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Abstrakt

Diplomová práce přibližuje teoretické koncepty veřejného mínění, jeho historii a 

počátky výzkumu u nás a v zahraničí. Popisuje okolnosti vzniku, fungování a zániku 

Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění, jenž vznikl pod vedením 

Josefa Kopty a spadal pod I. odbor Ministerstva informací. Dále především nabízí 

detailní pohled na časopis Veřejné mínění, jenž u nás vycházel mezi lety 1946 – 1948 a 

jehož vydavatelem byl zmíněný ústav. Mezi osobnosti spojené s ústavem a časopisem 

patřili Čeněk Adamec, Bohuš Pospíšil a Milan A. Tesař. Časopis v té době představoval 

celoevropský unikát, žádný jiný ústav tehdy nevydával časopis podobného formátu, jenž 

by jako hlavní téma pojímal problematiku veřejného mínění. Jednalo se o odborně-

popularizační periodikum, jež bylo určeno odborné i laické veřejnosti. V jednotlivých 

podkapitolách je přiblížen konkrétní obsah časopisu, který se mimo jiné skládá z 

odborných statí různého charakteru, ze zpráv o domácích a zahraničních výzkumech, z 

ohlasů čtenářů a dalších rubrik. Zvláštní pozornost je věnována informacím, jež souvisí 

s oblastí médií.

Abstract

This thesis approaches the theoretical concepts of public opinion, its history and origins  

of public opinion research in the Czechoslovak Republic and abroad. It describes the 

circumstances of the creation, operation and termination of the Czechoslovak Institute 

for Public Opinion Research, which was established under the leadership of Josef Kopta 

and came under the I. Department of the Ministry of Information. More particularly 



provides a detailed view of The Veřejné mínění Journal, which was published between 

1946 and 1948 and the publisher was the institute. Among the personalities associated 

with the institute and the magazine belonged Čeněk Adamec, Bohuš Pospíšil and Milan 

A. Tesař. The journal represented a Europe-wide unique. No other institution published 

a similar format of the journal, which conceived as the major topic of public opinion. It 

was a professional and popularization journal, which was addressed to experts and the 

general public. Individual subsections describe the specific content of the journal, 

which, inter alia, consist of professional articles of various kinds, reports on domestic 

and foreign researches, comments from readers and other sections. Special attention is 

given to information related to the field of media.
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Úvod

V rámci střední Evropy bylo Československo jednou z prvních zemí, v níž byl 

zaveden systematický výzkum veřejného mínění. Na počátku roku 1946 zahájil činnost 

Československý ústav pro výzkum veřejného mínění pod vedením spisovatele Josefa 

Kopty s několika pracovníky. I když byl ústav součástí státního aparátu (spadal pod 

tehdejší Ministerstvo informací), čímž byl ve srovnání s původem jiných ústavů 

výjimečný, kladl důraz na ideologickou nezávislost. Hned na počátku své činnosti 

zaznamenal úspěch při předpovědi květnových voleb do Ústavodárného Národního 

shromáždění, který mu zajistil jistý zájem ze strany médií a laické i odborné veřejnosti. 

Ústav se také angažoval na mezinárodním výzkumném poli, kde se setkával s uznáním 

své práce. 

Publikační činnost ústavu se neomezovala jen na příručky a brožury pro 

pracovníky institutu a veřejnost. Ústav také vydával časopis Veřejné mínění, jež 

představoval evropský unikát – jako jediné oborové periodikum mělo za své hlavní 

téma právě problematiku veřejného mínění. Časopis nebyl čistě odborným periodikem, 

naopak se snažil o určitou popularizaci v širší veřejnosti (obsahoval např. pravidelnou 

rubriku Perličky z výzkumu). Celkem ho vyšlo 16 čísel během roku a půl.

Únor 1948 pak zcela změnil podmínky pro rozvoj československé demoskopie a 

znamenal i zánik časopisu. Ústav úředně fungoval dále, dostal nové vedení, avšak po 

následujících dvou letech byl zcela zlikvidován. Nové výzkumy byly zahájeny až ke 

konci roku 1967. 

Diplomová práce má tři části. První postihuje teoretickou stránku veřejného 

mínění, počátky zájmu o něj a určité koncepty zabývající se tímto tématem. Druhá část 

se týká empirické stránky problematiky - je popsán výzkum veřejného mínění, jeho 

historie ve světě a u nás. Zevrubně je v této souvislosti popsána činnost a fungování 

výše zmíněného Čs. ústavu pro výzkum veřejného mínění. Třetí část se celá zabývá 

hlavním tématem této práce a sice časopisem Veřejné mínění, jež je představen po 

obsahové i vizuální stránce, přičemž důraz je kladen na témata související s oblastí 

médií (např. domácí a zahraniční výzkumy s mediální tematikou). Cílem práce je tedy 

detailně představit tento jedinečný časopis v rámci tehdejších společenských okolností a 

svého originálního obsahu. 
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Časopis v každém čísle referoval o výsledcích výzkumů našeho i zahraničních 

ústavů. Většinou, ale ne vždy, byla ve zprávě o výzkumu publikována přesná znění 

otázek a rozložení odpovědí. Zajímavým zdrojem mi byl Digitální repozitář NUŠL 

(Národní úložiště šedé literatury), v němž lze dohledat kopie původních dotazníků. Pro 

některé výzkumy s mediální tematikou, jež ústav na našem území provedl, kopie těchto 

původních dokumentů existují a jsou přiloženy v příloze. 
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1. Teoretické zakotvení tématu práce

Úvodní kapitola se věnuje vymezení základních pojmů, které se pojí k tématu 

práce. Jsou vymezeny termíny jako veřejnost, veřejné mínění či veřejná sféra. Termín 

veřejnost je pro jasnější a přesnější vhled do tématu vymezen také vůči dalším 

sociologickým konceptům jako je dav a masa. 

Dále jsou v kapitole popsány počátky zájmu o veřejné mínění a jeho další vývoj. 

Přiblíženy jsou také některé teoretické souvislosti a hlediska pojící se k tématu 

veřejného mínění. Na závěr kapitoly je stručně předvedeno dílo Jürgena Habermase –

Strukturální přeměna veřejnosti.

1.1 Vymezení základních pojmů

Jedním ze základních pojmů, jež budou v této práci hojně skloňovány, je 

jednoznačně pojem veřejnost. Nejedná se o termín neznámý či málo používaný, v 

médiích se s ním lze setkat den co den. Přesto někdy jeho definice může vzbuzovat 

pochybnost. Velký sociologický slovník (1996) popisuje veřejnost jako pojem, pod 

nímž je dnes „chápaná větší část společnosti (resp. národa, lidu) zainteresovaná na 

výsledcích ekon. a spol. aktivit s obecnějším dopadem, na řešení určitého spol. 

problému, resp. na spol. dění jako takovém.“ (Velký sociologický slovník, 1996: 1382) 

Ve Slovníku mediální komunikace (2004) jeho editorka u příslušného hesla píše, 

že „v tradičním pojetí je v. protipólem (překročením) soukromé sféry a současně 

prostorem odděleným od (nezávislým na) státu a umožňujícím jeho kontrolu a 

ovlivňování.“ (Reifová, 2004: 308; zvýraznění v originále). V užším pojetí potom tento 

pojem souvisí se vznikem občanské moderní společnosti a moderních způsobů 

komunikace (především periodických tištěných médií). (Reifová, 2004)

Ve srovnání s termínem veřejnost označuje dav (podle Gustava Le Bona) větší 

množství jedinců, které spojuje tzv. vzrušující příčina. Toto specifické seskupení je 

vždy vázáno na určitý, často veřejně přístupný prostor. (Reifová, 2004) Jde o „sociální 

agregát, v němž se výrazně mění individ. psychika zúčastněných pod vlivem psychol. 

nákazy, na základě nápodoby a v důsledku oslabení nebo úplné absence sociální 

kontroly.“ (Velký sociologický slovník, 1996: 167) 
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Co se týče pojmu masa1, jeho význam je mnohoznačný a lze na něj pohlížet v 

rámci různých pojetí (přírodovědecké, sociálně-psychologické, revoluční atd.). Obecně 

lze říci, že se jedná o velké, početně blíže nespecifikované množství lidí, kteří jsou 

rozptýleni v prostoru a nejsou spojeni fyzickými ani sociálními vazbami. Pokud by byl 

pojem použit k označení publika masových médií, společnou vlastností jejích 

příslušníků je vystavení stejným mediálním obsahům (specifické hledisko teorie masové 

komunikace, jež předpokládá přímé a univerzální účinky na celé publikum). (Reifová, 

2004)

O přízeň veřejnosti usilují masová média, výrobci a distributoři spotřebního 

zboží, politické strany atd. Reakce veřejnosti je potom označována jako veřejné mínění, 

jež má ve společnosti funkci sociální kontroly. Za autora tohoto pojmu je považován 

Jean Jacques Rousseau. Definici a funkci veřejného mínění nelze zcela přesně stanovit, 

resp. existuje několik různých vymezení, ale všeobecně se uznává, že se jedná o 

důležitý společenský jev, jež má vliv na vědomí a chování jednotlivců, skupin i 

společnosti samé. (Velký sociologický slovník, 1996) 

Reifová (2004) deklaruje, že se pro tento pojem neustálila žádná obecně 

přijímaná definice a že je nejčastěji používán „a) jako souhrn názorů a hodnocení, které 

členové veřejnosti vyjadřují k určitému tématu; b) jako shoda názorů mezi členy 

veřejnosti dosažená vzájemnou diskusí; c) ve smyslu zveřejněného mínění, které lidé 

vyjadřují veřejně, vůči cizím osobám a které se může lišit od jejich soukromého 

osobního názoru.“ (Reifová, 2004: 145)

K veřejnosti a veřejnému mínění se také úzce váže termín veřejná sféra, jež je 

protikladem sféry soukromé a týká se záležitostí veřejných, tedy těch, které mají pro 

danou skupinu jako celek význam. Jedná se o „sociální prostor charakterizovaný typem 

vztahů, které jsou v rámci určitých skupin nebo i celé společnosti ‚otevřené‘, resp. tvoří 

pole vzájemné nelimitované komunikace jejích členů.“ (Reifová, 2004: 226)

Výzkumy veřejného mínění zaujímají v sociologii specifické místo a k jejich 

velkému rozmachu došlo ve 30. letech 20. století, kdy George Gallup poprvé v rámci 

                                               
1 C. W. Mills se domnívá, že v historickém vývoji americké společnosti došlo k přeměně veřejnosti v 

masu. Veřejnost spojuje se vznikem kapitalismu, její přeměna v masu začala v polovině 19. století. 
Hlavní rozdíl vidí ve způsobu komunikace, jež dominuje v rámci veřejnosti (demokratická diskuze) a 
masy (jednosměrné působení masových sdělovacích prostředků řízených autoritou). Veřejné mínění 
se v masové společnosti stalo pouhou odezvou na sdělení, jež produkují prostředky masové 
komunikace. (Šubrt, 2006)
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výzkumu použil techniky kvótního výběru, standardizovaného interview i poštovních 

anket. (Velký sociologický slovník, 1996: 1415)

1.1.1 Související pojmy

V souvislosti s veřejným míněním se od počátku 20. století začíná v sociologii 

vymezovat řada dalších pojmů – publikum, postoj, mínění, informace, komunikace, 

masová/sociální/mediální komunikace, komunikátor a propaganda. (Urban, Dubský, 

Murdza, 2011)

Jako publikum se zpravidla označuje větší skupina lidí, obyvatel nebo část 

veřejnosti, která se účastní některé z forem sociální komunikace. (Velký sociologický 

slovník, 1996) Pojem také označuje takovou skupinu jedinců, která, ať už konstantně či 

příležitostně, užívá média. Členové této skupiny se potom liší stupněm aktivity v rámci 

odklonu od médií, tendence k určitému způsobu jejich vnímání, vytváření vlastního 

výběru a užití mediálních obsahů. (Reifová, 2004)

Postoj je definován jako relativně ustálený sklon jedince chovat se v jisté situaci 

určitým způsobem. (Velký sociologický slovník, 1996) Jak již bylo poznamenáno výše, 

pro termín veřejné mínění neexistuje žádná obecně přijímaná definice. Mínění jako 

takové je popisováno jako verbalizovaný postoj, který označuje subjektivní úsudek, 

názor či domněnku. Sociologie pojímá mínění jako reflektované vyjádření vztahu 

člověka k určitým jevům, přičemž zahrnuje širokou škálu pocitů, úsudků a domněnek, 

jež mají více či méně hodnotící charakter. (Velký sociologický slovník, 1996)

Informace pochází z lat. informatio, jež znamená představu, obrys. Obecně se 

jedná o údaj, sdělení, zprávu, v užším pojetí o poučení ze sdělení. Teorie informace ji 

označuje za opak entropie (míra neurčitosti náhodného procesu, pozn. autora), za 

příležitost k redukci nejistoty. (Reifová, 2004) 

Pojem komunikace vychází z lat. communicatio a znamená spojovat. Obecně 

řečeno se jedná o jakýkoliv přenos informace (Velký sociologický slovník, 1996) či o 

produkci a výměnu sdělení prostřednictvím znakových systémů mezi tvůrcem a 

příjemcem tohoto sdělení. (Reifová, 2004) Sociální komunikace je potom také druhem 

sociální interakce (možnost ovlivnění). Specifickým druhem komunikace je 

komunikace masová, v jejímž rámci dochází k šíření informací a symbolických obsahů 

určených masám prostřednictvím jistých prostředků – především tisku, rozhlasu, 
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televize, filmu a internetu. (Velký sociologický slovník, 1996) Konečně mediální 

komunikace zahrnuje všechny komunikační aktivity, jež se dějí pomocí a 

prostřednictvím médií. (Reifová, 2004)

Komunikátor (odesílatel, podavatel) označuje původce sdělení, iniciátora 

komunikačního chování. Technické modely komunikace používají zvláště pojmy 

„vysílač“ či „zdroj“. (Reifová, 2004) 

Pojem propaganda znamená původně víru, jež má být rozšiřována. V rámci 

persvazivní komunikace se jedná o záměrnou a systematickou snahu formovat 

představy, ovlivňovat a usměrňovat pocity, vůle, postoje, názory, mínění a chování lidí 

s cílem dosáhnout reakce, jež je v souladu s úmysly propagandisty. (Reifová, 2004)

1.2 Počátky zájmu o veřejné mínění

Již Homér má v díle Ílias obavy z veřejné pomluvy a následné potupy. Platón v 

Ústavě podotýká, že lidé kladou velkou váhu na to, co se povídá. V dopise církevních 

představitelů z 8. století se lze setkat s jednou z prvních nepřímých charakteristik 

veřejného mínění, se známým rčením vox populi – vox dei, hlas lidu, hlas boží. U nás se 

o veřejném mínění v jistém smyslu zmiňuje poprvé Kosmova kronika česká2. (Mišovič 

a kolektiv, 2010)

Jasnou úlohu zastávalo veřejné mínění v antice, ve středověku již méně 

výraznou a v renesanci se začaly prosazovat především jeho politické funkce. Začaly 

vznikat práce týkající se tohoto fenoménu a svou pozornost mu věnovala filozofie a 

další vznikající společenské vědy3. V podobném smyslu byly dříve používány pojmy 

                                               
2 Kosmas popisoval situaci, v níž si bájná Libuše vybírala příštího knížete takto: „lichá šíří se pověst a 

mínění křivé“.
3

Anglický vědec, politik a filosof Francis Bacon zdůraznil jeho normativní stránky. Ty měly vliv na 
uplatnění jednotlivců v politické či společenské oblasti a na posuzování občanských záležitostí v 
Anglii v 16. století prostřednictvím dobré pověsti, jež se odvíjela od veřejného mínění. Jeho kontrolní 
funkce byla v rodící se evropské liberální společnosti natolik zřejmá, že v 17. století ho anglický 
filosof John Locke považoval za třetí zdroj práva vedle božích a společenských zákonů. (Mišovič a 
kolektiv, 2010) V 18. století skotský filosof, psycholog a ekonom David Hume prohlásil, že veřejné 
mínění je základem veškeré vlády. Francouzský filosof Jean Jacques Rousseau hovořil o povinnosti 
zákonodárce ho respektovat.  (Urban, Dubský, Murdza, 2011)
Francouzský sociolog Gabriel Tarde spojoval rozvoj veřejného mínění v 18. století se dvěma 

skutečnostmi: s utvářením veřejností (zprvu se jednalo o užší veřejnosti, např. literární, filosofické či 
vědecké) a s přeměnou soukromých rozmluv, jež se z kaváren a salonů přemístily do tisku a staly se 
rozmluvami veřejnými. Šíření veřejného mínění v 19. století chápal v souvislosti s rozvojem 
komunikačních prostředků – tisku, telegrafu a železnic. Za nejdůležitější orgán veřejného mínění 
považoval noviny. Ty veřejné mínění utvářejí a zároveň jsou jeho produktem. (Urban, 2005)
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jako opinion, general opinion, general will, opinion du peuple, Zeitgeist atd. Někteří 

autoři rozlišovali mezi vyjádřeným míněním politicky zainteresované společnosti 

(opinion publique) a míněním lidu (opinion du peuple). (Velký sociologický slovník, 

1996) Např. pro Georga W. F. Hegela bylo veřejné mínění výrazem svobody mít vlastní 

názor. Obsahuje pravdu i omyl a tudíž je i není třeba ho brát vážně. „Nezávislost na 

m.v. je v Hegelově pojetí prvním předpokladem pro skutečně racionální myšlení a 

chování.“ (Velký sociologický slovník, 1996: 631; zvýraznění v originále) 

Ferguson (2000) rozlišuje mezi třemi filosofickými školami. První označil za 

pesimisty, kteří vnímali občanskou angažovanost ve státních záležitostech za nežádoucí 

a nepotřebnou. Druhá (pragmatici) ji považovala za nežádoucí, ale nutnou. Třetí skupina 

filosofů (optimisté) ji chápala jako žádoucí a nutnou zároveň.

Např. Platón věřil ve společnost, které vládne filosof, jehož moudrost dalece 

převyšuje znalosti a intelektuální možnosti běžné populace. Podle něj není v 

možnostech průměrného člověka porozumět komplexitě vládnutí. Také Thomas Hobbes 

zpochybňoval hodnotu, kterou by přineslo zahrnutí mas do vládních záležitostí. Ačkoliv 

souhlas veřejnosti vnímal jako předpoklad utváření vlády, nedomníval se, že by role

veřejnosti přesahovala tento bod. (Ferguson, 2000)

Veřejným míněním se v 19. století zabývali především filosofové a autoři 

politických teorií. Jsou popisovány následující hlavní přístupy k veřejnému mínění: 1) 

měření mínění a jeho šíření, 2) vztah k individuálnímu mínění, 3) politické funkce 

veřejného mínění, 4) veřejné mínění a hromadné sdělovací prostředky. (Velký 

sociologický slovník, 1996: 631)

Pojmy veřejnost a veřejné mínění se dostaly do popředí s rozvojem liberální 

politické teorie a postupným vznikem demokratických politických systémů. Původně 

byla veřejnost chápána jako společenská elita složená ze svobodných, vzdělaných a 

angažovaných občanů. Postupně se změnila v koncept pluralitních veřejností. „Pojetí 

veřejného mínění v racionalismu 18. století nejprve představuje sjednocený racionálně 

kritický soud poučené a zainteresované společnosti. …, s rozšiřováním a pluralitou 

veřejností se schopnost sjednoceného názoru ztrácí.“ (Rendlová, 2002: 9) Francouzský 

státník a politolog Alexis de Toqueville měl velké výhrady vůči zahrnování veřejnosti 

do vládních machinací. V rámci sousloví „tyranie většiny“ se obával toho, že většina 

nebude vždy hájit zájmy menšin. (Ferguson, 2000)
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Koncept liberální buržoazní veřejnosti chápal veřejné mínění jako projev 

společné vůle občanů. K té se má dospět prostřednictvím svobodné diskuze, kritického 

posuzování racionálních argumentů a konečné shody. „Příjemcem“ této vůle je politická 

elita, a podle některých autorů, i jejím vykonavatelem (Rousseau). Veřejné mínění tedy 

představuje jeden ze zdrojů oprávněnosti demokracie. Veřejná diskuze byla určena 

všem (kdo k tomu byli patřičně vybaveni) a v důsledku zákazu cenzury se její součástí 

stal také tisk. Inspirací pro tento koncept byla antická, především řecká demokracie4. 

Ovšem ani v antice nebyl pojem veřejný jednoznačný. Hölscher rozlišuje dva významy: 

sociálně-politický vztahující se k obci, celku občanů a vizuálně-intelektuální, jež 

označuje hanbu/slávu či veřejné vystupování. (Rendlová, 2002) 

1.2.1 Veřejné mínění ve 20. století

Na počátku 20. století bylo veřejné mínění chápáno jako forma kolektivní duše, 

kolektivního vědomí či skupinové mysli, tedy jako určitá nadindividuální realita, kterou 

nelze převést na soubor jednotlivých individuálních mínění (vůči nim představuje vyšší 

kvalitu veřejného mínění). V této době byly publikovány práce jako např. Mínění a dav

(Gabriel Tarde) nebo Kritika veřejného mínění (Ferdinand Tönnies). (Šubrt, 1998) 

Ve 30. letech 20. století se především američtí sociologové odklonili od tohoto 

pojetí a východiskem pro zkoumání veřejného mínění se pro ně stalo individuum a 

individuální psychika člověka. (Šubrt, 2006) U zrodu prvního sociologického konceptu 

stála chicagská škola, jež je spojena s těmito jmény: Robert E. Park, Herbert Blumer či 

Charles W. Mills. Bere v úvahu normativní politické teorie, ale také zohledňuje 

poznatky psychologického výzkumu. Veřejnost již není primárně pojímána ve vztahu s 

vládou, nýbrž je vymezována vůči mase a davu. Robert E. Park, hlavní představitel 

školy, pojímal veřejnost jako volně organizovanou skupinu, jejíž podstatou je kritické 

rozvažování. To se děje v rámci vzájemné interakce, v níž se střetávají odlišné zájmy a 

zájmové skupiny, přičemž rozdíly mezi nimi jsou zachovány. (Rendlová, 2002)

Americký pragmatismus představuje obecnější sociologickou teorii veřejného 

mínění. John Dewey, přední představitel tohoto myšlení, zdůrazňoval praktickou roli 

                                               
4 Agory nebyly kvůli vzdálenosti dostupné všem. Místo athénského shromáždění, vrch Pnyx, pojal jen 

6 tisíc osob, přičemž počet svobodných občanů byl pět až šest krát vyšší. Účastníci tak byli vybírání 
losem. I tak ale byla nejdůležitější schopnost být slyšen - okruh diskutujících byl omezen na 
slyšitelnost lidského hlasu. Jedním z hrdinů Homérovy Iliady se stal Stentor, jenž údajně překřičel 
padesát mužů. 
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rozumu v lidském chování. Pragmatisté vycházeli z rousseauovského předpokladu, že 

každý jedinec je dostatečně inteligentní na to, aby se při uspokojování svých potřeb 

podílel na politických záležitostech. Také si uvědomovali význam médií, jejich 

autonomie a vzdělávací funkce. Domnívali se, že demokracie upadá, jelikož se v 

důsledku industrializace a urbanizace stává méně transparentní, a tak je zprostředkovaná 

komunikace skrz média žádoucí. Média z jejich pohledu představují jeden z prostředků 

znovunastolení demokracie, na druhé straně zde existuje riziko zkreslení. Obranou proti 

tomuto nebezpečí je pak právě vzdělanost a kritická angažovanost občanů. Dewey dále 

rozlišoval mezi soukromou a veřejnou sférou. V soukromé sféře se lidé přímo účastní 

meziosobních směn. Ve veřejné sféře nikoliv, a tak důsledky mohou kontrolovat jen 

nepřímo. „Veřejnost pak tvoří lidé, jichž se nepřímé důsledky dotýkají do té míry, že 

mají potřebu je v jistém stupni systematicky regulovat. Tím pověřují veřejně činné 

osoby a nakonec vytvářejí politický stát...“ (Rendlová, 2002: 13) Veřejnost se tedy v 

jeho pojetí stává politickým státem – tím se Dewey odlišuje v podstatě od všech 

ostatních teoretiků, kteří veřejnost vnímají v protikladu ke státu a politické moci. 

(Rendlová, 2002)

Velkým kritikem racionality veřejného mínění byl politolog a publicista Walter 

Lippmann, jež čerpal z psychologických poznatků. Zdůrazňoval nezanedbatelný podíl 

náhodných zkušeností a předsudků v myšlení lidí, jejich nedostatečnou schopnost a 

nezájem získat spolehlivé informace o posuzovaných faktech. Jednotlivci si podle něj 

své mínění vytvářejí pod vlivem manipulativní masové komunikace. Rozhodování o 

komplexních otázkách by tak mělo být přenecháno expertům. Veřejné mínění by mělo 

být jen v roli pozorovatele. (Rendlová, 2002)  

V rámci německých filosofických tradic vytvořil komplexní teorii veřejného 

mínění již zmíněný Ferdinad Tönnies. Teorie je zaměřena na formování veřejného 

mínění pod vlivem tradičního náboženství a kulturního prostředí. Veřejné mínění chápal 

jako formu společenské vůle (podobně jako náboženství). Je dle něj výsledkem poznání 

a vytváří se jako racionální úsudek. V díle Kritika veřejného mínění vymezil tři formy 

veřejného mínění: 1. jako souhrn různorodých veřejně vyjádřených názorů jednotlivců; 

2. jako důsledek procesu, v němž se zveřejněné mínění stává většinovým názorem; 3. 

jako mínění veřejnosti, jež představuje čistě teoretický koncept, ideál normativního 

typu. První dvě formy patří do skutečného empirického světa. Dále Tönnies spojoval 
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schopnost vytvářet a vyjadřovat mínění se vzděláním, proto tuto činnost považoval za 

záležitost vzdělané elity. Vedle parlamentu vnímal tisk jako nejdůležitější orgán mínění 

veřejnosti, i když si byl vědom toho, že často působí jako nástroj ovlivňování než 

vyjadřování mínění. Za potřebnou považoval reformu tisku, jež by posílila objektivní 

zpravodajství, omezila závislost tisku na inzerentech a vyloučila senzace. (Rendlová, 

2002)

Toto období se vyznačovalo obratem k empirickému výzkumu. Představy 

badatelů se silně vázaly na sociální psychologii, především na její koncepci postojů. 

