkumů na externí zadání provádíme i výzkumy ve vlastní režii. Většinou jde o 
výzkumy, o kterých domníváme, že tematicky jsou pro nás akvizičně zajímavé, že se 
jimi bude někdo dále zabývat.  
 
Můžete na základě svých zkušeností posoudit, zda je pro novináře dostačující forma 
dnešních tiskových zpráv nebo by do budoucna mělo dojít k nějakým zásadním změnám?  
Záleží na obtížnosti tématu. Pokud vyjde zpráva o tom, že 80 procent lidí si koupí na 
Vánoce nový kávovar, údaje ve stručné zprávě jsou dostačující. V případě, kdybyste se 
věnovala penzijní reformě a postojům veřejnosti, nebude stačit ani tisková zpráva o pěti 
stranách a novináři se vám stejně dodatečně ozvou. Záleží opravdu na složitosti 
problému, košatosti, na tom, jak dlouho je dané téma medializováno a diskutováno mezi 
lidmi.  
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Když jste narazil na dodatečnou komunikaci s novináři, zažil jste osobně v 90. letech 
období, kdy agentury pro novináře pořádaly tiskové konference?  
Když já jsem v roce 1991 začínal ve STEMU, pořádali jsme tiskovou konferenci každý 
měsíc, abychom naučili novináře, jak s výzkumy zacházet. Vždy se vzalo pět aktuálních 
témat, jedno z nich byly vždy politické preference, na které v té době všichni čekali, 
připravili se tiskové zprávy, proběhla tisková konference s výkladem vybraných témat, 
promluvilo se s novináři, kompletní materiál se poslal do Četky a nechal se žít svým 
vlastním životem. Někdy se to ujalo, byl z toho třeba úvodník, někdy se to odvysílalo 
v televizi, někdy to novináři osekali a vybrali z toho jedno číslo. Podobným způsobem 
se s průzkumy pracovalo celá desetiletí.  
 
S ohledem na situaci je pochopitelné, že volby přitahovaly a dodnes přitahují největší 
pozornost. Lze nějak porovnat práci s předvolebními výzkumy tehdy a dnes? 
Při zpracovávání tématu voleb si mnozí neuvědomovali a dodnes neuvědomují, že 
výzkum je pouze nějaký odhad, který se blíží realitě, ale že se nejedná o exaktně přesné 
měření. Bylo pouze několik novinářů, kteří uměli s touto realitou pracovat do té míry, 
že se zajímali o to, jakou metodou byl výzkum proveden, na jakém vzorku, jaká byla 
opora výběru apod. Tito zkušení lidé dnes z aktivní scény běžné novinařiny odešli a 
objevují se neustále noví a noví, kteří s výzkumy podle mě zacházejí velmi účelově.  
 
Mluvíte o účelovém zacházení s výzkumy, ale setkáváte se často se zcela chybným 
zpracováním výzkumů, spíše neúmyslným, způsobeným nedostatkem zkušeností nebo 
znalostí o výzkumné problematice? 
Velmi těžko se odhaduje, zda se situace zlepšila, nebo zhoršila. Seriozních informací je 
hodně, ale zmanipulovaných také.  
 
Byl byste pro, aby se v novinách objevovaly pouze přeformulované tiskové zprávy, nebo 
se nebráníte tomu, aby novináři interpretovali výsledky výzkumů po svém, např. aby 
dávali výsledky stranických preferencí do souvislostí s nějakou politickou kauzou nebo 
aférou? 
Nejsem proti tomu, aby si dávali výzkumy do kontextu, ale nemůžou jednoznačně říkat, 
že výsledky výzkumu jsou reakcí na danou aféru, pokud to zrovna nebylo v období, 
které by tomu odpovídalo. Musí se s tím pracovat obezřetně. Solidní novinář napíše, že 
zjištěné preference k tomu a tomu datu byly následující, pravděpodobně se v nich 
odrazilo toto a toto, ale nelze se absolutní jistotou tvrdit, že to tak bylo. Novinář musí 
mít vlastní autonomii, ale ať je přesný v citacích a pracuje s termíny „pravděpodobně“, 
„nejspíše“ apod.  
 
Příloha č. 5: Rozhovor s Pavlínou Tabery, pracovnicí CVVM 
 
První, co bych chtěla zdůraznit je, že CVVM není agentura. Jsme výzkumné pracoviště, 
oddělení Sociologického ústavu. Nepracujeme jako soukromá agentura.  
 
