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Anotace (abstrakt) 

Práce se zabývá především informováním médií o předvolebních výzkumech veřejného 

mínění. Definuje základní používané typy výzkumů a rozdíly mezi nimi. Dále definuje 

nejčastější chyby v interpretaci a výkladu výzkumů, které můžou vzniknout při 

nesprávném chápání zkoumaných čísel. Tyto chyby vyplývají zejména z neznalosti 

odborné terminologie a metod šetření. Hlavní náplní práce je potom monitoring médií 

pomocí principů kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy. Vybranými médii jsou 

největší české tištěné deníky: Právo, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny. 

Sledovaným časovým úsekem bylo období od 1. září do 21. října 2013. Toto období je 

zajímavé především tím, že jde o dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny 

parlamentu ČR. V části věnované kvalitativní obsahové analýze jsou odhaleny 

interpretační výkladové chyby v nalezených článcích. V části věnované kvantitativní 

analýze jsou sumarizovány závěry z analýzy kvalitativní. Zkoumalo se zde, jak 

atraktivní je agenda předvolebních výzkumů pro každé sledované médium a jak pečlivě 

k ní přistupují. Následuje srovnání volebních modelů výzkumných agentur se 

skutečnými výsledky voleb a zamyšlení nad úlohou předvolebních výzkumů 

v mediálním prostoru.  
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Abstract 

The main subject of this work is informing of media about public opinion polls 

concerning politics. It defines main types of polls and differences between them. It also 

defines the most common mistakes in the interpretation of these polls. These mistakes 

are caused by the lack of knowledge about special sociologic methods and terms. The 

main cause is monitoring media. These work uses quantitative and qualitative analysis.  
The chosen media are daily titles Právo, Mladá fronta DNES and Hospodářské noviny. 

The monitored period is from the 1st September to the 21st October of 2013. This 

period covers two months before Chamber of Deputies elections. The qualitative 

analysis deals with mistakes in concrete articles. The quantitative analysis reveals main 

trends. The last part deals with the role of polls in media and their ability to predict 

results.  
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Úvod 

Výzkumy veřejného mínění jsou jistě užitečným nástrojem, který může odhalit 

zajímavé posuny v náladách a názorech společnosti. Proto jsou výzkumy denní součástí 

práce marketingových týmů velkých korporací a zabývá se jimi řada specializovaných 

výzkumných agentur.  

Často ještě důležitější než pro privátní firmy jsou výzkumy pro politické strany. 

Ty díky nim zjišťují, jak si stojí u voličů, jak populární jsou jejich politici nebo jak 

veřejnost vnímá určitá témata a opatření. 

Politické strany se tak často stávají jedním z největších zadavatelů zakázek pro 

určité výzkumné agentury, což může vyvolávat střet zájmů. Politické strany mají na 

výzkumné agentury finanční páku a mohou tlačit agentury k tomu, aby výzkumy 

upravovaly právě podle jejich přání. Takové spekulace se již mnohokrát objevily, ale 

nikdy nebyly prokázány.  

To by samo o sobě nebyl problém, pokud by byly upravovány pouze výzkumy 

sloužící k soukromým účelům politických stran. Ve chvíli, kdy se však vznášejí 

pochybnosti i nad výzkumy, které jsou určeny široké veřejnosti a především médiím, 

může nastat problém.  

U voličů totiž často můžeme vysledovat efekt, kterému se v politologii říká 

taktické hlasování. Lidé v tomto případě kalkulují s tím, jak jsou rozloženy síly na 

politické mapě a podle toho upravují své volební rozhodování. Zvlášť výrazný bývá 

tento efekt taktického hlasování v případech, kdy volič uvažuje o podpoře strany, která 

se v průzkumech veřejného mínění pohybuje na hranici volitelnosti. V českém případě 

tedy kolem 5 %. Statistická chyba při tom v takovýchto případech může mít zásadní 

roli.  

Tím se dostáváme k další problematické části výzkumů veřejného mínění. Lidé, 

tedy potenciální voliči, se setkávají s výzkumy především v masmédiích. Redaktoři 

těchto médií však rozhodně nejsou školeni ve statistice a v minulosti poměrně často 

docházelo k hrubým dezinterpretacím předvolebních výzkumů. Voliči v takových 

případech mohli konstrukci svého hlasování postavit na špatných předpokladech.  

Vina by však neměla ležet jen na médiích. Jsou to přeci jen výzkumné agentury, 

které ve svých tiskových zprávách zveřejňují předvolební výzkumy a měly by 

poskytovat data i vysvětlení, která zajistí, že výzkumy nebudou médii tlumočena špatně. 

Je třeba říci, že výzkumné agentury se v tomto směru i díky vytrvalé kritice odborné 
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veřejnosti v posledních letech poučily. Zejména před volbami, kdy je největší poptávka 

médií po jakýchkoli informacích, které by mohly jen trochu nastínit výsledek, dodávají 

agentury takové typy výzkumů, které se volební výsledky skutečně snaží přiblížit. O 

čistokrevné volební prognózy, které mají výsledek předpovědět, se v podmínkách České 

republiky sice nikdo nepokouší, ale výzkumy volebních preferencí již postupně 

nahrazuje o něco více vypovídající volební model.  

Dalším poměrně ožehavým tématem je samotná kvalita předvolebních výzkumů. 

Je třeba si nejprve uvědomit, že výzkumné agentury fungují zejména jako soukromé a 

výdělečné subjekty. Zisk je tedy jejich primárním cílem. Můžeme si tak položit otázku, 

proč médiím bezplatně poskytují svoje produkty v pravidelných tiskových zprávách. 

Tyto výzkumy totiž fungují pro agentury jako vynikající marketing. Skrze ně se snaží 

dostat do médií, posílit svoji značku a přilákat tak k sobě zákazníky z privátního 

sektoru, na jejichž zakázkách později realizují svůj zisk. To s sebou však nese dva 

zjevné problémy. Za prvé, agentury nejsou přímo finančně zainteresovány na kvalitě 

výstupu předvolebních výzkumů a jde jim především o medializaci. Za druhé, o 

medializaci se snaží i agentury, které na poli předvolebních výzkumů nemají dostatečné 

know how nebo na to nemají dostatečné kapacity.  

Média, která v hektické předvolební situaci dychtí po datech všeho druhu, pak 

často nekriticky přebírají i výzkumy, jejichž kvalita je přinejmenším pochybná. Systém 

sbírání dat takovým způsobem, aby co nejlépe simuloval demografické složení 

obyvatelstva, je totiž tím nejpřísněji střeženým know how každé agentury. Přímo bouři 

na odborném poli tak vyvolávají například výzkumy provedené na základě dat 

sebraných na Internetu. Agentury vyrábějící tyto výzkumy se sice hájí tím, že pomocí 

převážení dat se přibližují realitě, ale pochyby nad relevancí výsledků těchto výzkumů 

zůstávají.  

Média by tak měla být obezřetná při výběru výzkumů, která jsou ochotna 

zveřejnit, a měla by klást důraz na bezchybnou interpretaci jednotlivých výzkumů.  

Ve své práci hodlám:  

1) Nadefinovat jednotlivé typy výzkumů a nejčastější chyby, které při jejich 

interpretaci mohou vzniknout.  

2) Pomocí metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu zmapovat úroveň 

interpretace výzkumů v období před předčasnými volbami od Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. A to na stránkách našich 
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nejčtenějších tištěných deníků. Tedy Mladé fronty DNES, Práva a 

Hospodářských novin.  

3) Porovnat předvolební výzkumy, které mají předpovídat výsledky voleb, se 

skutečnými výsledky.  

1 Teoretická část 

V teoretické části nastíním principy kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy 

a představím jednotlivé typy předvolebních výzkumů, ze kterých budu ve své práci 

vycházet. 

1.1 Kvalitativní analýza 

Metoda kvalitativní obsahové analýzy bude hlavní metodou, kterou budu ve své 

práci využívat. Hlavní náplní je totiž sledování kvality obsahu článků ve vybraných 

textech a odhalování interpretačních chyb týkajících se předvolebních výzkumů.  

„O kvalitativních metodách v zásadě platí:  

- Vycházejí z představy, že poznání se děje na základě interpretace a je vždy 

subjektivní povahy. 

- Výzkumník je nedílnou součástí výzkumu a je nezastupitelný. 

- Vykazují menší aplikovatelnost; změna výzkumníka znamená 

pravděpodobnou změnu výsledků. 

- Bývají též označovány jako konstruktivistické, interpretativní, reflexivní. 

- Používají spíše induktivní metodu.  

Jelikož jak kvalitativní, tak kvantitativní metody mají své výhody, často se 

využívá jejich kombinace. Kombinování metod bývá označováno jako triangulace. 

Triangulace kvantitativní a kvalitativní metodiky může být buď simultánní, nebo 

sekvenční. Simultánní triangulace znamená kombinaci kvalitativní a kvantitativní 

analýzy souběžně a nezávisle na sobě tím, že kvantitativní analýzou se většinou 

zpracovává větší vzorek a kvalitativní jeho část. Sekvenční triangulace znamená, že 

výsledky aplikace jedné z metod usměrňují aplikace následné druhé metody (Hendl, 

1999).“1 

Já jsem proto rozhodl právě pro sekvenční triangulaci. Nejdříve provedu 

kvalitativní analýzu článků z vybraných médií. Kromě individuálního výstupu ke 

                                                 
1 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, ISBN 978-80-7367-683-4. s. 19 a 20. 
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každému článku udělám pro potřeby následné aplikace kvantitativní analýzy 

standardizované hodnocení. Na základě předchozí definice velkých a lehkých chyb 

v interpretaci výzkumů a s individuálním přihlédnutím ke kontextu daného článku budu 

hodnotit články na stupnici – kvalitní (interpretačně bezchybný text) text, text s lehkou 

chybou a text s velkou chybou. Kromě individuálního hodnocení konkrétních článků 

poté budu moci vysledovat i základní trendy v chybovosti a v přístupu médií 

k problematice předvolebních výzkumů.   

1.2 Kvantitativní analýza 

Metody kvantitativní obsahové analýzy mi budou sloužit zejména jako doplněk 

analýzy kvalitativní. Podstata práce je v sledování kvality obsahu. Přesto bude zajímavá 

sumarizace výsledků kvalitativní analýzy. Zejména mi pak metody kvantitativní 

obsahové analýzy pomůžou odhalit, nakolik byla daná témata pro vybraná média 

atraktivní ve smyslu nastolování agendy.  

„Co se týče výzkumu tematické agendy médií, můžeme rozlišovat několik typů: a) 

výzkumy sledující postavení jednoho tématu v agendě médií, často z hlediska vývojové 

perspektivy; může jít například o výzkum mediálního pokrytí drogové problematiky a 

toho, kolik prostoru tomuto tématu média věnují v určitém časovém období a jak se 

jejich zájem proměňuje. Tyto výzkumy bývají často doplněny o analýzu, co média vede 

k zájmu o takováto témata a co stimuluje jejich zájem – často pod označením agenda 

building, případně o porovnání vývoje reálných indikátorů – různých statistik.“2 

V mém případě půjde o sledování nastolování tématu volebních výzkumů 

veřejného mínění v období, které je z tohoto hlediska nejatraktivnější. Tedy v období 

před volbami do Poslanecké sněmovny ČR. To jsou v podmínkách České republiky 

volby 1. řádu a výzkumy by tím pádem měly logicky poutat pozornost víc než kdy 

jindy. Součástí analýzy bude i sumarizace závěrů kvalitativní obsahové analýzy 

zejména ve vztahu ke správnosti informování o předvolebních výzkumech vybranými 

médii.  

1.3 Typy p ředvolebních výzkum ů veřejného mín ění 

Média každou chvíli zaplavují výzkumy veřejného mínění, které se zaměřují na 

politické strany. Veřejnost a často i žurnalisté však jejich interpretaci věnují poměrně 

                                                 
2 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, ISBN 978-80-7367-683-4. s. 102. 
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malou pozornost. Všeobecně panuje spíše přesvědčení, že výzkum vyjadřuje to, jak by 

dopadly volby, pokud by se konaly v daném čase. To však nemusí být ani zdaleka 

pravda a některé typy výzkumů se tento fakt zodpovědět ani nepokouší. 

V 90. letech byly v České republice metody především volebních sociologických 

výzkumů v začátcích.  Nepřehledná situace panovala v rozdílných metodách výzkumu i 

v rozkolísané terminologii. Odborně i uživatelsky byla takováto situace dlouhodobě 

neudržitelná. Důležitou roli hrálo v tomto směru zejména sdružení výzkumných agentur 

SIMAR.  

1.3.1 Sdružení SIMAR 

„SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a 

veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost 

zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. 

SIMAR formuluje české doporučené kvalitativní standardy závazné pro členské 

agentury SIMAR. 

SIMAR dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů 

výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR.“3 

Bylo jasné, že tento stav, kdy každá výzkumná agentura zabývající se volebními 

průzkumy používá vlastní terminologii, je nanejvýš matoucí a znevěrohodňuje celý obor 

výzkumu veřejného mínění. Právě sdružení SIMAR se tak rozhodlo situaci vyřešit.  

„Sdružení agentur pro výzkum trhu (SIMAR) proto iniciovalo v roce 2001 

dohodu tří českých producentů kontinuálních šetření preferencí, která stanovila 

jednotnou terminologii.“4 

Tyto agentury se dohodly na čtyřech základních typech preferencí, jejichž 

označení by mělo splňovat neměnná kritéria. Šlo konkrétně o agentury CVVM, STEM a 

TNS Factum. Jednalo se tak o významný krok vpřed ve zkvalitnění průzkumů veřejného 

mínění. Jejich správná interpretace byla totiž před touto dohodou prakticky nemožná. 

Přestože se některé zmíněné agentury dnes již jmenují jinak, nově vzniklé názvosloví se 

s drobnými obměnami ustálilo i mezi ostatními agenturami. 