Postoj byl chápán jako jistý stav pohotovosti reagovat na podněty zvenčí. Vycházel ze 

zkušenosti a představoval obecnou orientaci individua vůči různým předmětům a 

situacím. Mínění bylo chápáno jako verbální vyjádření postoje. „Podstatné je, že postoje 

jako takové jsou nedostupné přímému pozorování; mohou být proto zkoumány pouze ve 

svém vnějším vyjádření, tedy buď v lidském jednání, anebo právě v mínění.“ (Šubrt, 

2006: 15) Zkoumání postojů a mínění bylo ve 30. letech ovlivněno dvěma fakty: 

vznikem totalitních režimů a rozvojem prostředků masové komunikace. Právě 

propaganda v totalitních státech ukázala obrovský vliv rozhlasu na utváření postojů a 

mínění lidí5. (Urban, 2005)

Koncepce masové komunikace v první polovině 20. století předpokládaly, že 

sdělovací prostředky působí přímo na všechny jednotlivce. Toto pojetí lze v literatuře 

najít také pod označením „model injekční jehly“, jež předpokládá, že každému 

                                               
5 Jako příklad z konce 30. let z oblasti masové komunikace lze uvést výzkum Hadleyho Cantrila 

„Invaze z Marsu – studie paniky způsobené rozhlasovým vysíláním“. Rozhlasová inscenace 
vědeckofantastického románu H. G. Wellse „Válka světů“, realizovaná formou reportáže obsahující 
mimořádné zpravodajské vstupy, rozhovory s odborníky, prohlášení ministra vnitra atd., vyvolala 
paniku u více než miliónu z odhadovaných šesti miliónů posluchačů. Otázkou bylo, proč někteří z 
nich dokázali odlišili realitu od fikce a někteří nikoliv. V bezprostředně následujících dnech po 
vysílání byly uskutečněny kvalitativní hloubkové rozhovory s určitými posluchači pořadu a následně 
proběhla dvě rozsáhlá dotazníková šetření celostátního rozměru. Pořad vyvolal u posluchačů 
mimořádnou reakci ze třech důvodů: 1. realismus pořadu, 2. důvěra vůči rádiu jako legitimnímu 
zdroji informací, 3. prestiž vystupujících aktérů. Výzkumníci rozlišili čtyři typy posluchačů: 1. ti, co 
neuvěřili na základě toho, co slyšeli; 2. ti, co neuvěřili na základě srovnání informací z rozhlasu a 
informací z jiných zdrojů (jiná stanice, tisk); 3. ti, kteří při ověřování nebyli úspěšní (spíše než 
informace z rozhlasu, ověřovali, zda jim hrozí osobní nebezpečí – pohled z okna, telefonát přátelům, 
návštěva sousedů atd.); 4. ti, kteří se o ověření informací nepokusili (paralyzace strachem, rezignace 
apod.). Cantril za klíčovou považoval kritickou schopnost lidí, jež jak dokázal, souvisí s dosaženým 
vzděláním. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří inscenaci hry považovali za reportáž, byl 
mnohem nižší než počet lidí se základním vzděláním. Důležitým faktorem byla také osobnost 
posluchače (schopnost kritického uvažování byla u některých oslabena např. náboženským 
přesvědčením, nedostatkem sebevědomí, fatalismem atd.). Také okolnosti, za nichž lidé pořad 
poslouchali, mohly narušit jejich kritické myšlení (např. panické reakce spoluposluchačů). (Jeřábek, 
1997)
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jednotlivci je vpíchnuto určité sdělení, které ho buď ovlivní či nikoliv. Později se ale 

ukázalo, že samotné masové sdělovací prostředky nedokážou změnit již vytvořené 

postoje v lidech. (Urban, Dubský, Murdza, 2011)

K chápání masové komunikace přispěli také izraelský psycholog a sociolog 

Elihu Katz a americký sociolog Paul F. Lazarsfeld, kteří definovali tezi o tzv. 

dvoustupňovém komunikačním toku. Podle této teze se ideje z komunikačních 

prostředků šíří nejdříve k vůdcům veřejného mínění (opinion leaders) a od nich pak k 

méně aktivním skupinám lidí. Tito vůdci nepatří automaticky do nejvyšších 

společenských tříd, nýbrž jsou roztroušeni po celé populaci a v jednotlivých sociálních 

skupinách hrají důležitou roli, co se týče formování postojů skupiny. Některé pozdější 

výzkumy tuto tezi problematizovaly – poukázaly na to, že se jedná spíše o vzájemnou 

výměnu informací a názorů a že ovlivňování tak probíhá oboustranně. (Urban, Dubský, 

Murdza, 2011)

„…, významný (a často silnější) vliv při vytváření mínění lidí mají ti, s nimiž 

se tito lidé často setkávají v každodenním životě. Lidé mají tendenci … zaujímat 

politické postoje podle svých známých, a ne podle novinářů a stranických mluvčí. V 

procesu individuálního mínění hraje významnou úlohu přizpůsobení vlastních sympatií 

a antipatií k sympatiím a antipatiím příslušníků své skupiny.“ (Urban, Dubský, Murdza, 

2011: 130; zvýraznění v originále)

Vývoj veřejného mínění se ve druhé polovině 20. století nesl v duchu bouřlivého 

rozmachu masových komunikačních prostředků – rádia, televizního vysílání, různých 

typů tiskovin, osobních telekomunikačních prostředků. V posledních letech se pak mezi 

média významně ovlivňující veřejné mínění zařadila globální internetová síť. (Urban, 

Dubský, Murdza, 2011)           

1.3 Teorie veřejného mínění 

V současné odborné literatuře existují čtyři základní skupiny koncepcí veřejného 

mínění: a) Jürgen Habermas, polský sociolog Jerzy J. Wiatr a jiní zastávali koncepci, jež 

vycházela z výkladu termínu mínění, především ve vztahu k pojmům postoj a veřejnost. 

Veřejné mínění zde bylo odlišováno od mínění soukromého, které je jím ale také 

utvářeno; b) druhá skupina koncepcí předpokládá, že veřejné mínění je součástí 

společenského vědomí a že je třeba určit jeho pozici v něm. Tento přístup zastávali 
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např. sovětští autoři Aleksandr K. Uledov či Boris A. Grušin; c) pro tzv. sumaristické 

koncepce je veřejné mínění souhrnem individuálních mínění. Jejich představitelem byl 

např. Gordon W. Allport; d) čtvrtá skupina koncepcí zahrnuje ideje, jež považují 

veřejné mínění za součást duchovního života, za projev sociální kontroly. Tento přístup 

zastávali např. Edward A. Ross nebo Elisabeth Noelle-Neumannová. (Velký 

sociologický slovník, 1996: 631) 

Jak již bylo podotknuto, pojem veřejné mínění není zcela neproblematický. 

Šubrt problém veřejného mínění zevrubně rozebírá z hlediska dalších, významově 

podobných pojmů (např. masové mínění, mínění obyvatel) a uváděním názorů i jiných 

autorů ukazuje jeho významovou a užitkovou rozmanitost. Problém veřejného mínění 

považuje za tak komplikovaný, že na jeho vysvětlení nestačí sémantická analýza obou 

pojmů. Přesto na úvod shrnuje význam pojmu veřejnost do tří bodů: 1) veřejnost (opak 

soukromí) označuje prostor pro jednání, jež má být všem na očích, jelikož se všech 

týká; 2) pojem se užívá ve smyslu něco „zveřejnit“ (dát na veřejnost), publicita je 

chápána jako předpoklad transparence především politických činů a rozhodnutí; 3) 

veřejnost jako seskupení individuí, jež vytvářejí publikum. Jednotlivce spojuje stejný 

zájem nebo diskusní téma. (Šubrt, 2006) 

Co se týče pojmu mínění, také zde vyvstává jistá komplikace. Šubrt odkazuje na 

staršího českého sociologa Arnošta I. Bláhu, který tento pojem spojuje se starořeckým 

doxa, jakýmsi povrchním názorem. Podle něj mínění není ani rozumovým poznáním,

ani vědeckým názorem a ani přesvědčením. Je to subjektivní, přibližný, hodnotící soud, 

v němž se projevují „okamžité, náladové, afektivní a dojmové stavy člověka, které jsou 

podmíněné zájmovou orientací individua, ustáleným tradičním názorem a někdy i 

nekritičností.“ (Šubrt, 2006: 15) Americká sociologie a sociální psychologie 30. let se 

snažila „zvědečtit“ tento nejednoznačný pojem jeho vztáhnutím k postoji. Stále 

nevyřešenou otázkou je ale podle Šubrta to, zda lze hovořit i o mínění, za nímž by 

žádný postoj nebyl. Tento jev je považován za výjimečný, ale některé psychologické 

experimenty ukázaly, že jisté projevy v chování a mínění nemusejí odrážet skutečné 

postoje, mohou je dokonce i záměrně zakrývat. (Šubrt, 2006) 

Šubrt dále mj. zdůrazňuje, že v rámci výzkumu veřejného mínění se pojem 

veřejnost v podstatě nepoužívá. Užívá se v přeneseném smyslu (např. v názvu zpráv), 

aby bylo jasné, že předmětem zkoumání byly zkrátka názory lidí. Za relevantní lze 
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považovat pojmy jako populace, výběrový soubor, skupina či kategorie dotázaných. 

Podle německého sociologa Friedhelma Neidhardta je třeba rozlišovat mezi veřejným 

míněním a míněným obyvatel, jež většinou představuje větší veličinu než prvně 

zmíněné. V běžných výzkumech je podle něj sledováno právě mínění obyvatel. (Šubrt, 

2006) 

1.3.1 Trojí dilema s veřejným míněním

O veřejném mínění se již dlouhou dobu vede diskuze, jež má dle Šubrta povahu 

teoretických dilemat. První takové dilema spočívá v otázce, zda se veřejné mínění 

objevuje až s nástupem moderní společnosti (modernistické stanovisko) nebo existovalo 

i v jejích dřívějších typech (primordialistické stanovisko). „Objevuje se veřejné mínění 

teprve v době, kdy vzniká výraz pro jeho označení, a nebo tento fenomén existoval již 

dříve a byl jenom jinak nazýván?“ (Šubrt, 2006: 15) 

Modernistické stanovisko, zformulované již zmíněným Gabrielem Tardem, říká, 

že veřejné mínění vzniklo až s nástupem moderní společnosti, jelikož až v jejím rámci si 

lidé jako svobodní občané mohli vytvářet mínění o veřejných záležitostech a podílet se 

na nich tím, že měli právo toto mínění vyjádřit. Také německý filosof a sociolog Jürgen 

Habermas, autor knihy Strukturální přeměna veřejnosti, jež bude přiblížena v 

samostatné podkapitole, je ovlivněn touto teorií. Hovoří o občanské veřejnosti, jež 

vznikla z „reprezentativní“ veřejnosti, která byla zpočátku tvořena literární veřejností 

působící v soukromých salonech a kavárnách. Tato občanská veřejnost pak tvořila 

veřejnou sféru, v níž se pohybovalo „rozvažující“ publikum. Vznik této sféry úzce 

souvisel s rozšířením tisku, díky němuž se vytvářelo čtenářské publikum. (Šubrt, 2006)

Mezi zastánce primordialistického stanoviska patřil např. myslitel 2. poloviny 

19. století James Bryce, jež konstatoval, že veřejné mínění představovalo důležitý 

mocenský faktor skoro u všech národů a ve všech dobách. Bylo přítomno i v despoticky 

ovládaných společnostech, v nichž se lidé na základě instinktu podřizovali moci, kterou 

sami vytvořili (buď si tento fakt neuvědomovali, nebo tiše rezignovali). Ve svobodných 

společnostech si její členové uvědomovali svou autoritu. Šubrt (2006) „Konflikty a 

revoluce jsou, jak říká Bryce, produktem ‚přechodného stadia‘, v němž lidé začínají 

chápat, že jsou ve skutečnosti nejvyšší mocí ve státě, zatímco vládci si ještě 

neuvědomili, že jejich moc jim byla pouze delegována.“ (Šubrt, 2006: 17) 
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Také německý autor Wilhelm Bauer tvrdil, že i když se pojem veřejné mínění 

objevil až v 18. století, existoval tento fenomén mnohem dříve a pod jinými označeními. 

Stopy nalezl již v antice v řeckých pojmech ossa, pheme, nomos; u Římanů v termínech 

fama, fama popularis, rumores. Středověk znal již zmíněné pojmy vox populi, vox dei a 

také consensus; renesance výraz publica voce atd. (Šubrt, 2006)

Druhé dilema představují dva protikladné přístupy: realistický a nominalistický. 

V rámci prvně zmíněného přístupu je veřejné mínění považováno za reálně existující 

entitu, kterou nelze jednoduše převést na individuální mínění. Naopak druhý přístup 

předpokládá pouze existenci mínění jednotlivců a termín veřejné mínění považuje za 

klasifikační pojem. Realistické stanovisko je charakteristické pro 19. a počátek 20. 

století. Většina sociologů byla ovlivněna Le Bonovou kolektivní duší či Durkheimovým 

kolektivním vědomím. Veřejné mínění představovalo vůči jednotlivým míněním vyšší 

kvalitu, nadindividuální realitu. Toto pojetí je typické i tím, že pokládá veřejné mínění 

za jev, který určitým způsobem vzniká, tvaruje se, šíří a ovlivňuje jednání lidí. Arnošt I. 

Bláha uvedl společenské funkce tohoto fenoménu: politická, právní, soudcovská a 

mravní. Lidé podléhají jeho kontrolní a donucovací moci, aniž by si to vždy 

uvědomovali. (Šubrt, 2006)

Nominalistický přístup byl zastáván v již popsané americké sociologii 30. let 20. 

století, kdy se východiskem stalo individuum. „Od té doby v sociologii převládá přístup, 

který vymezuje veřejné mínění jako agregát nebo soubor individuálních mínění, na 

který je možné pohlížet jako na hromadný statistický jev (což je mj. také významný 

předpoklad pro použití individuálních interview a statistických výběrových postupů při 

jeho zkoumání).“ (Šubrt, 2006: 18) Floyd H. Allport nepopíral možnost existence 

kvalitativně nadřazeného produktu skupinové interakce, ovšem zároveň tvrdil, že pokud 

něco takového existuje, neví se, kde to je, jak to může být odhaleno, identifikováno, 

vyzkoušeno či jak by mohla být posouzena hodnota tohoto jevu. Vědecké zpracování 

tohoto fenoménu se mu tedy zdálo nemožné a názor, že veřejné mínění je skupinovým 

produktem nadřazeným jednotlivcům, za vědecky neudržitelný. (Šubrt, 2006)

Třetí dilema se týká monistického a pluralistického hlediska. První hledisko je 

typické pro autory 18. a 19. století. Ti chápali veřejné mínění (to, které ve společnosti 

převažuje) jako projev obecné (společné) vůle. Veřejnost hraje rozhodující roli ve 

společnosti či je s ní totožná. Arnošt I. Bláha podotýká, že jedinci si musí být vzájemné 
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názorové shody vědomi, musí mezi nimi fungovat jakési psychické pouto. Pluralisté, 

mezi něž patří hlavně američtí sociologové, zdůrazňují existenci plurality názorů i 

plurality veřejností6. Ty mohou být různého druhu – velké či malé, organizované či 

neorganizované. Veřejné mínění potom definují jako pluralitní mínění a nechápou ho 

jako výsledek sjednocení, nýbrž jako produkt kontroverze. Read Bain se domnívá, že 

tyto veřejnosti mají společný rys a to neorganizovanost, což neznamená, že z nich 

nemohou vzniknout formální organizace. Členové těchto veřejností nejsou ve 

vzájemném styku, netvoří skupinu jako takovou, ale když spolu komunikují, pociťují 

sounáležitost, a to z nich činí sociální strukturu. (Šubrt, 2006) 

Jako neobvyklý způsob propojení obou přístupů k veřejnému mínění se nabízí 

teorie spirály mlčení, kterou definovala německá badatelka Elisabeth Noelleová-

Neumannová. Všechna mínění a způsoby chování, jež mohou lidé projevovat beze 

strachu ze společenské izolace, považuje za veřejné mínění. Ti hlasitější7 na veřejnosti 

dominují, na rozdíl od těch s „němými ústy“, a ovlivňují nerozhodné. Hybnou silou je 

zde strach z izolace. „Existuje určitý názor, který není veřejně vyslovován, a protože 

lidé, kteří jej zastávají, vidí, že nejde o názor, který by bylo vhodné veřejně vyslovovat 

(…), raději mlčí. Názor se oslabuje, … , spirála mlčení se roztáčí. … Roste síla názoru, 

který je vyslovován veřejně.“ (Šubrt, 2006: 19) Spirála mlčení znamená pro Noelleovou 

proces vzniku a vývoje veřejného mínění. Ta je pro někoho tlakem ke konformitě 

(mlčící), pro jiného pákou ke společenské změně (hlasití). (Šubrt, 2006) 

Ať už je veřejné mínění pojímáno v teorii tak či onak, vždy je chápáno jako 

objektivní skutečnost, jež existuje nezávisle na tom, kdo ho zkoumá. Výzkumní 

pracovníci si potíže s teoretickým uchopením veřejného mínění nedělají a vlastně teorii 

ani nepotřebují. Z hlediska výzkumných metod a technik pro ně není relevantní ani 

pojem veřejnost. Způsob, jakým se dnes výzkum veřejného mínění běžně provádí, 

odpovídá metodě George Gallupa, který ji poprvé použil v polovině 30. let 20. století. 

(Šubrt, 2006) O tom blíže v další kapitole.

                                               
6 M. B. Ogle používá výraz mnohonásobnost veřejností – multiplicity of publics. Pluralisté pracují s 

pojmy jako široká veřejnost, informovaná veřejnost, odborná veřejnost atd.
7 Kacíři, avantgardisté či outsideři se společenské izolace nebojí a mohou tak veřejné mínění měnit.
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1.3.2 Jürgen Habermas – Strukturální přeměna veřejnosti

V klasickém díle sociální filosofie 20. století zkoumal jeho autor, profesor 

Jürgen Habermas, vznik, přeměnu a poté i rozklad občanské společnosti, na níž 

navázala masovými médii silně ovlivněná společnost moderní. 

V úvodní kapitole je vymezen typ občanské veřejnosti, jež je popisována jako 

sféra soukromých osob, shromážděných v publiku, které je v opozici vůči veřejné moci. 

Základem je tedy rozlišení mezi soukromým (rodina, vlastní majetek) a veřejným 

(přístupné všem). Tato dichotomie má svůj původ v Řecku – polis vs. oikos. Veřejnou 

mocí chápe autor stát a jeho orgány. V rámci tohoto typu společnosti se nositelem a 

tvůrcem veřejného mínění stal tisk, který představoval prodloužení kritické diskuze 

publika. Definitivní přerod ze středověké „reprezentativní veřejnosti“ (šlechtic jako 

veřejná osoba reprezentující svou osobou, ne svým umem či znalostmi) započal v 18. 

století, kdy se začalo soukromé a veřejné oddělovat. (Habermas, 2000)

Počátky vzniku občanské sféry sahají do 13. století, kdy začaly vznikat 

ekonomické sítě s tržními mechanismy. Informace se centralizovaly -

institucionalizovala se pošta a tisk. Lidé se stali adresáty veřejné moci, publikem. Sféra 

občanské společnosti se v tomto kontextu vytvářela v protikladu ke státnímu aparátu v 

podobě péče o individuální domácnost. Pozdější potřeba státu veřejně vést a dohlížet na 

domácnosti a sledovat obecný zájem vedla postupem času ke vzniku „sociálního“. 

(Habermas, 2000)  

Základem veřejného rozvažování je tedy soukromá sféra, rodina. Na základě 

rodinného hospodářství, jež bylo předmětem směny zboží, se ještě více stát a veřejnost 

polarizovaly. Vztahováním k publiku se formovaly předměty diskusí, vznikla literární 

veřejnost. Kulturně politické jádro se institucionalizovalo v kavárnách, salónech či 

stolních společnostech, tam byl zárodek veřejné kritiky. „Dědicové oné humanisticko-

aristokratické společnosti se setkávají s měšťanskými intelektuály a jejich vzájemné 

rozhovory, z nichž se záhy vyvine veřejná kritika, tvoří spojnici mezi tím, co tu zbylo z 

rozpadající se dvorské veřejnosti a zárodečnou formou veřejnosti nové, občanské.“ 

(Habermas, 2000: 90) 

Politická veřejnost, produkující veřejné mínění se stala spojnicí mezi státem a 

společností. Rozhodující silou v diskusi soukromých osob byl argument (jméno a titul 

ztratily do jisté míry svůj význam). Začalo se diskutovat i to, co nebylo do té doby 



18

zpochybněno. Nový fenomén publicity si nárokoval podíl v procesu vytváření zákonů. 

Publikum „vlastníků“ se identifikovalo s publikem „lidí“ a princip publicity se obrátil 

proti mocensko-absolutistickým autoritám, díky čemuž došlo k politické emancipaci, 

jež byla identická s emancipací lidskou. Veškerá moc tedy začala vycházet z lidu, ze 

soukromé sféry vzdělaných a autonomních jedinců. Publikum veřejně rozvažujících 

osob tvořilo spojnici mezi státem a společností. (Habermas, 2000)

Období, jež přišlo poté, lze z hlediska této problematiky definovat jako období, 

kdy se z veřejnosti stala masa. Došlo k sociální přeměně veřejnosti, v jejímž rámci se 

začalo prolínat veřejné se soukromým. Některé společenské síly ze soukromé sféry totiž 

získaly veřejnou autoritu a naopak státní intervencionismus paralyzoval politicky 

činnou veřejnost. „Mezi oběma, a takřka ‚z‘ obou (ze státu a společnosti, pozn. autora) 

vzniká repolitizovaná sociální sféra, která se vymyká rozlišení na ‚veřejné‘ a 

‚soukromé‘. Ta také ruší onu specifickou část soukromé oblasti, v níž soukromé osoby 

shromážděné v publikum regulují obecné záležitosti svého vzájemného styku, totiž 

veřejnost v její liberální podobě.“ (Habermas, 2000: 232) Státní moc tedy začala splývat 

s mocí společenskou („zespolečenštění“ státu), což je v rozporu se základním 

předpokladem občanské veřejnosti. Rodinný majetek byl nahrazen mzdou, rodina 

ztratila funkce platné ve výrobě. Život soukromých osob se skládal z práce a volného 

času, což mělo za následek rozpad literární veřejnosti, jež byla nahrazena kulturním 

konzumem. Veřejnost byla vlivem konzumu moderní éry odpolitizována a vystavena 

mediálnímu tlaku. Ztratila tedy svou autonomii – došlo k její „refeudalizaci“. Tento 

konzum je apolitický, závislý na koloběhu výroby a spotřeby, nutnost veřejné

komunikace soukromých osob již není. Masovost konzumního publika dokládal vysoký 

náklad bulvárního tisku, tisk sám se komercionalizoval. Sama komunikace se tedy stala 

zbožím a s novými médii přišly nové formy komunikace, jež neumožňovaly příjemcům 

podat zpětnou vazbu. Dřívější zprostředkovatelskou funkci publika mezi státem a 

společností nahradily instituce, jež se skrze masová média legitimizují. Habermas 

hovoří o manipulativní publicitě. (Habermas, 2000)

Tisk se stal nástrojem soukromých zájmů, noviny se centralizovaly a vznikly 

velké tiskové agentury. Masová média mají dnes takovou moc, že samy vytvářejí 

veřejné mínění. Veřejnost se tak stala „obětí“ soukromých vlastníků novin. (Habermas, 

2000)
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Podle autora je idea veřejnosti uskutečnitelná jen tehdy, pokud je sociální a 

politický výkon racionálního utváření mínění kontrolován veřejně diskutujícím 

publikem. (Habermas, 2000)

1.3.3 Veřejné mínění a reprezentace reality

Masové sdělovací prostředky s sebou mj. přinesly jiné vnímání reality. Někteří 

autoři se zamýšleli nad fungováním médií a snažili se konceptuálně zachytit onen 

prostor mezi lidmi a realitou, jež je masovými médii produkován. Walter Lipmann ho 

označuje jako „pseudoprostředí“, v němž se vyskytují zprávy poskytující publiku 

mediovanou reprezentaci světa a veřejné mínění, které je jako souhrn mentálních obrazů 

všeho kolem nás a včetně nás ovlivňováno působením médií. Toto pseudoprostředí se 

vyznačuje stereotypy, jež veřejnost nekriticky přijímá, „... což jí zhusta znemožňuje 

nahlížet věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, ačkoliv právě tato neslučitelnost se 

skutečným světem je může pomoci odhalit.“ (Škodová, 2006: 72) 

Daniel Boorstin zašel ještě dále – vyrobený svět vytvořený médii pro něj není 

„jen“ pseudorealitou, ale rovnou ne-realitou, nablýskaným umělým světem, kterému 

dává publikum přednost před světem obyčejným, ale skutečným. Tato mediální ne-

realita je složena z inscenovaných pseudoudálostí jako jsou např. meetingy, tiskové 

konference, oslavy výročí apod. Příjemce ztrácí schopnost rozeznat je od skutečných 

událostí. (Škodová, 2006)

Boorstin dále tvrdí, že média místo skutečnosti reprezentují veřejné mínění v 

důsledku snahy pohlížet na svět v rámci většinových názorů veřejnosti. Veřejné mínění 

vnímá kriticky, jako komplikovaný jev, který podléhá protikladnému střídání atd. 

Navíc, byť má na obsah médií vliv, je samo mediálním působením vytvářené. Velké 

mediální organizace, koncentrovaný kapitál, nové technologie či reklama pak společně 

veřejné mínění tvoří, formují a organizují. (Škodová, 2006)

Sdělovací prostředky tedy fungují jako tvůrci veřejného diskursu a jako forma 

sociální kontroly, i tak ale nelze zapomenout na vliv primárních skupin a názorových 

vůdců. (Škodová, 2006)
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2. Výzkum veřejného mínění

Následující kapitola se věnuje empirické stránce tématu, tedy výzkumu 

veřejného mínění, jež představuje specifický druh sociologického výzkumu zaměřeného 

na zjišťování veřejného mínění. James Bryce (1838 - 1922), britský právník, historik a 

politik, došel k závěru, že „nejlepším způsobem studia veřejného mínění je pohybovat 

se volně ‚mezi lidmi všech druhů, žijícími v různých podmínkáchʻ ... pozorovat, jak na 

ně působí zprávy a diskuse, o nichž se denně dovídají...prostřednictvím ‚nezaujatých 

lidíʻ, kteří mají dobrou pozorovací schopnost. ... ‚ rozhovor je nejlepším způsobem, jak 

se dopídíme pravdy, protože rozhovorem se dostaneme přímo k faktům.“ (Gallup, 1948: 

28) 

Výzkumy informují o názorech občanů na důležité politické otázky i o jejich 

mínění, které se týká záležitostí spadajících do každodennosti. Jejich výsledky jsou pak 

zveřejňovány médii. Výzkumy vyžadují finance, materiálové vybavení, lidský kapitál a 

samozřejmě jisté know-how. Agentury dnes většinou fungují na komerčním základě a 

zabývají se hlavně na zakázku objednanými mediálními výzkumy a výzkumy trhu. 

Zadavateli jsou např. komerční instituce, politické a státní subjekty, média či vědecká 

pracoviště. Zadavatelé určují zaměření výzkumu a všímají si mediálního diskursu o 

tématu, na kterém se často sami podílí a snaží se ho modifikovat. Agentury realizující 

výzkum potom vycházejí z potřeb zadavatelů a provádějí průběžné analýzy mediálního 

diskursu, na něž reagují při přípravě výzkumů. (Jungová, 2004)

Statistická metodologie výzkumů veřejného mínění vedoucí k jistému 

zjednodušení zkoumaných témat napomáhá prezentaci výsledků v médiích takovým 

způsobem, jež média vyžadují – stručně, výstižně a (pokud možno) pro příjemce 

zajímavě. Zpravidla se prezentují nejsilněji zastoupené odpovědi, mnohdy dosti 

formulačně zkreslené. Podstatnou záležitostí je zde také kontext, který může dát 

význam jinak neutrálnímu zjištění. Některé zahraniční studie dokazují, že „(č)etněji jsou 

uváděna zjištění souhlasná a podporující ideologické zaměření médií blízké politickým 

a ekonomickým elitám.“ (Jungová, 2004: 131) 

Novináři uplatňující zpravodajské hodnoty využívají výzkumy jako jeden z 

informačních zdrojů v rámci politické komunikace. Kvalita prezentace výzkumů tedy 

úzce souvisí s jejich politickým významem. Skutečnost, že výsledky výzkumů jsou 
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prezentovány v médiích, rovněž ukazuje, že média věnují svou pozornost i hlasu lidu. 

(Jungová, 2004)

2.1 Historie výzkumu veřejného mínění

Veřejné mínění bylo od 18. století považováno významnými teoretiky, jako byl 

např. Rousseau, Tocqueville, Bentham, Bryce či Lord Acton, za politickou sílu. Jeho 

měření kvantitativními metodami v rámci sociálních věd započalo na začátku 20. století. 

Studium a měření veřejného mínění pak bylo v rámci komerčních výzkumů a 

vědeckého bádání institucionalizováno v 50. letech. 20. století. (Donsbach, Traugott, 

2008)

Mezi předchůdce empirického zkoumání veřejného mínění patřil anglický 

spisovatel a novinář Daniel Defoe, který zorganizoval síť informátorů o názorech 

šířených mezi lidmi. Také Napoleon nechal pověřit rozmanité osobnosti (jakobíny, 

republikány, royalisty atd.), aby za jistý měsíční honorář hlásili, jak lid ve Francii 

reaguje na vládní usnesení. Tyto informace vždy po přečtení ihned zničil. (Šubrt, 1998)

Za prvního „teoretika“ výzkumu veřejného mínění bývá považován francouzský 

sociální myslitel, filosof a matematik Jean Condorcet (1743-1784). Ten ve své stati 

Pokus o využití matematické metody k získání pravděpodobných výsledků řešení 

schválených většinou hlasů vyslovil otázku o možnosti předpovídání voleb. (Mišovič a 

kolektiv, 2010)

Vlády, reformátoři a intelektuálové chtěli mít k dispozici informace o stavu 

společnosti, o sociálních problémech a o politickém založení lidu. S volebním právem, 

gramotností a zvyšující se spotřebou noviny soutěžily v předvídání volebních výsledků 

a inzerenti toužili vědět, co lidé vskutku chtějí. To vše vedlo k trhu, publiku a výzkumu 

veřejného mínění. (Donsbach, Traugott, 2008)

Od začátku 19. století se prováděly tzv. „slaměné“ ankety. V rámci redakcí 

časopisů v USA se nejčastěji před volbami organizovaly ankety, v nichž namátkově 

vybraní občané uváděli, pro koho budou hlasovat. Redakce se tak snažily získat data pro 

odhad vítěze voleb. Tyto ankety se udržely až do 20. století. (Šubrt, 1998)

Vedle žurnalistických anket měly výzkumy veřejného mínění předchůdce i v tzv. 

morální statistice, pomocí které podléhaly studiu sociální otázky často se silným 

sociálně kritickým zaměřením. Respondenti byli vybíráni v určitých cílových skupinách 
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či mezi odborníky. Výzkumnou technikou bylo standardizované interview. Výsledná 

data sloužila administrativním (nikoliv vědeckým) účelům. (Rendlová, 2002)

Konec 19. století přinesl také uznání výběrového statistického šetření jako 

techniky s vědeckým charakterem, jež má ve statistice své místo. Tato šetření se po 

první světové válce ve velké míře používala v oblasti ekonomiky, demografie a státní 

správy. Hojně je využívali výzkumníci trhu8 či lidé zabývající se propagací. Dalším 

východiskem se stala také nauka o postojích. Po první světové válce byla spojena 

především s Williamem I. Thomasem a Florianem Znanieckým. Postoj je definován 

různými způsoby, nejčastěji jako tendence k chování. (Šubrt, 1998)

Velké množství zdrojů a motivů spolu s oprávněností výzkumu veřejného 

mínění spadá v USA do období mezi lety 1930 a 1940. Přístup Evropy vůči této 

problematice byl kvůli fyzické a morální destrukci za druhé světové války oslaben. 

