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Oborová zpráva 
Předvolební  
výzkumy v 2021 
 

ředvolební výzkumy a výzkumy veřejného mínění obecně (VVM) jsou veřejnosti 
nejviditelnější segment výzkumného oboru. Od publikovaných VVM se odvíjí 
vnímání širšího výzkumného oboru veřejností a tím i celkové postavení a jeho 
využitelnost ve společnosti a ekonomice. Spolupráce na kultivaci, 

transparentnosti a budování důvěryhodnosti je v zájmu všech, kteří se touto oblastí 
zabývají: tedy realizátorů výzkumů, zadavatelů a dalších interpretátorů a uživatelů VVM.  

Tato zpráva shrnuje dosavadní oborové aktivity, využívá materiály ESOMAR, WAPOR 
a SIMAR a pracuje s podněty ze 17 individuálních rozhovorů s klíčovými realizátory a 
uživateli VVM (dále Odborníci) z ledna a února 2021. Rozhovory se týkaly cílových 
skupin pro VVM, nástrojů a přístupů při komunikaci výstupů výzkumných projektů a 
role SIMAR. Na základě analýzy navrhuji další kroky, které by mohly oboru prospět. S 
materiálem budeme dále pracovat ve odborné skupině realizátorů VVM.  

 

P 
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Novináři, zadavatelé, agentury a 
uživatelé výzkumů: analýza východisek 

Novináři 
Klíčovou cílovou skupinou pro kultivaci vnímání VVM jsou podle drtivé většiny Odborníků 
novináři. Kromě tzv. poučených novinářů jsou tu také elévové, nebo nespecializovaní. Někteří 
rozdělovali novináře podle typu média, ve kterém působí, tedy seriózní a veřejnoprávní vedle 
bulváru. Objevovalo se i dělení podle mediatypu - TV, rozhlas, tištěná a online. Kromě 
zpravodajství, komentátorů a analytiků je v této oblasti třeba zasáhnout i novináře, kteří dělají 
diskuse a rozhovory v elektronických médiích. Zmiňováni byli také editoři, šéfredaktoři a 
management/majitelé mediálních domů. 

Poučení novináři: je třeba opakovaně připomínat limity výzkumů a pravidla správné 
interpretace. Ve veřejných výstupech je dobré data zasadit do správného kontextu a jasně 
formulovat klíčové sdělení (příběh), odlišit okamžitý stav a trendy. Novináři tak nebudou mít 
tendenci pro potřeby titulku hledat vlastní interpretaci jevu, který je v rámci statistické chyby.  

Odborníci i novináři zmiňovali jako jeden předpoklad transparentnosti i předem zveřejněný 
časový plán publikace VVM (v analogii s ČSÚ, který zveřejňuje data podle předem daného 
časového harmonogramu).  

Odborníci se klonili k publikaci nějakého „návodu k interpretaci VVM/příručky pro 
novináře“ a oborového „prohlášení“, které by kromě pravidel správné interpretace vysvětlil i 
základní postup ověřování kvality výzkumu. Jak trefně komentoval jeden novinář, je to jako 
vštěpování přednosti zprava u řidičů - klíčové zprávy je třeba tvrdošíjně opakovat. Toto 
prohlášení by mohlo být doplněno i krátkým seminářem. I když účast nebude asi valná, 
podklady a aktivita budou poté dohledatelné. To se v minulosti osvědčilo jako funkční nástroj.  

Novinář elév (a nespecializovaný): novinář musí sbírat zkušenosti několik volebních cyklů. 
Bohužel redakce jsou dnes vyprázdněné a někteří na ověřování a principy kvalitní novinařiny 
rezignovali. Tito novináři často sahají po již dostupných materiálech, například Wikipedii, či 
prostým vyhledáváním na internetu. I pro ně je důležité, aby výzkumy s veřejným výstupem 
měly, kromě tiskové zprávy, vždy podrobnější informace o metodice na stránkách agentury 
nebo zadavatele. Pomoci s interpretací by také mohl výše zmíněný návod na interpretaci, 
prohlášení a seminář.  

Média, která zveřejňují výstupy neprověřených subjektů, by na nebezpečí svého postupu 
měla být upozorněna. Odborníci tak docházeli k tomu, že by takovou komunikaci 
s mediálními domy měl vést SIMAR a komunikace by měla být vedena s vydavatelem a 
vedením redakce. Většina Odborníků podpořila vytvoření textu Prohlášení o předvolebních 
výzkumech, novináři a uživatelé také zmiňovali Příručku pro novináře (návod k použití, 3 
stránky max.).  