                                                 
3 Sdružení SIMAR [online] [28-4-2014] Dostupné z: http://www.simar.cz/simar/o-simaru.html 
4 Lebeda, T., Krejčí, J., Leontiyeva, Y. 2004. Výzkumy volebních preferencí realizované v ČR, in 
KREJČÍ, Jindřich (ed.), Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 51-66. 
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1.3.2 Výzkumné agentury 

Na českém trhu působí mnoho renomovaných i méně známých agentur 

provádějících výzkumy veřejného mínění. Mnoho z nich se z již dříve nastíněných 

důvodů snaží o medializaci prostřednictvím výzkumů různých druhů preferencí 

politických stran. Právě výzkumy agentur, které se poltickým tématům věnují nejdéle, 

se i nejčastěji objevují na stránkách seriozních médií. Tyto agentury jsou zároveň členy 

sdružení SIMAR, a tudíž musí dodržovat jeho odborné standardy a procházet 

pravidelnými kontrolami. Mezi takové agentury patří: 

1.3.3 STEM 

Jednou z nejznámějších tváří v oblasti sociologie u nás je právě ředitel agentury 

STEM Jan Hartl. Sama agentura sama sebe definuje takto:  

„STEM byl založen počátkem roku 1990 jako první česká soukromá výzkumná 

společnost s vlastní tazatelskou sítí. Svůj první reprezentativní výzkum názorů obyvatel 

ČR provedl STEM v březnu roku 1990. Počátkem devadesátých let STEM pracoval 

především na mezinárodních akademických vědeckých projektech. V květnu 1993 

zahájil STEM vlastní projekt TRENDY, pravidelné měsíční šetření na rozsáhlých 

reprezentativních souborech obyvatel ČR starších 18 let. Projekt souvisle monitoruje 

dynamiku společenských změn v České republice.  

V roce 1994 se ze STEM vyčlenila sesterská akciová společnost STEM/MARK, 

která se zaměřuje na výzkum trhu, spotřebního chování a na výzkum médií.  

Za dvacet let své existence provedl STEM více než 700 rozsáhlých šetření, ve 

kterých se dotázal více než miliónu obyvatel České republiky.  

Výzkumné projekty STEM obsáhly velkou šíři témat i analytických postupů, od 

monograficky zaměřených studií po rozsáhlé výzkumné komplexy, od hloubkových 

menších kvalitativních výzkumů po velmi rozsáhlá šetření o více než dvaceti tisíci 

dotázaných. 

Mezi zákazníky STEM v minulosti patřily například přední světové university, 

(Cornell, Oxford, G.Washington), mezinárodní instituce (EU, Rada Evropy, IEWS, 

IYF), domácí instituce (Kancelář presidenta republiky, ministerstva - MPSV, MZV, MO, 

MH, MMR, MŠ, MZ), mediální organizace (ČT, ČRo, ČNTS, LN, MAFRA, Ringier, 
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Respekt), celá řada významných zahraničních a domácích firem, samosprávy měst a 

krajů.“ 5 

1.3.4 CVVM 

Centrum pro výzkum veřejného mínění by mělo být jednou z nejobjektivnějších 

institucí působících v oboru, jelikož jde o výzkumné oddělení Akademie věd České 

republiky. Vedoucím CVVM je v současnosti Martin Buchtík. Jako oddělení akademie 

věd CVVM není součástí sdružení SIMAR, ale u takto respektované instituce jsou 

vysoké profesní standardy normou.  Samo oddělení se na svých internetových stránkách 

prezentuje takto:  

„Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást 

Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného 

mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM) z 

Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Včlenění 

do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit pracoviště; jako součást 

akademického prostředí musí CVVM splňovat veškeré nároky a dosahovat tak té 

nejvyšší odborné úrovně. 

Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož 

rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na 

reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se vždy účastní minimálně 

1000 respondentů. Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, 

a do šetření jsou proto pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně 

společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat 

vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky 

dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného 

mínění v České republice ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně 

využívaným zejména odbornou veřejností, studenty nebo žurnalisty. Kromě pravidelných 

šetření projektu Naše společnost provádí CVVM speciální výzkumy pro další oddělení 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad institucí státní správy 

či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních. CVVM se také podílí na 

mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění Central European 

                                                 
5 Agentura Stem [online] [cit-22-4-2014] Dostupné z: http://www.stem.cz/staticpages/ofirme-stem-se-
predstavuje  
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Opinion Research Group (CEORG) a v letech 2001 - 2004 participovalo na výzkumném 

projektu Evropské komise – Eurobarometer. 

CVVM pravidelně prezentuje svou práci formou tiskových informací (přibližně 

15 měsíčně) a několikrát ročně pořádá tiskové konference k aktuálním tématům. 

Součástí popularizační činnosti je i pravidelné vystupování v médiích. Široké veřejnosti 

je k dispozici archiv obsahující tiskové zprávy od roku 1990. V rámci jednoho z projektů 

byl zpracován také archiv závěrečných zpráv z výzkumů Ústavu pro výzkum veřejného 

mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do roku 1999. Kopie jsou 

veřejně zpřístupněny v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., knihovně 

Akademie věd a v Národní knihovně. Datové soubory s výsledky výzkumů jsou 

předávány do Sociologického datového archivu, který je dále poskytuje k vědeckým a 

studijním účelům.“6 

1.3.5 ppm factum 

Velmi respektované jsou i volební výzkumy společnosti ppm factum, která se na 

internetu prezentuje takto:  

„Jméno ppm factum research navazuje na tradici ze začátku 90. let, kdy vznikl 

zcela původní název agentury Factum. Ten vyjadřuje naši snahu po vyhledávání a 

nalézání faktů, relevantních informací, které mohou (jak by řekli matematici) zmenšit 

míru neurčitosti a pomoci vybrat správné manažerské rozhodnutí. V záplavě informací, 

které nás obklopují, je proces identifikace těch pravých faktů, nezkreslených a 

spolehlivých informací, úkolem pro odborníky. 

Jsme členem asociací, které dbají o dodržování nejpřísnějších standardů kvality 

a etiky výzkumné práce. Pro zabezpečení maximální kvality služeb jsme přijali principy 

dalších organizací, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a podporujeme jejich 

činnost.“7 

1.3.6 TNS Aisa 

Tato agentura se v posledním předvolebním období zviditelnila především 

exkluzivními předvolebními výzkumy pro Českou televizi. Sama sebe charakterizuje 

takto:  

                                                 
6 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) [online] [cit-18-4-2014] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/o-nas/kdo-jsme  
7 ppm factum [online] [cit -23-4-2014] Dostupné z: http://www.factum.cz/o-nas.html  
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„TNS AISA je přední společnost na trhu marketingových výzkumů a informací v 

České republice s více než dvacetiletou tradicí. Poskytuje klientům poradenství ohledně 

specifických strategií růstu týkajících se vstupu na nový trh, inovace, přechodu k jiné 

značce a stakeholder managementu, založeném na mnohaleté expertíze a špičkových 

řešeních. Dlouhodobé zkušenosti v oboru a důkladná znalost českého spotřebitele 

garantují použití správného designu výzkumu, metodiky, dotazníku, analýz i interpretace 

výsledků.“ 8 

1.3.7 Median 

Pro úplnost sem patří, mezi mediálně často citované průzkumy, zařadit i 

agenturu Median, která realizuje mnoho politicky zaměřených průzkumů a je členem 

sdružení SIMAR.  

1.3.8 Systém dotazování 

Každá agentura má trochu jiný styl šetření a dotazování. Ale v zásadě se 

preference zjišťují na dvou po sobě jdoucích otázkách. (Aktuální dotazování CVVM při 

výzkumu volebních preferencí – viz tiskové zprávy)  

1) „P ředstavte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel 

byste volit?“ 

2) „Pokud byste k volbám šel, jakou stranu byste volil?“ 9 

Občas se objevuje i třetí doplňující otázka: 

3) „I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana 

sympatičtější?“ 

Tato otázka měla být používána kvůli zjišťování tzv. stranických sympatií. Ty se 

však jako produkt agentur příliš neuchytily a dnes se tak využívá spíše systém 

s pouhými dvěma otázkami.  

Na finální výsledky výzkumu má vliv ještě mnoho dalších faktorů. Tím 

nejdůležitějším je samotný vzorek vybraných respondentů. To je však součástí know 

how samotné výzkumné agentury. Dále je třeba brát v úvahu, zda se jedná o kontinuální 

šetření. Zda jsou respondenti tázáni omnibusovou metodou nebo zda jde o exkluzivní či 

ad hoc výzkum. Jakým způsobem jsou tazatelé osloveni atd. Tyto výzkumné postupy 

jsou však již spíše věcí odborné debaty a nastavení i kontroly standardů sdružením 

                                                 
8 TNS Aisa [online] [cit-28-4-2014] Dostupné z: http://www.tns-aisa.cz/who-we-are  
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SIMAR i samotnými výzkumnými agenturami. Těžko může někdo chtít po médiích, 

aby zabíhala při přebírání výzkumů do takovýchto detailů (jiná je situace v případě, že 

výzkumy vznikají přímo na objednávku médií, např. u České televize). Lze snad jen 

doporučit prezentování výzkumů pouze důvěryhodných agentur, které mají s tímto 

typem výzkumů dlouhodobé zkušenosti.  

Je třeba dodat, že dohoda agentur iniciovaná sdružením SIMAR má svá bílá 

místa. Například hned na první otázku, zda by se lidé účastnili voleb, se většinou 

odpovídá pomocí škál. Většinou si tak respondent může vybrat mezi odpověďmi 

rozhodně ne, spíše ne, nevím, spíše ano a určitě ano (v úvahu připadají samozřejmě i 

jiné škály). V tu chvíli ale samozřejmě nastává problém, které respondenty označit za 

nevoliče. Tedy za lidi, kteří k volbám nepůjdou. Metodiky agentur se v tomto bodě 

mohou značně lišit, na což odborná veřejnost již mnohokrát upozorňovala. Některé za 

nevoliče, které nepočítají do volebního modelu, považují například ty, kteří na první 

dotaz odpověděli, že k volbám rozhodně i spíše nepůjdou nebo že nevědí. Některé 

agentury zase za nevoliče označují například jen ty, kteří uvedou, že se voleb rozhodně 

nezúčastní. Pak ale nastává otázka jak naložit s respondenty, kteří se rozhodnou pro 

mírnější variantu spíše nebo s těmi, kteří uvedou, že nevědí. Tady by asi přicházelo na 

řadu jakési kvótní vážení, které by vycházelo z předchozích zkušeností s výzkumy 

porovnanými s volební realitou. I to je však velmi problematické a většina agentur se 

tomuto postupu spíše vyhýbá. Ani dohoda agentur zaštítěná SIMARem, tak totální 

transparentnost do postupů agentur nevnáší. Tady je tak třeba se nejspíš spolehnout na 

know how jednotlivých společností. Ostatně vždy lze porovnat volební modely 

jednotlivých agentur se skutečnými výsledky voleb a utvořit si vlastní názor na to, čí 

postupy nejlépe odrážejí volební realitu v českém prostředí.  

1.3.9 Volební ú čast 

Počítání volební účasti není dohodou agentur striktně ošetřeno, ale většina 

agentur počítá tento ukazatel jako součet respondentů, kteří odpověděli na otázku, zda 

by se zúčastnili voleb, určitě ano a spíše ano.  

                                                                                                                                               
9 KUNŠTÁT, Daniel. Tisková zpráva CVVM z 24. 9. 2013: Stranické preference a volební model v září 
2013.[online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/tiskove-zpravy-politicke/  
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1.3.10 Volební (stranické) preference 

„Podíl osob, které preferují určitou politickou stranu, ze souboru všech 

oprávněných voličů. Součet 100% budou u tohoto údaje tvořit příznivci jednotlivých 

politických stran, lidé, kteří hodlají volit, ale v době realizace výzkumu nevěděli, na 

kterou stranu se přiklonit, a lidé, kteří volit nechtějí.“ 10 

Jedná se o nejhrubější typ volebního výzkumů, který jednoduše přebírá odpovědi 

respondentů. Jelikož jsou do něj zahrnuti i ti, kteří se voleb rozhodně účastnit nehodlají, 

vyjadřuje tento výzkum de facto preference stran v celkové populaci, která má voličské 

právo. Procentuální zisky jednotlivých stran tak budou v tomto výzkumu jednoznačně 

nejnižší ze všech ostatních typů výzkumů.  

Údaje o volebních preferencích výzkumné agentury při každém výzkumu nutně 

mají a zveřejňují je dokonce na bázi pravidelných šetření. Spíše se však pro ně zavedl 

pojem stranické preference, pod kterými je zveřejňuje například i agentura CVVM. 

Je třeba ovšem ještě jednou zdůraznit, že se ani zdaleka nejedná o výzkum, který 

by se měl jakkoli přiblížit skutečným výsledkům případných voleb v daném čase. 

Taková interpretace by byla hrubě zavádějící. 

 „Stranické preference představují aktuální rozložení sympatií k politickým 

stranám v celé společnosti a nelze je zaměňovat s předpovědí reálného volebního 

chování, resp. volební prognózou. Při interpretaci stranických preferencí je nutno brát 

zřetel na to, že do souboru je zahrnuta i více než třetina populace, která k žádné straně 

neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb.“ 11 

Jak je vidět, tak například CVVM, výslovně upozorňuje na mylnou záměnu s 

volební prognózou. Jakoukoli interpretaci volebních preferencí jako předpověď voleb 

lze tedy považovat za hrubou novinářskou chybu. Zvláště když jsou tyto preference v 

drtivé většině případů zveřejňovány přímo s volebním modelem. 

1.3.11 Voličské preference 

„Podíl osob, které preferují určitou politickou stranu, ze souboru dotázaných, 

kteří svou volební účast při výzkumu nevyloučili. Součet 100% budou u tohoto údaje 

tvořit příznivci jednotlivých politických stran a lidé, kteří hodlají volit, ale v době 

                                                 
10 Tisková zpráva 9 sdružení SIMAR 2001: Preference srozumitelnější a věrohodnější. Praha: SIMAR. 
11 KUNŠTÁT, Daniel. Tisková zpráva CVVM z 24. 9. 2013: Stranické preference a volební model v září 
2013.[online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/tiskove-zpravy-politicke/ 
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realizace výzkumu nevěděli, na kterou stranu se přiklonit. Lidé, kteří svoji účast ve 

volbách vyloučili, budou z výpočtu vyloučeni.“12 

Jedná se de facto o výše uvedené volební preference očištěné o lidi, kteří uvedli, 

že se voleb nehodlají účastnit. Tyto voličské preference uvádí agentury velmi zřídka, i 

když by stačilo od volebních či stranických preferencí odečíst nevoliče.   