(Donsbach, Traugott, 2008)

Nicméně na rozšíření výzkumu veřejného mínění jak v USA tak jinde ve světě 

měla velký vliv událost z roku 1936. Časopis Literary Digest léta správně předpovídal 

výsledky voleb a i v tomto roce připravil velkou předvolební anketu. Hlasovací lístky 

rozeslal deseti miliónům lidí, jejichž adresy získal např. z telefonních seznamů9. Na 

závěr měl zpracováno kolem dvou a půl miliónů lístků. Předpověď zněla, že ve volbách 

Landon porazí Roosvelta s 57 % hlasů. Ovšem praktici v čele s Georgem Gallupem, 

zastávající reprezentativní výběrové šetření, zkonstruovali vlastní výzkum, v němž sice 

použili mnohem menší vzorek, ale v rámci zásad reprezentativnosti10. Gallupova 

předpověď o vítězství Roosvelta pak také byla potvrzena skutečnými výsledky. (Šubrt, 

1998) Tato metodologie, založená na moderní statistice, velmi zrychlila a zlevnila celý 

proces a umožnila masové šíření výzkumů. Ve stejné době, kdy byla vyvinuta 

                                               
8 První průzkum trhu byl proveden v roce 1919. Původně byl výzkum trhu prováděn v rámci velkých 

tiskových vydavatelství a jeho výsledky sloužily jen potřebám klientů (nebyly publikovány). 
(Rendlová, 2002)

9 Výzkum se odehrával uprostřed deprese, kdy třídní rozdíly mezi lidmi byly nejmarkantnější. Časopis 
se v jeho rámci zaměřoval spíše na vysoko příjmové skupiny (např. lidé vlastnící automobil), což byl 
jeden z předpokladů vedoucí k chybné predikci vítěze voleb. (Donsbach, Traugott, 2008)

10 Ve 20. letech 20. století se rozvíjela masová společnost, jež vedla k mizení tradičních způsobů 
sdružování a k rozpadu osvícenského ideálu veřejného mínění vycházejícího ze společné diskuze v 
občanských shromážděních. Proměňovala se politická komunikace – ideál přímé komunikace politika 
s občany se čím dál více vzdaloval. Lokální a lobbistické skupiny zvětšovaly svůj tlak. Jako reakce na 
tento vývoj vznikla metodologie výzkumů George Gallupa. (Jungová, 2004)
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Gallupova metoda, vznikla ve Velké Británii výzkumná metoda Mass Observation11, jež 

je předchůdkyní kvalitativních sociálních výzkumů. Nikdy se ovšem významněji 

nerozšířila a později zanikla. (Jungová, 2004)

Při určování struktury celostátní reprezentativní skupiny či výběru se tehdy 

používaly dvě metody, z nichž každá měla své výhody. Při jedné metodě se osoby z 

velkých skupin obyvatelstva vybíraly tak, aby byly v poměru k početní velikosti těchto 

skupin. Druhá metoda vycházela z oblastí, jež se určily rozborem volebních čísel a 

výsledků sčítání lidu. Do šetření pak byly zahrnuty všechny osoby nebo rodiny žijící v 

těchto sčítacích obvodech.  Úhrn čísel z nich získaný pak představoval přesný výsledek 

pro celý národ. (Gallup, 1948)

Gallupova metoda se začala šířit v různých oborech, vznikaly ústavy (American 

Institute of Public Opinion, Fortune Poll, National Opinion Research Center atd.) 

pořádající výzkumy trhu, čtenářů, posluchačů rozhlasu atd. Po válce vznikaly další 

ústavy především v západoevropských zemích, většina byla volně sdružena v tzv. 

Gallupově síti. (Šubrt, 1998) Jedním z nich byl např. ústav British Institute of Public 

Opinion Polls v Británii, jež působil mezi lety 1938 a 1946. (Jungová, 2008b) Byly 

založeny časopisy Public Opinion Quarterly (1937) a International Journal of Opinion 

and Attitude Research (1947), jež několik let vycházel v Mexiku. (Šubrt, 1998)

Gallupova technika byla založena na dvou metodologických přístupech: kvótní 

výběr a rozhovor (interview). „Při kvótním výběru se sleduje cíl záměrně vybrat určité 

množství občanů tak, aby jejich úhrn představoval veřejnost ve zmenšeném měřítku, 

jakýsi průřez celou populací.“ (Šubrt, 1998: 80) Tato technika nebyla vždy stejná, např. 

co se týče rozsahu výběru (od několika set k deseti tisícům dotazovaných). (Šubrt, 

1998) Nejdůležitějšími činiteli byli tyto: zaměstnání, důchod, politická příslušnost, věk, 

výchova, rasa a náboženství. Tyto hlavní skupiny musely být správně zastoupeny podle 

velikosti bydliště. (Gallup, 1948) Kvótní výběr tedy zaručuje, aby ve vzorku byli 

zastoupeni lidé ze všech segmentů společnosti. Někdy je ovšem ochota lidí účastnit se 

                                               
11 Organizaci Mass-Observation ve 2. polovině 30. let 20. století založil Angličan Tom Harrison, který 

se oddal myšlence použít metody kulturní antropologie k průzkumu civilizovaného národa. 
Podstatnou část jejího programu tvořil výzkum myšlení a chování obyvatelstva. Sociální vědy si dle 
tohoto přístupu málo všímaly všedního života a byly vzdáleny denním událostem. Metoda Mass 
Observation chtěla objektivně a nestranně zaznamenávat sociální jevy tak, jak je člověk vidí a 
celkově vnímá smysly. Proti ortodoxním metodám oficiální vědy stavěla tzv. „fieldwork“ (práce v 
poli) – sběr materiálu u pramene, mezi lidmi všech vrstev, mezi pracujícími, mezi odpočívajícími atd. 
(Adamec, 1966b)
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malá. Bourdieu hovoří o lidech s nízkým kulturním kapitálem, kteří jsou vyloučeni, 

jelikož nemají zájem nebo otázkám špatně rozumějí. V takovém případě jsou 

vyhledáváni další respondenti. (Jungová, 2004)

Co se týče rozhovoru, převládá typ s přesně formulovanými otázkami. Tazatel 

bývá standardně poučen o třech oblastech – o výběru dotázaných, o způsobu rozhovoru 

a o záznamu odpovědí. Otázky mohou být zavřené (otázky několikeré volby) nebo 

otevřené. V prvním případě má dotazovaný na výběr z několika odpovědí, v případě 

druhém může odpovědět vlastní formulací. Výhodou zavřených otázek je jejich snadné 

statistické zpracování, nevýhodou pak předem daný rámec odpovědí, který nedokáže 

vystihnout celou stupnici názorů. (Šubrt, 1998) „Tím se stává, že postoje takto 

odhalené, představují dosti povrchový obraz veřejného mínění. Jeho předností je ovšem 

vysoký stupeň exaktnosti, s jakou odhaluje rozdělení veřejnosti na jednotlivé názorové 

skupiny.“ (Gallup, 1948: 6) Třetí typ otázek představují kategorické (dichotomické) 

otázky, na něž je odpověď buď ano, nebo ne. Pokud mínění ještě zcela 

nevykrystalizovalo, odpovědi nemusí být pravdivé. Každý typ otázek má v objektivním 

studiu veřejného mínění své místo. (Gallup, 1948)

V rámci výzkumu veřejného mínění se vedou různé diskuze a spory, z nichž 

některé trvají léta. „Zásadního sociologického charakteru je diskuze o problému, do jaké 

míry publikované výsledky samy pomáhají utvářet veřejné mínění, zejména v 

předvolební situaci, do jaké míry pomáhá publikovaný výsledek průzkumu favoritovi, 

který během kampaně získává více stoupenců než protivník, a kdy je veřejnost o tomto 

faktu z výsledků informována.“ (Šubrt, 1998: 82) Jedním z kritiků Gallupova přístupu 

byl Herbert Blumer, který kladl otázku, zda metoda určená ke zkoumání není nástrojem 

jeho tvorby. Pokud respondent pouze vybírá z nabízených odpovědí (a o zkoumaných 

záležitostech nepřemýšlí nebo je vůbec nezná), je Blumerova kritika pochopitelná. Tak 

se do veřejnosti mohou dostat libovolná témata, jež pak mohou být vydávána za 

záležitosti veřejného mínění. „Při přípravě v. v. m. by se nemělo zapomínat, že veřejné 

mínění působí bez ohledu na to, zda se o něj zajímají nebo jakým způsobem zajímají 

veřejné či soukromé instituce.“ (Mišovič a kolektiv, 2010: 202; zvýraznění v originále)

Nicméně Gallupova metoda byla považována za novou a úspěšnou formu 

žurnalistiky (ovlivnila také metodologii většiny společenských věd, politiku, státní 

správu, marketing a další oblasti). Zainteresovanost masových médií byla v této 
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souvislosti zřetelná - průzkum je událost, o níž je třeba informovat. (Šubrt, 1998) 

Zpráva o průzkumu spočívala v položení velmi omezeného počtu zavřených otázek a 

vžil se pro ni termín poll (anglicky volby, hlasování, průzkum veřejného mínění). 

Výzkum jako takový byl od ní odlišován, je komplikovanější (v jeho rámci je např. 

kladena rozsáhlá baterie otázek). (Šubrt, 1998) Díky zveřejňování výsledků výzkumů se 

stal tisk pro čtenáře atraktivnější. Mediální instituce se tak staly jedním z významných 

organizátorů a zadavatelů výzkumů, přičemž se rovněž podílely na výběru témat. „Tisk 

a žurnalistická profese, v teoriích liberální demokracie chápané jako nástroj a 

spolutvůrce svobodného veřejného mínění, se postupně stávaly součástí masové 

produkce obrazu veřejného mínění vytvářeného empirickými výzkumy. Výzkumy se 

komercionalizovaly, stávaly se prostředkem pro manipulaci mínění veřejnosti.“ 

(Rendlová, 2002: 21)

Tématem kritické diskuze se stal vztah průzkumů k demokracii, přičemž Gallup 

tento vztah hodnotil pozitivně. (Šubrt, 1998) „Gallup považoval výzkumy spolu s 

rozvojem masové komunikace ... za způsob, jak do moderní americké společnosti 

navrátit prvky přímé demokracie, jak vytvořit ‚městské shromáždění v celonárodním 

měřítku...“ (Jungová, 2004: 127) Občané díky průzkumům mohou vyjadřovat své 

názory přímo12 (bez zprostředkování různými organizačními mezistupni) a někdy 

mohou upozornit na závažné problémy dříve, než je politické elity začnou řešit. Ty by 

se o ně v rámci svých rozhodnutí měli opírat13 (průzkum jako ztělesnění hlasu lidu, 

obecné vůle). (Šubrt, 1998) Rendlová (2002) k tomuto tématu podotýká, že v rámci 

zkušeností se zpětnou vazbou výzkumů je stále jasnější, že výzkumy veřejného mínění 

nedokážou přispět k řešení nedostatků demokracie. V daných společenských 

podmínkách fungují jako jeden z komunikačních nástrojů a jsou tím pádem zatíženy 

problémy masové komunikace v moderní společnosti. 

Kritici také zdůrazňovali, že veřejné mínění je složitá záležitost a že žádný 

průzkum ho nedokáže spolehlivě vystihnout (nepokládá si otázku, jak se mínění 

vztahuje k chování). Např., podle některých z nich, nejsou voliči schopni formulovat 

                                               
12 Veřejné mínění na jakýkoliv námět mohlo být tehdy zjištěno již během osmačtyřiceti hodin. Výzkum 

reprezentativní metodou činil rozdíl mezi oblíbeností kandidátů ve volbách a oblíbeností jednotlivých 
námětů. Bylo možné zjistit, jaké názory kandidáta veřejnost přijímá a jaké odmítá (Gallup, 1948).

13 Kritici argumentovali tak, že masa je nevědomá a proto od ní nelze očekávat zdravé úsudky o 
veřejných záležitostech. Gallup dodal, že nakonec se v každém oboru ukáže, že fakta jsou důležitá a 
uvedl výrok Theodora Roosvelta, že časem učiní obyčejní lidé vládnoucí sami sobě méně chyb, než 
jakákoliv menší skupina, jež se jim snaží vládnout. (Gallup, 1948)
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rozumné návrhy na řešení složitých společenských problémů.14 Irwing Crespi, předseda 

Světové organizace veřejného mínění (WAPOR) a žák Gallupa, považoval průzkumy 

(zvláště ty publikované ve sdělovacích prostředcích) za pouhé, v jednu konkrétní chvíli 

zachycené, odrazy názorů lidí. Stručné zprávy o šetřeních, poskytované tazateli a 

novináři, podle něj mohly vést až k dezinformování veřejnosti. K posílení demokracie 

by vedly jen tehdy, pokud by přispěly k porozumění problematice. (Šubrt, 1998) Gallup 

zastával názor, že demokracie nevyžaduje, aby každý člověk byl politickým filozofem. 

Požaduje pouze, aby soubor individuálních názorů dával smysl. Jen malý počet lidí je 

plně informován o určitém tématu a nikdy nebude každý volič vědět vše. I tak má podle 

něj většina občanů o problémech zdravé názory. (Gallup, 1948) 

Nová oblast masové komunikace představovala pro výzkum veřejného mínění 

další pokrok. Poskytovala porozumění tvorbě veřejného mínění a účinků masové 

komunikace ve společnosti. Zde byl klíčovou postavou Paul F. Lazarsfeld, který přišel z 

Vídně do USA roku 1933. Měl výzkumné zkušenosti v oblasti sociální psychologie, 

doktorát z aplikované matematiky a silný zájem o metodologii. V Americe se mu 

podařilo zaujmout hlavní roli v rámci výzkumu rozhlasu. Spolu se svými 

spolupracovníky transformoval typický výzkum trhu rozhlasového publika, v němž se 

uplatňovala demografická data, klasifikace obsahu a programové účinky na malých 

skupinách v laboratořích, ve výzkum veřejnosti, posluchačů, čtenářů, spotřebitelů a 

voličů v rámci každodenního života. (Donsbach, Traugott, 2008)

Lazarsfeldova skupina vyvinula panelovou analýzu (dlouhodobé mapování 

stejného vzorku respondentů po určité časové období), statistickou analýzu výzkumných 

dat z kvazi-experimentů, techniku sněhové koule, analýzu deviantních případů, 

ohniskové interview (focused interview), design dotazníku s bateriemi otázek a filtry či 

kontextuální analýzu. Dále mj. definovali roli názorových vůdců, dvoustupňový 

komunikační tok a jeho tlumící efekt na vliv hromadných sdělovacích prostředků. 

(Donsbach, Traugott, 2008)       

Od 50. let panoval silný a trvalý zájem o informace týkající se veřejného mínění. 

Spojené státy měly největší mediální trh a obrovskou skupinu voličů. Oblast průzkumů 

                                               
14 Na tento argument Gallup odpovídá, že přílišné zjednodušování je stejnou chybou jako přílišné 

komplikování. „Kdyby složitost problému byla konečnou zkouškou, zda má veřejnost právo na 
mínění, pak by bylo jen málo místa pro průměrného člověka v jakémkoliv typu vlády.“ (Gallup, 
1948: 90). Každý problém spočívá na určitých základních otázkách politiky, jež jsou v zásadě 
jednoduché povahy. A o těch má v důsledku rozhodovat lid. (Gallup, 1948)
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veřejného mínění tehdy ovládaly dvě neziskové univerzitní výzkumné organizace s 

profesionálními standardy, jež byly schopné provádět celostátní vícestupňové výzkumy. 

Rovněž oddělení sociálních věd vedoucích univerzit trénovalo studenty v 

kvantitativních metodách a teoriích v rámci veřejného mínění a masové komunikace. 

Mezi nejznámější studenty z Evropy, kteří studovali výzkum veřejného mínění, patřil 

např. Jean Stoetzel, jež založil Institut Francais d´Opinion Publique v Paříži roku 1938 

nebo Elisabeth Noelle-Neumannová, která založila Institut fur Demoskopie Allensbach

v roce 1947. Po těchto začátcích se výzkum veřejného mínění rozšířil do celého světa. 

(Donsbach, Traugott, 2008)

2.2 Výzkum veřejného mínění v Československu

Ve střední Evropě byly Československo a Maďarsko první země, které zavedly 

systematický výzkum veřejného mínění. (Gallup, 1948) První průzkumy po válce se u 

nás uskutečnily v sekci pro výzkum veřejného mínění při spolku Sociologický kruh15.  

„Sociologický kruh posluchačů vysokých škol pražských“ byl formálně ustaven 7. ledna 

1946. Kruh chtěl studentům poskytnout možnost výměny názorů na sociologické 

otázky, společenské problémy atd. Také měl v programu popularizovat sociologii v 

rámci veřejnosti, pořádat kurzy a udržovat styk se zahraničními vědeckými institucemi. 

Spolek vydával časopis Kruh – Týdeník pro poznání soudobé společnosti. Kruh se 

rozešel v roce 1948. (Adamec, 1966c) 

Počátkem roku 1946 byl po několikaměsíčních přípravách zahájen pravidelný 

výzkum v rámci Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM), jež 

vykonával patronát nad některými průzkumy Sociologického kruhu. (Gallup, 1948) 

Ústav měl statut „samostatné právnické osoby se způsobilostí nabývat práv a zavazovati 

se“. Inspirací k jeho vybudování byly poměry ve Velké Británii, kde mezi lety 1936-37 

vznikla organizace Mass Observation a posléze Britský ústav pro výzkum veřejného 

mínění. Vzorem mu samozřejmě byla mj. také práce George Gallupa. Ústav kladl důraz 

na vysokou úroveň vědecké práce, nechtěl být jen pouhou sběrnou dat, a na 

ideologickou nezávislost. (Šamanová, 2006) Mladý ústav byl hned zpočátku podroben 

zkoušce, a to předpovědi květnových voleb do Ústavodárného Národního shromáždění. 

S omezenými prostředky, bez odborné literatury a bez tradice v oboru dokázal výsledek 

                                               
15 V roce 1945 ho (včetně stejnojmenného časopisu) založil František Dědek.
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předpovědi, že byl použit správný postup a propočet16. Od tohoto okamžiku se stal ústav 

známou institucí. Jeho pracovník Čeněk Adamec napsal: „Jen snílek by mohl vidět ve 

výzkumu všelék nemocí moderní společnosti. Avšak lze očekávat, že ve výzkumu 

veřejného mínění a vůbec v této methodě je činitel, který může mít značný vliv na vývoj 

moderní demokracie.“ (Gallup, 1948: 116). 

Postupem času byl výzkum veřejného mínění prováděn také v dalších 

evropských komunistických státech – ve východním Německu, Polsku a Jugoslávii. 

Mnoho výzkumníků bylo v kontaktu se sociology a výzkumníky na západě. Někteří 

studovali ve Spojených státech amerických či v západní Evropě, účastnili se 

mezinárodních konferencí, přispívali do publikací a dokázali si, alespoň na chvíli, 

udržet své kontakty i v rámci komunistické vlády. (Crespi, 1997) Dva českoslovenští 

pracovníci na základě dohody tehdejšího Ministerstva informací s Rockefellerovou 

nadací strávili na podzim roku 1947 tříměsíční studijní pobyt v USA. (Adamec, 1966a)

Jednou z ústředních otázek výzkumu veřejného mínění byl mezinárodní výzkum, 

jenž byl předmětem několika mezinárodních konferencí: otázka mezinárodních norem, 

současného kladení otázek v několika zemích, technika dotazování a reprezentativního 

výběru. (Gallup, 1948) Francouzský institut veřejného mínění17 uspořádal v roce 1947 

mezinárodní konferenci v Paříži, které se zúčastnilo dvacet pět představitelů evropských 

ústavů pro výzkum veřejného mínění včetně Čeňka Adamce. (Crespi, 1997) 

Ten se stal pro českou sociologii stejně významnou osobností, jako byli George 

Gallup či Hadley Cantril pro tu americkou. Studoval Vysokou školu obchodní v Praze, 

ale své studium a činnost na katedře stále více zaměřoval na praktické využití 

společenských věd. Byl členem ilegálního studentského kroužku. (Bečvář, 1997) Před 

druhou světovou válkou studoval v Americe a ve Francii, kde se mj. potkal s již 

zmíněným Gergem Gallupem či Jeanem Stoetzelem. Studoval rovněž v Anglii, kde se 

seznámil například s tím, jak tvořit vzorky a během války zde sloužil v československé 

obrněné armádě. (Crespi, 1997) I při službě u dělostřelecké baterie si našel čas ke studiu 

záznamů Britského ústavu pro výzkum veřejného mínění. Krátce po skončení války se 

                                               
16 Počátkem a v polovině května roku 1946 byly provedeny dva výzkumy vždy cca na tisíci dotázaných. 

Už první výzkum určil správné pořadí politických stran a druhý pak určil volební výsledek téměř 
přesně. Výsledky průzkumu byly zveřejněny až po volbách, mj. také kvůli obavě, že zveřejnění 
výsledků by veřejnost považovala za součást komunistické propagandy, jelikož KSČ měla při obou 
průzkumech nejlepší výsledek. (Šamanová, 2006)

17 IFOP – Institut Français d'Opinion Publique.
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stal asistentem Ústavu sociologie a politiky VŠO. Poté byl přizván ke spolupráci v nově 

vzniklém ústavu pro výzkum veřejného mínění. (Bečvář, 1997) 

Ústav vznikl pod vedením spisovatele Josefa Kopty, jež výzkumy veřejného 

mínění chápal jako nástroj demokratické vlády18. Ve stejném roce se v květnu konala 

konference organizací Gallupovy sítě v Londýně. Pozváni byli také představitelé čs. 

ústavu, přičemž se účastnili zasedání technické a metodologické povahy. Na konferenci 

byl také oceněn časopis ústavu Veřejné mínění, o němž Gallup prohlásil, že se jedná o 

jedinou revue v Evropě, jež pojímá problematiku veřejného mínění jako hlavní obor 

studia. (Jungová, 2008a) Adamec v roce 1947 zasedal jako místopředseda Evropské 

komise pro výzkum veřejného mínění19 ve Williamstownu v Massachusetts a stal se 

členem sekce „Public Opinion and World Peace“. Publikoval také v časopisech Public 

Opinion Quarterly a International Journal of Public Opinion Research. (Crespi, 1997)

Druhý ústav pro výzkum veřejného mínění vznikl v Československu v roce 

1967, tedy v období, jež předcházelo Pražskému jaru. (Crespi, 1997) I když v té době 

docházelo ke společenskému „uvolňování“, tehdejší režim neměl s demokracií nic 

společného. Pracoviště bylo součástí Československé akademie věd jako samostatné 

oddělení. (Šamanová, 2006) Jeho hlavou i srdcem byl díky svým znalostem a 

zkušenostem opět doktor Adamec, byť ho jako bezpartijní nemohl řídit. Vedl výzkumné 

a tazatelské oddělení. I když předsednictvo nejvyššího stranického orgánu požadovalo, 

„aby výzkum veřejného mínění nepřerostl straně přes hlavu“, navázal ústav během 

příprav kontakty a spolupráci s odborníky ze západních zemí (např. s Elisabeth Noell-

Neumannovou či Hadley Cantrilem). 

Hlavní snahou ústavu bylo, aby se k široké veřejnosti dostaly necenzurované 

výsledky výzkumů, a to umožňovaly tiskové konference. „Akcentována byla také 

spolupráce s novináři, aby výsledky průzkumů nebyly publikovány nesprávným 

způsobem kvůli neznalosti problematiky výzkumů veřejného mínění.“ (Šamanová, 

2006: 20) Čeněk Adamec vždy nabádal žurnalisty, aby citovali plné znění otázek, 

nepřeceňovali desetiny procent a obecně neabsolutizovali zjištění výzkumů. (Bečvář, 

1997) Metodologicky ústav navázal na svého předchůdce a dotazování rozšířil i na 

                                               
18 Zaujaly ho referáty londýnského rozhlasu o výsledcích výzkumů veřejného mínění – po návratu 

svobody naplánoval tedy založení také československého ústavu. (Tesař, 1947) Zároveň věděl, že 
George Gallup má v plánu otevřít výzkumné ústavy v různých evropských městech včetně Prahy. 
Chtěl ovšem aby tak učinila domácí vláda, nikoliv cizinec. (Tesař, 1946-1948)

19 European Commission for Public Opinion Research.
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Slovensko ve slovenském a maďarském jazyce. Témata výzkumů byla opět různorodá, 

politická témata zůstala jejich součástí do srpna 1968. Do té doby byla témata vybírána 

a publikována svobodně, což dokazovalo celkové uvolňování společenské atmosféry. 

„... víru ve změnu politického režimu potvrzovala vedle svobodného provádění 

výzkumů veřejného mínění také ochota oslovovaných občanů na otázky otevřeně 

odpovídat.“ (Šamanová, 2006: 21) Po roce 1969 vzala otevřenost dotazovaných i 

svoboda publikace výsledků výzkumů za své. Ústav byl definitivně zrušen v roce 1972. 

(Šamanová, 2006) 

Třetí, komunisty ovládaný, ústav vznikl v roce 1972 pod názvem Kabinet pro 

výzkum veřejného mínění a fungoval až do roku 1989. (Crespi, 1997) 

Třiasedmdesátiletý Čeněk Adamec ho na radu přátel pár měsíců vedl. (Bečvář, 1997) 

Ústav spadal pod Federální statistický úřad a plně pod dohled komunistické strany. 

Výsledky výzkumů byly před veřejností často utajovány nebo publikovány jen částečně. 

Pro režim byla vzhledem k jeho rozsáhlým komunikačním aktivitám důležitá zpětná 

vazba, což vysvětluje, proč patřily výzkumy týkající se publika k hlavním oblastem 

šetření. Nicméně i zjevně nepolitické studie týkající se zdraví mohly mít politické 

důsledky, takže u každého výzkumu byl přítomen stranický poradce. Když byl doktor 

Adamec osloven, aby se účastnil výzkumu týkajícího se výživy a sponzorovaného

ÚVKSČ, doporučil zkoumat vztah mezi výživou a zdravím veřejnosti. Odpovědí bylo, 

že jediným účelem výzkumu je zjistit, zda jsou zásoby jídla dostatečné. Strana si byla 

vědoma nespokojenosti lidí a chtěla pouze vědět, jestli byly splněny základní 

potravinové potřeby. (Crespi, 1997)

Období, kdy výzkum veřejného mínění probíhal (relativně) svobodně a (v 

prvním případě) byl součástí demokratické společnosti, byla tedy dvě – po válce před 

únorem 1948 a pak v období Pražského jara. (Šamanová, 2006) 

2.2.1 Československý ústav pro výzkum veřejného mínění

Koncem roku 1945 byly v Ministerstvu informací zahájeny přípravy pro 

založení Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění (dále ÚVVM). Ten 

spadal pod I. odbor ministerstva jako jedno z jeho oddělení20. (Adamec, 1966a)     

                                               
20 Plán přeměnit oddělení na samostatný útvar se neuskutečnilo.
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Ústav byl tedy začleněn do státního aparátu, což v souvislosti s typy 

organizačních forem jiných ústavů byla ojedinělá skutečnost21. Na mezinárodních 

konferencích vzbuzovala situace ústavu pozornost i obavy z politických tlaků. Např. 

ředitel francouzského ústavu projevil obavu z možných státních intervencí v rámci 

kladení umírněných otázek, v publikování „vhodných“ výsledků apod.22 Přesto byl 

ústav v zahraničí hodnocen kladně, oceněna byla např. možnost ústavu často provádět 

obecně důležité výzkumy, jež by jiné ústavy mohly provádět jen v případě, že by byl 

výzkum zaplacen. (Jungová, 2008a)

Významnou roli při vzniku ÚVVM sehrál již zmíněný Josef Kopta, jakožto 

tehdejší přednosta odboru. Dále jeho budoucí ředitel Bohuš Pospíšil a pracovník 

výzkumu Čeněk Adamec (Jungová, 2008a) Po dobu svého trvání měl ústav většinou pět 

pracovníků. První výzkumy začaly v roce 1946 a trvaly následující čtyři roky. 