Zadavatelé a agentury 
Další důležitou skupinou jsou zadavatelé předvolebních výzkumů. V ČR kromě státu 
(Sociologický ústav, CVVM) investuje do veřejně publikovaných předvolebních výzkumů 
pouze Česká televize, v minulosti se objevovaly výzkumy od komerčních TV stanic a 
některých tištěných médií. Některé výzkumné agentury publikují výstupy bez zadavatele, jako 
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marketingový nástroj na zviditelnění vlastní značky, případně doufají, že si nějaký subjekt, 
např. politická strana, následně objedná hlubší analýzu dat. Kromě CVVM a Kantar zmiňují 
Odborníci spontánně Median a STEM. Původ výzkumu a jeho financování je stěžejní téma pro 
debaty o důvěryhodnosti výzkumu.  

Další nezávislý výzkum 
Odborníci komentovali, že v současnosti chybí ve veřejném prostoru pravidelné výstupy 
CVVM, a dotazovali se na situaci v osobních rozhovorech metodou CAPI. Někteří Odborníci 
volali po možnosti realizovat další kvalitní, dlouhodobější a věrohodný výzkum vedle toho, 
který pravidelně realizuje ČT. Důvodem je snaha vést společenskou debatu spíše o trendech 
než o konkrétních přesných číslech a možnost porovnat si veřejné výstupy výzkumů tak, aby 
byla větší jistota, že se můžeme při společenské debatě opřít o věrohodná čísla. Nejsou však 
jasné zdroje financování takového výzkumu a názory na to, co/kdo by zaručil nezávislost 
takového výzkumu, se v odborné veřejnosti liší.  

Phoenix a SANEP 
Odborníci se také kriticky vyjadřují o agenturách Phoenix a SANEP. Tyto agentury jsou 
spojeny s prezentací svých výstupů v bulvárních médiích a komerčních televizích. Komentují 
nestandardní využití výzkumů pro propagaci některých stran, v minulosti jsou známé 
medializované případy SANEP a SPD, SANEP, Phoenix a Trikolóra, dále výstupy pro krajské 
lídry, oblíbenost starostů v určitých regionech a nejčerstvěji také propojení Phoenix a nové 
strany pana Šlachty. Někteří odborníci navrhovali, že by se odborná komunita vůči těmto 
účelovým projektům měla důrazněji vymezovat.  

Zodpovědnost agentury při publikaci VVM 
Agentura/realizátor je, společně se zadavatelem, zodpovědná za transparentní a nezkreslené 
výstupy VVM. Agentura má povinnost poučit o této skutečnosti zadavatele. Agentura také 
dbá na publikaci podle pasportu VVM. Pokud dojde při publikaci ke zkreslení, musí agentura, 
případně ve spolupráci se zadavatelem, žádat o tiskovou opravu. Neformální, již dříve platná, 
dohoda realizátorů je založená na doporučení ESOMAR/WAPOR. Pasport a další pravidla byla 
pro český trh formulovaná SIMAR ve spolupráci s předními odborníky z trhu. SIMAR 
poskytuje podporu realizátorům a klientům v dodržování těchto pravidel ve veřejném 
prostoru.  

Odborníci také zmiňovali, že povinností realizátora a zadavatele by mělo být vysvětlení 
odchylek od ostatních výzkumů a porovnání výzkumného projektu v kontextu výsledku voleb. 
Podrobné zhodnocení vypovídací hodnoty veřejně publikovaných výzkumů vede 
k transparentnosti daného projektu a oboru obecně. Mezi divokými teoriemi všech méně či 
více poučených lidí, kteří se mají potřebu k výzkumnému výstupu vyjádřit, by tak měla vždy 
existovat i ta odborná a zasvěcená, od autora výzkumného šetření.  

SIMAR jako záruka 
Kromě podpůrné, metodické a koordinační role SIMAR byla diskutovanou oblastí záruka 
důvěryhodnosti realizace výzkumu. SIMAR je oborovým sdružením zastřešujícím mimo jiné 
pasport VVM a výzkumné standardy SIMAR. Platforma odborníků na VVM je však podstatně 
širší než členská základna SIMAR. K publikaci veřejných výstupů výzkumu s pasportem se 
může přihlásit jakýkoliv výzkumný subjekt.  