Procentuální zisky jednotlivých stran jsou větší než zisky u volebních preferencí, 

protože odpadají nevoliči. Ani tak však rozhodně nelze zaměňovat voličské preference 

s volebním modelem či dokonce volební prognózou. Voličské preference mají spíše 

napovědět, jak si strany stojí u lidí, kteří se chtějí voleb zúčastnit a zároveň ukázat, jak 

velká je masa lidí, kteří ještě rozhodnutí nejsou, ale účast ve volbách zvažují nebo jsou 

si ji jisti.  

  

1.3.12 Stranické sympatie  

„Podíl osob, které buď preferují určitou politickou stranu, nebo jí v případě 

pochybnosti vyjadřují alespoň sympatie. Součet 100% tvoří sympatizanti jednotlivých 

politických stran, lidé, kteří se nedovedou rozhodnout, se kterou stranou sympatizují, a 

lidé, kteří se žádnou stranou nesympatizují.“13 

S výzkumem stranických sympatií se v českém prostředí prakticky nesetkáváme. 

Výzkumné agentury i média tento údaj nevyhodnotily jako dostatečně atraktivní, a tudíž 

k jeho výzkumu dochází jen sporadicky. Jedním z důvodů je i to, že pro výzkum 

stranických sympatií je nutná třetí otázka v systému dotazování (I když zatím nevíte, 

jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější?), kterou výzkumné 

agentury již tazatelům většinou nepokládají.  

Lze ale vysledovat určité spojení volebních preferencí a stranických sympatií u 

agentury STEM. Její druhá dotazovací otázka totiž zní: „Pokud byste (přesto) šel(šla) 

volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR?"14 STEM se tak snaží minimalizovat soubor dotázaných, kteří žádnou stranu jako 

preferovanou neuvedou. I když také stranické sympatie jako výzkum nezveřejňují, ale je 

                                                 
12 Tisková zpráva 9 sdružení SIMAR 2001: Preference srozumitelnější a věrohodnější. Praha: SIMAR 
SIMAR 2001. 
13 Tisková zpráva 9 sdružení SIMAR 2001: Preference srozumitelnější a věrohodnější. Praha: SIMAR. 
14 Tisková zpráva agentury STEM z 16. 9 2013: STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN ZÁŘÍ 
2013. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://www.stem.cz/show/3 
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otázkou, jestli se ve výzkumu STEMu o volebních (stranických) preferencích nepromítá 

i přístup z šetření stranických sympatií.  

Přesto by bylo velmi krátkozraké odsuzovat výzkum stranických sympatií jako 

zbytečný či nepotřebný produkt. Doplňující otázkou se výzkumníci snaží co nejvíce 

snížit počet lidí s neurčitou odpovědí a ukázat, jaká je nejširší možná náklonnost 

k jednotlivým stranám v celkové populaci.  

Tato data jsou tak velmi cenná zejména pro samotné politické strany a provádí 

se tak na komerční bázi právě pro ně. Navíc sympatie k jednotlivým stranám ukazují, na 

jakou stranu by se s největší pravděpodobností přiklonili nerozhodnutí voliči, pokud by 

se nakonec rozhodli k volbám skutečně jít. Takovéto údaje jsou nezbytné, pokud by se 

nějaká výzkumná agentura rozhodla provést čistokrevnou volební prognózu. Jelikož 

prognózy v pravém smyslu se minimálně v tiskových zprávách určeným pro média 

neobjevují (výjimka v případě agentury Médea Research, která svůj výzkum označuje 

jako prognózu – v odborné obci nad touto prognózou ovšem panují pochyby), ztrácí na 

tak na důležitosti i výzkum stranických sympatií.  

1.3.13 Volební prognóza  

„Odhad skutečného výsledku voleb. Součet 100% budou u tohoto údaje tvořit 

předpokládaní skuteční voliči jednotlivých stran.“15 

Jak je vidět z velmi stručné jednořádkové definice výše, nechává dohoda agentur 

pod záštitou sdružení SIMAR poměrně velkou volnost, jak volební prognózu provést. 

V podstatě by měla agentura kalkulovat s tím, jak by mohly volby skutečně dopadnout. 

Po takovýchto jednoznačných výsledcích je také v médiích logicky největší zájem. 

Titulek o tom, jak by dopadly volby, pokud by se konaly dnes, je přeci jen poněkud 

chytlavější, než obtížně uchopitelné sociologické údaje z rozdílných výzkumů.  

Jednoznačné je, že ve volební prognóze budou procentuální zisky stran největší. 

Jejich součet totiž bude tvořit celých 100 %. Stejně jako při opravdových volbách již ve 

výzkumu nefigurují žádní nerozhodnutí ani nevoliči.  

Problémem je, jak se ve skutečnosti dojde k vlastním výsledkům. Zejména 

v západních zemích se za prognózu voleb považuje výzkum, jehož výsledky jsou 

posléze konfrontovány s dlouhodobým know how výzkumné agentury, a je 

namodelován podle různých vah a koeficientů.  

                                                 
15 Tisková zpráva 9 sdružení SIMAR 2001: Preference srozumitelnější a věrohodnější. Praha: SIMAR. 
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Lze například porovnáním výzkumů a skutečné účasti odhadovat, kolik 

nerozhodnutých voličů k volbám přijde. Na základě výzkumu stranických sympatií lze 

odhadovat, ke komu se nerozhodnutí přikloní. V úvahu je třeba brát i dynamiku vývoje 

stranických preferencí v závislosti na časové řadě atd. Například zejména v 90. letech se 

mnoho voličů stydělo přiznat, že volí komunistickou stranu. Ta tak ve výzkumech 

veřejného mínění získávala dlouhodobě nižší podporu, než byly její skutečné volební 

výsledky. Právě takováto anomálie je učebnicovým jevem, který by se dal zohlednit 

jakýmsi plusovým koeficientem tak, aby výsledky co nejvíce odpovídaly realitě.  

K podobnému sociologickému modelování voličských návyků však v našich 

podmínkách žádná agentura nepřistoupila (krom deklarované volební prognózy 

agentury Médea Research). Výsledky volebních prognóz jsou spíše výsledkem 

jednoduchého matematického očištění stranických preferencí od nevoličů a 

nerozhodnutých. Odborná veřejnost na tento fakt v negativním světle mnohokrát 

upozorňovala a výsledkem bylo v roce 2006 ustálení termínu volební model.  

„P řes nutnost jednoznačného rozlišení mezi předvolební názorovou situací 

(zjednodušeně řečeno „preferencemi“) a volebním chováním jsou snahy o předpověď 

volebních výzkumů na základě předvolebních výzkumů legitimní a mnohdy také velmi 

úspěšné. Předpokládají však existenci určitého modelu voličského chování, který nelze 

vybudovat pouze na základě poznatků z předvolebních průzkumů samotných. Důležitá je 

totiž především korespondence výsledků předvolebních průzkumů a výsledků voleb 

v několikerých volbách v příslušném státě. Vzhledem k historickým okolnostem ovšem 

takové údaje v podmínkách České republiky zatím chybí.“16  

(Text psán v roce 1998 – poznámka o nedostatku údajů tak každými volbami 

ztrácí na platnosti, a volební prognózy se přesto nevyskytují)  

1.3.14 Volební model 

Volební model je z hlediska definice dohody výzkumných agentur pod záštitou 

sdružení SIMAR volební prognózou (definice viz výše). Termín je využíván proto, aby 

se dalo jasně najevo, že nejde o předpověď výsledků voleb, jak by slovo prognóza 

mohla naznačovat, ale o výsledek matematického očištění výsledků stranických 

preferencí. Například CVVM v tiskových zprávách volební model komentuje takto:  

                                                 
16 ŠUBRT, Jiří a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění – teorie a výzkum. Vyd. 1. Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 186 
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„Volební model vychází z aktuálních stranických preferencí a naznačuje reálné 

rozvržení voličských hlasů v době sběru dat, nejedná se tedy o prognózu výsledku voleb 

v říjnu 2013. Do souboru (N=532) jsou zařazeni pouze ti dotázaní, kteří deklarovali 

volbu nějaké strany a zároveň uvedli, že by se voleb zúčastnili (tj. v dotazu na volební 

účast zvolili varianty „rozhodne ano“ a „spíše ano“). Volební model tedy nezahrnuje 

respondenty, kteří se voleb nechtějí zúčastnit nebo nevědí, zda se jich zúčastní (varianty 

„spíše ne“, „rozhodne ne“ a „neví“).“17 

Lze jen pozitivně hodnotit fakt, že došlo k oddělení termínů volební model a 

volební prognóza, i když dle litery dohody agentur spadá volební model pod volební 

prognózu. Ještě pozitivnější je pak fakt, že výzkumné agentury pochopily, že média 

poptávají hlavně produkty, které modelují výsledky voleb. Dřívější praxe primárního 

zveřejňování spíše stranických preferencí vedla k hrubým mediálním dezinterpretacím, 

které poškozovaly zejména menší strany na hranici volitelnosti.  

Již méně pozitivně můžeme hodnotit to, kam až v interpretaci volebních modelů 

agentury zacházejí. Některé kromě samotných procentuálních výsledků ve volebním 

modelu zveřejňují i přepočet na poslanecké mandáty. Tyto agentury velmi správně 

pochopily, že pro média je tento výstup úplně nejzajímavější. Kromě samotných procent 

totiž umožňuje i počítat složení možných povolebních koalic.  

Z politologického hlediska jde však o praktiku velmi pochybnou. Samotné hlasy, 

které strany získaly, se totiž přepočítávají poměrně složitou metodou, která využívá tzv. 

D’Hondtova dělitele. Mandáty získají jen strany, které celostátně překročí 5 % 

odevzdaných hlasů, ale samotné přepočítávání pak probíhá v každém kraji zvlášť. To 

vede k velmi specifickému přepočtu na mandáty zejména v menších krajích, kde menší 

strany i přes vysoký zisk nemusí získat ani jeden mandát. Zmínit lze v této souvislosti 

například Stranu zelených a volby v roce 2006. Vzhledem k počtu respondentů 

prakticky všech výzkumů, rozhodně není v silách výzkumných agentur tato specifika 

krajských přepočtů zcela obsáhnout.  

Toto přepočítávání pak ztrácí smysl zcela, pohybuje-li se nějaká strana na 

hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny (5 %). U těchto stran se vzhledem ke 

vzorku pracuje se statistickou odchylkou okolo 2 %. Žádná agentura tedy nemůže 

s přijatelnou mírou jistoty odhadnout, zda se taková strana do sněmovny skutečně 

                                                 
17 KUNŠTÁT, Daniel. Tisková zpráva CVVM z 24. 9. 2013: Stranické preference a volební model v září 
2013.[online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/tiskove-zpravy-politicke/  
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dostane. To všechno staví přepočty na mandáty mimo rámec seriozních sociologických 

výzkumů.  

„Zatímco sledování preferencí, které – jak již bylo uvedeno – jsou jevem 

z oblasti mínění, probíhá v zásadě nezávisle na legislativním stavu v dané společnosti, 

metodika odhadování výsledků voleb na základě předvolebních průzkumů preferencí 

musí respektovat právní model příslušných voleb. V podmínkách České republiky to 

například znamená respektovat skutečnost, že při volbách do Poslanecké sněmovny o 

postupu strany do druhého skrutinia rozhoduje procento všech platných hlasů ve státě, 

ale o rozdělení mandátů poměr volební účasti v jednotlivých volebních krajích. 

Zjednodušeně je možno říci, že zatímco pro posouzení šancí stran „dostat se“ do 

Poslanecké sněmovny by stačil průzkum reprezentující zúčastněné voliče, a to 

celostátně, pro předpověď rozložení mandátů jsou potřebné reprezentativní údaje za 

soubory voličů v každém z volebních krajů.“ 18  

1.3.15 Volební potenciál 

„Aktuální volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by strana mohla v 

současnosti hypoteticky získat, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří její volbu 

reálně zvažují a nevylučují účast u voleb. Součet volebních potenciálů stran je více než 

100 %. Respondent, který se rozhoduje (například) mezi dvěma stranami a vážně 

zvažuje jejich volbu, je jejich potenciální volič a vstupuje tak do volebního potenciálu 

obou stran. Volební potenciál je nutno chápat pro každou stranu odděleně.“ 19 

Pro úplnost je třeba ještě dodat termín volební potenciál. Tento typ 

předvolebního výzkumu vznikl zejména kvůli modelu předvolebních debat České 

televize. Ta musí plnit roli televize veřejné služby a snažit se zajistit co největší 

pluralitu názorů. Na druhé straně se potýkala s technickými možnostmi debat ve chvíli, 

kdy do studia mohla pozvat jen omezený počet řečníků. Původním klíčem pro pozvání 

zástupců politických stran do televizní debaty byly výsledky volebního modelu. Česká 

televize se však setkávala s poměrně oprávněnou kritikou, že zejména u malých stran 

nejsou tyto výsledky zcela relevantní.  

Kritika byla ještě silnější, když se výsledky dvou agentur, které výzkumy 

zajišťovaly, poměrně ostře lišily. Česká televize proto jako klíč začala používat 

                                                 
18 ŠUBRT, Jiří a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění – teorie a výzkum. Vyd. 1. Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 186 
19 Česká televize [online] [cit 22-4-2014] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/244344-
volebni-potencial-podle-agentur-lepe-zohlednuje-tzv-preletave-volice/  
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výzkum, kterému se říká volební potenciál. Jsou do něj započítávány hlasy i všech 

respondentů, kteří chtějí jít k volbám. Pokud však uvažují mezi volbou více stran, mají 

možnost jich uvést víc. Ukazatel tak má zobrazovat maximální možný výsledek dané 

strany ve volbách.  

1.4 Taktická volba 
Taktická volba je fenomén, kdy se voliči rozhodují podle odhadů výsledku 

voleb. Neuvažují jen jednodimenzionálně a nehodí hlas bezmyšlenkovitě jen svému 

favoritovi.  Naopak uvažují o situaci, která nastane po volbách. Jsou pak ochotni 

podpořit menší stranu (na úkor svého favorita), která by se nemusela dostat do 

parlamentu, aby s ní utvořil jejich favorit povolební koalici. Nebo naopak rezignují na 

volbu svého favorita, protože má mizivou šanci se do parlamentu dostat. Preferují pak 

volbu tzv. second best. Vyberou si stranu, která v parlamentu bude, a tudíž jejich hlas 

reálně ovlivní povolební situaci.  