Myslíte, že nekomerční charakter CVVM má nějaký vliv na jeho vnímání a využívání 
jako mediálního informačního zdroje v konkurenci ostatních komerčních agentur pro 
výzkum veřejného mínění? 
Upřímně nevím, nemám o tom žádné poznatky. Mohla bych říci svou představu, kdy 
podle mě může mít nekomerční charakter výhodu nezávislosti, ale jestli je to opravu 
takto vnímané, netuším.  
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Bývají sama média, konkrétně např. deníky, zadavateli některých výzkumů u CVVM? 
Za dobu, kdy já pracuji v CVVM, si nepamatuji, že by se na nás média obrátila coby 
zadavatelé výzkumu. Oslovila jsem i kolegu, který pracoval ještě v IVVM při 
statistickém úřadu, a také si nevzpomíná. To znamená, že za několikaletou historii 
nebyla z řad médií žádná zakázka. Jak zřejmě vysvětlíme později, máme své vlastní 
výzkumy a pokud sbíráme data pro někoho jiného, což děláme, jsou to zejména 
univerzity, pracujeme jako servisní oddělení i pro ostatní kolegy ze Sociologického 
ústavu. V soukromé sféře zadavatele výzkumů u nás moc nenajdeme, spíše ve státní 
správě. Pokud už přijde nějaká zakázka zvenčí, jedná se spíše o spolupráci se státní 
správou většinou na centrální úrovni.  
 
Podle jakého klíče se rozhodne, jaký průzkum provést a jaký ne? Jinak řečeno, o čem 
výzkum provést a o čem ne. Výzkumy se konají pouze z iniciativy externích zadavatelů, 
nebo CVVM provádí některá šetření samo od sebe? 
My jsme vždy zadavatelem sami sobě. Provádíme ročně deset pravidelných výzkumů, 
které vycházejí z koncepce Naše společnost, což je projekt s pevně stanovenou náplní. 
Pravidelně se zkoumají témata velmi širokého spektra s hlavním ohledem na to, 
abychom budovali konzistentní časové řady, což znamená, že tato témata se opakují – 
některé za měsíc, některé za dva měsíce, některé za půl roku.  
 
Výzkumy CVVM se realizují tedy pouze na základě předem stanoveného konceptu a 
mimo něj žádná šetření neprovádíte? 
Máme pevný korpus, kterého se držíme, ale samozřejmě zařazujeme výzkumy 
k aktuálnímu dění. Máme např. blok postojů k Evropské unii. Když bylo aktuální téma 
Lisabonské smlouvy, tak jsme dejme tomu každý druhý třetí měsíc pokládali otázku 
týkající se vývoje Lisabonské smlouvy, zda s ní lidé souhlasí, nakolik o ní vědí atd. 
V okamžiku, kdy téma Lisabonské smlouvy zmizelo z veřejné diskuse, přestali jsme se 
jím zabývat i my. Stanovená koncepce je pro nás tedy pevný korpus, ale na situace, 
které vzniknou pouze jednorázově, reagujeme také, např. státní maturity, finanční krize, 
zdravotnické poplatky.  
 
Informuje CVVM o nově provedených výzkumech i jiným způsobem, než je zveřejňování 
tiskových zpráv na webových stránkách? 
Máme tzv. předplatitele, ale oni za tu službu samozřejmě neplatí, pouze se registrují 
k odběru tiskových zpráv. To znamená, že na jejich mail jim přijde oznámení, že 
CVVM vydalo takovou a takovou tiskovou zprávu a najdou tam na příslušnou tiskovou 
zprávu, umístěnou na našich webových stránkách, odkaz. Mezi těmito předplatiteli jsou 
téměř všichni – univerzity, studenti, lidé z komerční sféry a právě i média. Je možnost 
registrovat se buď pouze pro určitý typ zpráv, např. zprávy politické, ekonomické, nebo 
na všechno a potom vidíte celou naši produkci. Když nejste zaregistrován, jediný rozdíl 
je vtom, že vám nechodí oznámení na email a musíte sám sledovat naše webové 
stránky, co nového se tam objeví. Tím okamžikem všechna registrovaná média od nás 
dostávají informaci. Zaregistrovaní mediální předplatitelé tvoří dlouhý seznam, není 
výjimkou, že z jedné redakce nebo společnosti je uvedeno více emailových adres.  
Žádný jiný, speciální způsob informování pro média nemáme.   
 