Prováděny byly na území Čech a v období největší aktivity se konaly jeden až dva 

průzkumy měsíčně za pomoci cca 300 dobrovolných spolupracovníků. (Adamec, 

1966a) Někteří z nich byli zprvu považováni za zvědy, slídily či provokatéry. Není divu, 

lidé si po šesti letech útisku museli na svobodu (názoru) znovu zvykat. Jisté počáteční 

nepochopení pak ústav řešil tak, že svou činnost propagoval dříve, než zahájil skutečné 

výzkumy. Na svolané konferenci byli novináři informováni o metodách a poslání nové 

instituce. (Tesař, 1947) 

ÚVVM byl veřejnou a státní institucí, nepracoval tedy pro zisk a své výsledky 

poskytoval tisku bezplatně. Ihned po provedení výzkumu byla vždy poskytnuta stručná 

zpráva České tiskové kanceláři. (Tesař, 1947) Jednou či dvakrát měsíčně informoval o 

výsledcích průzkumů v rámci rozhlasových novin také čs. rozhlas. Ústav své výsledky 

pravidelně publikoval také ve vlastním časopise Veřejné mínění. Pracoviště se brzy stalo 

známé a o průzkum ho žádaly různé instituce, jako ministerstva, společenské organizace 

či národní podniky. (Adamec, 1966a) Některé výzkumy provádělo z vlastní iniciativy –

např. náboženský výzkum. (Tesař, 1947)

Denní tisk se stavěl k existenci ústavu vesměs kladně. Často o výzkumech 

referoval a uveřejňoval vlastní komentáře. Jen zřídka se stávalo, že výsledky výzkumů 

byly použity ke stranické propagandě. „Celkové stanovisko tisku za první rok existence 

                                               
21 Po válce v Evropě vznikaly dva typy výzkumných organizací: 1. podnikatelské subjekty často 

začleněné do Gallupovy sítě a 2. instituce vzniklé na akademické půdě. (Jungová, 2008a)
22 Ústav státní nebo soukromý? Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 6.
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ústavu svědčí o tom, že jak výzkum, tak tato nová instituce si získaly sympatie v 

táborech ideově značně odlehlých.“ (Tesař, 1947: 9)

Ústav se brzy po svém vzniku snažil získat odborné informace a literaturu o 

průzkumu veřejného mínění od zahraničních institucí. Průzkumy z 20. let ze Sovětského 

svazu byly svou metodikou blízké zkoumání veřejného mínění, avšak informace o jejich 

autorech se k nám dostaly až později (Sovětský svaz měl velké starosti s obnovou země 

po válce). Co se týkalo sovětských pramenů, považoval ÚVVM za nejzávažnější, 

prostudovat pracovní metody Vladimira I. Lenina. Ten se snažil odhalit skutečné názory 

a zkušenosti lidí – používal metody pozorování, (nepoznán) naslouchal hovorům na 

nádražích či v přednáškových sálech, vážil si dopisů od občanů jako něčeho, co odráží 

náladu populace, nechával se informovat o průběhu veřejných schůzí a použil také 

techniky dotazníku. (Adamec, 1966a) O veřejném mínění v socialistické společnosti se 

nesmýšlelo stejně – např. sovětský teoretik Uledov ho považoval za jednomyslné. Na 

druhé straně zastával názor, že je třeba ho zkoumat. Rozpor v jeho názorech byl zcela 

zjevný – pokud je mínění jednomyslné, nemá smysl ho zkoumat. (Kalivoda, 1966)

Co se týče publikační činnosti ÚVVM, vydal několik příruček a brožur: tři 

instrukční příručky pro tazatele Všeobecné pokyny, Přímý dotaz a Dotazový úkol; tři 

populární brožury pro veřejnost Nevědomost zabíjí, Veřejnost o Baťovi a Za hlasem

lidu; brožuru pro propagaci v zahraničí What´s your opinion?. (Adamec, 1966a) O tom, 

že ústav chtěl navázat a udržovat vztahy s odbornou veřejností u nás i v zahraničí, 

svědčí články o činnosti ústavu uveřejněné např. v časopisech Sociologická revue či 

Sociologie a sociální problémy. Dva články byly také uveřejněny v časopisech Public 

Opinion Quarterly a International Journal of Opinion and Attitude Research. (Adamec, 

1996) Pracovníci ÚVVM informovali o své práci členy Masarykovy sociologické 

společnosti, Společnosti pro sociální bádání, v rámci sociologického semináře 

Univerzity Palackého atd. (Adamec, 1966a)

Ačkoliv měl ústav málo pracovníků, jeho kapacita byla větší. Využíval 

pomocných služeb I. odboru Ministerstva informací (písárna, rozmnožovna, expedice 

aj.) a se Státní tiskárnou měl dohodu, jež umožňovala vytištění různých tiskovin v 

krátkých dodacích lhůtách. Státní úřad statistický zpracovával dotazníky (asi 1000 –

1300 dotazníků o deseti až dvaceti otázkách) technikou děrných štítků během jednoho 

týdne. (Adamec, 1966a)
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ÚVVM byl ovlivněn dvěma typy průzkumu: Gallupovou variantou a metodou 

Mass Observation. „V období počátků výzkumu veřejného mínění se u nás považovalo 

za správné, poznávat postupy používané v zahraničí, prověřovat jejich aplikaci v našich 

poměrech, zbavovat zahraniční metodiku prvků nevhodných pro naši společnost, 

metodiku průzkumu tvůrčím způsobem rozvíjet.“ (Adamec, 1966a: 6) Pracovníci ústavu 

museli vycházet z některých teoretických předpokladů a pracovních hypotéz o povaze a 

průzkumu veřejného mínění v lidové demokracii: 

 mínění je projev (zpravidla slovní) postoje

 veřejné mínění nastává ve chvíli, kdy se členové obvykle rozsáhlých skupin 

obyvatelstva vyjadřují o důležitých problémech, jevech, událostech či 

osobnostech

 v širším pojetí zahrnuje veřejné mínění obecné projevy o životě, práci a 

prostředí: projevy přání, tužeb, odhodlání, očekávání, obav, zálib, zkušeností 

atd.

 u veřejného mínění lze zkoumat různé stupně homogennosti, intenzity a stálosti

(Adamec, 1966a)

Lidé, kteří spolupracují s různými skupinami obyvatelstva (volení zástupci, 

novináři, osvětoví pracovníci, propagandisté, zkoumatelé poptávky po zboží aj.), by k 

tradičním prostředkům poznávání veřejného mínění měli přidat např. osobní zkušenost 

ze styku s lidmi, rozbory dopisů a zápisů v knihách přání a stížností, aby jejich obraz o 

stavu a vývoji veřejného mínění nebyl nepřesný či dokonce mylný. (Adamec, 1966a)

Běžná technika zjišťování mínění spočívá v kladení otázek malé skupině, jež má 

podobnou strukturu jako rozsáhlý základní soubor obyvatelstva. Použití výběrové 

metody se týká mnoha oblastí studia hromadných jevů, a pokud je tak smýšleno také o 

stavu a změnách veřejného mínění, lze získat užitečné ukazatele metodou statistického 

výběrového zjišťování. „Jestliže chceme klást na výsledky studia průzkumu měřítka 

přesnosti a vědeckosti, neobejdeme se bez ukazatelů poskytovaných statistickou 

výběrovou metodou ani tehdy, budeme-li veřejné mínění definovat jinak než je výše 

uvedeno.“ (Adamec, 1966a: 8)

Adamec si byl dobře vědom úskalí osobních rozhovorů. Někteří lidé nedokážou

své mínění formulovat, např. proto, že si ho ještě nevytvořili. Někdy mají různé zábrany 

např. pro předsudky, obavy z následků nebo ho pro zachování či zvýšení společenské 
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vážnosti vědomě deformují. Tyto problémy však nelze zobecňovat a „(p)romyšlenou 

metodikou průzkumu lze mnohé překážky obejít … u jiných lze očekávat, že budou v 

procesu vzestupu kultury a prohlubování lidové demokracie ustupovat.“ (Adamec, 

1966a: 8) 

Dále odmítal názory, že veřejné mínění v lidové demokracii a v socialismu 

neexistuje, že je iracionální, nemá smysl k němu přihlížet a lze ho poznat jen intuitivně. 

I když pro něj Gallupova varianta i metoda Mass Observation nepředstavovala 

definitivní řešení vědeckého postihnutí veřejného mínění, zavrhoval názor, že obě 

varianty je třeba odmítnout jen z toho důvodu, že vznikly v kapitalistických zemích 

(ostatně většina průzkumů ÚVVM byla Gallupovou metodou ovlivněna). Vyzýval k 

diskuzi o veřejném mínění a k ověřování empirických postupů s přispěním filosofů, 

sociologů, psychologů, statistiků a jiných. (Adamec, 1966a)

Každému rozsáhlému výzkumu předcházel předběžný průzkum, v němž 

převládaly neformální rozhovory o dané problematice na základě dotazů z prozatímních 

dotazníků. Tyto průzkumy se nejednou opakovaly a jejich výsledky sloužily k 

pozměnění původní koncepce. Rovněž napomáhaly při rozboru konečných výsledků. 

„Cílem předběžného průzkumu bylo zjistit ochotu občanů hovořit na dané téma, 

odhadovat jejich zábrany, hledat možnosti, jak zábranám čelit, přesvědčit se o správné 

volbě otázek, o jejich formulaci, o jejich pořadí.“ (Adamec, 1966a: 11) ÚVVM měl tedy 

jasnou zkušenost: předběžný průzkum byl nutnou součástí průzkumu veřejného mínění 

a omezoval rozsah subjektivního rozhodování o metodě, jež měla být použita. (Adamec, 

1966a)

Tvorba sítě tazatelů byla důležitou záležitostí, a i když měl ÚVVM informace o 

postupu v zahraničí, nepovažovali ho jeho pracovníci za vhodný pro naše poměry. Před 

zaměstnaneckým poměrem dali přednost dobrovolníkům, jejichž zájem o spolupráci 

považovali za jeden z předpokladů dobře odvedené práce. Ústav zveřejnil výzvy 

především v rozhlase a tímto způsobem už na počátku získal 800 dobrovolníků.  

(Adamec, 1966a) Inzeráty na nábor byly také uveřejněny v denících všech (čtyř) 

politických stran23, aby tazatelé zastupovali všechny hlavní ideologické proudy. Při 

sestavování tazatelské sítě bylo dalším kritériem odpovídající rozložení dle pohlaví, 

                                               
23 KSČ – Rudé právo, ČSNS – Svobodné slovo, ČSL – Lidová demokracie, ČSD – Právo lidu. 

(Bednařík, 2004)
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sociálních skupin, regionu a velikosti obce podle počtu obyvatel24. (Šamanová, 2006) 

Od tazatelů se požadovalo přísežné prohlášení o postupu dle pokynů25 a 

beztrestnost. Veřejná činnost dobrovolníků ústav také zajímala, ale nikdy se neptal na 

účast v nějaké politické straně. Síť tazatelů byla obnovována, jelikož někdo spolupráci 

posléze odvolal či byl vyřazen, protože se na ni nehodil. Nedostatečný příliv 

dobrovolníků býval zaznamenáván z malých obcí. Důležitým předpokladem kvalitní 

práce tazatelů byl způsob jejich výběru s ohledem na jejich výsledky v rámci 

zkušebních průzkumů a soustavná péče o jejich morálku (Adamec, 1966a) Vyžadováno 

tedy bylo pevné mravní založení, nadšení pro věc, dostatečná inteligence a extrovertní 

typ osobnosti. Za cenné proto byly považovány různé testy, jež mohly při výběru 

spolupracovníků prokázat dobrou službu – např. test inteligence a extroverze. (Adamec, 

1947)

Ústav si na začátku vytvořil dvě sítě tazatelů, jež měly sto až sto padesát členů. 

Do průzkumů se zasazovaly střídavě a někdy byly spojeny. Část z tazatelů byla mezi 

náhradníky, kteří v případě potřeby doplňovali mezery v síti. Lidé, kteří se do ÚVVM  

hlásili, byli muži a ženy různého věku i povolání. Jak už bylo řečeno, pozornost se 

věnovala „tazatelské morálce“: „Tazatelé byli vycvičeni na dálku pomocí tří tištěných 

brožurek. Kromě toho dostávali občas rozmnožené zprávy v podobě aktualit, které 

seznamovaly tazatele podrobněji s jejich prací a se zkušenostmi, které při terénním 

průzkumu byly učiněny na nejrůznějších místech.“ (Adamec, 1966a: 13) Bezplatně také 

dostávali časopis Veřejné mínění. Byli upozorňováni na chyby a vyzýváni, aby 

navštívili ústav. Konference všech tazatelů se konala dvakrát v Praze a jednou v Brně. 

(Adamec, 1966a)

Tazatelé dostávali 10 Kčs za jeden dotazník. Odměna ovšem byla také 

odstupňována podle kvality práce, obtížnosti úkolu a splnění požadované lhůty. 

Vyplácena byla jednou za tři měsíce a koncem roku byla tazatelům zasílána kniha. 

Ústav se v tazatelích snažil vytvořit vědomí, že je jejich práce důležitá, má smysl a 

                                               
24 Kopie dopisu Okresnímu národnímu výboru o náboru nových tazatelů viz příloha č. 1.

Zdroj: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Výzkum Film - 1/1946 únor ÚVVM/CVVM 
(obliba zvukového týdeníku „Týden ve filmu“) [online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
1946, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42015.

25 Kopie pokynů tazatelům při jednom smíšeném výzkumu viz příloha č. 2
Zdroj: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Smíšený výzkum III. - 9/1946 říjen 
ÚVVM/CVVM (alkohol, kniha, E. F. Burian, Churchill, pracovní morálka) [online]. Centrum pro 
výzkum veřejného mínění, 1946, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71124.  
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hodnotí se. Vystupoval vůči nim zcela otevřeně, což zpětně viděl jako dobrý krok.  

(Adamec, 1966a) 

Co se týče kontroly práce tazatelů, byly kontrolovány záznamy o rozhovorech a 

dodatečně dotázáni ti, se kterými byl rozhovor uskutečněn. Tazatele, u nichž existovala 

jen pravděpodobnost nesprávného postupu, ústav vyřadil. Bez možnosti doložení se 

ústav domníval, že mezi tazateli byli úspěšnější ženy než muži. Mladé ženy byly ze 

strany dotázaných odmítnuty v menším počtu případů. Během činnosti výzkumu byl 

odhalen jeden nepoctivý tazatel, a i když proti němu mohly být podniknuty právní 

kroky, ústav je neuskutečnil. (Adamec, 1966a)

Techniku kvótního výběru používal ústav nejčastěji. (Adamec, 1966a) Mezi 

tehdejší kvóty patřily: region (11 oblastí), velikostní skupina obce (podle počtu 

obyvatel), věk, sociální rozvrstvení, pohlaví26. (Šamanová, 2006) Síť tazatelů byla 

rozprostřena tak, aby byl v každé oblasti takový počet tazatelů, který je úměrný počtu 

obyvatel starších osmnácti let. Tazatelé se měli dotazovat v místě svého bydliště a 

zpravidla deseti lidí (pěti mužů a pěti žen), jež si měli vybrat „náhodně“. Mezi 

dotazovanými měl být určitý počet dělníků, úředníků, zřízenců, zemědělců a jiných 

samostatně výdělečných osob. Rovněž určitý počet příslušníků těchto věkových skupin: 

18-29, 30-49, 50 a starších. Reprezentativnost kvót byla kontrolována v jejich souhrnu v 

jednotlivých oblastech a poté v celkovém výběru pro celou zemi. Ústav netrval na 

přesném zachovávání kvót: „Praxe ukázala, že není výhodné, jestliže pokyny týkající se 

výběru jsou příliš podobné. Přísné a podrobné pokyny a výtky při malé odchylce od 

předepsaných kvót způsobují jistou demoralizaci tazatelů.“ (Adamec, 1966a: 16) 

Při výpočtu kvót vycházel ústav z odhadů o struktuře obyvatelstva, jelikož měl 

na začátku k dispozici staré statistické údaje. Předpokládal, že v populaci je 50 % 

dělníků, 20 % úředníků a zřízenců a 30 % samostatně činných osob. Kraje tehdy nebyly 

stanoveny, vycházelo se z tzv. Korčákových27 přirozených provincií, přičemž města 

Praha, Plzeň, Brno a Ostrava představovala samostatné oblasti. Celkem bylo oblastí 

jedenáct. Co se týče sociálních skupin, používaly se definice vytvořené 

                                               
26 Tyto kvótní znaky jsou v současnosti ve většině případů stejné, jen sociální rozvrstvení bylo 

nahrazeno kvótou vzdělání. (Šamanová, 2006)
27 Josef Korčák (1921 – 2008) byl československý a český politik Komunistické strany Československa, 

poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSSR a poslanec Sněmovny lidu Federálního 
shromáždění a České národní rady za normalizace.



37

československou statistikou. Pokud jde o věk, ve většině případů ho tazatelé odhadovali. 

(Adamec, 1966a)

Konkrétní pokyny týkající se výběru dotazovaných nesly název „Dotazový 

úkol“, jež se časem měnil na základě zkušeností a nových informací o struktuře 

obyvatelstva. Počet odmítnutí byl pro pracovníky ústavu důležitým údajem pro 

posouzení postoje obyvatel k průzkumu (vysoký počet mohl také poškodit 

reprezentativnost). Měnil se a většinou byl nižší než 10 %. Tazatelé zjišťovali mínění 

dotazovaných prostřednictvím osobního rozhovoru. Měli se snažit nastolit přátelské 

ovzduší, získat důvěru dotázaného, vystupovat zdvořile, neúředně, otevřeně a bez 

přetvářky. Na příkaz měli povinnost zachovat mlčenlivost o výpovědi dotázaného. Také 

ho nesměli jakkoliv ovlivňovat, ani vysvětlováním smyslu otázky (otázku zopakovali). 

Jméno a adresa dotázaného se zaznamenávaly jen výjimečně, pokud to povaha 

zkoumaného tématu dovolovala. „Snahou ÚVVM bylo vyzbrojit tazatele podrobnými 

informacemi o průzkumu veřejného mínění a předem ho upozornit na rozmanité situace, 

v nichž se může při dotazování ocitnout. To bylo smyslem rubrik v pokynech: Jste 

dobrým tazatelem? - Odpovídáme. - Spolupracovníci nám píší. - Hlasy tisku o nás. 

Atp.“ (Adamec, 1966a: 18) 

Pracovníci ústavu se snažili průzkumy plánovat. Celý proces byl rozdělen na 

jednotlivé fáze, které měly končit v určité lhůtě. Díky plánování mohly probíhat dva 

průzkumy souběžně. Celý proces urychlovala „malá mechanizace“ průzkumu - některá 

stereotypně se opakující sdělení a makety tabulek byly tazatelům natištěny. Při tvorbě 

koncepce průzkumu ústav vždy spolupracoval s institucí, která k němu dala podnět. 

Některé průzkumy vycházely z iniciativy ÚVVM. Typické fáze výzkumu s odhadem 

jejich trvání v rámci dnů:

1. Pracovní porady (2) 7.  Ruční zpracování (4)

2. Studium dokumentace (2) 8.  Mechanizované zpracování (6)

3. Předběžný průzkum (2) 9.  Výpočet ukazatelů (3)

4. Koncepce průzkumu (2) 10. Rozbor, zpráva (6)

5. Tisk formulářů (6) 11. Závěrečná porada (1)

6. Dotazování (8) Celkem: 42 dní (Adamec, 1966a)
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V průzkumech převažovaly zavřené otázky, u nichž byly odpovědi předtištěny. 

Každá odpověď měla kódové číslo a jedno z nich, podle odpovědi dotázaného, tazatel 

zakroužkoval. Tím se poté urychlila příprava pro strojové statistické zpracování 

dotazníků. U otevřených otázek, resp. slovních odpovědí, bylo nutné kódovat 

dodatečně. Kódová čísla z dotazníků zpracovával Státní úřad statistický tak, že čísla 

byla na děrovacím stroji přenášena na děrné štítky. Zkrácení lhůty strojového 

zpracování umožňovalo zařízení, jež bylo citlivé na značky vyznačené na děrném štítku 

grafickou tužkou. (Adamec, 1966a)

Ústav během svého trvání podrobil zkoumání množství témat. Dokumentace 

byla ovšem skartována, přesný seznam témat tedy neexistuje, zde jsou některé z nich: 

Spojené národy, Košický program, Měnová reforma, Jakost výrobků, Nákupní úmysly, 

Černý trh, Kuchyňské nádobí, Uhlí a hornictví, Pracovní morálka, Pracovní brigády, 

Ceny zboží, Činžovní dům a rodinný domek, Populační otázky, Čtenářské návyky a 

zájmy, Návštěva biografů a obliba filmů, Péče o kojence, Alkoholismu, Pohlavní 

nemoci aj. Příklady malých skupin otázek a jednotlivě kladených otázek: Západní 

velmoci, Názory na Německo, Nebezpečí války, Volný trh, Následky sucha, Zimní čas, 

Jednání s úřady, Názory na mládež, Inteligence a vysoké školy, Nošení brýlí, Móda 

/délka ženské sukně, klobouky/ aj. (Adamec, 1966a)

V únoru 1948 přestal ústav sloužit institucím demokratického státu a konec jeho 

existence byl vyznačen zrušením časopisu Veřejné mínění. V této události byla viděna 

dvojí souvislost: buď byl konec ústavu zapříčiněn podnětem zvnějšku (nikoliv na 

základě vnitrostranického rozhodnutí), nebo k umlčení a následnému zrušení ústavu 

došlo v době, kdy hrozil pokles přízně voličů a KSČ se rozhodla zbavit nepříjemného 

svědka28. Úředně však ústav fungoval dál, těšil se totiž jisté popularitě a různá 

ministerstva a jiné instituce byly zvyklé žádat ho o průzkum. V rámci tehdejších 

událostí měl ale dále působit skrytě bez publicity a odloučen od ministerstva. V říjnu 

1949 se ústav stal součástí Masarykova lidovýchovného ústavu, ale i tak zůstal pod 

dohledem Ministerstva informací a jeho rozpočtovou položkou. Několikrát se stěhoval a 

na jaře roku 1950 ukončil svou činnost pro nepotřebnost v bývalém bytě v Pštrossově 

ulici. Z původních pěti členů ústavu zůstal jen Čeněk Adamec a Bohuš Pospíšil. „S 

Pospíšilem jsme se obávali, že se výzkum stane »děvkou politiky«. Ve skutečnosti, 
                                               
28 Výsledky předvolebního výzkumu z roku 1948 nebyly již pracovníky ústavu zpracovány a dodnes 

nejsou přesně známy – dotazníky byly zabaveny a možná i zničeny. (Šamanová, 2006)
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zejména z hlediska technologie průzkumu, však nedošlo k žádným pronikavým 

změnám. Někteří tazatelé byli vyměněni, … Při přijímání nových tazatelů se ovšem 

pozorně přihlíželo k jejich »profilu.“ (Adamec, 1996: 85). Koncem června roku 1950 

odešel dobrovolně Čeněk Adamec a Bohuš Pospíšil dostal výpověď o něco později. Oba 

pak našli dočasnou obživu v oboru zkoumání trhu.(Adamec, 1996)

Z revolučního roku se zachoval dokument o tom, jak zaměřit výzkum po únoru 

1948. Nesl název „Práce výzkumu veřejného mínění z hlediska deseti bodů prezidenta 

republiky soudruha Klementa Gottwalda“ a zřejmě měl obhájit existenci ústavu. 

Výzkum měl v občanech pomoci vytvořit nový poměr k práci, brigádám, plánování atd. 

Mělo být zjišťováno, jak veřejnost reaguje na změny, jak působí šeptaná propaganda. Za 

nejdůležitější byl označen ekonomicky zaměřený výzkum, jenž měl sloužit boji za 

vybudování socialismu. Styky se Západem neměly být přerušeny, ale vše se mělo dít v 

rámci „bolševické opatrnosti a nedůvěřivosti“. Pokračovaly tedy především průzkumy 

trhu, výjimečně se v dotazníku objevily politické či ideologické otázky, jejichž výsledky 

nebyly ve zprávách zmiňovány. Zprávy se označovaly jako důvěrné či tajné. Zvýšený 

počet dotázaných měl zkvalitnit výsledky. Publicita výsledků byla minimální. Po únoru 

se na ústav s žádostí o výzkum obracela především tato ministerstva: vnitřního obchodu, 

dopravy, zemědělství, průmyslu, práce a sociální péče, také Ústřední rada družstev a 

Státní úřad pro věci církevní. (Adamec, 1996) 

Na závěr tématu zániku ústavu několik výroků dotázaných: Sloužíte opravdu 

lidu? – Dnes je lépe mlčet. – Už je to tady, budou šít jednotné šaty jako v Rusku. – Dnes 

nikomu nevěřím. – Nejste státní špicl? – Na to nenaletím. (Adamec, 1996) 

3. Časopis Veřejné mínění (1946 – 1948)

Od srpna roku 1946 do ledna roku 1948 vycházel měsíčník Veřejné mínění (VM) 

s heslem Fašismus nařizuje – demokracie se ptá. Autorem hesla byl Josef Kopta. 

Vydavatelem byl již přiblížený Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. 

Časopis byl v době svého vzniku evropským unikátem – jako jediné oborové 

periodikum se věnoval veřejnému mínění jako hlavnímu tématu. Ve Francii sice 

vycházel časopis Sondages, ale ten měl zpravidla podobu tabulek a grafů, jež 

dokreslovaly výsledky výzkumů francouzského ústavu. (Jungová, 2008a)
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VM bylo určeno odborné i laické veřejnosti, novinářům a fungovalo také jako 

jeden z komunikačních kanálů mezi ústavem a jeho tazateli. Časopis se nechtěl 

profilovat jako čistě odborné periodikum, snažil se o popularizaci – kromě překladů a 

statí pracovníků ve společenských vědách věnoval prostor také tématům, jež vzbuzovala 

pozornost u širší veřejnosti. „Měsíčník si po celou dobu své existence zachoval 

charakter odborně popularizačního periodika v demokratickém státě. To nesporně 

svědčí o profesionalitě i osobní statečnosti jeho tvůrců.“ (Jungová, 2008a) Od začátku 

byla zdůrazňována objektivita a nadstranickost časopisu a výzkumů. Po celou dobu jeho 

existence se v něm nevyskytují výzkumy, jež by dokládaly rostoucí politický tlak doby. 

(Jungová, 2008a)

Šéfredaktorem periodika byl Milan A. Tesař, odpovědným redaktorem Čeněk 

Adamec29 a vedoucím redakční rady Bohuš Pospíšil. Časopis vyšel v rámci dvou 

ročníků – první od srpna 1946 do srpna 1947 a druhý od října 1947 do ledna 1948. 

(Jungová, 2008a) Redakce a administrace sídlila v Praze na Národní třídě 10 a nějakou 

dobu také na Valdštejnském náměstí. První číslo v rozsahu 15 stran se prodávalo za 

2,50 Kčs. Další čísla byla obsáhlejší o průměrně 5-10 stran a stála 4 Kčs. Dvojčísla měla 

zhruba 30 stran a stála 8 Kčs. Náklad časopisu není znám. (Jungová, 2008b)

3.1 Grafická podoba

Časopis po dobu své existence využíval v podstatě jednotnou černobílou grafiku. 

Titulní strana prvního ročníku byla až na poslední číslo po grafické stránce identická. 

Vyznačovala se výrazným velkým otazníkem, v němž byl vždy uveden obsah čísla. Do 

zhruba poloviny tečky otazníku zasahovalo motto časopisu Fašismus nařizuje –

demokracie se ptá. Zcela nahoře byly uvedeny tyto údaje o časopise: cena, číslo, měsíc 

a rok vydání. V horní části byl dále velkým tiskacím a tučným písmem uveden název 

periodika, pod nímž bylo menším velkým tiskacím písmem napsáno: List Čs. Ústavu 

pro výzkum veřejného mínění. V dolní části byly uvedeny údaje o redakci (kdo časopis 

vydává, šéfredaktor, odpovědný redaktor, vedoucí redakční rady, adresa a telefon). 