Jak je vidět, fenomén taktické volby se vztahuje především k volební klauzuli (v 

ČR 5 % pro vstup do poslanecké sněmovny) a malým stranám. Velmi důležitá je proto 

spolehlivost volebních průzkumů i jejich mediální interpretace. Právě tímto tématem se 

zabýval předvolební rozhovor v Mladé frontě DNES (dále jen MF DNES) s Janem 

Herzmannem, šéfem agentury ppm factum.   

„Zažil jste někdy, že by na vás nějaká strana tlačila, aby měla v průzkumu přes 

pět procent nutných pro vstup do Sněmovny? 

Opakovaně jsem se setkal s tím, že mi funkcionáři některých stran říkali, jak to 

nutně potřebují, skoro plakali. Stalo se mi to třeba se Stranou zelených, nebo když jsem 

mluvil s lidmi, co zakládali TOP 09. Tvrdili mi, jak by nutně potřebovali, aby v prvních 

průzkumech získali těch pět procent. Ale nikdy jsem to nevnímal tak, že si říkají o to, 

abych to zařídil. Natož, že by se to dalo koupit. Ale té TOP 09 se to hned stalo u více 

agentur najednou, měli rychlý nástup třeba ve srovnání se Stranou zelených. 

Jak přesně lze průzkum ovlivnit položením otázky? 

Existuje základní dělení. Máte otázky otevřené, kde se nenabízejí možnosti 

odpovědí. Z nich lépe vycházejí zavedené strany. Pak máte otázky uzavřené, tedy s 

možností přečíst si seznam nabízených odpovědí. Tam výsledky zpravidla vycházejí lépe 

pro malé strany. Například v internetovém výzkumu, kde klikáte na možnosti, se proto 

daří novým stranám. 

Mohou předvolební průzkumy ovlivnit výsledky voleb? 
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Je to dvousečné. Ukazuje se, že není dobře, když jedna ze stran jasně vede o 

hodně procent. Její příznivci pak zleniví. Mají pocit, že je vyhráno a nepřijdou volit. 

Nejzajímavější moment je, když se ukáže, že nějaká nová strana má šanci přesáhnout 

pětiprocentní hranici. V 70. letech se v Německu objevil zase jiný efekt – takzvaná 

taktická volba. V průzkumech tehdy vycházelo, že liberální demokraté z FDP budou mít 

méně než pět procent. Část příznivců CDU/CSU tehdy schválně volila FDP, aby 

zajistila, že se dostane do parlamentu a dojde k vytvoření středopravicové koalice. 

Samozřejmě, čím vyspělejší a zkušenější elektorát, tím je větší pravděpodobnost, že se 

něco takového stane.“20 

1.5 Nejčastější mediální chyby ve výzkumech ve řejného mín ění 

Interpretovat výzkum veřejného mínění a vyznat se v jednotlivých typech těchto 

šetření je poměrně obtížné. Není proto divu, že se v médiích v hojném počtu objevovaly 

velmi závažné chyby. Ty pramenily z nízkého povědomí o sociologických postupech, 

neustálené terminologie i formy, jakou výzkumy agentury předkládaly médiím. Dnes je 

však situace o mnoho lepší. 

Agentury se snaží předkládat médiím především výstupy, se kterými se dá velmi 

dobře mediálně pracovat, zejména volební model. Tiskové zprávy agentur již navíc 

obsahují interpretaci výzkumu tak, aby byl pro redaktory co nejlépe uchopitelný a 

nedocházelo k chybám.  

Například agentura ppm factum již zveřejňuje volební výzkumy přímo ve formě 

strukturovaných článků s přiloženými grafy. Agentura STEM zase zveřejňuje tabulku 

s tzv. Základními zjištěními, kde shrnuje to nejpodstatnější, co výzkum podle jejich 

názoru říká. Prostor pro chybovost je tedy jen velmi malý.  

„Rizika výzkumu veřejného mínění spočívají v několika oblastech. Především to 

je oblast samotného výzkumu a dále jeho prezentace. Pokud jde o samotný výzkum, jeho 

přesnost a vypovídací schopnost je závislá na: 

- kreativitě a odborné erudovanosti realizátorů výzkumu; 

- optimální velikosti reprezentativitě výběrového souboru dotázaných;  

- kvalitní tazatelské síti a kvalitě operátorů při telefonickém dotazování; 

- na kvalitě nástroje (srozumitelné, nesugestivní a jednoznačné otázky a jejich 

optimální počet – délka výzkumného rozhovoru max. 30 minut); 

- na profesionálním matematicko-statistickém zpracování a interpretaci dat; 

                                                 
20 DOLEJŠÍ, Václav: Dá se věřit volebním průzkumům? Mladá fronta DNES, 14. 9. 2013, s. 7 
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Významnou rizikovou oblastí je způsob a prezentace zjištěných údajů. Jde o to, 

jakým způsobem jsou interpretovány (dezinterpretovány). Medializace chybně 

(neobjektivně) interpretovaných výsledků výzkumu ovlivňuje veřejnost a vytváří 

zkreslený pohled na danou problematiku. Například se v tisku objeví zpráva, která 

oznamuje, že v předvolebním výzkumu některá politická strana výrazně ztrácí své 

potenciální voliče – vychází při tom z kontinuálně sledovaného období, kdy v lednu to 

bylo 37 %, v únoru 36 % a v březnu 34 %. Pokud vezmeme v úvahu interval 

spolehlivosti, který je 5 %, pak je interpretace chybná a zavádějící.  

Dalším rizikem v oblasti výzkumu veřejného mínění jsou účelově vykonstruované 

výzkumy.“21  

1.5.1 Hrubé chyby 

Za hrubé chyby lze považovat zejména záměny jednotlivých druhů výzkumů, 

např. vyloženě zavádějící interpretace, informování o něčem, co z výzkumů nevyplývá, 

porovnávání mezi výzkumy s jinou metodikou, tendenční informování a neuvedení 

výzkumné agentury, která výzkum provedla atd.  

1.5.2 Malé chyby 

Za menší chyby lze považovat to, že výzkum je interpretován jako realita. 

Nepočítá se statistickou odchylkou (zejména u stran kolem hranice volitelnosti). 

Modeluje povolební situace na základě velmi pochybného přepočtu na mandáty (i když 

to je do jisté míry chyba agentur) atd.  

2 Praktická část 

Postupy kvalitativní analýzy budu monitorovat na vybraná média a odhalím 

chyby v mediální interpretaci předvolebních výzkumů veřejného mínění. Na základě 

těchto zjištění chci potom chybovost shrnout v kvantitativní analýze. Na závěr hodlám 

výzkumy nejrelevantnějších agentur porovnat se skutečnými výsledky. Toto srovnání 

poskytne obraz o tom, do jaké míry poskytují předvolební výzkumy spolehlivý odhad. 

Mnoho voličů totiž upravuje své hlasování taktickému uvažování. Taktické hlasování se 

však může zcela minout účinkem, pokud se předvolební výzkumy významně odchýlí od 

volební reality.  

                                                 
21 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace veřejného mínění. Vyd. 1. 
Praha: Grada Publishing, 2011, s. 144. 
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2.1 Vzorek analyzovaných médií  

Rozhodl jsem se analyzovat předvolební výzkumy prezentované v článcích 

tištěných deníků Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny. Jedná se o naše 

nejčtenější tištěné deníky, které jsou zároveň považovány za seriózní a ne bulvární 

média. Debatě na téma serióznosti těch či oněch médií se v této práci vyhnu 

konstatováním, že já osobně vidím tato média jako seriózní. V médiích, která se samy 

často označují jako seriózní by se proto dal také očekávat seriózní přístup k výzkumům 

veřejného mínění. 

Výhodou je, že každé z těchto médií má rozdílnou redakci a rozdílného 

vydavatele, tudíž lze předpokládat odlišný redakční přístup i k výzkumům veřejného 

mínění a porovnání těchto médií by tak v tomto smyslu mohlo být zajímavé.  

2.2 Sledované období 

Jako období, které budu sledovat, jsem si vybral období od 1. září 2013 až do 21. 

října 2013. Volby samotné se totiž uskutečnily v pátek 25. října a v sobotu 26. října. 

Podle litery zákona o volbách do Parlamentu České republiky byl totiž 21. říjen 

poslední den, kdy mohly být předvolební výzkumy zveřejněny.  

„V období počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České 

republiky a končící ukončením hlasování je zakázáno zveřejňování předvolebních a 

volebních průzkumů. Zákaz zveřejňování těchto průzkumů se vztahuje jak na fyzické 

osoby, tak na právnické osoby provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo 

vydávající tisk.“22 

Sledované období jsem zvolil proto, že čím více se blížily volby do poslanecké 

sněmovny, tím se zvyšovala četnost průzkumů v médiích i jejich důležitost ve vztahu 

k možnému ovlivnění volebního rozhodování potenciálních voličů. Případná chyba 

v interpretaci volebních výzkumů by tak měla zjevně mnohem větší dopad než v době, 

kdy se žádné volby nekonají.  

                                                 
22 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky § 16, odst. 3 
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2.3 Kvalitativní analýza interpretace p ředvolebních výzkum ů 

v deníku Právo 

2.3.1 Článek 1 - No ční můra: 10 stran ve Sn ěmovn ě - 16. 9. 

Prvním zářijovým článkem práva, který reaguje na předvolební průzkumy, je 

článek z 16. 9. „Noční můra: 10 stran ve Sněmovně“. Bohužel již tento text trpí 

mnoha zásadními nedostatky. Předně křiklavý titulek staví na dosti vratkých základech. 

Text správně naznačuje, že velký počet malých stran by mohl znamenat problémy pro 

sestavení funkční vlády. Problém je však především v tom, jak autor Jan Rovenský 

došel k onomu šokujícímu počtu deseti stran. Prakticky jediná pasáž, která odkazuje 

k nějakému relevantnímu předvolebnímu průzkumu je:  

„Poslední volební model agentury TNS Aisa, která teď bude zjišťovat preference 

České televizi, ukázal, že by ANO získalo sedm procent, 5,5 procenta by dostali Úsvit a 

zemanovci. Pět procent by získali zelení a 4,5 procenta lidovci (těm například červnový 

průzkum ppm factum přisoudil 5,5 procenta).“23 

Na úvod je dobré zmínit, že v článku vychází z volebního modelu, což je 

v pořádku. I když sama výzkumná agentura TNS Aisa na svých stránkách 

k provedeným volebním modelům dodává: „Výsledky výzkumu je třeba vztahovat  

k termínu sběru dat, jedná se o zachycení voličských nálad, pokud „by se volby 

konaly příští týden“. Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledku voleb. 

Zároveň platí, že je výsledky potřeba doprovázet informací o konkrétních otázkách a 

vzorku, na kterém byl výzkum proveden.“ 24 

Reálně však ve zmiňovaném volebním modelu společnosti Aisa kolem klíčové 

5% hranice a výše figuruje jen stran 9. Do sněmovny by se podle citovaného výzkumu 

dostalo jen stran 8 a KDU-ČSL by zůstala těsně pod hranicí. Vzhledem k zmiňované 

statistické odchylce však nebylo chybou počítat i s touto stranou.  

Přesto si autor neodpustil poznámku o červnovém výzkumu agentury ppm 

factum, kde se strana pohybuje na 5% hranicí. Jakoby chtěl za každou cenu 

dokumentovat, že do parlamentu se stran dostane opravdu hodně. To s přihlédnutím ke 

statistické odchylce není vůbec třeba. A pak je v textu z 16. 9. údaj z červnového 

výzkumu zcela jiné agentury naprosto nepatřičný.  

                                                 
23 Rovenský, Jan: Noční můra: 10 stran ve Sněmovně. Právo, 16. 9. 2013, s. 1 a s. 3 
24 TNS Aisa [online] [cit 24-4-2014] Dostupné z: http://www.tns-aisa.cz/volby# 
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Tou největší chybou však je to, jak autor dospěl k oné 10. straně v poslanecké 

sněmovně. Tou by prý mohlo být Hlavu vzhůru! Jany Bobošíkové.  

„N ěkteré agentury předpovídají dokonce dvouciferné číslo pro hnutí ANO 

podnikatele Andreje Babiše, přes pět procent přičítají lidovcům, zemanovcům, zeleným, 

Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury a při srovnání s minulými volbami nejsou 

nereálné ani šance seskupení Hlavu vzhůru! Jany Bobošíkové.“25 

Jak je vidět, šance na zasednutí ve sněmovně této strany je zcela vyfabulovaná a 

je založena na pouhé domněnce autora, kterou opírá o výsledky posledních voleb. To je 

samozřejmě nekorektní postup, který je podle mého názoru uplatněn záměrně, aby mohl 

být využit onen křiklavý titulek s kulatým číslem deseti stran. Takový postup je však na 

hranici bulvárnosti. Polehčující okolností je, že vyznění článku zmírňují citace 

politologů v závěru, kteří hodnotí možnost toho, že by se do poslanecké sněmovny 

dostalo 10 stran jako velmi nepravděpodobnou.  

Hodnocení: Velká chyba 

2.3.2 Článek 2 - Pr ůzkum: pestrá Sn ěmovna, sedm stran – 17. 9.  

Hned o den později se na stránkách deníku Právo objevil článek na podobné 

téma, a dokonce od stejného autora. Tento článek vychází z průzkumu agentury STEM 

a je doplněn i přehlednou grafikou s výsledky volebního modelu této agentury. 

V úvodní části vychází autor především z tiskové zprávy agentury a nechybuje. 

Pochybné je jen uvádění přepočtu na mandáty (viz kapitola 1.3.8. Volební model), ale 

to se bohužel objevuje už u výzkumné agentury. V další části nadepsané „Malí na dně“ 

se však již opět dopouští hrubých zkreslení.  

„Naopak průzkum STEM nevyzněl příliš dobře pro jiné malé strany. Podle 

stranických preferencí (v tomto průzkumu odpovídají i nerozhodnutí nebo lidé, kteří k 

volbám nechodí, a tudíž jsou procenta mnohem nižší než volební model) by pod 

pětiprocentní hranicí volitelnosti zůstala řada malých stran.  

Zelení, kteří včera zahájili kampaň, by dostali jen 1,9 procenta, Úsvit přímé 

demokracie senátora Tomia Okamury 1,6 procenta a Suverenita pod vedením Jany 

Bobošíkové 0,7 procenta. Volební hnutí Hlavu vzhůru!, které po neúspěšných 

námluvách s Václavem Klausem založila, průzkum ještě nezachytil.  