Existuje možnost, že byste některé uživatele informovali předem o plánovaných 
výzkumech? Mám opět na mysli zejména média, která by na základě těchto údajů mohla 
získat představu, jakým směrem orientovat svou budoucí zpravodajskou produkci 
v souvislosti s možností zařadit tematické výzkumy veřejného mínění. 
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 Rozhodně uživatele neinformujeme o žádných plánovaných výzkumech pro případ, aby 
se mohli dopředu zařídit. Naopak když novináři hledají něco z výzkumů pro svůj 
článek, sami si zavolají a zeptají se, jestli k tématu něco existuje. To je opačná cesta, ale 
nikoli, že bychom je sami informovali, co připravujeme.  
 
Snaží se novináři často získat informace nad rámec tiskové zprávy? Např. 
prostřednictvím doplňujícího rozhovoru nebo telefonátu s někým z agentury? 
Většinou spíš kvůli citaci, protože nemáme nějaké dodatečné informace, které bychom 
do tiskové zprávy úmyslně nezařadili. Když chce někdo informace nad rámec tiskové 
zprávy, jedná se o obecnější zhodnocení nebo se zeptá na data, která ale ani nemáme 
k dispozici. Lze říci, že s telefonáty od novinářů zkušenosti máme, ale zase nejsou 
pouze od nich. Velmi často komunikujeme se zahraničními novináři. Já osobně jsem 
mluvila o Evropské unii s italským novinářem, zástupcem šéfredaktora jednoho 
italského deníku. Oslovují nás francouzští novináři, včera tu byla paní z ARD kvůli 
Německu.  Svobodná Evropa se zajímá zejména o naše výzkumy vztahů k národnostem.  
 
Vím, že dříve se konaly tiskové konference, kde novináři právě měli možnost přímo se 
zeptat a kromě údajů z vydané tiskové zprávy získali o výzkumu i další informace. 
Myslíte, že se k této praxi někdy vrátíte? 
V 90. letech se konaly tiskové konference pravidelně, myslím, že je kromě IVVM 
pořádal i STEM a Factum Invenio. Když se objevila nějaké nová zajímavá data, 
vytvořily se tiskové zprávy, pozvali se novináři a na konferenci se zprávy prezentovaly. 
Dnes už se pravidelně nedělají. Výjimečně jsme konferenci uspořádali k výročí dvaceti 
let po listopadu 1989, protože jsme to považovali za významnou událost i v souvislosti 
s výzkumem veřejného mínění. Díky předchůdcům CVVM máme tu výhodu, že máme 
k dispozici archiv otázek, které lze srovnávat v čase, a proto lze srovnávat také vývoj a 
posun názorů právě třeba na listopad. Uspořádali jsme tedy tiskovou konferenci, 
zveřejnili jsme i „historické“ tiskové zprávy. Reagovali jsme tak na společenské dění, 
ale ne s ohledem na činnost médií, ale proto, že daná událost je nějakým způsobem 
důležitá. 
 
V případě, že sledujete nebo náhodou narazíte v médiích na příspěvek, který zpracovává 
informace o výzkumech CVVM, jak často se setkáváte s chybnou interpretací ze strany 
novinářů? 
Dá se říci, že sledujeme, jak novináři s našimi daty nakládají. S chybovostí a špatnou 
interpretací se setkáváme popravdě docela často. Ani nejde o interpretaci, i když to s tím 
souvisí, ale jde i o špatné uvádění základních údajů. Když jsme mluvili o té komunikaci 
s novináři, velmi často nám volají kvůli nepochopení tabulek nebo grafů. Dotyčný 
nerozumí tomu, co znázorňuje graf nebo říká tabulka, což znamená, že obsah špatně čte 
a výsledky a popis mu potom nedávají smysl.   
 
Můžete zmínit nějaká konkrétní pochybení nebo alespoň, jakého typu údajů se nejvíce 
týkají? 
Nejtypičtějším příkladem je nejasný rozdíl mezi preferencemi a modelem a s tím souvisí 
uvádění špatného počtu respondentů k modelu a k preferencím, ačkoliv je to z naší 
strany poměrně srozumitelně popsáno.  
 