Titulní strana posledního čísla prvního ročníku se zcela odlišovala. Název 

periodika byl napsán psacím písmem a uveden na podkladě, který tvořila fotografie, na 

                                               
29 Čeněk Adamec (1916 – 1997), zakladatel, teoretik, metodik a realizátor výzkumu veřejného mínění u 

nás.
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níž byl zobrazen dav lidí. Otazník chyběl, obsah nikoliv. Pod obsahem byla znázorněna 

fotografie, na níž se žena, pravděpodobně tazatelka, s papíry v ruce dotazuje muže 

stojícího zřejmě v díře na vozovce. 

Druhý ročník měl pak strožejší obálku, na níž se pracovalo jen s písmem 

různého druhu a velikosti. Název periodika zasahoval téměř do poloviny titulní strany. 

Nově byli v obsahu uváděni i autoři odborných statí. Údaje konkretizující jednotlivá 

čísla časopisu se z horní části přesunuly vlevo dolů vedle obsah. Pod obsahem bylo 

uvedeno heslo listu v ohraničení a dole opět údaje o redakci.

3.2 Obsahová struktura

Časopis si v rámci všech čísel zachoval stejnou základní obsahovou strukturu. 

Všechna čísla prvního ročníku (a první číslo druhého ročníku) začínala úvahou Josefa 

Kopty a editorialem. Za těmito úvodními slovy následovaly nejdůležitější příspěvky 

čísla v rozsahu asi 5-7 stran. Tvořily je odborné statě různých autorů. Následovaly 

rubriky věnující se samotným výzkumům, jež proběhly na našem území (rubrika Z 

našich výzkumů) či v zahraničí (rubrika Výzkum za hranicemi), přičemž rozsáhlejší část 

byla věnována výzkumům, které se odehrály u nás30. Po informacích o výzkumech 

následovala rubrika Castigat, v níž byly publikovány kritické názory redakce, dále 

rubrika Pište nám obsahující dopisy čtenářů i tazatelů a rubriky Hlasy tisku a Tisk o nás, 

jež zveřejnily některé novinové články týkající se práce ústavu. Rubrika Perličky z 

výzkumu byla důkazem snahy časopis zpopularizovat. Ten také dále obsahoval kresby, 

kreslené vtipy, verše, reklamy (často propagující knihy a časopisy) a na konci uváděné 

knižní novinky. 

Druhý ročník si zachoval tři hlavní a nejobsáhlejší rubriky a přinesl nový typ 

článku Člověk pod lupou31 (resp. Jeden z dotázaných pod lupou), který do hloubky 

odhaloval vždy jednu osobu z řad dotázaných. Obecně se druhý ročník více zaměřil na 

teoretické a metodologické statě a na informace z výzkumů. Zmizela z něj počáteční 

úvaha a úvodník, dále rubriky Castigat, dopisy čtenářů a Perličky z výzkumu. „Zřetelně 

se ukazuje snaha jeho editorů a přispěvatelů zapojit československý empirický výzkum 

                                               
30 Rubrika Z našich výzkumů mívala 6-12 stran a rubrika Výzkum za hranicemi 2-7 stran.
31 Člověk pod lupou byl součástí prvních třech čísel druhého ročníku. Vždy přiblížil život vybraného 

dotázaného. V prvním případě se jednalo o studenta, ve druhém o herce a v posledním o děvče ze 
selské rodiny. Společným tématem v jejich vyprávěních byla válka, jejich život a život jejich rodin 
během a po ní. 
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do rychle se rozvíjejícího vědeckého zkoumání veřejného mínění v poválečné Evropě.“ 

(Jungová, 2008a: 11)

3.2.1 Typy statí

Většina statí se zabývala teorií, metodologickými otázkami a výzkumnou praxí 

ústavu. Mezi jejich autory kromě pracovníků ústavu patřily i významné osobnosti 

tehdejší české sociologie – Zdeněk Ullrich32 a Arnošt Bláha33. Hojně byly publikovány 

také statě zahraničních osobností, např. George Gallupa. Popularizační články se často 

věnovaly praktické stránce výzkumů – informovaly o výběru dotazovaných, o etických 

požadavcích na tazatele, o anonymitě dotazování atd. 

Jak uvádí Jungová (2008a), k popularizaci oboru došlo ze dvou důvodů – jednak 

se jednalo o neznámou metodu hromadného sběru dat, a jednak bylo třeba získat důvěru 

občanů jako potenciálních respondentů. Ti si vůči výzkumům, zejména vůči těm, jež 

byly zaměřeny na politická či citlivá společenská témata, často zachovávali rezervovaný 

postoj. Adamcova stať Psychosa strachu jako překážka výzkumu34 je toho dokladem. 

„Reaguje na vysoký podíl odmítnutí rozhovorů při prvním politickém výzkumu a 

interpretuje nedůvěru dotázaných jako pozůstatek protektorátní zkušenosti občanů.“ 

(Jungová, 2008a: 9) Více o obsahu této statě pojednávám níže v textu.

Ačkoliv se od počátku ústav označoval za nadstranickou instituci, politickým 

tématům se v časopise hojně věnoval (ať už v rámci odborných statí či v souvislosti s 

výzkumy u nás i v zahraničí). List uváděl citáty politiků35 a význačných vědeckých 

osobností, jež se vyjadřovaly k tématu demokracie a výzkumu veřejného mínění. V 7. 

až 10. čísle prvního ročníku byly zveřejněny rozhovory s hlavními představiteli Národní 

fronty (s předsedou vlády Klementem Gottwaldem, s ministrem zdravotnictví Adolfem 

Procházkou, s ministrem školství Jaroslavem Stránským a s ministrem průmyslu 

Bohumilem Laušmanem). 

Jak už bylo uvedeno, v časopise se bohatě uváděly také informace ze zahraničí –

ať už ve formě publikace výsledků zahraničních výzkumů (i společných mezinárodních 

                                               
32 Zdeněk Ullrich (1901-1955), sociolog, statistik, docent a později profesor na Filosofické fakultě UK.
33 Inocenc Arnošt Bláha (1879–1960), sociolog, filosof, univerzitní profesor působící v Brně.
34 ADAMEC, Čeněk. Psychosa strachu jako překážka výzkumu. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, 

s. 4.
35 Např. hned v prvním čísle jsou otištěna slova Edvarda Beneše, která říkají, že věda v demokracii 

znamená vědecky zjišťovat potřeby, přání a city společnosti. Podle toho je pak třeba hledat 
prostředky k uskutečnění politických cílů demokracie.
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výzkumů), nebo v podobě statí zahraničních osobností oboru (např. překlad článku ze 

zahraničního časopisu, prezentace na mezinárodní konferenci, stať z nové publikace 

apod.). „Je zřejmé, že ústav se pevně usazoval ve světové obci ‚výzkumců‘. Lze těžko 

posoudit, zda spojení našich společenských věd s evropským a světovým kontextem 

bylo obecnějším rysem té doby, či zda se jednalo o jedinečné aktivity pracovníků 

ústavu, zejména Čeňka Adamce.“ (Jungová, 2008a: 9) Články se rovněž věnovaly 

jednotlivým výzkumným ústavům (v USA, v Británii, Francii, Belgii či Maďarsku). 

Politické výzkumy se často týkaly vztahů mezi státy a národy, občané se vyjadřovali 

např. k životní úrovni, k podmínkám v jednotlivých zemích, k obavám z další války atd.

Výzkumy se odehrávaly na území Čech, Moravy a Slezska, ovšem záměrem 

bylo provádět dotazování také na Slovensku, což je v časopise několikrát uvedeno. K 

tomu ale nikdy nedošlo. Některým tématům byla v časopise věnována větší pozornost: 

např. výzkumu postojů k náboženství, názorům na černý trh, alkoholismus, populační 

politiku, četbu knih atd. Výsledky významnějších výzkumů (často na politické téma) 

byly publikovány v rámci hlubší analýzy a interpretace, většinou v rubrice Výzkum u 

nás.  Statě se statistickými údaji, jejichž autorem byl V. K. Barvínek, doplňovaly již 

provedené výzkumy a týkaly se např. kojenecké úmrtnosti, alkoholismu, trestu smrti 

apod. Nejvíce statistických dat se však týkalo výsledků voleb z roku 1946. Ústav tehdy 

před volbami s pomocí dvou sítí tazatelů provedl dvě šetření, v nichž odhadoval 

výsledky jednotlivých politických stran. Tento předvolební průzkum se zařadil mezi 

nejpřesnější, které byly do té doby provedeny, a potvrdil, že zvolená metodika byla bez 

větších chyb. (Adamec, 1966c) Článek o tomto výzkumu byl první rozsáhlejší informací 

časopisu. 

Dále se v rubrice objevovaly také informace kratšího rázu – okomentované 

číselné údaje či citace otázek a struktura odpovědí. Kromě klasických výzkumů ústav 

používal také techniku kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. 

3.2.2 Výzkumy a média

Téma médií prostupuje prakticky celým časopisem – objevilo se v editorialu, v 

odborných statích, v kritické rubrice Castigat a několikrát v rubrice Výzkum u nás a 

Výzkum za hranicemi. Např. hned v prvním čísle periodika je uvedena informace o 

výzkumu, jež ústav uskutečnil na základě objednávky filmového týdeníku. Určitý 
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prostor je také věnován biografu a rozhlasu. Zahraniční informace o médiích byly z 

produkce např. belgického, francouzského ústavu, britského či holandského ústavu.

Ke zkoumání tisku využíval ústav techniku obsahové analýzy. Např. porovnával 

rozsah celé plochy určitého čísla s rozsahem plochy, jež byla věnována jistému tématu –

např. dvouletce či kultuře a sportu. Více o těchto výzkumech v podkapitole 3.3.3.1 

Výzkumy s mediální tematikou.

3.3 Analýza obsahu periodika

Níže se pokusím podrobněji představit časopis, jenž vycházel od srpna roku 

1946 do ledna roku 1948. Celkem měl 16 čísel (dvanáct čísel v prvním ročníku a čtyři 

čísla ve druhém ročníku), přičemž dvě z nich byla vydána jako dvojčísla. Bez titulních 

stran a reklam, které se většinou nacházely na začátku a na konci každého čísla, se 

jednalo cca o 312 stran. 

Největší část svého obsahu věnoval časopis rubrice Výzkum u nás (120 stran). 

Poté odborným statím různých autorů (78 stran), jež byly zveřejňovány hned po 

úvodním slově členů redakce. Třetí nejobsáhlejší rubrikou byl Výzkum za hranicemi (56 

stran). Nemálo prostoru bylo věnováno také inzerci, jež byla součástí téměř každého 

čísla. Rubriky na konci časopisu Pište nám a Perličky z výzkumu plus Knižní novinky

zabraly vcelku více místa (24 stran) než kritická rubrika Castigat (devět stran), jež byla 

součástí téměř všech čísel (vyjma posledního dvojčísla) prvního ročníku časopisu. 

3.3.1 Úvodní slova a úvahy

Jak už bylo zmíněno, časopis začínal úvahou Josefa Kopty a editorialem.  

Autory úvodníku byli většinou Milan A. Tesař a Čeněk Adamec (v jednom případě 

Bohuš Pospíšil). Hned v prvním úvodníku je zdůrazněna potřeba vzájemné důvěry, díky 

níž lze z výzkumného šetření získat spolehlivé výsledky. Autor naráží na zkušenosti z 

předešlého (protektorátního) období, přičemž upozorňuje, že se čeká také na potřeby (a 

podněty) čtenářů, poněvadž, jak zní část motta – demokracie se ptá. Ústav se na začátku 

svého působení setkával s nedůvěrou, a tak se v úvodnících vyjadřoval také k těmto 

reakcím. „Každého snad udiví, že není třeba zkoumati mínění několika miliónů lidí 

najednou, aby se docílilo přesných výsledků.…Tážeme se…jenom skupiny 
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lidí,...(ř)íkáme ji representativní. Že propočítání skupiny je správné, ukázal výsledek 

voleb, jež jsme s úspěchem předpověděli.“36

Bylo zdůrazňováno, že ústav není součástí propagačního státního či stranického 

aparátu, že na rozdíl od tisku a rozhlasu mínění netvoří, ale studuje. Dále, že se jedná o 

nadstranickou instituci, která provádí výzkumy objektivně a na vědeckém základě, byť 

každý člen ústavu má právo na politický názor. Autoři časopisu si byli vědomi svých 

chyb a toho, že výzkum veřejného mínění nedokáže vyřešit všechny problémy moderní 

společnosti, přesto ho považovali za prostředek, jenž podporuje a posiluje demokracii a 

je pojítkem mezi občanem a vládou. Co se týče praktického využití výzkumů, podotkli 

např., že v rámci dvouletého budovatelského plánu by ústav mohl být dobrým 

pomocným orgánem. 

Ústav prostřednictvím časopisu také žádal kritiku, kterou postrádal a vyhradil jí 

staťovou část. Vyjádřil rovněž názor o potřebě konání výzkumů na univerzitní půdě, 

poněvadž praktická možnost seznámit se s problematikou, metodami a pracovní 

technikou výzkumu byly tím, co zde chybělo. Konkrétně byla zmíněna Vysoká škola 

politická a sociální, jelikož novináři a politici se dle názoru ústavu neobejdou bez 

znalosti veřejného mínění, přičemž jde pouze o to, co za něj budou považovat. 

V rámci úvodních slov se také diskutoval vztah tisku a výzkumu či chybná 

interpretace ze strany určitého periodika. Milan A. Tesař např. uvedl, že ústav 

novinářům dobře posloužil – věnoval se aktuálním problémům, ale i nadčasovým 

otázkám. Zprávy jim byly ve stručném výtahu poskytovány prostřednictvím ČTK a 

chtěl-li někdo obsáhlejší materiál, byl rovněž k dispozici. Zprávy byly poskytovány 

zdarma, což v celosvětovém rámci bylo ojedinělé37. 

Ústav sledoval informace, které o něm v tisku byly publikovány, a soudil z nich, 

že jeho činnost byla ze strany novinářů různého politického smýšlení přijata kladně38. 

Pracovníky ústavu těšilo, že novinářská i široká veřejnost pomalu zjišťovala, že výzkum 

byl prováděn nestranně. Zároveň vysvětlili, že za vše nemohou převzít zodpovědnost: 

„... nemůžeme za to, když občas je použito našich výsledků výzkumu propagačně nebo 

tendenčně, z toho neb onoho zorného úhlu. Také se stává, že se nesprávně přetiskne text 

                                               
36   TESAŘ, Milan A. Editorial. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, s. 1.
37 Zisk za právo uveřejňovat výsledky s komentáři byl v mnoha případech hlavní pramen příjmů 

soukromých ústavů.
38 Z desítek kladných zpráv byly zveřejněny jen dvě nepříznivé, jež ústav označil za nekritické výlevy 

vzniklé z osobní dotčenosti.
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formulace, všelijak pokroutí smysl otázky.“39 Dva úvodníky se věnovaly konkrétním 

informacím z tisku. První upozornil na chybnou interpretaci dat ze strany švýcarského 

deníku, jež vznikla na základě neznalosti výzkumné techniky. Druhý se vyjádřil ke 

zprávě o muži, který na schůzích vyzvídal na různých veřejně činných osobách a toto 

své počínání označoval za své povolání. List, který přišel s touto zprávou, se tehdy ptal, 

zda se jedná o výzkum veřejného mínění nebo o politické špiclování. Ústav na to 

odpověděl, že osoby kladoucí otázky jsou pouze dobrovolníci, nedostávají za svou práci 

honorář a obracejí se na náhodné, jim neznámé lidi. 

Na úvod bylo také jednou zmíněno Slovensko, a to v tom smyslu, že je s 

výzkumem veřejného mínění značně pozadu. Ústav připouštěl nevýhodu výsledků 

svých šetření, jelikož se vztahovaly jen na část státního území. „Spolupráce mezi Čechy 

a Slováky v tomto směru až dosud selhala. Náš ústav musí odmítat dobrovolníky, kteří 

se hlásí ke spolupráci ze Slovenska a odkazovat je na přípravné práce, které se konají v 

Bratislavě. Litujeme, že slovenští činitelé nepoužívají zkušenosti našeho ústavu, 

propočtů representativní skupiny, které již byly provedeny a že se o pomoc obracejí k 

ústavu za hranicemi.“40

Úvahy Josefa Kopty umístěné nad úvodníky provázely celý první ročník 

časopisu a první číslo druhého ročníku. V některých z nich se značně odrážela autorova 

spisovatelská zkušenost. Obsahují zamyšlení nad výzkumem veřejného mínění, 

především v souvislosti s demokracií. Jakou roli výzkum v demokracii hraje, jaký je 

jeho praktický význam nebo v čem může ústav pro výzkum veřejného mínění být 

demokracii nápomocen. „Povede-li veřejné projednávání nedostatků a přehmatů k jejich 

postupnému odstraňování, přesvědčí se kritika domácí i zahraniční, že naše demokracie 

není jen na papíře, nýbrž i v životě. V tom tkví politický a mezinárodní význam samé 

existence našeho ústavu.“41 Většina úvah tedy byla politického a sociologického rázu. 

Dotýkaly se např. obav ze vzestupu demagogie, aby veřejní pracovníci neřídili svou 

politiku směrem k vyhovění veřejnému mínění či toho, co mohou výsledky výzkumů 

poskytnout jedinci (uvědomění si svého místa ve společenském dění, závislosti svého 

myšlení a cítění na okolí). 

                                               
39 TESAŘ, Milan A. Editorial. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 1.
40 ADAMEC, Čeněk. Editorial. Veřejné mínění. Květen-červen 1947, roč. 1, č. 10, s. 1.
41 KOPTA, Josef. Předpoklad výzkumu. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 1.



47

Ve své předposlední úvaze Kopta uvedl, jakým otázkám musel jako 

Čechoslovák v zahraničí (např. na výročním sněmu Penklubu ve Švýcarsku) čelit. „..., 

lze-li zřízení, které je nazýváno lidově-demokratickým, opravdu za demokratické 

považovat. … oposice přesto není v tomto zřízení připuštěna. Jaká je tedy demokracie 

bez oposice? … , zda-li v této vaší demokracii se opravdu lidé cítí svobodnými? Víte, 

tak svobodnými, že se nebojí mluvit pravdu?“42 Dalo prý hodně práce vysvětlit 

tradičnímu západnímu demokratovi naší tehdejší situaci, ale zprávy o činnosti ústavu, 

jež byl včetně časopisu VM oceněn i na mezinárodních kongresech v Paříži a v 

Londýně, byly dokladem vysoké úrovně výzkumu veřejného mínění v tehdejším 

Československu.

3.3.2 Odborné statě

Celkem bylo v časopise otištěno 55 statí43, z nichž některé byly na pokračování. 

Statě se zabývaly veřejným míněním a jeho výzkumem z různých úhlů pohledu. 

Několik z nich na toto téma pohlíželo z politické perspektivy, jiné z psychologické, 

sociologické (vymezení základních pojmů) či metodologické (metody a techniky sběru 

dat). Nezanedbatelný prostor byl také věnován mezinárodní spolupráci na výzkumu 

veřejného mínění a zahraničním ústavům. V rámci statí byly také publikovány konkrétní 

výzkumy, z nichž některé se odehrály u nás a některé v zahraničí. Autory statí byli 

nejčastěji Čeněk Adamec, Bohuš Pospíšil, George Gallup a Jaroslav Lambert. Níže 

postupně představím jednotlivé druhy statí podle jejich dominantního obsahového 

zaměření.

První stať v časopise nese název První kroky44 a pojednává o začátcích výzkumu 

veřejného mínění v Americe a posléze v dalších demokratických státech včetně 

Československa. Jako předpoklad úspěchu každé výzkumné akce zde (a na mnoha 

dalších místech listu) Pospíšil zdůraznil správný výpočet reprezentativní skupiny a 

spolehlivost dobrovolných spolupracovníků. Čs. ústav pak neměl představovat výsledek 

snahy vyrovnat se zahraničí, byť svou existencí před světem demonstroval 

demokratičnost našeho tehdejšího vládního systému a snahu vlády vyslyšet přání lidu.

                                               
42 KOPTA, Josef. Předpoklad výzkumu. Veřejné mínění. Červenec-srpen 1947, roč. 1, č. 11-12, s. 1.
43 Včetně několika menších článků, jež patřily do této části časopisu.
44 POSPÍŠIL, Bohuš. První kroky. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 4.
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Statě politického charakteru prostupovaly celý časopis, což se ukáže i dále v 

tomto textu. Věnovaly se výzkumu veřejného mínění např. v souvislosti s tématem 

demokracie, voleb či umravňování občanů Československa. Autoři těchto statí 

popisovali výzkum veřejného mínění pozitivně jako důležitý nástroj pro vládní činitele.  

Jedna ze statí tohoto charakteru vyzdvihovala potřebu výzkumů veřejného 

mínění jako důležitého doplňku demokracie ze strany úřadů, vlády a parlamentu, jež se 

budou hlasu lidu dovolávat více a více. Kriticky komentovala zanedbávání některých 

otázek ze strany výzkumů45 a rovněž způsob publikování jejich výsledků. „V mnoha 

případech se tak děje stručnými výtahy v denním tisku. Bylo by však lépe použít 

materiálu k revuálním článkům, neboť touto formou lze využít materiálu plněji. 

Obsáhlejší článek má vyšší informativní a poučnou hodnotu než pouhý výtah z 

nejzajímavějších čísel.“46

Dále se objevila zajímavá myšlenka, zda zveřejnění předvolebních výsledků 

nemá vliv na skutečnou následnou volbu voliče (jež by poté raději volil předběžného 

vítěze). Stejně jako dnes měli výzkumníci možnost zjistit, zda výsledky favoritům 

skutečně pomáhají, jelikož se veřejné mínění měřilo v několika časových úsecích. 

Výsledkem tehdy bylo, že se zatím nenašel žádný objektivní průkazný materiál, jenž by 

toto dosvědčil. „Jednou z nejstarších politických pověr je domněnka, že lidé hlasují pro 

favorita. Je starobylý zvyk, že kandidát ve volební kampani ohlásí, že zvítězí. Politikové 

se mylně domnívají, že značné množství lidí bude hlasovat bez ohledu na své 

přesvědčení, jen aby mohli říci, že hlasovali pro vítěze.“47

Ze statě Výchova občanů a výzkum veřejného mínění48 je zřejmý rostoucí 

politický tlak. Stať pojednávala o kulturní a státně-politické výchově občanů v novém 

Československu v souvislosti s výzkumem veřejného mínění, jenž měl pro činitele této 

výchovy velký význam, jelikož jeho prostřednictvím mohli ověřovat potřeby a výsledky 

této výchovy. „Ústav může zkoumat, jak veřejné mínění reaguje na idee, návrhy a 

                                               
45 Např. jaké intenzity je zjišťovaný postoj, jaká je jeho stálost atd.
46 WOODWARD, Julian L. Výzkum veřejného mínění pomáhá demokracii. Veřejné mínění. Září 1946, 

roč. 1, č. 2, s. 2.
47 GALLUP, George. Neusnadňuje výzkum favoritům vítězství?. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, 

č. 2, s. 3.
48 KONEČNÝ, Petr. Výchova občanů a výzkum veřejného mínění. Veřejné mínění. Červenec-srpen 

1947, roč. 1, č. 11-12, s. 2.
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řešení, jež přináší vláda republiky, jednotlivé strany, odborová hnutí atd., ověřovati tak 

únosnost a přijatelnost jejich počinů a řešení...“49  

Statě věnující se teoretickým konceptům se mj. zabývaly základními pojmy celé 

problematiky, jako je mínění, veřejnost či veřejné mínění. To koneckonců dokazuje 

složitost těchto konceptů. Autory těchto statí v časopise byli Bohuš Pospíšil, Arnošt 

Bláha a Zdeněk Ullrich. 

A. Bláha ve své dvoudílné stati50 upozornil na soudcovskou a mravní funkci 

veřejného mínění, jímž jsme všichni určováni a jemuž podmanivě podléháme, a 

analyzoval význam samotného pojmu, který považuje „pouze“ za mínění (nikoliv za 

rozumové poznání, přesvědčení atd.), jež v sobě nese subjektivitu, přibližnost a 

dojmovost. Týž jev působí na různé jedince různým dojmem. Veřejné mínění je pak 

kolektivní obdobou individuálního mínění – jistá kolektivní „psychičnost“, sociální 

identita, společnost myšlení. „Jsou ovšem určité jevy, určité události, jež v duších všech 

jedinců určité skupiny (národa) vzbudí takřka spontánní, automaticky stejný ohlas. 

Když nás spojenci zradili v Mnichově, byl ohlas této tragické události v našich duších, 

duších všech jedinců národa, jedinečně jednotný.“51 Podle autora tedy existuje veřejné 

mínění celkové (representativní) a částečné (jen v určitém okruhu lidí). Orgány, jež 

vytvářejí veřejné mínění, pak mají být oporou vlády, služebníkem národa a nestranit 

určité partikulární skupině (strana, třída). I v diktaturách se může ustavit společné 

mínění, např. za protektorátu, to ovšem nebylo veřejné, ale utajené. Jako nejdůležitější 

orgán uvádí Bláha noviny, jež jsou orgánem i výtvorem veřejného mínění. 

Bohuš Pospíšil se o veřejném mínění rozepsal ve dvou statích52. Připustil v nich 

komplikovanost pojmu, který ještě nenašel ustáleného pojetí. Veřejné mínění je podle 

něj třeba studovat objektivně jako věc svého druhu (sui generis). Existuje jen tam, kde 

jsou lidé, a ti se vzájemně neustále ovlivňují. Autor zde vyzdvihl pojem záměrnost, 

který je každému lidskému jednání vlastní – i vědec zveřejňuje výsledky svých bádání, 

aby si ostatní mohli opravit svůj dosavadní nesprávný postoj. Za nejúčinnější považoval 

působení tisku, rozhlasu a filmu, jelikož tyto prostředky dokážou ovlivnit mnoho lidí 

                                               
49 KONEČNÝ, Petr. Výchova občanů a výzkum veřejného mínění. Veřejné mínění. Červenec-srpen 

1947, roč. 1, č. 11-12, s. 3.
50 BLÁHA, Arnošt. Veřejné mínění. Veřejné mínění. Říjen, 1946, roč. 1, č. 3, s. 2.

Tamtéž. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 2.
51 Tamtéž. Říjen, 1946, roč. 1, č. 3, s. 2.
52 POSPÍŠIL, Bohuš. Co jest veřejné mínění. Veřejné mínění. Říjen, 1946, roč. 1, č. 2, s. 3.

POSPÍŠIL, Bohuš. Dav a veřejné mínění. Veřejné mínění. Říjen, 1946, roč. 1, č. 3, s. 4.
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současně. Díky tomuto záměrnému působení pak vznikají skupiny lidí s totožnými 

postoji – jen tak je možný život ve společnosti. Zásadní chybou je považovat mínění 

části za mínění celku. Takovou část může představovat dav, jenž má své specifické 

psychosociální charakteristiky, kterým se věnoval např. Le Bon.

K mínění a veřejnému mínění se vyslovil také František Dědek53. Mínění 

vymezil jako „logický soud, vyslovený či jenom myšlený, jenž vznikl v individuální 

psyché na základě určitého postoje a po hodnotícím procesu, a týká se určité věci, osoby 

či situace.“54 Mínění je dle něj individuálně subjektivní povahy a veřejné mínění povahy 

sociálně subjektivní. Všechny pokusy o utřídění veřejného mínění považoval, jako 

Gordon W. Allport, za zbytečná v tom smyslu, že nevedou k lepšímu poznání problému. 

Rozlišil veřejná mínění primárních skupin (rodinná) a sekundárních (národní, 

politických skupin atd.). 

Zdeněk Ullrich ve své obsáhlé trojdílné stati55 označil veřejné mínění za sociální 

jev, který lze pozorovat jen na množství jedinců a jenž nelze vysvětlit na základě 

biologických či individuálně psychických faktorů (vždy pomocí jiných sociálních jevů 

jako je např. tradice, mravní hodnoty či hospodářská situace). Jednotlivec je jím silně 

ovlivňován a jeho produktem bývají různé sociální výtvory (letáky, hlasy denního tisku, 

referendum). Vede ke kolektivnímu chování a je ve vzájemné závislosti s jinými 

sociálními jevy. Veřejné mínění není realita, kterou lze přesně ohraničit, navíc se jako 

sociální skutečnost neustále mění a jeho příčiny jsou pluralitního rázu, jež nelze nikdy 

vzít v úvahu všechny. Autor koncept označil za typický příklad tzv. vulgární prenoce –

pojem běžné řeči. Tyto výrazy jsou neurčité, zatíženy sociálním hodnocením a

nepostihují sociální skutečnost ve smyslu vědeckém. Je tedy třeba studovat sociální jevy 

jako věci, nikoliv jako pojmy. 