Suverenita by dostala dokonce ještě méně než extremistická Dělnická strana 

sociální spravedlnosti s 0,9 procenta.  
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Podle stranických preferencí by ČSSD získala 21,9 procenta, komunisté 10,5 

procenta, TOP 09 by dostala 9,1 procenta, ODS 7,6 procenta, ANO 5,2 procenta, 

zemanovci 5,1 procenta a lidovci 3,9 procenta.  

„KDU- ČSL ve stranických preferencích zůstala pod pěti procenty, ve volebním 

modelu mezi předpokládanými voliči však v důsledku pevného volebního odhodlání 

příznivců získává 5,5 procenta,“ uvedl STEM.  

Agentura dodala, že je potřeba počítat se statistickou chybou. U větších stran 

plus minus tři procentní body. U menších stran se pohybuje kolem plus minus dvou 

bodů. U přepočtu hlasů na mandáty je odchylka plus minus dva mandáty.“26 

Protože agentura STEM neuvedla procentuální zisky malých stran u volebního 

modelu. Rozhodl se je autor odvodit ze stranických preferencí. To je však míchání 

jablek s hruškami. Nejhorší je, že autor si toho musí být vědom, protože sám uvádí 

v závorce citaci z tiskové zprávy STEMu: „(v tomto průzkumu odpovídají i 

nerozhodnutí nebo lidé, kteří k volbám nechodí, a tudíž jsou procenta mnohem nižší než 

volební model).“ Nejhorší chybou pak je, že preference malých stran srovnává 

s pětiprocentní hranicí pro vstup do sněmovny: „by pod pětiprocentní hranicí 

volitelnosti zůstala řada malých stran“ ale smysl srovnávat procentuální zisky stran 

s touto hranicí dávají jen údaje z volebního modelu. Jen ty mají totiž simulovat 

systémem dotazování volební zisky. Dá se tak hovořit dokonce o tom, že takovýto text 

mohl malé strany nepříjemně poškodit. Rozdílu si autor všímá jen u KDU-ČSL a to jen 

proto, že věta: „KDU- ČSL ve stranických preferencích zůstala pod pěti procenty, ve 

volebním modelu mezi předpokládanými voliči však v důsledku pevného volebního 

odhodlání příznivců získává 5,5 procenta,“27 je přímou citací agentury STEM.  

Hodnocení: Velká chyba 

2.3.3 Článek 3 - Babiš poprvé poko řil ODS, vede ČSSD – 20. 9.28 

Další text z pera Jana Rovenského tentokrát vychází především z volebního 

modelu agentury ppm factum a výzkumu popularity politiků agentury STEM. Text je 

podpořen přehlednou grafikou od ppm factum a přesto, že se zde objevují dva rozdílné 

typy výzkumů (volební model a popularita politiků), závěry jsou velmi trefné. Opět se 

                                                                                                                                               
25 Rovenský, Jan: Noční můra: 10 stran ve Sněmovně. Právo, 16. 9. 2013, s. 1 a 3 
26 Rovenský, Jan: Průzkum: pestrá Sněmovna, sedm stran. Právo, 17. 9. 2013, s. 2 
27Tisková zpráva agentury STEM z 16. 9 2013: STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN ZÁŘÍ 
2013. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://www.stem.cz/show/3  
28 Rovenský, Jan: Babiš poprvé pokořil ODS, vede ČSSD. Právo, 20. 9. 2013, s. 2 
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sice objevuje problematické přepočítávání na mandáty, ale média se této interpretaci 

neubrání, poskytují-li jí i výzkumné agentury.  

„V obou šetřeních je patrný růst preferencí pro hnutí ANO, které už odsunulo 

ODS na páté místo, i větší zájem o osobu předsedy Andreje Babiše, který se 40 procenty 

obsadil šesté místo hitparády oblíbenosti politiků.“ 29 

Hodnocení: Kvalitní text 

2.3.4 Článek 4 - Pr ůzkum CVVM: Babišovo ANO p ředstihlo TOP 09 – 

25. 9. 

Tento poměrně krátký článek napsal autor schovaný za pseudonym (dan). Text 

vychází z čísel volebního modelu CVVM a dává správně do souvislostí s výzkumy 

jiných agentur jen trendy, nikoli přesná čísla.  

Přesto se opět objevuje problematický prvek přepočítávání čísel z volebního 

modelu na mandáty. Tentokrát jde však o vlastní iniciativu redakce, protože samo 

CVVM tento přepočet v tiskové zprávě neuvádí:  

„Výsledky průzkumu CVVM potvrzují zářijová čísla agentur STEM a PPM 

factum, podle nichž roste zvláště obliba hnutí ANO na úkor starých stran. Podle 

propočtů Práva by ČSSD získala 72 mandátů a dala by dohromady vládu s komunisty, 

kteří by mohli obsadit 46 křesel.  

Většinovou vládu by soc. demokraté sestavili i s hnutím ANO, které by získalo 33 

mandátů. S TOP 09, která by dosáhla na 29 poslaneckých míst, by mohli vytvořit křehký 

stojedničkový kabinet.“30 

Vzhledem k tomu, že k přepočtu na mandáty přistoupilo Právo z vlastní vůle, 

hodnotím tento text s lehkou chybou.  

Hodnocení: Lehká chyba 

2.3.5 Článek 5 - Babišovo Ano na Liberecku boduje, je druh é za 

ČSSD - 27. 9. 

Tento článek vychází z šetření volebního potenciálu, který pro účely nominace 

jednotlivých stran do debat České televize prováděly agentury STEM/MARK a Median. 

V článku je správně upozorněno, že jde o tzv. volební potenciál.   

                                                 
29 ROVENSKÝ, Jan: Babiš poprvé pokořil ODS, vede ČSSD. Právo, 20. 9. 2013, s. 2 
30 (dan): Průzkum CVVM: Babišovo ANO předstihlo TOP 09. Právo, 25. 9. 2013, s. 2 
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„Pr ůzkum potenciálu se významně liší od volebního modelu a stranických 

preferencí: odráží se v něm i hlasy těch voličů, kteří se nemohou rozhodnout mezi 

stranami. Proto výsledný součet přesahuje sto procent.“31 

Jelikož článek se věnuje spíše samotné debatě (i když titulek upozorňuje na 

úspěch ANO v průzkumu), nelze mu vyčítat, že se volebnímu potenciálu nevěnuje 

hlouběji. Každopádně se v něm nevyskytla žádná chyba ani desinformace.  

Hodnocení: Kvalitní text 

2.3.6 Článek 6 - Zemanovci na Pardubicku až devátí. Nepomo hla 

krajská vláda ani H ůlka – 1. 10. 2013 

Další článek, který se odkazuje na výzkum volebního potenciálu pro českou 

televizi. Tentokrát však text dopadl poněkud hůře. Formulace uvozující výzkum 

volebního potenciálu je velmi zavádějící.  

„Ve volbách v Pardubickém kraji by jasně zvítězila soc. dem. s 29,5 procenta, 

velká tlačenice je ale naopak na druhém až pátém místě. V těsném rozmezí se tu o hlasy 

voličů pere TOP 09 (19,5 procenta), ANO miliardáře Andreje Babiše (18 procent), 

komunisté (17 procent) a ODS (16,5 procenta).“32 

Takováto formulace může ve čtenáři vyvolat dojem, že jde o výzkum, který má 

simulovat výsledky voleb. Tradiční formulace o volebním potenciálu převzatá 

z tiskových zpráv výzkumných agentur se objevuje až na konci textu: „Pr ůzkum 

potenciálu se liší od volebního modelu i stranických preferencí, odrážejí se v něm i 

hlasy voličů, kteří se nedokážou mezi stranami rozhodnout, a proto výsledný součet 

překračuje sto procent.“ Vzhledem k tomu, jak je text napsán a vzhledem k tomu, že 

procenta z volebního potenciálu jsou graficky uváděna jako u výzkumů volebního 

modelu a bez patřičného komentáře, hodnotím tento text jako lehkou chybu. Údaje 

nejsou v zásadě chybné, ale působí velmi zavádějícím dojmem.  

Hodnocení: Lehká chyba 

2.3.7 Článek 7 - Pr ůzkum: ANO je druhé za soc. dem., odsunulo 

komunisty - 7. 10. 

Tento text se odkazuje na volební model agentury TNS Aisa provedený pro 

Českou televizi. Jde o volební model a text nemá zásadní nedostatky. Lze mu snad jen 

                                                 
31 (tin): Babišovo Ano na Liberecku boduje, je druhé za ČSSD. Právo, 27. 9. 2013, s. 2 
32 (rsk): Zemanovci na Pardubicku až devátí. Nepomohla krajská vláda ani Hůlka. Právo, 1. 10. 201, s. 2 
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vytknout tradiční chybu, kdy u stran s podporou kolem 5 % nepočítají se statistickou 

odchylkou.  

„Mimo Sněmovnu by zůstalo hnutí Úsvit přímé demokracie senátora Tomia 

Okamury, které by podpořilo 4,5 procenta voličů. O procentní bod méně má podle 

průzkumu Strana zelených. Průzkum se uskutečnil 23. 9.– 2. 10. mezi oprávněnými 

voliči v ČR. Reprezentativní vzorek čítal 867 rozhovorů.  

Statistická chyba volebního modelu se pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí 

1,2 procenta až 3,0 procenta.“33 

Přesto že o pár řádků níže autor zmiňuje statistickou odchylku, volí poměrně 

silnou formulaci o tom, že hnutí Úsvit by se do sněmovny nedostalo. Takováto 

interpretace se však objevuje prakticky vždy a často se k ní uchylují samotné výzkumné 

agentury. Text proto hodnotím jako bezchybný.  

Hodnocení: Kvalitní text 

2.3.8 Článek 8 - Babiš se p řetahuje s komunisty, ODS dál padá ke 

dnu – 14. 10.  

Tento článek vychází z volebního modelu TNS Aisa. Celý text je zpracovaný 

velmi dobře a obsahuje i citace politologů, které vše zasazují do správného kontextu.  

„Pravicový volič podle Lebedy zatím váhá. „Má problém s tím, koho bude volit, 

ale nakonec se nějak rozhodne - jestli dá hlasy TOP 09, ODS, lidovcům, nebo i ANO, to 

se ukáže opravdu až po volbách. Váhaví voliči ale do volebního modelu nejsou 

započítáni, a to nakonec může být naděje pro pravicové strany, že ta porážka nebude 

tak drtivá,“ myslí si Lebeda.“34 

Přesto, že v samotném volebním modelu se přepočet na mandáty neobjevuje, 

pouští se do něj opět právo na vlastní pěst. Tentokrát je však tento přepočet na mandáty 

neslouží jako samotná zpráva a slouží spíše pro nástin budoucích koalic. U přepočtu na 

mandáty se objevují výrazy jako asi a kolem. Proto to nepovažuji za chybu.  

Hodnocení: Kvalitní text  

2.3.9 Článek 9 - V Praze by jasn ě vyhrála TOP 09 – 15. 10.  

Článek Jana Martínka musím hodnotit jako vynikající. Tím, že se objevil i na 

titulní straně mu asi byla věnována větší pozornost a je to na něm vidět. Opět vychází 

                                                 
33 (dan): Průzkum: ANO je druhé za soc. dem., odsunulo komunisty. Právo, 7. 10. 2013, s. 2 
34 MARTÍNEK, Jan: Babiš se přetahuje s komunisty, ODS dál padá ke dnu. Právo, 14. 10. 2013 s. 1-2 
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z výzkumu volebního potenciálu pro Českou televizi. Hned v úvodu však vysvětlí, o co 

jde a upozorní na to, že nejde o predikci výsledků voleb.  

„Kdyby TOP 09 dali hlas všichni, co její volbu zvažují, měla by 31 procent. 

Volební potenciál se liší od volebního modelu tím, že započítává i nerozhodné voliče, 

proto jeho součet přesahuje sto procent.  

Nebylo by to první vítězství, které TOP 09 v Praze v posledních třech letech 

zaznamenala: poprvé zde porazila ODS už ve sněmovních volbách v roce 2010 a o pár 

měsíců později i ve volbách komunálních. Jejím lídrem v nadcházejících volbách je 

Karel Schwarzenberg.“35 

Určitý smysl dává i grafické porovnání výsledků volebního potenciálů 

s výsledky předchozích sněmovních voleb. Zejména když je opatřeno i fundovaným 

komentářem.  

Hodnocení: Kvalitní text  

2.3.10 Článek 10 - Soc. dem. mobilizuje: Sobotka žádá dopis em 

čtyři milióny domácností o hlasy – 18. 10.  

Tento text se primárně soustředí na chystaný finiš kampaně ČSSD. Nutnost 

zafinišovat však dává do souvislosti s nízkými procentuálními zisky strany ve volebních 

průzkumech a odkazuje se na volební model společnosti ppm factum. Tato čísla pak ale 

dává do souvislosti s volebním potenciálem v domovském kraji Bohuslava Sobotky, 

tedy na jižní Moravě. Z toho, jak je text postaven, to vypadá, jako by podpora ČSSD na 

jižní Moravě byla vyšší než celostátně, i když to nemusí být pravda.  

„Naléhavá výzva podepsaná Sobotkou přichází v době, kdy se, alespoň podle 

průzkumů, ČSSD vzdaluje vysněná hranice zisku nejméně 30 procent ve volbách. 

Například podle nejnovějšího volebního modelu společnosti PPM Factum by ČSSD 

utržila 22,8 procenta hlasů. Ve sněmovních volbách v roce 2010, kdy soc. dem. zvítězila, 

ale nebyla schopna sestavit kabinet, dosáhla strana podobného výsledku, 22,08 

procenta.  

Na jižní Moravě, kde je Sobotka volebním lídrem, sice disponuje podle průzkumu 

agentur Median a STEM/MARK pro ČT volebním potenciálem 30 procent, za zády má 

ale s 22 procenty hnutí ANO 2011 a TOP 09 s 20 procenty.“36 

                                                 
35 MARTÍNEK, Jan: V Praze by jasně vyhrála TOP 09. Právo, 15. 10. 2013, s. 1- 2 
36 OVČÁČEK, Jiří: Soc. dem. mobilizuje: Sobotka žádá dopisem čtyři milióny domácností o hlasy, 
Právo, 18. 10. 2013, s. 3 
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Nejde o zásadní chybu. Ale takovéto matoucí zasazení čísel do souvislostí nelze 

přejít.  