Málokdo z novinářů se pouští do vlastní interpretace výzkumných dat, ale najdou se 
zkušení redaktoři, kteří se do nich pouštějí. Jak na tyto pokusy díváte? 
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Někdy je možná i dobře, že novináři nedělají vlastní interpretace a pouze popisují 
výsledky. Nechci, aby to znělo cynicky, ale někdy to v takovém případě dopadne lépe. 
My interpretace poskytujeme v tiskových zprávách, tak některé interpretace najdete. 
Vytváříme je na základě znalosti dat, proto vytvářet si vlastní, když data neznáte nebo si 
celou zprávu pořádně nepročtete, je poměrně obtížné.   
 
Můžete na základě vlastních zkušeností zhodnotit, zda mají novináři v České republice 
dostatečnou kvalifikaci pro práci s výzkumy veřejného mínění? 
Nevidím důvod, proč by novináři neměli mít dostatečnou kvalifikaci pro práci 
s výzkumy veřejného mínění, protože matematika, kterou potřebujete pro pochopení 
frekvencí, velikosti vzorku, nějaké statistické chyby, nebo toho, z jakého celku jsou 
vypočítána procenta atd., odpovídá středoškolské úrovni.   
 
To máte pravdu, ale měla jsem spíš na mysli odborné vzdělání pro orientaci 
v terminologii, metodách apod. 
Co se týče terminologie, při práci s tiskovými zprávami se setkáváme s několika 
základními pojmy. Je pro mě ale složité to hodnotit, protože novináři je strašně široký 
pojem, heterogenní skupina. Pohybujeme se na škále od úplných nováčků po 
vystudované sociology a ekonomy, kteří prošli vzděláním v oboru ekonometrie a 
statistiky. Je určitě třeba se zamyslet i nad tím, kdo výzkumy zpracovává, jak moc je 
tato látka pro média prioritní a zda na ni nasazují zkušené nebo nezkušené novináře. 
Rozhodujícím faktorem je podle mě také rychlost., jakou musí novinář pracovat. 
V kratším čase, např. při psaní pro internetové zpravodajské servery, je 
pravděpodobnost chyby určitě vyšší.   
 
Příloha č. 6: Rozhovor s Janou Hamanovou, ředitelkou výzkumu agentury SC&C 
 
Bývají sama média, konkrétně např. deníky, zadavateli některých výzkumů? Jaké je 
jejich případné tematické zaměření? Jsou určeny ke zveřejnění nebo pro interní účely 
redakce? 
Ano, média si zadávají výzkumy a jejich účel je různý – některé výzkumy se týkají 
čtenářské, posluchačské nebo divácké obce a v tom případě se často jedná o výzkumy, 
které jsou využívány pouze interně nebo jsou publikovány pouze některé údaje. Mezi 
takové výzkumy patří třeba také peoplemetrové měření, výzkum tištěných médií nebo 
poslechovost rádií (více třeba na www.mediaguru.cz ). Nicméně média si také zadávají 
výzkumy veřejného mínění, které následně slouží k publikování. Příkladem jsou třeba 
bleskové výzkumy pro Českou televizi týkající se aktuálních témat (výročí 17. 
listopadu, ekonomická krize, kůrovcová kalamita atd.). 
 
Podle jakého klíče se rozhodne, jaký průzkum provést a jaký ne? Jinak řečeno, o čem 
výzkum provést a o čem ne. Všechny výzkumy se konají pouze z iniciativy externích 
zadavatelů, nebo agentura provádí některá šetření sama od sebe? 
V našem případě se valná většina výzkumů provádí z iniciativy zadavatelů. 
 
Informuje agentura SC&C např. právě média o nově provedených výzkumech nějakým 
způsobem sama? Spolupracujete za tímto účelem s ČTK?  
Ve většině případů máme klientské výzkumy, které se nemohou zveřejňovat. Média ale 
informujeme v případě, že realizujeme výzkumy spolu s akademickou sférou, v rámci 
nějakého grantu nebo veřejné zakázky. Příkladem takových projektů je SHARE, 
v současnosti Výzkum dospělých PIAAC. Pokud máme k dispozici zajímavá data, která 
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lze zveřejnit, tak média reagují relativně velmi rychle, většinou v řádu dnů. Ve většině 
případů kontakt probíhá přímo přes redakci, příliš nevyužíváme ČTK a jiné agentury.  
 