Věrohodnost VVM je důležitá pro celý „poctivý“ obor bez rozdílu a platforma je přístupná šiřší 
skupině. Sběr dat podle standardů SIMAR může garantovat pouze členská agentura, nikoliv 
nečlenské subjekty, které neprochází auditem. Někteří odborníci hledají, jak tuto situaci dále 
uchopit a formalizovat. Probíhala také diskuse, do jaké míry se má SIMAR vymezovat proti 
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aktivitám, které obor mohou poškodit, jak má vyvracet mýty a fámy spojené s oborem. Více 
viz samostatné téma „Odborná veřejnost a SIMAR“. 

Dobře vysvětlit, jak to vzniká, jak výzkumníci pracují 
Od uživatelů a novinářů v rámci individuálních rozhovorů padaly také otázky na vznik, způsob 
realizace a konstrukci výstupů výzkumů. Uživatelé upozorňovali na to, že ve veřejném 
prostoru to není dostatečně srozumitelně vysvětleno. Prostor tak často vyplňují novináři, kteří 
si obvolají několik subjektů a konstruují z toho příběh, který v konečném důsledku vyznívá pro 
obor negativně. Padaly návrhy na články a informace na toto téma, které by poskytli přímo 
realizátoři, případně by byly formulované za obor. Kromě článků padaly návrhy na 
„rozcestník“, který by vysvětloval nejčastější otázky přicházející od veřejnosti a novinářů. 
Vypadá to, že ucelenější podoba rozcestníku a veřejnosti srozumitelné vysvětlení této oblasti 
by napomohla transparentnosti a konstruktivnější společenské debatě.  

Je podstatné na tomto místě také zdůraznit, že kvalita výzkumného projektu se, kromě kvality 
sběru dat, odvíjí již od charakteru a designu výzkumného projektu. Podstatný je též způsob 
zpracování výstupů, tedy v přístupech ke zpracování dat do volebního modelu, potenciálu či 
dalších výstupů, předpokladů/faktorů, které při konstrukci výstupu výzkumník zváží, a 
konečně i ve způsobu prezentace, vizualizaci a komentářích. V těchto oblastech shodu 
v odborné komunitě nemáme a je otázkou, do jaké míry ji lze nalézt. Jak všichni víme, 
srozumitelně vysvětlit „střeva“ výzkumného projektu je nelehké. Pro obor je ale klíčové, 
abychom se i nadále snažili parametry kvality a tím i důvěryhodnost vysvětlovat jazykem 
pochopitelným pro novináře a veřejnost.  

Politické strany 
Mezi zadavatele výzkumných šetření standardně patří politické strany, výstupy používají 
převážně pro úpravu politických programů a vedení kampaní. Výzkumy většinou nejsou 
publikovány veřejně. Z důvodů nestrannosti je zaužívaným pravidlem, že agentura, která 
pracuje pro určité politické uskupení, je vyloučena z práce pro realizaci veřejnoprávního 
výzkumu.  

Většina Odborníků zmiňovala analytiky z politických stran jako vhodnou cílovou skupinu 
komunikaci pravidel realizace a interpretace věrohodných výzkumů, například formou online 
semináře, viděli v tom další možnost kultivace prostředí. Někteří naopak dialog s touto 
skupinou odmítali. To, jak politické strany využívají výzkumy, by měla být i informace 
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dostupná veřejnosti. Jeden Odborník navrhoval udělat vzdělávací seminář o předvolebních 
výzkumech na půdě Senátu ČR.  

Výzkumy jsou politickými stranami využívány jako nástroj předvolebního boje, jak velmi 
výstižně ilustruje “metodický pokyn” Václava Klause ml. V méně či více kultivované podobě je 
takový postoj k výzkumům v politice běžný a někteří novináři publikují tyto reakce bez další 
konfrontace či zasazení kritiky do odpovídajícího kontextu. I tato skutečnost by tedy měla být 
součástí komunikace s novináři a politickými stranami.  