Hodnocení: Lehká chyba 

2.3.11 Článek 10 - ČSSD oslabuje a levice m ůže přijít o v ětšinu 

– 19. 10.  

Ve velkém článku o volebních preferencích od Jana Rovenského jsou 

porovnávány výsledky volebních modelů Medianu a agentury STEM. Z aktuálních čísel 

dochází k několika závěrům a trendům, které jsou identifikovány dobře a v souladu 

s modely. Text je doplněn přehlednou grafikou a srovnáním čísel od dvou agentur. 

V textu se objevují i zmínky o volebním potenciálu a volebním jádru, které zkoumal 

Median. I z toho jsou vyvozeny správné závěry vzhledem k blížícím se volbám.  

„Median kromě volebního modelu sestavil i další ukazatele. Volební jádro 

ukazuje, kolik hlasů by strana v době dotazování dostala, pokud by ji volili jen ti lidé, 

kteří jsou si jisti účastí i výběrem strany. Volební potenciál zahrnuje i hlasy těch, kteří si 

volbou jisti nejsou.  

„Aktuální volební potenciál ČSSD se pohybuje okolo 33 procent. Je tedy stále 

poměrně vysoký. Velkou část elektorátu strany ale tvoří lidé, kteří si nejsou jisti účastí 

nebo výběrem strany. Nadále se potvrzuje, že KSČM je stranou s relativně velkým 

volebním jádrem. Naopak ANO má hodně ne zcela zakotvených přívrženců,“ uvedla 

agentura.“37 

Daní za hodně údajů v textu a porovnání několika výzkumů je menší přehlednost 

článku. Také vždy není jasné, k číslům jaké agentury Rovenský odkazuje, to však 

vynahrazuje grafika.  

Hodnocení: Kvalitní text 

2.3.12 Článek 12 - Šok z pr ůzkumů: levice bez v ětšiny – 21. 10.  

Článek na úvodní straně práva v poslední den, kdy mohlo dojít ke zveřejnění 

předvolebních výzkumů, je velmi zdařilý. Vychází z volebních modelů agentury TNS 

Aisa pro Českou televizi a velmi dobře zachycuje především sílící trendy před 

nadcházejícími volbami. V textu nejsou žádná pochybení a vše je naopak jasně a velmi 

dobře vysvětleno. Právo se pokouší opět o přepočet na mandáty, ale v zápětí ho autorka 

velmi správně relativizuje.  
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„Odhad Práva ukazuje, že ČSSD by mohla dosáhnout jen na 62 mandátů a 

KSČM na 35, dohromady jen na 97 ze dvou set poslaneckých křesel.  

Lidovci s přibližně 11 křesly by sice mohli k nadpoloviční většině pomoci, ale 

hlasovat po boku komunistů při vzniku vlády zatím nechtějí.  

Propočet je ale jen velmi hrubý, protože TNS Aisa vychází ze vzorku jen 868 

dotázaných po celé republice.“38 

Hodnocení: Kvalitní text  

2.4 Kvalitativní analýza interpretace p ředvolebních výzkum ů 

v deníku Mladá fronta DNES 

2.4.1 Článek 1 - Zmatek v pr ůzkumech – koho volit? – 7. 9.  

Hned první článek je z hlediska této práce zajímavý tím, že se zabývá právě 

důvěryhodností volebních výzkumů. Ta je hned v úvodu zpochybněna citací předsedy 

strany Zelených, Ondřeje Lišky.  

„Otázky respondentům je při výzkumu voličských preferencí možné pokládat tak, 

aby určitá strana ve výsledku nabrala o nějaké to procento víc než při „b ěžném“ 

průzkumu. S touto lákavou nabídkou prý za předsedou Strany zelených Ondřejem 

Liškou přišel před minulými volbami do Sněmovny v roce 2010 zástupce jisté agentury 

zabývající se výzkumem veřejného mínění. „Ten pro nás ‚výhodnější‘ průzkum by 

samozřejmě stál výrazně víc. Pochopitelně jsem toho člověka vyhodil,“ tvrdí Liška, 

který však své obvinění nemůže doložit, a proto jméno agentury nechce prozradit.“ 39 

Následuje několik pochybovačných prohlášení ředitelů výzkumných agentur 

s odkazem na přísnou metodiku. Pak ale autoři článku přistoupí k tomu, že porovnávají 

velmi rozdílná čísla ze tří srpnových průzkumů. Článek končí povzdechem: „A pak se v 

tom vyznejte…“ a grafickým porovnáním všech 3 výzkumů. Že se autoři v tématu 

opravdu nevyznají, však dokumentuje právě jejich výběr. Jedná se o výzkum 

stranických preferencí agentury ppm factum, volební model agentury Median a volební 

prognóza agentury Médea Research. Tato tři čísla však znamenají něco úplně jiného. 

Jejich porovnávání nedává žádný smysl. To, že stranické preference jsou prakticky u 

                                                                                                                                               
37 ROVENSKÝ, Jan: ČSSD oslabuje a levice může přijít o většinu. Právo, 19. 10 2013, s. 1-2 
38 ADAMIČKOVÁ, Naďa: Šok z průzkumů: levice bez většiny. Právo, 21. 10. 2013, s. 1-2 
39 ŠVEHLA, Vladimír, BROŽ, Jan: Zmatek v průzkumech – koho volit?, Mladá fronta DNES, 7. 9. 2013, 
s. 5 
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všech stran nižší než u volebního modelu, dokonce vyplývá ze zákonů statistiky. Autoři 

téma uzavírají dovětkem.  

„Všechny tři průzkumy se konaly v srpnu (Median jej prováděl v červenci i v 

srpnu). Průzkum ppm factum byl na objednávku hnutí ANO. Voliče může mást i to, že 

jednou čtou preference (výsledky zahrnují i ty, kteří nechtějí jít k volbám) a podruhé 

volební model či prognózu (vychází z dat od lidí, kteří chtějí jít volit a zohledňuje i 

nerozhodnuté).“40 

Autoři tedy vědí, že se jedná o výzkumy něčeho zcela jiného, ale přesto jim to 

nebrání čísla nesmyslně porovnávat. Pokud něco opravdu mate voliče, tak je to právě 

takovýto přístup médií. Závažné téma účelové manipulace průzkumů je tak zcela 

zbytečně devalvováno amatérským přístupem.  

Hodnocení: Velká chyba 

2.4.2 Článek 2 - Dá se v ěřit volebním pr ůzkumům? – 14. 9. 

Jde o vynikající rozhovor Václava Dolejšího se sociologem Janem Herzmannem, 

kde se probírá většina problémů spojených právě s volebními průzkumy. Text vyšel 

v rubrice „Kavárna“. Jelikož však neinterpretuje žádná konkrétní čísla, nebudu ho 

zařazovat do hodnocení.  

„V každých volbách nastalo nějaké překvapení, které průzkumy 

nepředpokládaly. Proč se to děje? 

Překvapení tady jsou, protože všechny výzkumy jsou vlastně pohled do zpětného 

zrcátka. Realita někam jede a výzkumník kouká do zrcátka na to, co bylo minulý týden. 

Pak ty výsledky vydá a na ně nějakou akcí reaguje politik. A na politikovu akci reaguje 

volič. Nakonec volič přijde do volební místnosti a vhodí hlas, velmi často se rozhoduje 

na poslední chvíli. To nikdo neumíme opravdu zodpovědně modelovat. Takže agentury 

ukážou situaci týden před volbami, kdy pětina nebo čtvrtina voličů neví, co udělá. Proto 

se všichni vyhýbáme tomu nazývat naše výzkumy volební prognózou, s výjimkou Médea 

Research.“41 

Hodnocení: Nehodnoceno 

                                                 
40 ŠVEHLA, Vladimír, BROŽ, Jan: Zmatek v průzkumech – koho volit?, Mladá fronta DNES, 7. 9. 2013, 
s. 5 
41 DOLEJŠÍ, Václav: Dá se věřit volebním průzkumům? Mladá fronta DNES, 14. 9. 2013, s. 7 
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2.4.3 Článek 3 - Opatrn ě s průzkumy. Náladoví voli či mohou partaje 

potopit – 20. 9. 

Tento text stojí především na datech z volebního modelu agentury ppm factum. 

Správně upozorňuje na to, že důležitější než samotná čísla jsou spíše trendy.  

„Vždy jsem zdůrazňoval, že žádný průzkum není předpovědí, jak nakonec volby 

dopadnou. Je to otisk, fotografie nálady voličů v ten den, kdy průzkum probíhal,“ 

upozorňuje sociolog Jan Herzmann.“ 

„Stranické experty, kteří s výzkumy pracují, zajímá více to, kterým stranám 

podpora roste či padá a co to způsobuje. „Sama čísla mnoho neprozrazují, důležitější je 

sledovat trendy,“ říká například volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček.“42 

Přes tyto proklamace v samotné interpretaci průzkumů tento text opět selhává.  

„S průzkumy se v posledních dnech roztrhl pytel, politikům i jejich voličům se ze 

zveřejněných čísel může točit hlava. Výsledky se totiž často výrazně rozcházejí.  

Podle ppm factum by například hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše získalo 

10,9 procenta hlasů.  

Průzkum agentury STEM, zveřejněný pouze den předtím, mu přisoudil poloviční 

výsledek.“43 

Ve zveřejněném volebním modelu ppm factum má skutečně hnutí ANO 10, 9 %. 

Pokud se však skutečně podíváme do tiskové zprávy STEMu, který vyšla o den dříve, 

zjistíme, že ve volebním modelu ANO rozhodně nemá polovinu.  

STEM ve své tiskové zprávě dokonce explicitně říká: „V září by se do 

Poslanecké sněmovny dostalo sedm stran. Zcela nově by se přes pětiprocentní práh 

dostalo hnutí ANO. ANO šlo v posledních týdnech strmě nahoru, ve volebním modelu by 

získalo 7,7 %.“44 

Autor článku tak opět zcela mylně srovnává data z volebního modelu se 

stranickými preferencemi, ve kterých mělo hnutí ANO podle STEMu skutečně jen 5,2 

%. Preference jsou však z logiky vždy menší než procenta ve volebním modelu. Stačil 

podrobnější pohled a srovnání mohlo být relevantní. Vzhledem k celkovému vyznění 

článku to hodnotím jen jako lehkou chybu.  

                                                 
42 VIKTORA, Antonín: Opatrně s průzkumy. Náladoví voliči mohou partaje potopit. Mladá fronta DNES, 
20. 9. 2013 s. 3 
43 VIKTORA, Antonín: Opatrně s průzkumy. Náladoví voliči mohou partaje potopit. Mladá fronta 
DNES, 20. 9. 2013, s. 3 
44 Tisková zpráva agentury STEM z 16. 9 2013: STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN ZÁŘÍ 
2013. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://www.stem.cz/show/3  
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Hodnocení: Lehká chyba 

2.4.4 Článek 4 - Komunisté posílili, Babiš p ředběhl TOP 09, ČSSD 

ztrácí – 25. 9.  

Tento krátký článek pouze reprodukuje výsledky volebního modelu CVVM. 

Nepokouší se o žádnou analýzu a možná je to dobře, protože neobsahuje ani žádné 

chyby. Opět se u stran kolem 5 % nepočítá se statistickou odchylkou. S tím se však bez 

výjimky setkáváme u všech článků.  

„T ěsně by se do Sněmovny probojovali také Zemanovci, o půl procenta by 

sněmovní křesla unikla lidovcům. Oproti výzkumu stejné agentury v červnu podpora 

sociálních demokratů klesla o 4,5 procenta.“45 

Hodnocení: Kvalitní text  

2.4.5 Článek 5 - V kraji by volby ovládla ČSSD. Pravice se drží – 2. 

10.  

Tento článek odkazuje k výzkumu volebního potenciálu pro Českou televizi. 

Článek není postaven špatně.  

„Tam má jasně největší šanci vyhrát předčasné volby ČSSD. Hlas by jí mohlo 

dát až 29,5 procenta voličů. Vyplývá to z takzvaného volebního potenciálu, který ve 

dnech 19. až 25. září provedly agentury Stem/Mark a Median.“46 

Kámen úrazu však přichází v pokračování článku na straně 3. Tam je umístěna 

grafika s výsledky volebního potenciálu, uvedená nadpisem: „Jak by dopadly volby do 

Sněmovny v kraji“ To je hrubě zavádějící interpretace. Zvlášť u volebního potenciálu, 

kde je součet zisků všech stran větší než 100 %.  

Hodnocení: Velká chyba 

2.4.6 Článek 6 - Komunisté oslabují, SPOZ je na hran ě – 7. 10. 

Tento text je jen velmi krátkou zprávou o výsledcích volebního modelu, který 

provedla agentura TNS Aisa pro Českou televizi. Opět se nepočítá se statistickou 

odchylkou, ale jinak je text bez problémů.  

„Do Sněmovny by se nedostal Okamurův Úsvit s 4,5 % voličů. Ještě o procento 

méně má Strana zelených.“47 

                                                 
45 (brm): Komunisté posílili, Babiš předběhl TOP 09, ČSSD ztrácí. Mladá fronta DNES, 25. 9. 2013, s. 2 
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Hodnocení: Kvalitní text 

2.4.7 Článek 7 - ČSSD je pod 30, Sobotka ohrožen – 14. 10. 

Opět velmi krátký článek, který informuje o výsledcích volebního modelu TNS 

Aisa. Autor se zabývá spíše vnitřní situací v ČSSD a rivalitou mezi Bohuslavem 

Sobotkou a Michalem Haškem. Grafické výsledky volebního modelu jsou uvedeny 

stručnou větou: „Koho by lidé volili“ 48 

Hodnocení: Kvalitní text 

2.4.8 Článek 8 - S rad ěji ne – 15. 10.  

Tento text ze sekce „Názory“ je spíše publicistického charakteru, ale protože se 

v něm objevují citace volebního modelu agentury TNS Aisa, do výběru jsem ho zařadil. 

Petr Nováček si zde velmi dobře všímá trendů, které ukazují pravidelné průzkumy této 

agentury. Je dobře, že je nemíchá s jinými výzkumy s jinou metodikou. Všechny trendy 

ve své době analyzoval velmi dobře. Jen my dnes víme, že se stabilní podporou ČSSD 

okolo 28 % to nakonec dopadlo trochu jinak. Petr Nováček však není věštec, průzkumy 

TNS Aisa zatím žádný výrazný propad ČSSD skutečně ještě nepředpovídaly. Velmi 

správně se upozorňuje na nástup ANO.  