Jak hodnotíte úroveň mediální práce s výzkumy veřejného mínění? Objevil se např. 
někdy případ chybné interpretace výzkumných výsledků? Myslíte, že novináři mají 
dostatečnou kvalifikaci pro práci s výzkumy veřejného mínění?  
V tomto ohledu se těžko zobecňuje, jsou novináři, kteří s výzkumy pracovat umí, a pak 
takoví, kteří jen popíšou to, co je v grafu. Nejdůležitější je, aby správně rozuměli 
některým pojmům a věděli, co je za nimi. Jaký je např. rozdíl mezi osobním 
rozhovorem a internetovým výzkumem a do jaké míry jsou pak taková data srovnatelná, 
rozdíl mezi stranickými preferencemi a volebním modelem, přepočtem na mandáty 
apod. Vlastní interpretace výsledků je samozřejmě možná, ale k tomu je právě třeba 
rozumět číslům a metodologii.  
 
Snaží se novináři často získat informace nad rámec tiskové zprávy např. 
prostřednictvím doplňujícího rozhovoru nebo telefonátu s někým z agentury?  
Moje zkušenost je taková, že doplňující rozhovor probíhá v téměř 100% případů.  
 
Jsou některá média Vašimi prioritními klienty?  
Máme dlouhodobě velmi dobrou spolupráci s Českou televizí a MF Dnes, ale 
samozřejmě pracujeme i pro jiná média.  
 
Příloha č. 7: Rozhovor s Danem Prokopem, pracovníkem agentury MEDIAN 
 
Jaké výzkumy určené pro interní využití daného média agentura MEDIAN nejčastěji 
provádí? Lze specifikovat, o jaký typ takových výzkum žádají nejčastěji redakce deníků?  
MEDIAN dělá řadu let kontinuální výzkumy Media projekt a Radio projekt a dále v ČR 
realizuje výzkum MML-TGI, který se zaměřuje na životní styl, mediální chování, 
hodnoty a řadu dalších věcí. Tyto výzkumy využívá většina českých médií, a to buď 
přímo, či přes mediální agentury. Mimo tyto výzkumy dělá MEDIAN výzkumy pro 
řadu rozhlasových stanic – oblíbenost skladeb, pořadů atd. 
 
Je pro Vás důležité vědět předem, k jakému účelu budou výsledná data použita? 
Považujete za problematické, když např. médium využije část dat v rámci svého PR, aby 
se ukázalo v lepším světle než konkurence?    
Jsou dva způsoby. Jednou týdně vycházejí výstupy k určitému tématu a tehdy informace 
z tohoto výstupu mohou média použít libovolně. Druhá varianta je, že nás médium 
samo osloví se žádostí o data k jistému tématu. Tehdy musí být účel předem znám, 
abychom jednak poskytli data, která potřebují, a také proto, aby dané údaje využili 
vysloveně k tvorbě článku, resp. příspěvku. 
 
Spolupracujete prioritně s některými médii? 
Nedá se říct, že bychom některé média upřednostňovali. Spíše máme média, s kterými 
spolupracujeme pravidelně, a média, s kterými spolupracujeme příležitostně. 
 
Odlišují se média jako klienti a zadavatelé výzkumů něčím specifickým od ostatních?  
Klienti mají nárok na hlubší analýzy a samozřejmě za to i platí. Média dostávají 
v podstatě základné informace a neplatí za ně. 
Máte přehled o tom, jaká data z těchto výzkumů poté média zveřejňují?  
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Opět to závisí na daném způsobu. Jestli je to první způsob, kdy čerpají média údaje 
z pravidelných výstupů, tehdy vyjde článek nebo uveřejní příspěvek a my se o tom 
dozvíme a u druhého způsobu, kdy nás vysloveně média osloví, musí vždy před 
zveřejněním zaslat údaje, tak jak je hodlají publikovat, zaslat na kontrolu. 
 
Bývají sama média zadavateli typů výzkumů veřejného mínění, které jsou přímo určené 
pro publikování jako součást nebo podklad pro žurnalistické příspěvky?  
Ano. V oblasti tematických a bleskových výzkumů pracuje MEDIAN na základě 
předem dohodnuté spolupráce s médiem (v poslední době zejména MF DNES a LN). 
Mimo to také zásobuje média informacemi o zajímavých trendech vycházejících 
z kontinuálního výzkumu MML-TGI.  
 