Psychologickým aspektem veřejného mínění a jeho výzkumu se v časopise 

zabývali tři autoři v rámci čtyř statí. Problematizován byl lidský činitel jako jeden z 

faktorů ovlivňujících proces výzkumu. Již výše byla zmíněna Adamcova stať Psychosa 

                                               
53 František Dědek (1914 - ?), sociolog, organizátor studentského sociologického spolku Sociologický 

kruh, tajný člen KSČ podle odjinud nepotvrzené informace Čeňka Adamce.
54 DĚDEK, František. Mínění a veřejné mínění. Veřejné mínění. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 4.
55 ULLRICH, Zdeněk. Veřejné mínění s hlediska sociologie. Veřejné mínění. Březen 1947, roč. 1, č. 1, 

s. 3.
Tamtéž. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 3.
Tamtéž. Květen-červen 1947, roč. 1, č. 10, s. 6.
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strachu jako překážka výzkumu56, která byla uvedena již ve druhém vydání listu. 

Tazatelé měli podat ústavu informace o zkušenostech s dotazovanými. Jelikož ústav 

tehdy ještě nevešel v obecnou známost, někteří dotazovaní neměli k tazatelům důvěru a 

odmítali odpovídat. Taková situace nastávala především na venkově. „Jedenáct lidí mi 

odmítlo odpovědět. V osmi případech bylo mi řečeno, že jsem asi politický špehoun. Ve 

třech případech byla obava z vězení a vyhoštění z pohraničí.“57 Když lidé zjistili, že se 

nemusí podepisovat a odpovídají anonymně, nedůvěra většinou opadla. I tak ale měli 

obecně špatné zkušenosti s dotazníky a úřady neměli v oblibě. Existovala také obava, že 

ústav pracuje pod vedením některé z politických stran a výsledků bude zneužito58. 

Úspěšné dotazování se ovšem týkalo i samotného tazatele, jeho osobnostních 

charakteristik, jež měly odpovídat druhu této činnosti. 

Ústav po těchto zkušenostech doplnil pokyny určené tazatelům a upozornil je na 

případné komplikace při dotazování. Na každém dotazníku bylo nápadně vytištěno 

Nechceme Vaše jméno. Jistá popularita byla pro ústav důležitá, a tak byly všechny 

výzkumy a různé populární články publikovány v tisku. K propagaci také přispěla 

rozhlasová relace. „Ústav splnil tedy svou činností i bezděčný mimořádný úkol, že se 

činně účastnil duchovně ozdravovacímu procesu na cestě z protektorátní psychosy 

strachu.“59

K problematice tazatele a důvěry ze strany dotázaného se také vyjádřil Jaroslav 

Rameš60. Zdůrazňoval tři činitele při výzkumu: tazatel, dotazovaný a otázkový materiál. 

Předpokladem úspěšného výzkumu je správný způsob dotazování tazatelů – bez 

sugestivního zabarvení otázek a bez jakékoliv reakce (posunek, mimika) na odpověď 

dotázaného. Nestrannost je pak nejdůležitější při konečném zpracování výsledků. Co se 

týče dotazovaných a jejich způsobilosti odpovídat, psychický stav odpovídajících je 

další okolností výzkumu, především intenzita jejich zájmu, osobní postoj k předmětu 

výzkumu a osobitý životní názor (optimismus X pesimismus). Je třeba také počítat s 

                                               
56 ADAMEC, Čeněk. Psychosa strachu jako překážka výzkumu. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, 

s. 4.
57 Tamtéž. Září 1946, roč. 1, č. 2, s. 5.
58 Obavu z falšování projevili dva tazatelé dotazem, proč mají při vyplňování dotazníků používat tužku, 

která může být vygumována a přepsána. Důvodem bylo, že dotazníky byly rozmnoženy na 
nekvalitním papíře, na němž se inkoust rozpíjel. 

59 ADAMEC, Čeněk. Psychosa strachu jako překážka výzkumu. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, 
s. 6.

60 RAMEŠ, Jaroslav. Psychologické základy výzkumu veřejného mínění. Veřejné mínění.  Leden 1947, 
roč. 1, č. 6, s. 2.
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náladami a dalšími okolnostmi jako je zdravotní stav či únava. Možnost, jak tyto vlivy 

eliminovat, psychologie má. U otázek platí, že čím jsou kratší, tím ochotněji na ně lidé 

odpovídají. Musí být jednoduché, srozumitelné a nesmí působit sugestivně.

Jean Stoetzel61 zastával stanovisko, že v individuální psychologii má znalost 

mínění stejně jako znalost charakteru své místo. Mínění považoval za středisko 

perspektivy psychologického poznávání individuálního i kolektivního (jako středisko 

perspektivy lidských činů). Porovnal znalost mínění a znalost charakteru, jež je 

významově hlubší a je těžší ji poznat. Znalost mínění je bezprostřednější a proto 

přesnější. „..., ani jednotlivci, ani skupiny nejsou ani samotnými tvůrci, ani samotnými 

uskutečňovateli společného mínění. … stanovisko, které je třeba zaujmouti k výzkumu 

mínění je sociální interakce. Mínění náleží k oboru sociální psychologie. Sociálnímu 

psychologovi poskytuje možnost nahlédnouti do myšlení individuálního i sociálního.“62

Metodologické stránce výzkumu veřejného mínění se věnovalo šest statí. 

Tématem byla především otázka sběru a interpretace dat – formy dotazování, typy a 

strukturace otázek, faktory snižující spolehlivost výsledků, normy výzkumu atd.   

Několik metodologických poznámek63 sepsal Vladimír Červinka. Kriticky v nich 

konstatoval, že se výzkum stále ještě vyvíjí, a i když jsou správné předpovědi 

předvolebních výsledků velkým přínosem, nedokážou vyvrátit všechny skeptické 

námitky. Upozornil na faktory snižující spolehlivost výsledků, přičemž se dvěma z nich 

se již dokázalo zacházet tak, aby výsledná chyba byla co nejnižší – s dotazníkem a 

tazatelem. Zdroj, který lze pak těžko experimentálně ovládnout, je dotazovaný 

(neupřímná odpověď, výkyvy na základě nálady). Řešením je pak opakované 

dotazování a vypočítání střední hodnoty.

  Čeněk Adamec ve své rozsáhlé stati popisuje kvalitativní výzkum, jenž 

provedla společnost Mass-Observation. Kvantitativní šetření zde bylo použito jen 

doplňkově. Jednalo se o výzkum pracovní morálky v rámci (neuspokojivé) výroby 

nových děl a tanků pro britská vojska. Studovaly se postoje a chování lidí v průmyslu i 

mimo něj. Výzkum trval půl roku mezi lety 1941 a 1942 a hlavní metodou zde byl 

neformální dotaz, interview bez předem formulovaných otázek. Pozornost byla 

                                               
61 Jean Stoetzel (1910-1987), francouzský sociolog a budovatel Francouzského ústavu veřejného 

mínění.
62 STOETZEL, Jean. Mínění, středisko perspektivy. Veřejné mínění. Řijen 1947, roč. 2, č. 1, s. 3.
63 ČERVINKA, Vladimír. Několik metodologických poznámek. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 
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věnována také činitelům majících vliv na veřejné mínění – rozhlas, propaganda všeho 

druhu, denní tisk. Výzkumníci si všímali postojů, jež byly doprovázeny vnějšími 

citovými projevy. Pokud bylo takových postojů mnoho, nabylo takové pozorování 

zvláštního významu. Pro nemožnost uvést všechny odpovědi, byl postoj či několik 

postojů označeny za typy.  „Úsilím o zjišťování postojové intensity a spontánnosti, 

studiem postojů, vycházejících z různých vrstev vědomí, vážením pravdivosti a 

odbornosti postojů, formulaci typů a zjišťováním časového rozměru vyčerpává M-O svá 

kvalitativní hlediska.“64

K přímému dotazu se ve výzkumu veřejného mínění vyjádřil Bohuš Pospíšil65. 

Mínění veřejnosti bylo možné zjišťovat i jinak (pozorování, poslech cizích rozhovorů 

atd.), ale nejčastější formou byl právě přímý dotaz, při němž si byl dotazovaný vědom 

vlastního cíle dotazu (x nepřímý dotaz). Formulace otázek do dotazníku představovala 

nejchoulostivější práci – přesná stylizace byla nutná, aby odpovědi byly srovnatelné, i 

záměna jednoho slova v otázce dokázala změnit smysl, což se v odpovědi projevilo.

Různé typy otázek ve výzkumu veřejného mínění uvedl ve své stati66 George 

Gallup: otázky volné odpovědi neboli otevřené, otázky několikeré volby a kategorické 

neboli dichotomické otázky. První typ otázky odhaluje, do jaké míry se veřejnost o 

problému zamyslela, jak je o něm informována a jaká je intenzita jejího citu a myšlení. 

Tento typ otázky je důležitý právě před vykrystalizováním problému. Některé odpovědi 

dotázaných mohou být jen náznakem mínění, o to to má pak těžší ten, kdo interpretuje 

výsledky. Druhý typ otázky rozmezí odpovědí zužuje, ale dotázaným dovoluje vyjádřit 

jistý stupeň citu či přesvědčení. Tabulace a interpretace výsledků je snazší. Nevýhodou 

je, že lidé mají tendenci tíhnout ke středním formulacím a většinou si nezapamatují 

všechny alternativy. Při třetím typu otázek se nejméně projeví vliv tazatele. Hodí se k 

měření tendencí a k předpovědi výsledků voleb. Mínění je v tom případě uzavřeno do 

svěrací kazajky. Každý typ otázek tedy slouží jinému účelu.

                                               
64 ADAMEC, Čeněk. Příklad kvalitativního rozboru. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 

4-5, s. 3.
65 POSPÍŠIL, Bohuš. Přímý dotaz ve výzkumu veřejného mínění. Veřejné mínění. Červenec-srpen 

1947, roč. 1, č. 11-12, s. 10.
66 GALLUP, George. Jaké jsou výhody a nevýhody různého kladení otázek při výzkumu veřejného 

mínění. Veřejné mínění. Říjen 1947, roč. 2, č. 1, s. 5.
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Na jiném místě, ve stati Pětirozměrný plán stavby otázek67 Gallup popsal systém 

stavby otázek, jenž se vyvinul z mnohaletých výzkumů Amerického ústavu pro výzkum 

veřejného mínění. Systém sonduje pět různých aspektů mínění (např. vylučuje osoby, 

jež nemají názor o problému, zachovává výhody všech typů otázek atd.) a obsahuje pět 

kategorií otázek: 1. Filtrové neboli informační otázky, 2. Otevřená otázka, 3. 

Dichotomická otázka, 4. Důvod „proč“, 5. Intensita. 

Normy sociálního výzkumu representativní metodou navrhl ve stejnojmenné 

stati68 Stuart C. Dodd69. Bod minima představoval nejnižší přijatelný stupeň kvality a v 

té době mu odpovídala běžná praxe asi 90 % institucí. Uvedl, že různé typy výzkumů 

vyžadují různé přizpůsobení navržených norem. Mezi normy patřily: normy 

důvěryhodnosti ústavu, normy týkající se otázek, normy týkající se techniky výběru, 

normy týkající se dotazování, normy týkající se zveřejňování a normy týkající se 

administrativy. „Použití těchto norem přinese sociálnímu výzkumnictví další stupeň 

exaktnosti, zvýší moc sociální vědy předvídat a kontrolovat jevy a přispěje tak ke 

splnění úkolů vědy.“70

Neopomenutelnou součástí odborných statí byly statě se zahraniční tematikou. V 

samostatných statích byly přiblíženy britský71, maďarský72, francouzský73 a belgický74

ústav. Ačkoliv se zabývaly stejnou činností, vznikaly za různých okolností a fungovaly 

na odlišném principu. Britská státní nevýdělečná instituce The Wartime Social Survey s 

ústředím v Londýně byla založena v roce 1941, aby pro vládu prováděla výzkumy 

sociální povahy. Byla dobře vybudována a finančně zajištěna. Administrativních a 

technických pracovníků měla 35 a terénních pracovníků 55. Všichni terénní výzkumníci 

byly ženy, jelikož se osvědčily lépe než muži. Za rok bylo provedeno 36 výzkumů 

metodou náhodného stratifikovaného výběru pomocí techniky přímého dotazování 

                                               
67 GALLUP, George. Pětirozměrný plán stavby otázek. Veřejné mínění. Červenec-srpen 1947, roč. 1, č. 

11-12, s. 3.
68 DODD, Stuart C. Normy sociálního výzkumu representativní metodou. Veřejné mínění. Březen 1947, 

roč. 1, č. 8, s. 4.
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(interview bylo zaznamenáváno do dotazníku). Práce byla vysoce zmechanizována a na 

zpracování materiálu se používaly statistické stroje.

Maďarský ústav pro výzkum veřejného mínění vznikl jako podnik Maďarského 

informačního ústředí v srpnu roku 1945 podle vzoru ústavu George Gallupa, byl tedy 

veden podnikatelsky. Již několik let před válkou byly prováděny výzkumné 

experimenty na půdě vysokých škol. Ústav zaměstnával osmnáct osob, dotazování 

prováděli především studenti psychologie, jichž bylo třicet v Budapešti a pět až šest v 

důležitějších maďarských městech. Předplatitelé dostávali informace o výsledcích čtyři 

až pětkrát měsíčně. Nebyly zveřejňovány všechny výzkumy. Náš ústav tuto instituci 

oceňoval, jelikož „pracuje za značných obtíží, které souvisí se strukturou a mentalitou 

maďarské veřejnosti. Proces demokratisace života navazuje na zakořeněné tradice 

feudalismu, zasahují do přítomnosti znatelněji než kdekoliv v Evropě. Projevuje se to na 

příklad na těžko překlenutelných přehradách mezi lidmi různého vzdělání.“75

  Francouzský ústav pro výzkum veřejného mínění fungující pod zkratkou IFOP 

(Institut Français dʼ Opinion Publique) vznikl ve druhé polovině roku 1938 z popudu 

Jeana Stoetzela a jeho činnost byla válkou na dlouhou dobu přerušena. Jednalo se o 

soukromou nezávislou společnost, jež měla dva zdroje příjmů: z předplatného svého 

čtrnáctideníku Sondages a z výzkumů na zakázku. Vědecký kolektiv tvořili čtyři lidé a 

dále dvacet zaměstnanců. Tento ústav byl v Evropě mezinárodně nejčilejší (svolal např. 

Mezinárodní konferenci evropských institucí).

INSOC (Institut Universitaire dʼInformation Sociale et Economique) je zkratka 

pro belgický ústav, jenž zahájil svou činnost na počátku roku 1946 díky skupině 

profesorů čtyř belgických univerzit. V čele ústavu stál jeho duchovní otec a 

administrativní ředitel Guillaume Jacquemyns. Další orgány instituce tvořily vědecký 

sbor složený z profesorů (poradní a schvalovací funkce) a poradní výbor sestavený z 

představitelů státní administrativy, vědeckých a hospodářských kruhů. Členy ústavu 

mohli být i profesoři, kteří nepatřili ani do jednoho z těchto orgánu. Dotazování 

prováděli krajoví zpravodajové, jimž byl svěřen náhodný výběr a kteří využívali 

techniku přímého dotazu. Univerzitní půda představovala pro ústav silnou záštitu, na 

druhou stranu důkladnost organizačního řešení měla negativní vliv na hybnost a 

reaktivnost instituce k soudobým tématům.
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V USA každoročně probíhaly desítky šetření v rámci univerzit, veřejných 

institucí a zvláštních organizací pro výzkum veřejného mínění. Nejpopulárnější byly 

tyto dvě instituce: Americký ústav veřejného mínění („Gallupův ústav“) a Národní 

středisko pro výzkum veřejného mínění. Výsledky některých výzkumů, především 

širšího charakteru, publikoval měsíčník Fortune. Při výběru osob se Američané snažili o 

tzv. příčný průřez – o sestavení typické skupiny. Dotazníky sestávaly z patnácti až 

dvaceti otázek a byly prověřovány na pokusné skupině76. Nejčastěji byla využívána 

volná formulace odpovědí. Výsledky se zpracovávaly mechanicky, lístky byly tříděny 

strojem dle perforace. 

K výzkumu veřejného mínění na Slovensku se vyjádřil Cyril Herich77. Upozornil 

na jiné rozvrstvení obyvatelstva (převážná část žila na vesnicích s méně než tisíci 

obyvateli), odlišný historický vývoj a povahové rozdíly. To vše by mělo vliv na 

výsledky výzkumů. Dále připustil, že rozhlas a film ještě zcela nepronikly do nejširších 

vrstev obyvatelstva, aby dokázaly podstatně ovlivnit mínění lidí. V tom ostatně 

spatřoval příčinu případných rozdílných výsledků výzkumu na Slovensku a v Čechách.

O mezinárodní spolupráci na výzkumu veřejného mínění pojednávalo osm statí. 

Jejich autoři se v nich mimo jiné zabývali přínosem mezinárodního výzkumu, náplní 

mezinárodních konferencí, pozicí čs. ústavu na poli světového výzkumu atd. Obecně 

byla myšlenka světové organizace, jež se zrodila u Stuarta C. Dodda podporována.78

Např. Vladimír Červinka ve své stati79 uvedl předpoklad, že výzkum světového 

veřejného mínění by sloužil světové demokracii a díky němu by bylo možné zjišťovat 

ohniska třenic mezi národy dříve, než by došlo ke konfliktu. 

V únoru 1947 svolal Francouzský ústav konferenci organizací zabývající se 

výzkumem veřejného mínění. Úkolem setkání byla především výměna zkušeností při 

výzkumných šetřeních. Hlavní témata byla: stav výzkumnictví v jednotlivých zemích, 

veřejné mínění jakožto univerzitní disciplína, reaktivnost veřejnosti na výzkum, 

publikace výsledků, výzkum trhu, financování výzkumu a možnosti spolupráce na 

                                               
76 Aby se zamezilo stejným odpovědím, prováděly některé instituce stejný výzkum ve dvou skupinách 

dvěma různými dotazníky. Pokud se ani potom odpovědi skupin příliš nerozcházely, vypracoval se 
třetí podstatně odlišně formulovaný dotazník a teprve odpovědi na tento dotazník byly zpravidla 
pokládány za výraz veřejného mínění.

77 HERICH, Cyril. Možnosti výzkumu na Slovenku. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 5.
78 ČERVINKA, Vladimír. Výzkum světového veřejného mínění. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 

1946, roč. 1, č. 4-5, s. 7. 
79 Tamtéž.



57

mezinárodním poli. Jedním z výsledků jednání byla dohoda o výměně výsledků a 

publikací. Do čtyřčlenné koordinační komise byl zvolen i československý delegát. Na 

podnět některých účastníků této konference se měl příští sjezd konat následující rok v 

Československu, což náš ústav přivítal (k této události vlivem politických okolností už 

ovšem nedošlo).80

Síť Gallupových ústavů byla v té době jediná organizace, jež dospěla k 

praktickému provádění výzkumů na mezinárodním poli. Ústavy do ní začleněné 

fungovaly na podnikatelské bázi, díky níž byly značně samostatné81. Ovšem tato 

nezávislost vedla ústavy k honbě za senzacemi, aby byl zaručen zájem tisku a rozhlasu. 

Některá šetření byla opomíjena z důvodu nerentabilnosti. Čs. ústav byl pozván v květnu 

roku 1947 na Gallupovu konferenci a účastnil se všech schůzí technické a 

metodologické povahy (výběr a výcvik tazatelů, metoda kvótního výběru, uveřejňování 

výsledků atd.).82  

„Vedle ústavů, které se připojily k síti vybudované Gallupovým ústavem 

americkým, vznikla v Evropě řada ústavů, která na této organisaci je zcela nezávislá a 

pracuje samostatně. Charakter těchto institucí je různý, soukromý, univerzitní i státní, 

práce je však založena na methodách v podstatě shodných. Také existují takového 

ústavy – vedle Československa – v Belgii, Švýcarsku, Maďarsku, Italii, jakož i v 

některých zemích, kde souběžně pracují ústavy Gallupovy sítě...“83

Druhá mezinárodní konference se konala v Massachusetts v září roku 1947, kam 

byli pozváni i zástupci OSN, kterou zastupoval Karel Náprstek z informačního 

oddělení84. Otázkou byla možnost výzkumů na popud či ze strany OSN. Ta ovšem 

nebyla vybavena výzkumným aparátem ani dostatečnými prostředky. Navíc se jedná o 

organizaci suverénních států, nikoliv jejich veřejností. „..., spolehlivost a přesnost 

výsledků dosud není všude taková, aby se mohla stát podkladem závažných politických 

rozhodnutí mezinárodní povahy, výzkum neexistuje dosud ve všech zemích a tak by 

nebylo vždy možno získat srovnávací materiál o stavu veřejného mínění ve všech 
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zemích.“85 Dále se projednávaly např. snahy o zintenzivnění vztahů mezi ústavy, 

problémy mezinárodní organizace, kam patřila otázka, jak koordinovat již vzniklé 

mezinárodní skupiny a začlenit je do jednotné organizace (během roku 1947 totiž 

vznikla Evropská komise pro výzkum veřejného mínění, v níž jako místopředseda 

zasedal Čeněk Adamec a dobudována byla i Gallupova síť). Předsedou přípravného 

výboru se stal Jean Stoetzel. 

Obsah výše popsaných statí zabývajících se mezinárodní spoluprací na poli 

výzkumu veřejného mínění dokazuje, že čs. ústav byl do světové diskuze plně zapojen a 

přes všechny problematické okolnosti po zásluze oceněn.

Kritické stanovisko k mezinárodnímu výzkumu zaujal ve své stati univerzitní 

profesor v Mexiku Laszlo Radvanyi. Domníval se, že diskuze se tehdy věnovala spíše 

organizačním otázkám, než-li skutečným problémům. Pokud by se měl výzkum omezit 

jen na země se shodnými tradicemi a podmínkami, bylo by jich v rámci světového 

výzkumu jen několik. Apeloval na nutnost zařadit všechny země s vědeckým 

výzkumem veřejného mínění, zlepšovat situaci tam, kde ještě není zcela na vědeckém 

podkladě a podporovat vznik nových ústavů všude, kde je to možné. Upozornil na čtyři 

problémy: problém jednoznačnosti (např. demokracie může v každé zemi znamenat 

něco jiného86), problém různých názorů na výzkum87 (strach z důsledku, pokud by mé 

mínění bylo v rozporu s tím vládním; opovrhování vším, co souvisí s veřejným životem 

apod. - vinu autor vidí v chybějící či nedostatečné demokratické tradici), problém 

metody (často používaná metoda kvótního výběru vyžaduje přesná data sčítání lidu, ta 

ovšem nejsou ve všech zemích k dispozici), problémy tazatele a dotázaného (tazatel bez 

dostatečné demokratické tradice zcela nechápe důležitost názoru každého občana –

procento zaujatých/falešných odpovědí roste). „Není tedy největší starostí, jak tam 

přenésti methodu a techniku práce, ale spíše jak docílit hodnotných a všude platných 

výsledků.“88
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87 Ještě hůře tento problém vnímá autor u ústavů, jež v té době neměly dlouhého trvání – nedostatek 

důvěry pak mohl vzbuzovat podezření, že výzkum provádí vláda, politická strana apod. (viz situace v 
Československu).

88 RADVANYI, Laszlo. Problémy mezinárodního výzkumu. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 
4, s. 2.
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V příspěvkové části časopisu pojednávalo o konkrétních výzkumech osm statí. 

Jednalo se např. o výzkum poměrů rusínského obyvatelstva žijícího na území 

východního Slovenska, o výzkum bydlení britských rodin či plzeňského úřednictva. O 

dalších výzkumech blíže pojednávají následující kapitoly.

3.3.2.1 Statě s mediální tematikou

Statě Průzkum rozhlasového poslechu89 a Filmová výroba a sociálně-

psychologický výzkum90 se věnovaly výhradně mediální problematice. První z nich 

pojednávala o průzkumu, jenž v té době prováděl Rozhlasový odbor Ministerstva 

informací již 12 měsíců (za tu dobu nashromáždil 70.000 dat). Průzkum tohoto 

zaměření byl tehdy raritou, žádný zahraniční ústav se jím do té doby nezabýval91. Stať 

popisuje průzkum jako takový (bez uvedení konkrétních závěrů) – jeho odlišnost od 

výzkumu veřejného mínění, překážky při jeho uskutečňování, používané metody a 

budoucí cíle.

Průzkum rozhlasového poslechu den za dnem studoval reakce posluchačů 

rozhlasu. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo téměř 1,5 milionu rozhlasových 

stanic a na Slovensku asi 150 000. Představovaly „rozhlasové domácnosti“, z nichž 

každá měla průměrně tři členy. Předpokládalo se, že více než 75 % obyvatelstva má 

možnost poslouchat rozhlas. 

Během šetření se zjišťovaly odpovědi na dvě otázky: kolik lidí poslouchalo ten 

který pořad a jak posluchači hodnotili jejich kvalitu. Zjištěná fakta nebyla zcela přesná, 

jelikož průzkum mohl být proveden až po uplynutí nějaké doby od skutečného 

poslechu. Zpravodaj byl tedy odkázán na (nedokonalou) paměť dotazovaného.92 Pokud 

se průzkum konal v Praze, používala se technika přímého dotazování. Pro průzkum 

rozšířený na území republiky byly zavedeny tzv. „rodinné rozhlasové deníky“. Šetření 

se netýkalo všech pořadů (nebylo možné, aby každá čtvrthodinka byla hodnocena), ale 

jen určitých, těch důležitých. Hodnotící značky se převáděly na číselné indexy a 

výsledný index představoval obraz názoru mnoha posluchačů. „... průzkum může mít 

                                               
89 EHRLICH, Josef. Průzkum rozhlasového poslechu. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 3.
90 ADAMEC, Čeněk. Filmová výroba a sociálně-psychologický výzkum. Prosinec 1947, roč. 2, č. 3, s. 

3.
91 EHRLICH, Josef. Průzkum rozhlasového poslechu. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 3.
92 Sice existovaly metody okamžitého zjišťování, např. speciální zařízení zapojené do přijímače, jež 

registrovalo dobu poslechu stanice, ale byly příliš nákladné. V zahraničí se provádělo telefonní 
dotazování, ale u nás v té době ještě nebyl telefon dostatečně rozšířen.
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význam jedině když k jedné denní cifře, k výsledku jednoho dne jsou přiřazována stále 

a stále čísla další a výsledky podrobnější a když se zachytí také časem reakce 

obyvatelstva, na př. třídy dělnické, úřednické atd.“93

Druhá stať přibližovala, jak byl ve 40. letech 20. století využíván sociálně-

psychologický výzkum v americké filmové výrobě (opět bez uvedení konkrétních 

závěrů). Film byl tehdy vedle tisku a rozhlasu považován za další silný zdroj vlivu, o 

jehož intenzitě a trvalosti se vědělo jen málo. První místo v americkém filmovém 

průmyslu zastával zisk a až za ním v pozadí bylo kulturní a výchovné poslání filmového 

díla. Sociálně-psychologický výzkum představoval pomocníka a prostředek k dosažení 

maximálního obratu. Výzkum se odehrával v těchto etapách výroby filmu: před 

výrobou, před sestřihem a před distribucí. 

Ve výzkumu před výrobou se vycházelo z předpokladu, že se návštěvník 

biografu řídí následujícím: název filmu, herecké obsazení a námět a historie filmu. 

Výzkumník s dotazovaným vytvořil umělou situaci, v níž mu předkládal tyto informace 

a zapisoval jeho reakce. Reakce všech členů reprezentativní skupiny pak rozhodovala o 

tom, zda byl film vyroben podle původního plánu nebo byl předělán.94

Ve výzkumu před sestřihem tvořilo reprezentativní skupinu asi 200 diváků. 

Účelem tohoto výzkumu bylo zjištění, jak diváci reagují na film jako celek, na herce, 

jednotlivé scény atd. Lidé mohli zmáčknout zelené tlačítko (pokud se jim scéna líbila) či 

červené tlačítko (pokud se jim naopak nelíbila) nebo zmáčknutí vůbec neuskutečnit 

(neutrální reakce). Tlačítka byla součástí přístroje, jež na grafu zaznamenával reakci 

každého diváka. Výsledný graf pak ukázal reakce na každou vteřinu filmu. Poté byli 

diváci podrobeni rozhovoru, v jehož rámci se zjišťoval důvod zaznamenané reakce, jenž 

nevyplynul z předchozí analýzy. Místa ve filmu, jež nebyla v oblibě, byla případně poté 

odstraněna. 

Distribuční společnost nechtěla, aby se na plátnech objevil film, který již 

nedosáhl jistého stupně popularity. Výzkum před distribucí filmu zjišťoval, jaké 

procento veřejnosti o filmu ví a kolik z nich se ho chystá shlédnout. Popularita filmu se 

také zjišťovala přesnou evidencí diváků v kině (opět na základě reprezentativního 

výběru). Také mohla být zjišťována popularita herců, což bylo zajímavé i z obchodního 

hlediska. 
                                               
93 EHRLICH, Josef. Průzkum rozhlasového poslechu. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 4.
94 Zkušenosti ukázaly, že scény odsouzené ze strany odborníků vyvolaly u diváků nejpříznivější reakci. 
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Nedotknuta zůstala otázka účinnosti, tedy jaký je trvalý vliv filmu na diváka. 