„Poněvadž se jedná od počátku září již o čtvrtou vlnu citovaného výzkumu, lze 

registrovat určité tendence. Postavení vedoucí ČSSD je stabilní, neboť její volební 

model osciloval jen mezi 29 a 28 procenty. Nedopadne-li na „volební bojiště“ ve 

zbývajících deseti dnech nějaký šrapnel, který vše obrátí vzhůru nohama, ČSSD ve 

volbách zvítězí. Otázkou je, zdali překoná třiceti procentní hranici, což by dalo 

Bohuslavu Sobotkovi šanci domluvit menšinovou vládu ČSSD podporovanou 

komunisty.“ 49 

Hodnocení: Kvalitní text 

2.4.9 Článek 9 - Voli či ČSSD jsou citliví na nevýraznost – 15. 10.  

Ve stejný den se v Mladé frontě objevuje i rozhovor se sociologem Danielem 

Prokopem, který trend z posledních průzkumů velmi dobře analyzuje. Ukazuje se, že 

oslovit odborníka, který by dal k daným výzkumům fundovaný komentář je asi to 

                                                                                                                                               
46 ZLÍNSKÝ, Milan: V kraji by volby ovládla ČSSD. Pravice se drží. Mladá fronta DNES, 2. 10. 2013, s. 
1 a 3 
47 (wlk): Komunisté oslabují, SPOZ je na hraně. Mladá fronta DNES, 7. 10. 2013, s. 2 
48 (vdo): ČSSD je pod 30, Sobotka ohrožen. Mladá fronta DNES, 14. 10. 2013, s. 1 a 3 
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nejlepší variantou, jakou může redakce zvolit. Text neinterpretuje žádná konkrétní čísla 

a proto ho nezařazuji do hodnocení.  

„Obecně průzkumy čelí v poslední době silné kritice. Že se příliš liší, že 

neodpovídají realitě.  

Volební model je odhad toho, jak by přibližně dopadly hypotetické volby, kdyby 

se konaly v době dotazování. Faktorů, proč se u agentur liší, je několik. Je to nestabilní 

ukazatel. Máme tu padesát procent lidí, kteří nejsou pevně rozhodnutí a zvažují dvě až 

tři strany. A smutná pravda výzkumů je taková, že je sice můžete donutit k výběru jedné, 

ale ten velmi závisí například na typu otázky. Respondent odpoví jinak, když musí říct 

stranu spontánně, jinak když dostane seznam stran. Záleží i na tom, zda jsou strany 

seřazené podle abecedy nebo náhodně. Lidé odpovídají jinak v pondělí, jinak v pátek - 

podle toho, jakou mají náladu, komu začala kampaň nebo jakou debatu viděli.  

I kvůli těmto nepřesnostem zvolila Česká televize pro výběr stran do 

předvolebních debat takzvaný volební potenciál. Ukazuje nálady voličů věrohodněji?  

Ano, pro nominaci stran je vhodnější. Volební model odhaduje výsledky 

hypotetických voleb v daný moment. Když na základě toho zvete strany, můžete tím 

potvrzovat onen zjištěný výsledek voleb. Volební potenciál má širší platnost, je 

stabilnější v čase. Do debaty se dostávají strany, které mají jednotlivě šanci uspět, právě 

když budou dobré například v oné debatě.“ 50 

Hodnocení: Nehodnocen 

2.4.10 Článek 10 - Silní posilují. Bude ve Sn ěmovn ě pouhých 

pět stran? – 18. 10.  

Tento článek vychází z volebního modelu agentury Focus. Tato agentura 

nezveřejňuje volební model často, takže jeho výsledky mohou být diskutabilní, ale 

vzhledem k tomu, že jej provedla na velmi reprezentativním vzorku 2000 respondentů 

(a ne na internetu), mají svou váhu. Výsledky průzkumu navíc nijak výrazně 

nevybočovaly od normálu. Výsledky jsou navíc interpretovány především skrze citace 

ředitele agentury, Romana Skotnicy. Samotný nadpis je lehce bulvární, vezmeme-li opět 

v potaz statistickou odchylku. KDU- ČSL a hnutí Úsvit byli totiž ve volebním modelu 

                                                                                                                                               
49 NOVÁČEK, Petr: S raději ne. Mladá fronta DNES, 15. 10. 2013, s. 10 
50 SVOBODOVÁ, Michaela: Voliči ČSSD jsou citliví na nevýraznost. Mladá fronta DNES, 15. 10. 2013, 
s. 3  
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pár desetin procenta pod 5% hranicí. V textu se každopádně neobjevují žádné chyby či 

dezinterpretace.  

„Sociolog Skotnica připomněl ještě jeden paradox vyplývající z výzkumu, který 

se týká spíše pravicové strany ANO. V jednom grafu je vidět, že „středový volič“ 

preferuje nejvíc ČSSD a pak právě ANO. „Natáhli pravicové i levicové voliče. Ta 

strana bude po volbách řešit oříšek, jak vyhovět všem, kteří ji volili,“ míní Skotnica.“51 

Hodnocení: Kvalitní text 

2.4.11 Článek 11 - ČSSD ztrácí podporu a obává se syndromu 

Jiřího Paroubka – 19. 10.  

Tento text se do podrobnějšího rozboru stranických preferencí nepouští. Spíše 

rozebírá situaci, která by nastala po volbách, pokud by ČSSD s komunisty nedokázala 

dát dohromady sněmovní většinu. Je ale doplněna grafikou s výsledky z volebního 

modelu agentury STEM. Tím, že se text výsledky stran zabývá jen okrajově, neobsahuje 

ani žádné chyby.  

„Podle aktuálního průzkumu agentury STEM by sice nyní ČSSD vyhrála, ale s 

25,9 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest stran včetně Úsvitu Tomia Okamury, což 

je pro oranžové nepříznivé. „Členská základna naše vítězství vidí jako realitu a já 

vidím, že o něm budou rozhodovat ta půlprocenta,“ odhadoval šance ústecký lídr ČSSD 

Jaroslav Foldyna.“52 

Hodnocení: Kvalitní text  

2.4.12 Článek 12 - O vlád ě rozhodne výsledek ANO a malých 

stran – 21. 10. 

Poslední článek v termínu, kdy bylo možné je podle zákona zveřejňovat, je 

analýza Jana Herzmanna, která vychází ze všech dostupných volebních modelů. 

Tabulka udává nejvyšší možný i nejnižší možný zisk v dostupných výzkumech a 

zároveň i pravděpodobný volební zisk podle Herzmanna. Analýza je sestavená až z 9 

volebních modelů. Drobnou vadou na kráse je, že nikde není uvedeno, jakým způsobem 

respektovaný sociolog došel k onomu pravděpodobnému zisku. Zda jde o pouhý průměr 

                                                 
51 POKORNÝ, Jakub: Silní posilují. Bude ve Sněmovně pouhých pět stran? Mladá fronta DNES, 18. 10. 
2013 s. 2 
52 POKORNÝ, Jakub, BROŽ, Michal: ČSSD ztrácí podporu a obává se syndromu Jiřího Paroubka. Mladá 
fronta DNES, 19. 10. 2013 s. 2 
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z volebních modelů nebo zda jde o nějakou sofistikovanější metodu. Každopádně 

článek je velmi dobrý a neobsahuje žádné zásadní chyby.  

„Volební průzkumy v posledních týdnech čelí kritice politiků, jejich závěry se 

totiž často liší o několik procentních bodů.  

Analýza sestavená z devíti průzkumů různých agentur ukazuje nejen 

nejpravděpodobnější výsledky a trendy, ale i to, co voliče na jednotlivých stranách 

láká.“53 

Hodnocení: Kvalitní text  

 

2.5 Kvalitativní analýza interpretace p ředvolebních výzkum ů 

v deníku Hospodá řské noviny 

2.5.1 Článek 1  - Veškerou moc pr ůzkumům! – 11. 9.  

Tento publicistický článek Jindřicha Šídla z rubriky „Názory“ se zabývá tím, jak 

průzkumy prakticky nikdy nedokážou spolehlivě předpovědět výsledky voleb. Tento 

text zevrubně neinterpretuje prakticky žádná čísla, a tak se v něm nemůžou objevit ani 

zásadní chyby. Nezařadím tudíž ani do svého hodnocení. Zajímavý je však především 

tím, že vyjadřuje názor hlavního analytika Hospodářských novin a může tak trochu 

poodhalit, proč se na stránkách tohoto tištěného deníku prakticky žádné články o 

předvolebních průzkumech v předvolebním období neobjevují.  

„ Čas diktatury průzkumů je tady, jako před každými volbami. A po nich si – taky 

jako vždycky – s největší pravděpodobností řekneme: Co to zase bylo za čísla, která 

jsme brali po celou dobu vážně a vytvářeli na jejich základě tutové scénáře povolebního 

dění.  

Což nutně nemá být plošná kritika všech agentur a jejich dat, jen připomínka 

jednoho z nejužitečnějších pravidel volebních kampaní – volby vždy dopadnou úplně 

jinak, než to ukazují čísla ještě měsíc před nimi.“54 

Hodnocení: Nehodnocen 

                                                 
53 SVOBODOVÁ, Michaela: O vládě rozhodne výsledek ANO a malých stran. Mladá fronta DNES, 21. 
10. 2013, s. 2 
54 ŠÍDLO, Jindřich: Veškerou moc průzkumům! Hospodářské noviny, 11. 9. 2013, s. 8 
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2.5.2 Článek 2 - Užijte si – 18. 9. 

Tento článek je z rubriky „Téma“ a jde de facto o pozvání na web 

Hospodářských novin. Na webu se v daném čase předvolební průzkumy objevovaly 

poměrně často ale v tištěném vydání prakticky vůbec. Tato drobná zmínka ani nestojí za 

hodnocení.  

„Andrej Babiš i Tomio Okamura mají podle některých volebních průzkumů 

velkou šanci dostat se po volbách do sněmovny. Proč má hnutí ANO jednou 12 procent 

a poté jen pět? Jaký je rozdíl mezi preferencemi a volebním modelem? Odpovědi 

najdete na HNZprávy.“55 

Hodnocení: Nehodnocen 

2.5.3 Článek 3 – Briefing – 20. 9.  
Jedna z mála alespoň trochu relevantních zmínek o předvolebních průzkumech 

se objevila v rubrice „Česko“. V krátkém briefingu je mimo jiných krátkých zpráv 

zmíněna i noticka s nadpisem „Průzkum“.  

„Největší podporu voličů si podle aktuálního volebního modelu agentury ppm 

factum stále drží sociální demokracie. Druhou nejsilnější stranou by v dolní komoře 

parlamentu byla KSČM, následovaná TOP 09, hnutím ANO a ODS. Potřebnou 

pětiprocentní hranici by zřejmě překročily i KDU-ČSL a Strana práv občanů – 

Zemanovci, zjistila agentura v průzkumu. ČSSD by podle modelu ppm factum nyní 

získala ve volbách 26,2 procenta hlasů, a zřejmě tak měla k dispozici 68 poslaneckých 

mandátů. Komunisté by dostali 16,7 procenta hlasů a 39 poslaneckých křesel. TOP 09 

by z voleb odešla se ziskem 13,8 procenta hlasů a 32 mandáty. Za ní by skončilo ANO, 

které by podpořilo 10,9 procenta lidí. Hnutí by tak ve sněmovně zastupovalo 24 

poslanců.“ 56 

Text zprávy jen věrně cituje zjištění volebního modelu ppm factum a lze ho tak 

považovat bezchybný. Opět se objevuje pochybný přepočet na mandáty, ale jelikož ho 

ppm factum uvádí samo, nelze to brát jako chybu.  

Hodnocení: Kvalitní text 

                                                 
55 Autor neuveden: Užijte si. Hospodářské noviny, 18. 9. 2013, s. 2  
56 Autor neuveden: Briefing. Hospodářské noviny, 20. 9. 2013, s. 4  
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2.5.4 Článek 4 - Volební briefing - 25. 9. 

Další z krátkých noticek v rubrice „Česko“. Takto krátký text nestojí za hlubší 

komentář, ale neobjevuje se v něm (vzhledem k rozsahu) žádná chyba.  

„Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše by ve volbách skončilo třetí před TOP 

09 i ODS. Vyplynulo to z předvolebního průzkumu agentury CVVM. Sociální demokraté 

by nyní podle volebního modelu získali 30,5 procenta hlasů, komunisté 19,5 procenta a 

ANO 14 procent. Do sněmovny by se podle šetření těsně dostali i zemanovci.“57 

Hodnocení: Kvalitní text  

2.6 Shrnutí kvalitativní analýzy 

Z kvalitativní analýzy článků zabývajících se volebními průzkumy v tištěných 

denících jsem si odnesl několik závěrů:  

1) Stručné texty vycházející přímo z tvrzení, které v tiskových zprávách 

připravily samy agentury, obsahují nejméně věcných chyb.  

2) Pokud se redaktoři deníků pouští sami do hlubší analýzy čísel, obvykle 

selhávají.  

3) Někteří redaktoři rozumí problematice volebních výzkumů zjevně víc než 

jiní. Optimální variantou by bylo, kdyby zprávy (zejména ty analytičtější) 

zpracovával jeden redaktor, který by se v problematice i patřičně vyznal. 

4) Nejlépe vyznívají články, ve kterých o interpretaci čísel redakce požádají 

odborníky (sociology a politology). To je určitá cesta.  

5) Výzkumné agentury by mohly zvážit, zda neposkytovat pouze volební model 

či volební prognózu. Bez ohledu na výzkum mají totiž redaktoři snahu 

interpretovat jakékoli procentuální zisky stran jako výsledky voleb – této 

interpretaci se nejvíce blíží právě volební model či prognóza. Méně je někdy 

více a zejména údaje o preferencích většinou vedou spíše k chybám. 

6) Hospodářské noviny na svých stránkách zprávy o výsledcích průzkumů 

takřka nezveřejňují. To je poněkud radikální varianta.  