Co má vliv na tematické zaměření těchto výzkumů?  
V případě předem dohodnutého tematického či bleskového výzkumu zejména 
aktuálnost a mediální i faktická důležitost tématu. Zaměřujeme se také na výzkumy, kde 
je relevantní předpokládat, že širší populace zastává určité postoj. Např. bylo by 
pochybné ptát se široké populace na ryze expertní otázky typu: souhlas s konkrétními 
návrhy, jak by mohla Evropská centrální banka přebrat vydávání dluhopisů od 
národních bank eurozóny.  
 
Do jaké míry média jako zadavatelé mohou do realizace výzkumu zasahovat, např. 
mohou sama navrhnout konkrétní otázky nebo si určit, jak velký vzorek respondentů má 
být dotázán apod.? 
Téma někdy navrhuje partnerské médium na základě obecné nabídky, někdy 
výzkumníci MEDIAN (konkrétní nabídka v případě aktuální události). Profesionální 
výzkumníci MEDIANu vždy revidují znění otázek, jejich řazení a výčty možných 
odpovědí, aby byla zaručena maximální jasnost pro respondenty, vyloučena návodnost 
otázek atd. V poslední době se nám nestalo, aby médium naše revize nepřijalo. 
V případě, že by médium trvalo na návodném znění a řazení otázek, výzkum 
nerealizujeme. 
 
V případě, že provedete výzkum veřejného mínění na zadání médií, v jaké formě média 
obdrží materiály o výzkumu? Vyhodnocujete data a média obdrží závěrečnou zprávu, 
nebo jim předáváte kompletní výzkum se vším všudy, ať už s ním naloží, jak umí? 
Média dostávají standardně výstupy v tabulkách v Excelu. V nich výsledky otázek jak 
pro celou zkoumanou populaci, tak pro jednotlivé skupiny obyvatel (např. 
sociodemografické skupiny, podle afinity ke stranám atd.). Ve výsledcích je přehledně 
označeno, které rozdíly (např. v síle zastávání názoru mezi muži a ženami) jsou 
statisticky významné a na které se tak má redaktor při hlubší analýze zaměřit. Kromě 
toho analytici MEDIAN dodávají médiu analytický komentář (pdf) analyzující hlavní 
zjištění a vztahy a vysvětlující jejich možné příčiny. Součástí tohoto komentáře jsou i 
informace o metodologii (metodika sběru dat a výběru respondentů, statistické odchylky 
atd.) 
 
Podle čeho se rozhodujete, který výzkum provést, který nikoli. Všechny výzkumy 
provádíte pouze na základě externího zadání nebo i z vlastní iniciativy? 
Formulace tématu je většinou iniciativou média. Ale v případech aktuálních a 
důležitých témat, na které nepřijde poptávka od partnerských médií, sami formulujeme 
otázky a nabízíme je médiím.¨ 
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Informuje agentura MEDIAN např. právě média o nově provedených výzkumech 
nějakým způsobem sama? Spolupracujete za tímto účelem s ČTK? Informujete následné 
uživatele výzkumů o chystaných, plánovaných výzkumech dopředu, aby se podle toho 
např. deníky mohly zařídit ohledně témat článků, které připravují do vydání? 
Protože aktuálně většina výzkumů probíhá na základě exkluzivní spolupráce, není 
možnost předem o výzkumu informovat nikoho jiného, než zadávající médium. 
MEDIAN v současné době plánuje obnovu výzkumu volebních preferencí – zaměřoval 
se na zkvalitnění výzkumu a tvorby volebního modelu. Tyto výzkumy zveřejňuje 
neexkluzivně, v předem daném harmonogramu a informuje širší skupiny 
zpravodajských médií a agentur. 
 
Jak hodnotíte úroveň mediální práce s výzkumy veřejného mínění? Objevil se např. 
někdy případ chybné interpretace výzkumných výsledků? Myslíte, že novináři mají 
dostatečnou kvalifikaci pro práci s výzkumy veřejného mínění?  
Otázku chybných interpretací nelze paušalizovat – většinou v tom problém není, ale 
individuálně takové problémy nastávají. Jedná se například o mírnou bulvarizaci a 
paušalizaci výzkumných zjištění v titulcích, výběr částí komentáře (např. že podpora 
platby u lékaře stoupá se vzděláním, přičemž analytik k tomu poznamenával, že to je 
způsobeno i vyššími příjmy vyšších vzdělanostních skupin) či zkreslení otázek 
v sekundárně republikujících médiích (např. záměna důvěry několika procent lidí 
v nové politické hnutí za informaci, že několik procent lidí by zvažovalo jeho volbu). 
Takovým chybám se snažíme předcházet jasnou a seriózní formulací komentářů a ex-
post napravovat komunikací s médii.  
 