Filmový průmysl dbal primárně na zisk, proto se o účinky zajímal jen potud, do jaké 

míry přispíval film k dobrému jménu společnosti a jak se zasloužil o úspěch budoucích 

filmů. 

„... výrobce či umělec … musí si jí (základní myšlenkou – pozn. autorky) být tak 

jist, že se nedá svésti svůdnými možnostmi výzkumu a že se nevzdá svého pojetí 

uměleckého poslání filmového díla ani za cenu dočasné líbivosti a levného úspěchu.“95

Na tvůrci filmu tedy bylo, zda vloží rozhodnutí do rukou diváků či nikoliv. Zkušenosti 

ukazovaly, že scény, které byly odbornými posuzovateli předem odsouzeny, vyvolaly u 

diváků nejpříznivější reakci.96

3.3.3 Výzkumy u nás

Časopis uveřejnil téměř sto výzkumů různé povahy a zadané odlišnými 

institucemi (např. ministerstva, Československé aerolinie, filmový týdeník, Baťa, 

Zemská rada osvětová atd.). 

Velké množství výzkumů se týkalo politických a státních záležitostí. Např. 

výzkumy: Vládní program97, Dvouletý plán98, Revise pozemkové reformy99, České 

politické strany a kořeny jejich sil100, Poměr k západním mocnostem101, Předpověděli 

jsme výsledek voleb102, Železná opona103, Trest smrti104 atd. Některé výzkumy s touto 

tematikou byly popularizačního charakteru - např. Válka nebo mír105 (atraktivní 

dvoustrana plná kreseb), Popularita W. Churchilla u nás106 či Paní ministra107. V 

posledně jmenovaném výzkumu položil ústav veřejnosti otázku, jak by nazvala členku 

vlády. Výsledky byly tyto: ministerka (16 %), ministryně (11 %), ministerkyně (15 %), 

ministra (25 %), nevím či neuspokojivá odpověď (33 %). 

                                               
95 ADAMEC, Čeněk. Filmová výroba a sociálně-psychologický výzkum. Listopad 1947, roč. 2, č. 3, s. 

4.
96 Tamtéž.
97 Vládní program. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 11.
98 Dvouletý plán. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 1, s. 9.
99 Revise pozemkové reformy. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 10.
100 České politické strany a kořeny jejich sil. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 13.
101 Poměr k západním mocnostem. Veřejné mínění. Únor 1947, roč. 1, č. 7, s. 15.
102 Předpověděli jsme výsledek voleb. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 7.
103 Železná opona. Veřejné mínění. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 13.
104 Trest smrti. Veřejné mínění. Květen 1947, roč. 1, č. 10, s. 9.
105 Válka nebo mír. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 2, s. 8-9.
106 Popularita W. Churchilla u nás. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 15.
107 Paní ministra. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 9.
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Časté téma výzkumů byla rovněž práce a okolnosti s ní spojené. Příklady 

výzkumů: Jak zlepšit pracovní morálku108, Tresty za pozdní docházku do práce109, 

Pracovní brigády110, Změnil byste povolání?111, Lepší se pracovní výkon?112, Jistota je 

jistota113. 

Náboženství se týkaly dva výzkumy: Náboženství v životě českého člověka114

(rozsáhlý výzkum se zněním otázek, doprovodnými obrázky a výsledným grafem) a 

Náboženský život českého člověka115 (menší výzkum patřící do souběžného 

mezinárodního výzkumu). 

Čtyři výzkumy z kritického hlediska pojednávaly o alkoholismu – Smějete se 

opilcům?116, Problém alkoholismu117, Nebezpečí alkoholismu118 a Knihy a alkohol119. 

Např. z prvně uvedeného výzkumu s humorným názvem vzešly následující výsledky: 

37 % dotázaných považovalo abstinujícího člověka za obdivuhodného, 21 % za 

bláhového, 58 % by cítilo k opilému člověku odpor a 77 % z nich bylo nakloněno hnutí 

proti alkoholismu. Z grafu z posledně uvedeného výzkumu je patrné, že v roce 1946 

bylo v českých zemích vydáno 9,5 mld. Kčs za lihové nápoje, 5,5 mld. Kčs za kuřivo a 

0,7 mld. Kčs za knihy. 

Další publikované výzkumy zjišťovaly názory např. na černý trh120, na podnik 

Baťa121, na populační záležitosti122, na sucho123 (jež v roce 1947 v různé míře postihlo 

celou střední a západní Evropu), zda měli lidé doma lékařský teploměr124, jestli jsme 

měli příliš mnoho nebo málo vysokoškolské inteligence125 atd.

Výzkumy, jež by se daly zařadit do oblasti životního stylu, se zabývaly 

různorodými tématy, z nichž jako příklad uvádím následující: Pověra o ukusování nehtů 

                                               
108 Jak zlepšit pracovní morálku. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 8.
109 Tresty za pozdní docházku do práce. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 7.
110 Pracovní brigády. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 8.
111 Změnil byste povolání? Veřejné mínění. Květen-červen 1947, roč. 1, č. 10, s. 15.
112 Lepší se pracovní výkon? Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 2, s. 16.
113 K letošnímu suchu. Veřejné mínění. Prosinec 1947, roč. 2, č. 3, s. 12.
114 Náboženství v životě českého člověka. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, s. 8.
115 Náboženský život českého člověka. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 3, s. 8.
116 Smějete se opilcům?. Veřejné mínění. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 9.
117 Problém alkoholismu. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 10.
118 Nebezpečí alkoholismu. Veřejné mínění. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 10.
119 Knihy a alkohol. Veřejné mínění. Květen-červen 1947, roč. 1, č. 10, s. 10.
120   Černý trh. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 2, s. 7.
121 Národní podnik Baťa v mínění českého lidu. Veřejné mínění. Říjen 1947, roč. 2, č. 1, s. 7. 
122 Naše populační starosti. Veřejné mínění. Říjen 1947, roč. 2, č. 1, s. 15.
123 K letošnímu suchu. Veřejné mínění. Prosinec 1947, roč. 2, č. 3, s. 13.
124 Máte doma lékařský teploměr? Veřejné mínění. Listopa 1947, roč. 2, č. 2, s. 11.
125 Počet inteligence a vysokých škol. Veřejné mínění. Červenec-srpen 1947, roč. 1, č. 11-12, s. 18.
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kojencům126; Ve volné chvíli127; Dovolené a cestovní ruch128; Pedikura129; Správky bot, 

ponožek a punčoch130; Textil131, Zimní čas132 apod. Např. výzkum o pověře o ukusování 

nehtů proběhl v první polovině roku 1947 dvakrát a vycházel z popudu ministerstva 

zdravotnictví, které provádělo výchovnou kampaň o dětské hygieně. V té době u nás 

byla dětská úmrtnost ve srovnání s pokročilými zeměmi vysoká. Panovala pověra, že se 

kojencům nemají nehty stříhat, ale ukusovat, což ovšem dítě mohlo dle časopisu i zabít 

(na základě škodlivých zárodků v ústech dospělých). 

3.3.3.1 Výzkumy s mediální tematikou

Časopis uvedl závěry celkem deseti výzkumů, které se zabývaly tématem 

rozhlasu, tisku a filmu a jež na tomto místě představím133. Výjimečné nebyly ani zprávy 

o výzkumech s knižní tematikou. Výzkumů, jež se dotýkaly knih či čtenářů, bylo 

popsáno osm. 

Rozhlasu se týkaly čtyři výzkumy. Zpráva z výzkumu Jak se u nás poslouchalo 

české vysílání z Londýna a Moskvy134 byla v časopise publikována v září roku 1946. 

Výzkum mimo jiné zjišťoval odpověď na otázku, jak často dotázaní poslouchali 

vysílání z těchto dvou metropolí během válečných let.

Londýn Moskvu

Poslouchalo pravidelně 38,0 % 16,5 %

Poslouchalo příležitostně 49,2 % 54,3 %

Nikdy neposlouchalo 12,8 % 29,2 %

100,0 % 100,0 %

Výsledky byly takové, že skoro devět dospělých z deseti i přes zákaz 

poslouchalo zahraniční rozhlas. Moskva se poslouchala méně než Londýn (někteří lidé 

uváděli, že z Moskvy měli slabý poslech a že vysílání bylo značně rušeno). Muži 

poslouchali častěji než ženy, stejně tak starší generace oproti mladým lidem. Úředníci a 

                                               
126 Pověra o ukusování nehtů kojencům. Veřejné mínění. Květen-červen 1947, roč. 1, č. 10, s. 8.
127 Ve volné chvíli. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 2, s. 11.
128 Dovolené a cestovní ruch. Veřejné mínění. Leden 1948, roč. 2, č. 4, s. 13.
129 Pedikura. Veřejné mínění. Leden 1948, roč. 2, č. 4, s. 11.
130 Správky bot, ponožek a punčoch. Veřejné mínění. Prosinec 1947, roč. 2, č. 3, s. 11.
131 Textil. Veřejné mínění. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 7.
132 Zimní čas. Veřejné mínění. Březen 1947, roč. 1, č. 8, s. 16.
133 Kopie dochovaných dotazníků v příloze.
134 Jak se u nás poslouchalo české vysílání z Londýna a Moskvy. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, 

s. 13. 
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osoby samostatně výdělečně činné tvořili větší část posluchačů. Na Moravě se 

poslouchalo spíše londýnské vysílání.135

Další dva výzkumy na podobné téma byly v periodiku uvedeny na jaře a v létě 

roku 1947, kdy již poslech cizích stanic nebyl omezován. Otázky a výsledky 

výzkumu136 uvedeného v dubnovém čísle byly následující137:

„Posloucháte na svém přijímači programy zahraničních stanic?“

Pravidelně Občas Nikdy (ač mám rádio) Nemám rádio

7 % 35 % 32 % 26 %

Pravidelných posluchačů měly cizí relace poměrně málo - spíše muže (11 %) a 

to mladé (51 %) a středního věku (46 %) (nad padesát let si je pustilo 32 % dotázaných). 

Občas si zahraniční stanici pustila třetina veřejnosti, z toho opět častěji muži (40 %) než 

ženy (29 %). Mezi pravidelné posluchače patřili spíše úředníci (17 %) a samostatní 

(13 %) než-li dělníci a zemědělci (po 4 %). Nejčastěji zahraniční rozhlas občas 

poslouchali úředníci (52 %), dále samostatní (37 %), dělníci (31 %) a zemědělci (27 %). 

„Posloucháte-li zahraniční stanice, zajímáte se spíše o hudební pořady nebo o 

relace zpráv?“

Nejvíce posluchačů cizího rozhlasu zajímaly hudební pořady (46 %) a poté 

zprávy (24 %). O obojí se zajímalo 30 % dotázaných. Hudbu poslouchali hlavně mladí 

lidé (59 %) a dělníci (53 %), méně lidé středního věku (42 %) a zemědělci (45 %) a 

nejméně lidé starší padesáti let (38 %) a samostatní s úředníky (po 39 %). Cizí zprávy 

zajímaly především středně starší (29 %) a úředníky (28 %), méně osoby starší padesáti 

                                               
135  Doplňková otázka zněla: Usoudil jste z poslechu českého zahraničního rozhlasu, že naši v cizině
       jsou informováni o situaci doma dobře nebo špatně?“ 51,5 % dotázaných odpovědělo, že dobře; 33 %
       že někdy dobře jindy špatně a 2,8 % z nich, že špatně. Zbylých 12,7 % neodpovědělo nebo uvedlo, že
       neví.
136 Poslech zahraničního rozhlasu. Veřejné mínění. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 14. 
137 Kopie dotazníku viz příloha č. 4.

Zdroje: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Smíšený výzkum VIII. - 3/1947 březen 
ÚVVM/CVVM (Oděvy, železná opona, Němci, život mládeže, zahraniční rozhlas) [online]. Centrum 
pro výzkum veřejného mínění, 1947, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71132.
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Smíšený výzkum IX. - 4/1947 duben ÚVVM/CVVM 
(Dvouletý plán, knihy, hudba, dovolená, lesy, rozhlas, Nehru, odstěhování do ciziny, změna povolání) 
[online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění, 1947, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71133.
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let (22 %) a zemědělce s dělníky (po 23 %) a nejméně mladé lidi (24 %) a samostatné 

(20 %). Muže zajímaly spíše zprávy, ženy spíše hudba. 

„Která ze zahraničních stanic je nejlépe slyšitelná na Vašem přijímači?“

Někteří dotázaní uvedli více stanic, tudíž součet procent není roven stu. Pokud 

oslovení poslouchali cizí stanice, nejčastěji uváděli Londýn a Moskvu. Výsledky 

vypadaly následovně: Londýn 20 %, Moskva 9 %, Paříž 4 %, Frankfurt 3 %, Stuttgart 

4 %, Beromünster 6 %, jiné stanice 8 %, nevím, nemám přijímač, neposlouchám 62 %.

Dále bylo zjištěno, že v dělnických a zemědělských domácnostech bylo méně 

přijímačů než v rodinách úředníků a samostatně výdělečných osob. V prvně 

jmenovaných rodinách se rovněž zdálo, že přijímače měly horší jakost (častěji jejich 

přijímač neměl krátké vlny).  

V červenci byla znovu položena otázka o poslechu zpráv zahraničních stanic138. 

Výsledky139 byly následující: pravidelně je poslouchalo 5 % oslovených, občas 35 %, 

nikdy, ač mělo přijímač 36 % a bez možnosti poslechu jich bylo 24 %. Méně se o ně 

zajímali ženy a dělníci a zemědělci.

V druhé polovině října roku 1946 proběhlo šetření140, které zjišťovalo, s jakým 

ohlasem se setkávaly nedělní čtvrthodinky E. F. Buriana v rozhlase141. Výzkum 

zkoumal, kolik lidí tuto relaci poslouchalo a zda zpravidla souhlasili či nesouhlasili se 

stanovisky, které Burian zaujímal k denním otázkám142. 

                                               
138 Poslech zahraničního rozhlasu. Veřejné mínění. Červenec-srpen 1947, roč. 1, č. 11-12, s. 20.
139 Kopie dotazníku viz příloha č. 5.

Zdroj: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Smíšený výzkum XI - 8/1947 duben 
ÚVVM/CVVM (Týden dětské radosti, trest smrti, knihy, péče o děti, rádio, otvírací doba) [online]. 
Centrum pro výzkum veřejného mínění, 1947, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71137.

140 Kopie dotazníku viz příloha č. 6.
Zdroj: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Smíšený výzkum III. - 9/1946 říjen 
ÚVVM/CVVM (alkohol, kniha, E. F. Burian, Churchill, pracovní morálka) [online]. Centrum pro 
výzkum veřejného mínění, 1946, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71124.

141 Nedělní čtvrthodinky E. F. Buriana v rozhlase. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, 
s. 14.

142 List uvádí, že i když v té době ještě nebyl vytvořen západní typ komentátora veřejného dění, blížilo se 
mu několik význačných národních osobností.
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„Posloucháte nedělní vysílání E. F. Buriana?“

Pravidelně Občas Nikdy Neodpověděli

Celá veřejnost 30 % 43 % 26 % 1 %

Muži 32 % 45 % 22 % 1 %

Ženy 27 % 41 % 30 % 2 %

Dělníci 29 % 40 % 29 % 2 %

Úředníci a zřízenci 33 % 45 % 21,5 % 0,5 %

Zemědělci 26 % 40 % 30 % 4 %

Ostatní samostatní 30 % 48 % 21 % 1 %

Téměř tři čtvrtiny národa poslouchalo relaci pravidelně či občas143. Výsledky 

byly poměrně vyrovnané. Pravidelně Buriana nejvíce poslouchala střední věková 

skupina (33 %). Nejvíce občasných posluchačů bylo mezi mladými lidmi (49 %). Nikdy 

Buriana neposlouchalo 28 % příslušníků obou krajních věkových skupin (ve střední 

věkové skupině 23 %).

„Souhlasíte zpravidla nebo nesouhlasíte se stanoviskem, které Burian zaujímá k 

denním otázkám?“

Zpravidla Někdy ano, Zpravidla Neposlouchám ho a

souhlasím někdy ne nesouhlasím jiné odpovědi

Celá veřejnost 34 % 35 % 4 % 27 %

Muži 34 % 39 % 5 % 22 %

Ženy 34 % 31 % 3 % 32 %

Dělníci 37 % 30 % 3 % 30 %

Úředníci a zřízenci 34 % 40 % 4 % 22 %

Zemědělci 33 % 32 % 2 % 33 %

Ostatní samostatní 28 % 44 % 8 % 20 %

Odpovědi i na tuto otázku byly celkem vyrovnané a je z nich zřejmé, že třetina 

veřejnosti zpravidla s Burianem souhlasila. Druhá třetina někdy ano, někdy ne.  Mezi 

těmi, kteří s ním zpravidla nesouhlasili, bylo nejvíce samostatně výdělečně činných 

                                               
143 Časopis toto zjištění hodnotil jako pozoruhodné, jelikož ještě mnoho lidí nemělo vlastní přijímač.
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osob a nejméně zemědělců. Nejčastěji s ním zpravidla souhlasili dělníci a mladí lidé 

(37 %). Ve střední věkové skupině pak 35 % a ve skupině nad padesát let 30 %.  

Tématem biografu se zabývaly dva výzkumy. Rozsáhlý výzkum Týden ve 

filmu144 byl prvním systematickým výzkumem ústavu a byl proveden na žádost 

filmového týdeníku Týden ve filmu v polovině února roku 1946. Zjišťoval mimo jiné, 

jak často chodili Pražené do kina, zda rádi viděli zvukový týdeník a které snímky v něm 

měli nejraději145. Otázky byly následující: Jak často chodíte do kina?, Vidíte rád 

zvukový týdeník?, Které snímky máte v týdeníku nejraději?, Při kterých snímcích se 

nudíte?, Máte raději snímky o událostech doma nebo v zahraničí?, Přál byste si kino, 

kde by se promítaly jen týdeníky?, Který snímek na vás zanechal v poslední době 

hluboký dojem?. 

Návštěva biografu byla masovou zábavou, třetina Pražanů chodila do kina 

průměrně jednou týdně, další třetina příležitostně. Častěji než jednou týdně 

navštěvovalo kino 17 % mužů a 19 % žen. Starší lidé chodili do kina méně často než 

mladí. Vysoké procento lidí z „vyšších“ vrstev chodilo do kina průměrně jednou týdně, 

v rámci „nižších“ vrstev bylo vyšší procento těch, kteří chodili do kina nejčastěji146. 

Zhruba polovina dotázaných považovala týdeník za vhodný doplněk hlavního 

filmu. Třetina se těšila na týdeník stejně jako na hlavní film a téměř nikdo nepřicházel 

do biografu po skončení týdeníku. 8 až 9 % oslovených se těšilo na týdeník dokonce 

více než na hlavní film. Větší zájem o týdeník měli muži, lidé z „nižších“ vrstev a starší 

lidé. 

U mužů vedly sportovní a poučné snímky, u žen humorné a taktéž poučné. Muži 

neměli příliš v lásce snímky z venkova a ženy snímky válečné. U mužů i u žen vítězily 

snímky s přírodní tematikou. Polovina dotázaných se nudila při snímcích projevů 

politiků. Tato tendence byla zvlášť patrná u mužů z „nižších“ vrstev a u lidí středního 

věku. Co se týče oblíbenosti domácích a zahraničních snímků, byl počet hlasů pro oba 

druhy vyrovnán. Větší zájem o zahraniční snímky měli mladší návštěvníci biografu. 

                                               
144 Týden ve filmu. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 6. 
145 Kopie dotazníku viz příloha č. 7. 

Zdroj: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Výzkum Film - 1/1946 únor ÚVVM/CVVM 
(obliba zvukového týdeníku „Týden ve filmu“) [online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
1946, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42015.

146 Z kopií dochovaných originálních materiálů není zřejmé, kdo byl považován za člena vyšší a kdo za 
člena nižší vrstvy.
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Hluboký dojem zanechávaly snímky, ve kterých se vyskytoval prezident. Dále snímky z 

Německa, o válečných událostech, o doznívání války atd. 

Druhý výzkum Chodíte do biografu?147 se již vztahoval na reprezentativní 

skupinu dospělých v rámci Čech, Moravy a Slezska148 a zpráva z něj byla ve VM 

zveřejněna v říjnu roku 1946. Ptal se na mimo jiné na následující otázky:

„Jak často chodíte do biografu?“

Častěji než Průměrně Průměrně Příležitostně Nechodím

1x týdně 1x týdně 1x za 14 dní

Celá veřejnost     8 %    25 %    16 %    44 %      7 %

Úředníci     9 %    32 %    22 %    34 %      3 %

Dělníci     8 %    28 %    18 %    40 %      6 %

Zemědělci     1 %    13 %      9 %    65 %    12 %

Biograf byl především zábavou mladých a spíše úředníků a dělníků, než 

zemědělců. Dalším rozborem bylo také zjištěno, že obyvatelé vesnic chodili do kina 

méně často než obyvatelé měst. 

„Jak daleko máte do biografu?“

   Méně než 1 km 1 až 2 km Více než 2 km

Celá veřejnost    56 % 20 % 25 %

Obyvatelé obcí do 2000 ob.    43 % 21 % 36 %

Obyvatelé měst od 100 tis. ob. 73 % 16 % 11 %

„Chodil byste častěji, kdyby byl biograf blíže?“

Ano Ne Nevím     Bez odpovědi

Celá veřejnost 22 % 49 % 20 %     9 %

                                               
147 Chodíte do biografu? Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 12.
148 Kopie dotazníku viz příloha č. 8.

Zdroj: SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (CVVM) AV ČR. Smíšený výzkum I. - 6/1946 červenec 
ÚVVM/CVVM (Okresní péče o mládež, rozhlas, povolební výzkum, kino) [online]. Centrum pro 
výzkum veřejného mínění, 1946, 17. 4. 2013 [cit. 2. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71121.
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Obyvatelé obcí do 2000 ob. 24 % 50 % 17 %     9 %

Obyvatelé měst od 100 tis. ob. 8 % 60 % 20 %     12 %

56 % dotazovaných mělo biograf dostupný do jednoho kilometru (důsledek 

hustého zalidnění a faktu, že mnoho menších obcí mělo svůj biograf). Pokud by byl 

blíže, 49 % oslovených by to nepřimělo navštěvovat ho častěji149. 

Dále ústav na podnět kulturního oddělení Plánovacího úřadu položil 

reprezentativní dospělé veřejnosti otázku, zda by chtěla, aby opět vycházel časopis 

Rodokaps150. Otázka byla položena koncem roku 1946.

Ano Ne Nevím

Muži 20 % 61 % 19 %

Ženy 12 % 60 % 28 %

Věk. skupina 18-29 let 25 % 60 % 15 %

Věk. skupina 30-49 let 16 % 63 % 21 %

Věk. skupina 50+ 11 % 57 % 32 %

Dělníci 20 % 54 % 26 %

Úředníci a zřízenci 13 % 76 % 11 %

Zemědělci 17 % 45 % 38 %

Ostatní samostatní 11 % 71 % 18 %

Odpovědi všech byly následující: 61 % odpovědělo ne, 23 % nevědělo a 16 % 

odpovědělo ano, přičemž muži si opětovné vycházení časopisu přáli častěji než ženy. 

Nejčastěji si to přáli příslušníci nejnižší věkové kategorie a nejméně lidé starší padesáti

let. Co se týče profesí oslovených, kladně odpověděli především dělníci a zemědělci.

Poslední tři výzkumy zabývající se mediální tematikou se týkaly pozornosti 

tehdejších politických deníků. Jeden z výzkumů použil kvalitativní metodologii a jeho 

                                               
149 Otázka zjišťovala, jak by si lidé počínali za okolnosti, se kterou neměli zkušenost. Tato čísla měla 

hodnotu v rámci srovnání a spíše ukazovala, jak lidé pociťovali v obcích různé velikosti potřebu 
návštěvy kina. Také nebyla vzdálenost biografu jediným činitelem určujícím častost návštěv (dále 
druh filmů, kvalita aparatury, častost promítání). 

150 Soud nad Rodokapsem. Veřejné mínění. Únor 1947, roč. 1, č. 7, s. 9.
Kopie dotazníku viz příloha č. 9.



70

výzkumná otázka a název zněl Co hodnotí politické deníky jako hlavní událost dne151. 

Předpoklad na základě zkušenosti byl takový, že se redakce často neshodují v názoru, 

co je hlavní událostí dne. Zkoumány byly zprávy čtyř pražských politických deníků152, 

které byly vytištěny na první straně pod titulem periodika v nápadné úpravě v období od 

15. října do 15. listopadu 1946. V tomto období vyšly každé noviny 26krát, což tedy 

znamenalo 104 titulků. Ze 106 zpráv se jich 56 týkalo domácích událostí, 34 

zahraničních a 14 zpráv řešilo postoj Československa k zahraničním problémům. 

Všechny listy se shodly jen ve čtyřech případech: třikrát se na titulních stranách 

objevilo téma dvouletky a jednou důlní neštěstí na šachtě Koh-i-noor. Za hlavní zprávu 

dne byl velmi často považován politický projev příslušníka vlastní strany. Několik 

titulek také odkazovalo na projev či poselství prezidenta Edvarda Beneše, např: Boj o 

zmravnění našeho života hlavním posláním poválečné ženy, Začínáme nové velké údobí 

našich dějin či Bojujte dál o svou pravdu.153

V rámci výzkumu154, jenž zjišťoval, jakou pozornost věnovaly politické deníky 

dvouletce kolem 28. října 1946, byly změřeny potištěné plochy pražských politických 

deníků, které se věnovaly tomuto tématu. Výsledky byly uvedeny v cm2 a v % vůči 

potištěné ploše celého čísla. Za články o dvouletce byly považovány statě, jež se jí 

zabývaly celé. Z projevu řečníků byly měřeny souvislé úryvky a obrázky byly 

posuzovány jako text. V období od 19. října do 1. listopadu 1946 věnovalo dvouletce 

nejvíce prostoru Rudé právo (10.030,3 cm2 a 8,5 % z celkové plochy za 11 dní). 

Následovalo Svobodné slovo, Právo lidu a Lidová demokracie. 

Poslední výzkum155 studoval, kolik plochy věnují deníky kultuře a sportu. 

Prozkoumáno bylo 12 čísel pěti deníků156 v období od 1. do 14. prosince 1946. Za 

kulturní rubriky byly považovány tyto: Kultura (Rudé právo), Z kulturního světa 

(Lidová demokracie), Věda a umění (Právo lidu), Kulturní kronika (Svobodné noviny). 

                                               
151 Co hodnotí politické deníky jako hlavní událost dne. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, 

č. 4-5, s. 16.
152 Rudé právo, Lidová demokracie, Právo lidu a Svobodné slovo.
153 Co hodnotí politické deníky jako hlavní událost dne. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, 

č. 4-5, s. 16. 
Konkrétní témata viz příloha č. 10.

154 Jakou pozornost věnovaly politické deníky dvouletce. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 
4-5, č. 1, s. 17. 
Kopie grafu viz příloha č. 11.

155 Kolik plochy věnují deníky kultuře a sportu. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 11. 
Kopie grafů viz příloha č. 12.

156 Rudé právo, Lidová demokracie, Právo lidu, Svobodné slovo a Svobodné noviny.
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U sportovních zpráv to bylo jasné, byly jim vyhrazeny souvislé nepřerušované plochy. 

Za novinovou stránku byly považovány jen číslované stránky velikosti základního 

formátu jednotlivých časopisů (ne tedy obrázkové a jiné přílohy). Nejvíce prostoru 

věnovaly kultuře Svobodné noviny (14,4 %) a nejméně Rudé právo (4,0 %). Sport 

zabral nejvíce plochy ve Svobodném slově (16,3 %) a nejméně ve Svobodných 

novinách (6,0 %). 

3.3.4 Výzkumy v zahraničí

Rubrika Výzkum za hranicemi často zveřejňovala výsledky výzkumů 

zahraničních ústavů. Zejména britského, dále francouzského, belgického, maďarského, 

holandského, amerického, švédského, finského či mexického a brazilského. Dvakrát se 

zde objevily výsledky instituce Mass-Observation. Ústavy zjišťovaly, podobně jako náš 

ústav, názory veřejnosti na politické záležitosti (týkající se často tehdejší poválečné 

situace), na náboženství, vztahy (např. názory na manželství a rozvod), na jiné národy 

(např. co si myslí Američané o Angličanech a naopak), na věci každodenního života atd.