Jako určité odůvodnění doplňuji volnou parafrázi odpovědi Jindřicha Šídla 

(komentátor a hlavní analytik Hospodářských novin) ze 7. 5. 2014 na mou 

otázku, proč se průzkumy na stránkách Hospodářských novin neobjevovaly: 

„Prakticky v žádných volbách se výsledky průzkumů nepotvrdily. To snad ani 

                                                 
57 Autor neuveden: Volební briefing. Hospodářské noviny, 25. 9. 2013, s. 4 
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není kritika agentur, ale volby mají zvláštní dynamiku, kterou průzkumy 

nezachytí. V redakci uvažujeme všichni dost podobně a panuje přesvědčení, 

že průzkumy jsou obecně spíš věcí pro web.„(Poznámka: na webu ihned.cz 

se skutečně zprávy o výsledcích průzkumů na rozdíl od tištěného vydání ve 

sledovaném období standardně objevovaly) 

2.7 Kvantitativní analýza 

Ve kvantitativní analýze jsem sumarizoval údaje z článků, které jsem analyzoval 

v analýze kvalitativní.  

2.7.1 Souhrnná tabulka 

Kategorie Právo MF DNES HN 

Celkový počet článků 12 100% 12 100% 4 100% 

Počet hodnocených článků 12 100% 10 83% 2 50% 

Zprávy 12 100% 9 75% 3 75% 

Publicistické texty 0 0% 3 25% 1 25% 

Hrubé chyby 2 17% 2 20% 0 0% 

Lehké chyby 3 25% 1 10% 0 0% 

Kvalitní texty 7 58% 7 70% 2 100% 

Počet zpráv na titulní straně 5 42% 2 22% 0 0% 

Průměrná stránka, kde se objevují zprávy 1,67 2,22 3,33 

2.7.2 Metodologická poznámka 

- Procentuální vyjádření u kategorií: „Celkový počet článků, Počet 

hodnocených článků, Zprávy, Publicistické texty“ je vztaženo ke 

kategorii „Celkový počet článků“.  

- Procentuální vyjádření u kategorií: „Hrubé chyby, Lehké chyby, Kvalitní 

texty“ je vztaženo ke kategorii „Počet hodnocených článků“. 

- Procentuální vyjádření kategorie: „Počet zpráv na titulní straně“ je vztaženo 

ke kategorii „Zprávy“. Publicistické texty se totiž na titulních stranách 

objevují jen velmi zřídka.  

- Údaj v kategorii „Průměrná stránka, kde se objevují zprávy“ je aritmetickým 

průměrem stránek, na kterých se zprávy informující o předvolebních 

výzkumech objevily. Publicistické texty jsem do tohoto průměru 

nezařazoval, protože zejména názory jsou často umisťovány vzadu a celý 
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údaj by tak zkreslovaly. Pokud vycházela nějaká zpráva na 2 stránky, do 

průměru jsem započítal to nižší číslo.  

2.7.3 Shrnutí kvantitativní analýzy 

1) Ve sledovaném období se v Právu a v Mladé frontě DNES objevilo shodně 

12 článků na téma volebních průzkumů. To vychází přibližně na tematický 

článek každé 3. až 4. vydání.   

2) V Hospodářských novinách články na téma předvolebních výzkumů 

prakticky nevycházely. Pokud vyšly, tak se jednalo o krátké noticky, 

upoutávky na web či kritické názory.  

3) Mladá fronta DNES přinesla na téma předvolebních výzkumů více 

publicistických textů (za zmínku stojí zejména rozhovory), zatímco v případě 

Práva se jednalo výhradně o zpravodajské texty.  

4) Zatímco pro Hospodářské noviny výzkumy nejsou téma skoro vůbec, Právo 

jim zřejmě přikládalo velkou důležitost, protože texty o výzkumech se 

dokonce 5x objevily na titulní straně. V případě Mladé fronty DNES to bylo 

pouze 2x.  

5) Předešlý bod koresponduje i se zjištěním, že volební výzkumy se objevují 

v Právu lépe umístěné než v Mladé frontě DNES. O Hospodářských 

novinách ani nemluvě. Je však třeba dodat, že Mladá fronta DNES má 

celkově o dost více stránek a rozdíl není nijak propastný.  

6)  Jak v případě Práva tak Mladé fronty DNES se objevily dvě velké chyby 

v interpretaci průzkumů, které vyloženě mystifikovaly čtenáře a mohly 

ovlivnit jeho volební rozhodování. V Právu se objevilo i více článků se 

lehkou interpretační chybou. To se projevilo i na tom, že v Mladé frontě bylo 

až 70 % článků na dané téma bezchybných, zatímco v právu jen 58 %. 

V případě Hospodářských novin byly bezchybné všechny hodnocené články. 

Ale vzhledem k jejich rozsahu bych tomuto údaji nepřikládal velkou váhu.  

2.8 Srovnání volebních model ů s výsledky voleb 

Tabulka porovnání výsledků voleb a posledních volebních modelů vybraných 

výzkumných agentur před nacházejícími volbami:  
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Výsledky voleb Volební model 

Zdroj ČSÚ58 STEM59  ppm factum60  CVVM61   TNS Aisa62 

ČSSD 20,45% 25,90% 22,80% 26,00% 23,00% 

ANO 18,65% 16,10% 12,10% 18,00% 16,00% 

KSČM 14,91% 13,30% 17,10% 16,50% 14,00% 

TOP 09 11,99% 11,50% 13,20% 9,00% 10,50% 

ODS 7,72% 8,60% 7,20% 6,50% 7,00% 

ÚSVIT 6,88% 5,90% 3,70% 5,00% 6,00% 

KDU-ČSL 6,78% 4,50% 5,90% 5,00% 6,00% 

 

Jak je vidět, volební modely všech agentur se od výsledků voleb skutečně 

poměrně znatelně liší. Je však třeba ještě jednou připomenout, že volební model si, jak 

všechny agentury velmi zdůrazňují, neklade za cíl výsledky voleb odhadnout. Má být 

spíše otiskem rozložení sil v daný moment. Nejedná se totiž o volební prognózu. Tu 

v českých podmínkách nikdo nedělá. Jediný, kdo to deklaruje je agentura Médea 

Research.  

Při tvorbě volebních modelů hraje proti výzkumným agenturám zejména faktor 

času. Již tři dny před volbami se podle zákona nesmějí zveřejňovat volební výzkumy. 

Vezmeme-li v potaz, že před zveřejněním je nutné nejdříve sbírat a poté analyzovat, 

dojdeme k tomu, že je obrovská časová mezera mezi dobou sběru dat a uskutečněním 

voleb. Například agentura CVVM zveřejnila svůj poslední předvolební, volební model 

21. 10, při tom jako termín terénního šetření uvádí 7. - 14. 10 2013. Velká skupina 

voličů při tom deklaruje, že se ve volbách rozhoduje na poslední chvíli.  

Volební modely tak ani z podstaty nemohou předpovídat výsledky voleb. Ale 

měly by voličům poskytnout seriózní a standardizovaný obraz o momentálním rozložení 

volebních sil. Voliči pak můžou takováto data zapojit do svých taktických volebních 

úvah. Aby tomu tak skutečně bylo, musí média výsledky výzkumů korektně 

interpretovat. Rezignovat na informování o volebních výzkumech úplně, jako to udělaly 

                                                 
58 Volby.cz stránka Českho statistického úřadu. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: 
http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ  
59 Tisková zpráva agentury STEM z 18. 10. 2013: STEM – VOLEBNÍ MODEL K POLOVINĚ ŘÍJNA 
2013. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://www.stem.cz/show/3 
60 Tisková zpráva ppm factum ze 14. 10. 2013: Dosavadní trend pokračuje, podpora nových a 
neparlamentních stran mírně posiluje. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://www.factum.cz 
61 KUNŠTÁT, Daniel. Tisková zpráva CVVM z 21. 10. 2013: Stranické preference a volební model v 
říjnu 2013. [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/tiskove-zpravy-politicke/  
62 Česká televize [online] [cit 25-4-2014] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-
ct24/246652-behem-kampane-si-polepsili-ano-usvit-lidovci-a-pirati/  
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Hospodářské noviny je podle mého řešení zbytečné. Stačí informování výzkumů 

věnovat dostatečnou péči a nespojovat si volební model s volební prognózou.  

Závěr 

Překvapivým zjištěním této práce je, že tištěné Hospodářské noviny se ve 

sledovaném předvolebním období od 1. 9. 2013 do 21. 10. 2013 předvolebním 

výzkumům téměř nevěnovaly. Především rozsáhlejší zprávy na toto téma se vůbec 

nevyskytovaly. Většina zjištění proto vychází z hodnocení z článků, které se objevily 

v tištěném Právu a Mladé frontě DNES.  

I přesto, že většina výzkumných agentur své tiskové zprávy kromě grafiky 

doplňuje i o výklady a zjištění vyplývající z průzkumu, chyby v mediálních 

interpretacích výzkumů se objevují až překvapivě často. V případě Práva bylo 

bezchybných textů jen 58 % a u Mladé fronty DNES jen 70 %. Mladá fronta DNES tak 

z tohoto srovnání vychází poněkud lépe. Při tom Právo považuje zprávy o 

předvolebních výzkumech evidentně za důležité – až ve 42 % případů se takovéto 

články objevily na titulní stránce.  

Mladá fronta dnes měla texty často analytičtější, ale přesto měla v článcích méně 

chyb než Právo. To přičítám především tomu, že v několika článcích k interpretaci 

výzkumů vyzvala přímo odborníky (politology a sociology) a nepouštěla se do složitých 

závěrů na vlastní pěst. Mladá fronta DNES otiskla i několik velmi zajímavých 

rozhovorů, které se právě problematice věrohodnosti a interpretace předvolebních 

výzkumů týkají. I přes pozornost, kterou tématu věnovala, se však Mladá fronta 

nevyhnula hrubým dezinterpretacím, které mohly některé strany dokonce přímo 

poškodit. Ukázalo se však, že právě oslovení odborníků chybovost snižuje a je určitým 

nastíněním řešení problému do budoucna. Dalším řešením by bylo lepší proškolení 

redaktorů, kteří podobné články píší. Protože zejména v případě některých konkrétních 

jmen se chyby objevovaly opakovaně a zjevně šlo o systematické špatné chápání 

průzkumů.  

Další doporučení by mohlo jít zejména směrem k výzkumným agenturám. Ty by 

se měly přizpůsobit poptávce médií po co nejrealističtější projekci výsledků voleb. 

Vzhledem k této poptávce je zbytečné zveřejňovat například stranické preference a je 

lepší zveřejňovat jen volební model. To by mohlo eliminovat mnohá pochybení.  

Za zmínku stojí i srovnání volebních modelů s reálnými výsledky voleb. Toto 

srovnání pro agentury nevychází příliš příznivě. I když samotné toto srovnávání není 
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úplně spravedlivé. Je proto otázkou, jestli by se kromě obyčejného volebního modelu 

agentury neměly pokusit o vypracování plnohodnotné volební prognózy. Proklamace o 

tom, že volební model nemá výsledky předpovídat a je pouze otiskem nálad voličů 

v daném čase, se stále více jeví jako zbytečný alibismus. Vypracování opravdové 

volební prognózy s sebou sice nese riziko zjevného neúspěchu bez výmluv. Ale lepší 

predikcí výsledků by si agentury zlepšily ne příliš dobrou pověst a možná by pak deníky 

jako Hospodářské noviny neměly důvod jejich produkty zcela ignorovat.  

 

Summary 

Surprising finding is that Hospodářské noviny didn´t pay attention to the public 

opinion polls in the monitored period from the 1st September to 21st November of 

2013. Serious news on this theme didn´t occur at all. In this respect most of conclusions 

is based on Právo and Mladá fornta DNES articles.  

Most of agencies make their polls public with detailed description and 

explanation. Even so mistakes in the articles occurred surprisingly often. In case of 

Právo there were only 58 % of correct articles. In the case of Mladá fronta DNES only 

70 %.  In this comparison it seems, that Mladá fornta DNES works with articles better 

way. However, it seems, that Právo consider opinion polls important, because they 

appeared on the title in 42 % of cases.  

Mladá fornta DNES published more analytical texts and had less mistakes in 

them than Právo. It surly depends on the fact, that it appealed experts for cooperation. 

Mladá fornta DNES also published several very interesting interviews on the theme of 

opinion polls. Nevertheless, it didn´t avoid several big mistakes in interpretations of 

polls. It could damage some party´s chances of election.  It appeared, that cooperation 

with experts is good way of informing about polls. The other solution of the problem 

could be better trained redactors.  

Another recommendation goes to research agencies. They should adjust to the 

demand of media for realistic projections of election results. The better way of 

informing is publishing only electoral model rather than political party´s preferences.  

The difference between electoral model and real results of elections is huge. 

Mainly before elections should research agencies try to make relevant election 

prognosis rather than common electoral model. There is big risk in it. They could badly 

estimates trends and they would have no excuse for it. But with better predictions they 
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would definitely win a reputation. Titles like Hospodářské noviny would have no reason 

to ignore their polls than.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Výsledky kvantitativní obsahové analýzy – (tabulka) 

Kategorie Právo MF DNES HN 

Celkový počet článků 12 100% 12 100% 4 100% 

Počet hodnocených článků 12 100% 10 83% 2 50% 

Zprávy 12 100% 9 75% 3 75% 

Publicistické texty 0 0% 3 25% 1 25% 

Hrubé chyby 2 17% 2 20% 0 0% 

Lehké chyby 3 25% 1 10% 0 0% 

Kvalitní texty 7 58% 7 70% 2 100% 

Počet zpráv na titulní straně 5 42% 2 22% 0 0% 

Průměrná stránka, kde se objevují zprávy 1,67 2,22 3,33 
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Příloha č. 2: Porovnání posledních vypracovaných volebních před volbami 

v porovnání se skutečnými výsledky voleb (tabulka) 

Výsledky voleb Volební model 

Zdroj ČSÚ63 STEM64  ppm factum65  CVVM66   TNS Aisa67 

ČSSD 20,45% 25,90% 22,80% 26,00% 23,00% 

ANO 18,65% 16,10% 12,10% 18,00% 16,00% 

KSČM 14,91% 13,30% 17,10% 16,50% 14,00% 

TOP 09 11,99% 11,50% 13,20% 9,00% 10,50% 

ODS 7,72% 8,60% 7,20% 6,50% 7,00% 

ÚSVIT 6,88% 5,90% 3,70% 5,00% 6,00% 

KDU-ČSL 6,78% 4,50% 5,90% 5,00% 6,00% 
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