Snaží se novináři často získat informace nad rámec tiskové zprávy např. 
prostřednictvím doplňujícího rozhovoru nebo telefonátu s někým z agentury? 
Ano. Doplňující informace a vysvětlení naši analytici poskytují redaktorovi ve většině 
tematických a bleskových výzkumů. 
 
Příloha č. 8: Rozhovor s Jánem Mišovičem, bývalým vedoucím pracovníkem 
výzkumného oddělení IVVM v letech 1990 - 1992  
 
Při analýze deníků z roku 1991 se až na několik případů ve všech článcích, kde bylo 
využito výzkumů veřejného mínění, pracovalo vždy s výzkumy IVVM. Lze nějakým 
způsobem vysvětlit tuto převahu IVVM v médiích?  
Ano. V roce 1991 se rozbíhal výzkum veřejného mínění prostřednictvím soukromých 
agentur. Vznikala agentura STEM, AISA se rozjížděla, takže v roce 1991 ještě 
dominoval IVVM. 
 
Na základě čeho jste rozhodovali, jaké výzkumy se budou v IVVM provádět?  
Už v průběhu roku 1990 se začal uskutečňovat monitoring tisku, který sledoval ohlasy 
tisku na prezentované výsledky IVVM a také monitoroval nejfrekventovanější mediální 
agendu. Zejména mediální agenda sloužila k diskusím nad příštími dílčími tématy pro 
měsíční výzkumy veřejného mínění. Tím začala příprava příštího obsahu měsíčního 
kontinuálního výzkumu. Témata se projednala na schůzce výzkumného oddělení v 
rámci námětových diskuzí a následně na poradě vedení a výzkumný nástroj byl 
připraven k terénnímu sběru dat.  Z odpovědi vyplývá, že témata kontinuálních 
výzkumů vznikala především z iniciativy IVVM. Rozhodovali jsme se na základě 
aktuálnosti témat.  
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Byla mezi zadavateli výzkumů i samotná média?   
Pokud si dobře vzpomínám, v roce 1991 nebyla  mezi zadavateli média. Některé veřejné 
instituce ano. 
 
Jakým způsobem se dostávaly informace o výzkumech přímo k médiím? Dnes např. 
CVVM na svých stránkách přímo zveřejňuje tiskové zprávy, ale to v roce 1991nebylo 
možné.  
Existovaly rozdělovníky tiskových informací, tam byly významné instituce státní správy 
a rovněž média. Technicky se informace posílaly poštou, později elektronickou poštou. 
Všechny celostátní deníky dostávaly tiskové zprávy, a nemusely se tudíž o provedených 
výzkumech složitě informovat samy.   
 
U několika tiskových zpráv z roku 1991 jsem našla poznámku, že byly určené zřejmě pro 
tiskovou besedu. V roce 1991 se konaly speciální besedy pro novináře, kde IVVM své 
nové výzkumy prezentoval? Pokud ano, jak často a jaký byl hlavní účel takových besed?  
Některé zprávy byly skutečně určeny pro tiskové besedy, které se konaly jednou 
měsíčně. Účelem besed bylo více přiblížit témata, na kterých měl IVVM zájem, aby se 
podrobněji vysvětlily zástupcům médií. Redakce, které neposlaly své zástupce na 
besedu, rovněž dostaly zprávy běžnou cestou.  
  
Jaká byla podle Vás úroveň mediálního zpracování výzkumů veřejného mínění, např. 
z hlediska novinářského vzdělání v rámci této oblasti? Setkávali jste se s chybnou 
interpretací vašich výzkumných informací na straně novinářů?   
Úroveň mediálního zpracování VVM byla standardní. Objevovaly se základní obsahové 
poznatky. Postupně se žurnalisté učili prezentovat nejen základní obsahová témata, ale i 
příslušné informace týkající se velikosti souboru, termíny šetření atd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