Článek Co o nás vědí157 popisoval, jak na tom byli se znalostmi o 

Československu Evropané v roce 1946. Autorka článku studovala na dánské Hojskole, 

kde v rámci sociologického semináře položila jeho účastníkům158 čtyři otázky o 

Československu: Četli jste někdy knihu českého autora? Kterou?, Slyšeli jste něco z 

české hudby?, Znáte některé vynikající osobnosti veřejného života Československa?, Co 

víte jinak o Československu? Žádnou knihu od českého autora nečetlo 46 % 

dotázaných. Ten, kdo nějakou četl, nejčastěji uváděl Karla Čapka a na druhém místě 

Haška a jeho Vojáka Švejka. 41 % dotázaných uvedlo jako odpověď na druhou otázku 

Smetanu i Dvořáka. Jen Smetana se vyskytl u 21 % a jen Dvořák u 9 %. Z osobností 

veřejného života téměř všichni znali Masaryka a Beneše. O Janu Husovi vědělo 24 % a 

o Komenském 7 %. Odpovědi na poslední otázku byly z různých oblastí – historie, 

zeměpis, průmysl atd. Dotázaní znali Prahu, její šunku a kostely. Také Plzeň pro její 

pivo a zbraně vyráběné Škodovými závody. Dále Zlín a Baťu. Uveden byl rovněž cukr, 

sklo, textilie atd. 

                                               
157 Co o nás vědí. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 2, s. 15.
158 Muži a ženy od 18 do 40 let, dělníci i lidé s akademickými tituly (studium na Hojskole nebylo 

podmíněno předchozím vzděláním).
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Ač by se dalo očekávat, že text s názvem Pan Novák 1947 bude publikován 

v rámci domácích výzkumů, byl zveřejněn na místě zpráv o zahraničních výzkumech. 

Jednalo se o článek uvedený v listu Svět práce 2. 1. 1947, v němž jeho autor 

prohlašoval, že chce od našeho ústavu vědět, jak vypadá český člověk. „A my bychom 

rádi věděli, jak vypadá pan Novák, který se podstatně liší od pana Duponta a Smithe, 

který má svůj středoevropský, sociální, politický i etický typ … , zda a jak často chodí 

na football a zda ví, kdo je to Vítězslav Novák, … jak bydlí, jak se chová ke své ženě, 

co soudí o brigádách a jaký je jeho poměr ke dvouletce, co si myslí o Národní frontě, o 

odsunu Němců, o šmelinářství s textiliemi a alkoholismu, zda by dovolil své dceři, aby 

měla nemanželské dítě a nakolik se domnívá, že jeho manželka může pomoci v 

dvouletém plánu.“159 Taková kniha by podle autora článku nezapadla a veřejným 

činitelům by při plánování více než pomohla, jelikož běžný český člověk byl tím, kdo 

plnil tyto plány. 

3.3.4.1 Zahraniční výzkumy s mediální tematikou

Šest publikovaných zahraničních výzkumů či jejich části se týkaly výhradně 

mediální tematiky. V únoru roku 1947 pojednal časopis o výzkumu Francouzského 

ústavu, který přinesl informaci o nejlepším filmu roku 1946160. Tím se stal film Bitva o 

koleje a shodla se na něm veřejnost i porota. Dále se ústav zeptal na otázku:

„Dáváte vcelku přednost francouzským anebo americkým filmům?“

prosinec 1944 září 1946

Francouzské filmy 66 % 56 %

Americké filmy 12 % 10 %

Bez odpovědi 22 % 34 %

Dotázaní odpověděli ve prospěch francouzských filmů s náskokem několika 

desítek procent. Ženy soudili podobně jako muži. Zemědělci, majitelé renty a penzisté 

váhali s vyjádřením mnohem častěji než ostatní (60 % a 49 %). 

                                               
159 Pan Novák 1947. Veřejné mínění. Únor 1947, roč. 1, č. 7, s. 18.
160 Nejlepší film roku 1946. Veřejné mínění. Únor 1947, roč. 1, č. 7, s. 16. 
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Dále byla v letním dvojčísle periodika zveřejněna zpráva z výzkumu Britského 

ústavu, který se dotázaných zeptal mimo jiné na to, co ve skutečnosti tvoří jejich 

mínění161. 

„Co tvoří ve skutečnosti vaše mínění – časopisy, noviny, knihy, zahraniční rozhlas 

nebo nějaký jiný pramen?

S 58 % „zvítězily“ noviny, následovalo rádio (41 %), knihy (13 %), vlastní názor 

(10 %), časopisy (8 %) a rozhovory s přáteli (8 %) (6 % dalo různou odpověď a 2 % 

oslovených neodpověděla). 

V Holandsku byla veřejnosti položena otázka týkající se filmové komise - zda 

má právo neschvalovat celé filmy nebo jejich části, jež považuje za nemravné či 

urážlivé162. 

„Před promítáním projdou všechny filmy zvláštní komisí. Ta rozhoduje, zda je 

film mládeži přístupný nebo nepřístupný mládeži do 14 případně do 18 let. Má 

právo nepřipustit celé filmy, nebo části filmů, které považuje za nemravné nebo 

urážlivé pro některou část veřejnosti. Schvalujete činnost filmové komise, ano či 

ne?“

75 % oslovené veřejnosti její činnost schvalovalo, 9 % nikoliv a 16 % nevědělo. 

Dle politického smýšlení souhlasili s činností především příslušníci krajní pravicové 

kalvínské protirevoluční strany (85 %), dále příslušníci katolických lidovců (80 %), 

socialisté (75 %), komunisté (54 %) a liberálové (81 %). Nejvíce odpůrců bylo z řad 

komunistů (21 %) a liberálů (16 %). Většina věřících byla pro činnost filmové komise a 

z bezkonfesních s ní souhlasilo jen 65 %. „Aby filmová komise rozhodovala podle 

uměleckých a výchovných hodnot, nebo podobných positivních měřítek schvaluje 58 % 

pravidelných návštěvníků kin (přinejmenším jednou měsíčně), 13 % to však odmítá.“163

Sozial-Psychologisches Institut Allemande se v druhé polovině roku 1947 zeptal 

veřejnosti na to, zda více důvěřuje informacím vysílaným rozhlasem než-li zprávám v 

tisku164. 

                                               
161 Britský ústav. Veřejné mínění. Červenec-srpen 1947, roč. 1, č. 11-12, s. 26.
162 Má filmová komise rozhodovat o vhodnosti filmů před jejich promítáním?. Veřejné mínění. 

Červenec-srpen 1947, roč. 1, č. 11-12, s. 27. 
163 Tamtéž.
164 Sondage de l’Opinion publique. Veřejné mínění. Říjen 1947, roč. 2, č. 1, s. 20.
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„Důvěřujete více informacím vysílaným rozhlasem než zprávám v tisku?“

Odpovědi: Více důvěry v rozhlas má 25 %

Oběma důvěřuje 19 %

Více důvěry v tisk má   1 %

Ani v jeden ani v druhý   9 %

Bez mínění   4 %

Otázka nepoložena 42 %

Z těch, jimž byla otázka položena, důvěřovalo více rozhlasu či rozhlasu i tisku 

zároveň 44 %. 

Druhá otázka se týkala míry propagandy ve vysílání:

„Nacházíte ve vysílání všeobecně mnoho propagandy nebo nikoliv?“

Odpovědi: Mnoho 13 %

Trochu 16 %

Málo 12 %

Vůbec ne     5 %

Neodpovídá 12 %

Otázka nepoložena 44 %

Především lidé svobodných povolání (19 %), mladí a dělníci (17 %) se 

domnívali, že se ve vysílání vyskytovalo více propagandy. Naproti tomu 40 % 

obchodníků soudilo, že v rozhlase tolik propagandy není. Jen jedna osoba ze šesti (ti, 

kteří důvěřovali informacím z rozhlasu) v něm shledávala větší míru propagandy. 33 % 

oslovených v podstatě nemělo pocit, že by se ve vysílání propaganda nacházela (či jen 

v malé míře).

Také belgický ústav zjišťoval názory veřejnosti na témata související s médii –

např. v říjnu 1947 uvedl časopis zprávu z výzkumu, v jehož rámci bylo v Belgii 

položeno několik otázek ohledně zálib čtenářů novin a posluchačů rozhlasu165.

                                               
165 Belgický ústav. Veřejné mínění. Říjen 1947, roč. 2, č. 1, s. 21.
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„Čtete ve svých novinách úvodník?“

Pravidelně (vždy) 32,2 %; často 27,6 %; zřídka 23,7 %; nikdy 16,4 %.

„Vnitropolitické záležitosti?“

Pravidelně (vždy) 23,3 %; často 25,4 %; zřídka 24,6 %; nikdy 26,7 %.

„Sportovní rubriky?“

Pravidelně (vždy) 22,5 %; často 16,6 %; zřídka 20,5 %; nikdy 40,4 %.

„Jakou hudbu v rozhlase raději posloucháte?“

Opery: ano 56,1 %; ne 24 %; neurčitá (lhostejná) odpověď 19,9 %.

Lidová hudba: ano 61,5 %; ne 23,3 %, neurčitá (lhostejná) odpověď 15,2 %.

Jazz: ano 32,3 %; ne 49,1 %; neurčitá (lhostejná) odpověď (40,4 %)

Další výzkum provedený stejným ústavem zjišťoval, jak často lidé navštěvují 

kino či co v něm mají nejraději. List o něm poreferoval v listopadu roku 1947166.

„Navštěvujete kino často, někdy nebo vůbec ne?“

a) často 30,3 % - typické odpovědi: mám raději divadlo, ale kino je lacinější; kino 

je skvělý výchovný prostředek; mám rád filmové dobré romány

b) někdy 49 % - pěkné filmy jsou vzácné – mám málo času k návštěvě kin – mám 

raději literaturu – je to dobrá zábava s malým ohledem na kvalitu

c) nikdy 20,7 % - probouzí špatné instinkty – kazí mládež – na venkově jsou špatné 

místnosti a špatné promítací přístroje

„Co máte v kině nejraději? Aktuality (Žurnál)? Filmy dokumentární? Veselohry? 

Sentimentální filmy? Kreslené grotesky?“

Aktuality (žurnál): 

ano 83,3 % (často jdu do kina jen kvůli nim; je rychlý přehled týdenních událostí)

ne 16,7 % (věčně vidím cyklistické závody a módní přehlídky; jsou nástrojem 

propagandy; neznají nic než vojenské přehlídky a odhalování pomníků)

Dokumentární filmy:

ano 72,4 % (je možno se z nich mnoho naučit; jsou velmi výchovné)

ne 27,6 % (jsou málokdy dobře udělány)

                                               
166 Belgický ústav. Veřejné mínění. Listopad 1947, roč. 2, č. 2, s. 20.
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Veselohry:

ano 65,3 % (rád se směji; skvěle mě rozptylují; smích je zdravý)

ne 34,7 % (jsou nevkusné; postrádají opravdový vtip)

Sentimentální filmy:

ano 58, 4 % (mám rád hlavně anglické; mám rád historie, při kterých mohu plakat)

ne 41,6 % (jsou pitomé; jsou dobré pro ženy a zamilované; nerad v kině pláči)

Kreslené grotesky:

ano 68,4 % (je to jediná věc, kterou v kině miluji; mám raději tento „předkrm“ než 

hlavní film)

ne 31, 6 % (nemám je rád vyjma Walt Disneyovy, ty mají duši)

3.3.5 Kritická rubrika Castigat

Rubrika Castigat byla součástí prvních deseti čísel prvního ročníku časopisu. 

Téměř polovina článků se nějakým způsobem dotýkala tehdejšího tisku. Např. kritice 

podlehl fakt, že naše listy otiskly předčasnou zprávu, která ještě nebyla potvrzena167. 

„Běží o to, že se vracíme k přílišnému optimismu našeho předválečného zpravodajství, 

které neslo velkou část viny na psychose národa za Mnichova, na masovém pocitu 

zdary, zklamání, beznaděje.“168 Autor kritiky Václav Vávra navrhl, aby tisk projevil 

větší poctivost v referování o zahraničních událostech a aby zaznamenával i nepříznivé 

hlasy zahraničního tisku o Československu.

V dalším článku bylo publikováno, že komentátor v tisku zaměňuje mínění tisku 

za mínění občanů, v čemž byl rovněž shledáván problém. Odvolat se na veřejné mínění 

je totiž jakýmsi zaklínadlem, proti němuž nelze zdánlivě nic namítat. Souvislost mezi 

oběma druhy mínění existuje, ale nelze mezi ně položit rovnítko. „... výzkum veřejného 

mínění spolehlivěji a přesněji odhaluje jinak skryté proudy myšlenkové a názorové. 

Výzkum nemůže vzíti tisku jeho úlohu vůdce a formovatele veřejného mínění – avšak je 

dokonalejším jeho zrcadlem.“169

                                               
167 Šlo o rozhodnutí na mírové konferenci, zda má Československu připadnout několik maďarských obcí 

na břehu Dunaje.
168 Castigat. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 19.
169 Castigat. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 16.



77

Jiný kritický článek170 popsal ošemetnou situaci, k níž dojde při vytržení 

informace z kontextu. Nejmenovaný časopis, jak uvedlo VM, vynechal 99,9 % z 

referátu pracovníků ústavu, citoval 0,1 % a vyvolal u čtenářů dojem, že referát je 

nesmysl, zbytečnost a plýtvání peněz. Dále VM komentovalo metodologii jedné 

ankety171, jejíž výsledky byly prezentovány v tisku. Každá anketa byla z pohledu 

časopisu shledána jako obraz mínění menšiny, jelikož na ni odpovídají ti, kteří mají o 

věc zájem a nejživěji reagují ti, kteří jsou nespojeni. Navíc se ankety účastnili čtenáři 

konkrétního listu, přičemž čtenářská obec kteréhokoliv listu má tendenci projevovat 

určité názory.

Dále podlehly kritice např. investice do květnových voleb roku 1946172 (93 % 

dotázaných totiž již bylo rozhodnuto pro určitou politickou stranu), fakt, že lidé za

stejný rok propili skoro 13krát větší množství peněz, než vydali za knihy173 nebo že k 

nám jako hosté ze zahraničí jezdili spíše naši přátelé, od nichž jsme se zpravidla 

nedozvěděli, co si o nás skutečně myslí jejich spoluobčané174. 

3.3.6 Hlasy tisku

Úryvky z tisku uvedené v časopise hodnotily činnost čs. ústavu kladně (většina) 

či neutrálně. Vzhledem k novosti ústavu a vůbec výzkumu veřejného mínění, články 

často vysvětlovaly, co je úkolem ústavu a účelem výzkumu. „Účelem výzkumu 

veřejného mínění je usnadniti a umožniti svobodný a organisovaný projev vůle lidu v 

původním a vlastním slova smyslu i tehdy, když lid nemá právě možnost dáti výraz své 

vůle hlasovacím lístkem.“175 „Ústav je u nás novinkou a naše veřejnost není dostatečně 

informována o jeho pravém úkolu, jenž není americkým výstřelkem. Správně to vystihli 

ti mnozí prostí lidé, kteří demokratický význam svobodného lidového mínění ocenili a 

přihlásili se do služeb nového ústavu. … Pravé poslání, potřebné a zajímavé činnosti 

tohoto ústavu je ovšem také v tom, že může spolehlivě korigovat vše, co zlovolně a 

                                               
170 Tamtéž. Březen 1947, roč. 1, č. 8, s. 19.
171 Tamtéž. Září 1946, roč. 1, č. 2, s. 18.
172 Ohlodaná kost. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 15.
173 Castigat. Veřejné mínění. Květen-červen 1947, roč. 1, č. 10, s. 19.
174 Tamtéž. Duben 1947, roč. 1, č. 9, s. 19.
175 Tisk o nás. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 26.

Viz příloha č. 13.
Zdroj: Oběžníky ředitelství politické a hospodářské služby. Věštník Hl. m. Prahy. Roč. 2, č. 42, s. 
854. 
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podvodně je vydáváno za veřejné mínění.“176 Některé z článků podporovaly důvěru 

veřejnosti v ústav – např. ujišťovaly čtenáře, že tazatelé nejsou od policie (a že tudíž 

mají odpovídat na jejich dotazy) nebo že ústav není dílo ďáblovo ani akce ministerstva 

vnitra177. 

Články také zdůrazňovaly pozitivní souvislost mezi činností ústavu a cestou k 

dokonalé demokracii. Zde komentář jednoho čtenáře: „Položení otázky o spokojenosti s 

vládou se rovná vlastně položení otázky důvěry vládě. Ve státě, kde ústav pro zkoumání 

veřejného mínění se osmělí takovou otázku položit a o výsledku bez obalu referovat 

veřejnosti v tisku, znamená přinejmenším, že v takovém státě panuje naprostá svoboda 

mínění a svoboda tisku.“178

Nepovšimnut nezůstal velký úspěch ústavu při předpovědi květnových voleb v 

roce 1946. „Předseda vlády projevil živý zájem o činnost přípravného výboru a 

blahopřál jeho představitelům k dobrým výsledkům dosavadní činnosti.“179 „Výzkum 

veřejného mínění, popsaný ve schůzi Sociologického klubu povolanými pracovníky, má 

dnes mnoho vědecky propracovaných metod, o jejichž úspěšnosti se naši vědci 

přesvědčili zajímavým pokusem letos před květnovými volbami.“180

Několikrát byly v tisku také otištěny stanoviska vládních činitelů, kteří apelovali 

na ostatní veřejné činitele, aby zkoumání např. nebylo ohrožováno byrokratickými 

zásahy či stranicko-politickými zájmy, aby mu všechny orgány veřejné správy 

vycházely vstříc atd.  Rovněž byla v tisku komentována činnost ústavu v souvislosti s 

dvouletkou. Časopis VM byl zmíněn dvakrát bez dalšího detailnějšího popisu či 

komentáře. „Takový výzkum může podstatně přispěti k odstranění různých závad při 

provádění dvouletého plánu, jenž má pro celý národ životní důležitost. Ústav počal 

                                               
176 Veřejné mínění o nás. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 14.

Viz příloha č. 14.
Zdroj: Výzkum veřejného mínění není výstřelkem. Právo lidu. Roč. 49, č. 74, s. 2.

177 Tisk o nás. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 27.
178 Tisk o nás. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 27.

Viz příloha č. 15.
Zdroj: Jste spokojen s nynější vládou?. Národní obroda. Roč. 2, č. 266, s. 3.

179 Veřejné mínění o nás. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1, s. 14.
Viz příloha č. 16.
Zdroj: „Veřejné mínění“ předpovědělo volby. Právo lidu. Roč. 49, č. 125, s. titulní.

180 Tisk o nás. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 27.
Viz příloha č. 17.
Zdroj: Vědecké přeludy. Svobodné slovo. Roč. 2, č. 258, s. 5.
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vydávat vlastní měsíčník ,Veřejné mínění‘. Mimo to publikuje výsledky svého šetření v 

denním tisku a vyměňuje je s ústavy zahraničními.“181

3.3.7 Hlasy lidu 

„Ano – pište nám. Pište nám vše, co se vám líbí i nelíbí. Kritisujte kde máte a 

buďte konstruktivní tam, kde je toho potřeba. To jsou dva hlavní proudy, které bychom 

chtěli zachytit.“182

Tak byla v úplně prvním čísle uvedena rubrika Piště nám, do které psali čtenáři 

časopisu, spolupracovníci ústavu či anonymní pisatelé. V dopisech byla práce ústavu 

včetně jeho časopisu chválena jako potřebná, zajímavá a přispívající k demokracii.

Pisatelé také někdy sami navrhovali, jak zefektivnit výzkum a jakých témat by 

se mohl týkat: „Žádám Vás, abyste podrobili výzkumu též oblibu a populárnost 

bytového úřadu. Velmi by mne zajímal výsledek.“183 Jedna „Umprumačka“184 napsala: 

„... nikdo se neptá, kde večeříme, jak bydlíme, za jakých okolností otvíráme večer 

knihu. Snad by se dalo pro mnohé něco udělat po jednom výzkumu v Praze. Snad by to 

nebylo tak zbytečné zeptat se jich (studentů, pozn. autorky) na jejich bolesti.“185

Ve třetím čísle prvního ročníku byl uveřejněn dopis186, v němž jeho autor prosil 

ústav, aby netvrdil, že je nadstranický, nýbrž nestranný, což by podle něj znělo 

důvěryhodněji. Zároveň podotkl, že by zmizely veškeré pomluvy, kdyby všichni 

zaměstnanci a úředníci ústavu uvedli svou politickou příslušnost. 

V jednom případě se také objevila nabídka ze strany pracovníka v denním tisku, 

jenž se chtěl stát spolupracovníkem ústavu187. Po téměř tři čtvrtě roce vycházení byl v 

časopise zveřejněn Dík a prosba veřejnosti188 Mojmíra Buchty. Poděkoval všem, kdo 

pomáhali ústavu v jeho práci a chápali jeho význam. Zároveň vyzýval budoucí 

dotazované, aby odpovídali věcně, přesně a stručně (poukaz na ty, kteří se rozpovídali 

na dlouhé minuty). Všem, kteří ještě zcela nedůvěřují, doporučil: „sledujte zprávy o naší 

                                               
181 Tisk o nás. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 27.

Viz příloha č. 18.
Zdroj: Průzkum veřejného mínění v cizině a u nás. Stráž severu. Roč. 2, č. 283, s. 2.

182 Pište nám. Veřejné mínění. Srpen 1946, roč. 1, č. 1.
183 Tamtéž. Veřejné mínění. Září 1946, roč. 1, č. 1, s. 20.
184 Takto byla skutečně podepsaná.
185 Tamtéž. Veřejné mínění. Listopad-prosinec 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 24.
186 Tamtéž. Veřejné mínění. Říjen 1946, roč. 1, č. 3, s. 19-20.
187 Tamtéž. Veřejné mínění. Leden 1947, roč. 1, č. 6, s. 16.
188 Dík a prosba veřejnosti. Veřejné mínění. Březen 1847, roč. 1, č. 8, s. 19.
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činnosti v listech své i ostatních politických stran, poslouchejte o nás zprávy v rozhlase 

a dostane-li se vám do ruky tento časopis, kriticky jej posuďte – věřím, že pak zmizí 

vaše pochyby.“189

3.3.8 Perličky z výzkumu

Tato rubrika popisovala především zkušenosti z terénu – postřehy tazatelů a 

jejich příhody, často humorného rázu. Čtenář časopisu si tak mohl učinit názor na to, jak 

takové dotazování také může probíhat. „Vyhlédl jsem si co oběť výzkumu jednoho 

příslušníka SNB ... Odpovídal ochotně ... a když jsem mu děkoval, povídá: »Teď zase já 

na vás budu něco chtít. Dostanu od vás 50 korun pokuty, že nemáte zvonek a že nemáte 

v průkazce potvrzenu příslušnost od ONV.« Nyní jsem musil já ukázat ochotu a hned 

jsem byl o 50 Kčs lehčí a o jednu zkušenost bohatší, že se totiž musím SNB na sto 

kroků raději vyhnout.“190

K práci tazatelů se vyjádřili také stálí pracovníci ústavu, kteří pečlivě studovali 

všechny poznámky a komentáře spolupracovníků, jež jim poté mohli pomoci odhalit to, 

co měl dotázaný na mysli. „V minulém výzkumu však jsme našli jeden dotazník, ... 

Dotázaný byl v nejnižší věkové skupině, samostatně výdělečně činný, ženského pohlaví. 

Údaj o pohlaví byl dvakrát podtrhnut. Chceme se dotázat spolupracovníka zvláštním 

dopisem, co měl na mysli.“191

                                               
189 Tamtéž.
190 Perličky z výzkumu. Veřejné mínění. Červenec-srpen 1946, roč. 1, č. 4-5, s. 28.
191 Tamtéž. Září 1946, roč. 1, č. 1, s. 19.
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Závěr

Časopis Veřejné mínění vycházel v rámci Československého ústavu pro výzkum 

veřejného mínění rok a půl, od srpna roku 1946 do ledna roku 1948. Na základě ohlasů 

v tisku a dopisů čtenářů lze říci, že se za relativně krátkou dobu své existence stal 

oceňovaným měsíčníkem, jenž nezůstal bez povšimnutí odborné i laické veřejnosti. 

Oceněn byl i na mezinárodním poli výzkumu veřejného mínění. Bez titulních stran a 

inzerce nabídl asi 312 stran textu v 8 rubrikách (vyjma úvodní úvahy, editorialu, 

knižních novinek). 

Největší prostor v časopise byl věnován odborným statím a zprávám z domácích 

a zahraničních výzkumů. Statě od různých autorů byly odlišné co do úhlu pohledu, 

ovšem vždy souvisely s problematikou veřejného mínění. Tak byla např. v mnoha 

statích komentována samotná terminologie oboru, jež v podstatě není jednoznačně 

definována dodnes192. Značně místa bylo dále zasvěceno mezinárodnímu výzkumu 

veřejného mínění a činnosti zahraničních ústavů. Opomenuty rovněž nezůstaly ani 

metodologické a další otázky týkající se výzkumu (např. psychologické hledisko). 

Zprávy z výzkumů referovaly o různorodých šetřeních, přičemž podstatný počet 

domácích výzkumů se odehrál z iniciativy československého ústavu. 

List se profiloval jako nadstranické odborně-popularizační periodikum. Snažil se 

svůj obsah učinit atraktivním, např. různými kresbami, citáty osobností, rubrikou 

Perličky z výzkumu, volbou jistých zpráv o šetřeních atd. Pro dnešního čtenáře mohou 

být humorná i témata některých výzkumů, např. Smějete se opilcům? či Pověra o 

ukusování nehtů kojencům. 

Témata z oblasti médií pronikala skrze celý časopis, ať již v rámci zpráv o 

výzkumech či kritických komentářů. Výhradně mediální tematice se v časopise 

věnovaly dvě odborné statě a deset zpráv o šetřeních. Odborné statě přiblížily okolnosti 

průzkumu rozhlasového poslechu a možnosti využití sociálně-psychologického 

výzkumu ve filmové tvorbě. Čtyři zprávy pojednávaly o výzkumech rozhlasu, které se 

zabývaly především otázkou poslechu zahraničního rozhlasu. Biograf byl tématem dvou 

výzkumů, přičemž z výsledků bylo jasné, že jeho návštěva byla v Praze ve druhé 

polovině 40. let masovou záležitostí. Oblíbené byly domácí i zahraniční filmy a hlubší 

                                               
192 Např. ve statích Co jest veřejné mínění, Dav a veřejné mínění, Mínění a veřejné mínění – definující 

studie atd.
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dojem zanechávaly takové snímky, v nichž se vyskytoval prezident či téma války. Dále 

ústav zjišťoval, co politické deníky považovaly v říjnu a listopadu roku 1946 za hlavní 

zprávu a jak velkou plochu věnovaly dvouletce, kultuře a sportu.

Skutečnosti, že časopis Veřejné mínění představoval celoevropské unikum a že 

náš ústav byl začleněn do mezinárodní diskuze, jsou dokladem vysoké úrovně výzkumu 

veřejného mínění v Československu 40. let.  

Summary

The Veřejné mínění Journal was published by the Czechoslovak Institute for 

Public Opinion from August 1946 to January 1948. Based on the comments in the press 

and letters to the editor can be said that this journal became a recognized monthly 

magazine in a relatively short period of its existence and attracted the attention of the 

experts and the general public. The journal was also appreciated in the international 

field of public opinion research. The magazine presented itself as non-partisan 

professional and popularization journal. He tried to make its content attractive, e.g. by 

various drawings, quotes, by the section reporting on the humorous details of the 

research or by selecting certain reports from surveys etc. Without title pages and 

advertising it offered about 312 pages of text in 8 sections (except opening 

consideration, editorial and new books).

The largest space in the magazine was dedicated to the professional articles and 

reports from domestic and foreign surveys. Essays by various authors were different in 

perspective, but always related to the issue of public opinion. So, for example, the 

terminology of the discipline (which is not stabilized to this day) was commented in 

many essays. A lot of texts were also devoted to the international public opinion 

research and to the activities of the foreign institutions. Furthermore, the 

methodological and other issues related to the research were noticed (e.g. psychological 

aspect). Reports from the surveys reported on various researches, a significant number 

of them was realized by the Czechoslovak Institute.

Media topics penetrate the entire magazine in the various sections. Two 

professional articles and ten research reports devoted specifically to them. Among the 

topics belonged the research focused on listening to the radio, cinema, film etc. The 
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institute also found out what our political journals considered the main theme in the fall 

of 1946 and how much space they dedicated to the culture and sport.

The facts that the journal was a European-wide unique and that our institute was 

integrated into the international debate, are evidence of the high level of public opinion 

research in Czechoslovakia in the Forties.
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Příloha č. 21: Kopie titulní strany prvního čísla časopisu Veřejné mínění
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