Odborná veřejnost a dosavadní činnost platformy SIMAR 
Činnost platformy v posledních deseti letech 
Odborná komunita realizátorů VVM již společně udělala mnohé. SIMAR inicioval a pravidelně 
udržuje platformu odborníků, která společně diskutuje metodické otázky. Skupina si 
uvědomuje, že nepřehledné mediální přestřelky nikomu neprospívají a nevedou ke kýženému 
zlepšování transparentnosti a důvěryhodnosti celého oboru. Setkání organizujeme s 
členskými i nečlenskými subjekty SIMAR podle potřeby, ve volebním roce tedy častěji. Na 
této odborné platformě jsme například definovali společně pravidla pasportu , který je 
podporován Syndikátem novinářů, vzniklo také několik seminářů a veřejných debat, hojně 
navštívená byla konference vyhodnocující Parlamentní a prezidentské volby v roce 2018.  

SIMAR se v minulosti veřejně vymezil vůči SANEP. Následné nákladné soudní řízení o 
domnělé poškození dobrého jméno vyvolané SANEP trvalo pět let, došlo až k Nejvyššímu 
soudu a bylo nakonec zamítnuto s tím, že odborná komunita má právo debatovat o 
transparentnosti, odbornému vedení a kvalitě takových výzkumů. Obor tedy svůj boj vyhrál. 
Novináři jsou si těchto skutečností vědomi a často je i dodnes, po čtyřech letech, citují. 
Podrobnosti případu jsou zde.  

Před dvěma lety se SIMAR jménem odborné komunity dotázal agentury Phoenix na 
podrobnosti realizace výzkumů, zejména na způsob ověřování identity respondentů v panelu. 
Odpověď jsme doposud neobdrželi a tuto skutečnost takto sdělujeme médiím.  

SIMAR ve spolupráci s ESOMAR/WAPOR a místními odborníky publikoval několik textů k 
VVM - otázky a odpovědi, jak se pozná důvěryhodný zdroj a 10 nejčastějších chyb při 
interpretaci výzkumů. Odborníci v individuálních rozhovorech po těchto podkladech volali, z 
toho je patrné, že je třeba tyto podklady více popularizovat a dále modifikovat, vylepšit.  

Aktivity platformy v 2021 
Odborníci jednoznačně podporují další spolupráci v rámci této platformy a vítají možnost si 
vše „vyříkat“ v rámci uzavřené skupiny. V rozhovorech rezonovaly zvláště různé metodiky 
sběru dat a také přístupy k publikovaným modelům (úpravy ano/ne, předpoklady a faktory ve 
výpočtu, hlavně rozhodnutí/nerozhodnutí a účast/neúčast).  

Odborníci v rozhovorech zmiňovali, že vnímají negativní dopad článků/reportáží, kde relativně 
poučený novinář obvolá několik odborníků a z dlouhých rozhovorů vybere pouze kontroverzní 
komentáře. Vyznění je pro obor spíše negativní. V těchto případech by bylo dobré zamyslet 
se nad společným postupem a standardní dotazy na velkost vzorku a metodické otázky 
odkazovat na již hotové, veřejnosti dostupné texty. Někteří Odborníci také, kromě paktu 
neútočení, navrhovali jakousi společnou dohodu o tom, co se bude novinářům komunikovat a 
jak.  
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Další odborná veřejnost 
Odborná veřejnost se dále dělí na odborníky, kteří VVM realizují, ostatní výzkumníky a 
příbuzné profese a akademickou sféru.  

SIMAR má také podle názorů Odborníků tlumit konflikty, veřejně se postavit za kvalitní 
agenturu a veřejně se vyjadřovat o pochybeních a nesprávných výzkumech. Zatímco 
nastavování pravidel a podpora jejich dodržování se děje veřejně, kritiku řeší SIMAR 
individuálně s danými subjekty. Vhodnost aktivismu a vymezování je otázka na další diskusi.  

Z pohledu novinářů je členství v SIMAR výrazem profesní zodpovědnosti, důkazem, že je zde 
péče to dělat pořádně, pro mnohé (seriózní) novináře je členství znakem důvěryhodnosti. 
Odborníci, mnohdy i ti z členských agentur, však spontánně SIMAR tímto způsobem 
nezmiňují a nečlenské subjekty mají někdy i snahu se proti SIMAR ve veřejném prostoru 
vymezovat. Je zřejmě důležité hledat cesty, jak lépe komunikovat sdílená pravidla a hodnoty i 
v samotné výzkumné komunitě.  

Akademická sféra  
Politologové, sociologové, analytici, ale i širší akademická sféra, se mnohdy VVM přímo 
nezabývají, nebo obor znají jen okrajově, ale do médií se k tématu předvolebních výzkumů při 
interpretaci výstupů vyjadřují. Jaký dopad to má na obor a na společnost, vidíme teď na 
příkladu diskuse odborníků okolo covidové pandemie. Odborníci se shodují, že tuto aktivitu 
neutlumíme, ale veřejné prohlášení a návod na interpretaci toho, co se bude poskytovat 
novinářům, by asi pomohl i v tomto segmentu. Mnohdy pomůže i osobní kontakt, poskytnutí 
klíčových informací a výměna názorů.  

Kromě vymezování se v rámci členských a nečlenských subjektů, je dalším rozporuplným 
polem akademická a komerční sféra. V individuálních rozhovorech s některými Odborníky 
jsem zaznamenala od těch, kteří mají blíže k akademické sféře, spontánní poznámky vůči 
komerční sféře. Někteří se domnívali, že komerční sféra by se VVM neměla zabývat vůbec, 
případně diskutují použité metodiky a modely. Komerční sféra akademickou spontánně příliš 
nekomentuje, v hlubších diskusích se však objevily otázky k realizaci CAPI v současné 
situaci, otázky k v podstatě komerčním výzkumům realizovaných zaměstnanci vysokých škol 
a poznámky k tomu, že akademická sféra nejeví snahu aplikovat své výzkumy v praxi. 
Například využití online metod, které v komerčním výzkumném oboru v některých oblastech 
převládají, zatímco akademická sféra metody podpořené technologiemi využívá spíše 
sporadicky (čestné výjimky samozřejmě existují). V oboru dochází k jistému odklonu od 
realizovatelnosti některých projektů v praxi a je vidět, že je třeba v této oblasti prohloubit 
dialog a spolupráci na řešeních, která by prospěla oběma stranám.  

Veřejná sféra 
Z rozhovorů s Odborníky vyšel další segment – aktivní skupiny, neziskové projekty a 
jednotlivci, kteří se k výzkumům vyjadřují ve veřejném prostoru. Skupiny navázané na 
jednotlivé politické strany zřejmě nejsou vhodnou cílovou skupinou, nicméně přímý kontakt a 
konstruktivní dialog se s nimi navázat dá. 
Příklady: oblasti Wikipedie věnující se výzkumům a např. nadcházejícím volbám, Demagog.cz, 
Manipulátoři.cz, někteří influenceři na Twitteru. Při realizaci rozhovorů jsem si uvědomila, že 
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již přímý rozhovor s jednotlivci může zlepšit porozumění dané problematice a napomoci 
transparentnosti prostředí a lepší interpretaci. 

Voliči (a nevoliči) 
Většinou nevidíme možnost komunikovat s voliči přímo, i když i tady nějaké nástroje, tedy 
kromě novinářů a médií, k dispozici máme.   

Témata předvolebních výzkumů: 
Pro veřejnost je třeba formulovat výzkumné výstupy tak, aby něco společnosti přinášely. 
Odborníci se zamýšleli nad vhodnými tématy, které by stimulovaly společenskou debatu, 
spíše než podněcovaly soutěživost mezi jednotlivými politickými uskupeními. Například je 
podle Odborníků dobré vyzdvihovat politická témata, která mezi voliči rezonují, a komentovat 
počet a charakteristiku lidí, kteří chtějí/nechtějí jít k volbám. U těch, kteří se voleb neúčastní, 
je dobré mapovat motivace a rozebírat pro ně relevantní témata. Počty rozhodnutých a 
nerozhodnutých voličů jsou součástí konstrukce volebního modelu, proto by přístupy k nim 
měly být vhodně vysvětleny i ve veřejných výstupech.  

Srozumitelnost výstupů pro voliče 
Mezi návrhy Odborníků padl také požadavek srozumitelně vysvětlit podstatné informace pro 
voliče na platformě PRO VÝZKUM. Voliči jsou také respondenti, proto bychom měli pečlivě 
vysvětlit i roli respondentů/občanů v demokratické společnosti.  

Vzdělávání 
Vzdělávání o funkci a způsobu intepretace předvolebních výzkumů a výzkumů veřejného 
mínění by mělo být také součástí vzdělávání na školách. V projektu občankáři již materiál o 
výzkumech volebních preferencí existuje, další popularizace tématu je jistě žádoucí.  


