
Čo potrebujú novinári vedieť, ak píšu o prieskumoch verejnej mienky

JÁN HACEK
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky 

Abstract: This paper focuses on the interpretation public opinion poll and brings the basic guide for jour-
nalists who interpret its results. We introduce a list of questions all journalists should ask before citing a
poll. We mainly follow The European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR) instructions
and guides to opinion polls and published surveys. Our paper shows some pseudo-public opinion poll
results, published in daily press in Slovakia and the line between opinion research publishing and adver-
tising. The article is mainly dedicated to students of journalism and those who write about the public 
opinion poll.

Key words: public opinion, poll, journalists, interpretation, guideline

Verejná mienka môže byť definovaná viacerými spôsobmi, nakoľko jednotná definícia dodnes
neexistuje a spájajú sa s ňou i ďalšie významy. Podľa Slovníka mediální komunikace sa verejná
mienka najčastejšie vysvetľuje ako súhrn názorov a hodnotení, ktoré jednotlivci vyjadrujú k ur-
čitej téme, či ako zhoda názorov medzi jednotlivými členmi verejnosti dosiahnutá vzájomnou
diskusiou. Vzhľadom na výsledky prieskumu verejnej mienky však môže dochádzať k tomu,
že ľudia, ktorí v prieskume vyjadria svoj názor, nemusia rovnaký zastávať i v súkromí.1 V so-
ciológii sa mienkou rozumie vyjadrenie človeka k určitým javom, zahŕňajúcim širokú škálu
pocitov, domnienok, ktoré majú do určitej miery aj hodnotiaci charakter.2 Oxfordský slovník
definuje verejnú mienku ako názor, prevládajúci v spoločnosti.3 Je však nevyhnutné uvedomiť
si, že sa v danom pomenovaní stretávajú dva výrazy. Mienka – vyjadruje racionálne poznatky
so subjektívnym vzťahom človeka k určitému javu, ktorý väčšinou obsahuje aj hodnotiacu
zložku. Verejnosť (verejný) – ako špecifická skupina vymedzená vo vzťahu k určitej téme.4 A
priestor, kde sa v spoločnosti realizuje demokratická diskusia – čiže vzniká verejná mienka,
označovaná pojmom verejná sféra. Vďaka nej sa môžeme zapájať do diskusie o smerovaní spo-
ločnosti a vytvárať prostredníka medzi občianskou spoločnosťou a štátom.5

1 REIFOVÁ, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 144 – 145.
2 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ Josef, MURDZA, Karol: Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011, s. 120.
3 OXFORD DICTIONARY: public opinion. [cit. 2018-08-30]. Dostupné na internete: <h+ps://en.oxford-
dictionaries.com/definition/public_opinion>.
4 REIFOVÁ, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 144.
5 BARKER, Chris: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006, s. 195.
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Zisťovanie názorov na určité javy v spoločnosti sa dnes štandardne realizuje predovšetkým
pomocou sociologických prieskumov – kvantitatívnych prieskumov verejnej mienky. Na Slo-
vensku pôsobí niekoľko prieskumných agentúr6, ktoré spomenuté prieskumy realizujú. Reci-
pient sa s ich výsledkami stretáva najmä v čase volieb, resp. najmä vtedy registruje prácu prie-
skumných agentúr. S prieskumami sa stretáva i pri sledovaní denného spravodajstva pri
témach výsledkov prieskumov preferencií politických strán, či obľúbenosti politikov. Domnie-
vame sa, že predovšetkým pri väčších kauzách, týkajúcich sa najmä politických strán, sú vý-
sledky následných prieskumov preferencií žiadané, očakávané a sledované vo väčšej miere.
Pokiaľ ide o spravodajské médiá, prezentácia spomínaných preferencií politických strán pred
voľbami vyvoláva neraz zvýšenú diskusiu a nezriedka i spochybňovanie výsledkov priesku-
mov verejnej mienky. Je na druhej strane potrebné poznamenať, že hoci, ako sme uviedli, sa
recipient stretáva predovšetkým s prieskumami verejnej mienky v súvislosti s politikou, nie
je to jediný druh prieskumov. Existujú pravidelne výstupy, prinášajúce výsledky prieskumov
z rôznych oblastí na témy, ktoré v danom čase dominujú v spoločnosti, alebo prinášajú dáta
o spokojnosti, životnom štýle, objektivite televízneho spravodajstva a podobne.

V nasledujúcom texte predstavíme niekoľko skutočností, týkajúcich sa prieskumov verejnej
mienky, ktoré by mal poznať novinár interpretujúci výsledky prieskumov. Budeme vychádzať
z viacerých zdrojov, no najmä z usmernení od Európskeho združenia pre marketingový vý-
skum a výskum verejnej mienky (ESOMAR)7, z Americkej asociácie pre výskum verejnej
mienky (AAPOR)8 a z textu Alojza Ritomského9, v ktorom poskytuje novinárom rady ako písať
o prieskumoch. Naším cieľom je ponúknuť i praktické príklady interpretácie prieskumov v mé-
diách na Slovensku a poukázať na medializované prípady, týkajúce sa interpretácie verejnej
mienky. Budeme v tomto prípade vychádzať zo spravodajských portálov10 na Slovensku.

Kto prieskum realizoval
Je mnoho agentúr a existuje mnoho dôvodov, ktoré vedú k realizácii výskumov alebo pseu-
doprieskumov verejnej mienky. Nájdeme preto aj príklady, hlavne v online prostredí, ktoré
odkazujú na nedôveryhodné výsledky prieskumov, resp. agentúry, či už novovzniknuté, alebo
také, ktoré sa prieskumu verejnej mienky nevenujú a krátko pred voľbami prišli s výsledkami
preferencií politických strán, ako uvádzame nižšie. Je preto nevyhnutné prihliadať na skutoč-
nosť, či je daná agentúra renomovaná a nezávislá. Ak áno, nebude mať problém doložiť infor-
mácie potvrdzujúce vierohodnosť prieskumu, minimálne na žiadosť novinárov.11 Pri neznámej
agentúre, ktorej prieskum ideme interpretovať, si môžeme overiť, či je členom ESOMAR, Slo-
6 TNS Slovakia, s.r.o., GfK Slovakia, s.r.o., IPSOS, s.r.o., 2muse, s.r.o., Median SK, s.r.o., ACRC, s.r.o.,
Focus, s.r.o., AKO, s.r.o., KMG international, s.r.o., MB Brand Management, s.r.o. Zoradenie výskum-
ných agentúr je podľa tržieb za posledný ukončený finančný rok. TREND Analyses: Najväčšie výskumné
agentúry. [cit. 2018-08-30]. Dostupné na internete: <h+ps://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-
25/vyskumne-agentury-dm-a-sales.html>.
7 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. [cit. 2018-08-30]. Dostupné na internete: <h+ps://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-
standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
8 AAPOR: Questions to Ask When Writing About Polls. [cit. 2018-08-30]. Dostupné na internete:
<h+ps://www.aapor.org/Education-Resources/For-Media/Questions-to-Ask-When-Writing-About-
Polls.aspx>.
9 Z ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave. RITOMSKÝ, Alojz: Procedúry výberu res-
pondentov v kvantitatívnom výskume. In Sociálne a politické analýzy, 2011, roč. 5, č. 2.
10 Pozn. autora: Spravodajské portály sú vyberané náhodne – podľa toho či a nakoľko boli na nich jed-
notlivé prieskumy interpretované. Účelom je použiť príklady k javom, ktoré v texte opisujeme.
11 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. [cit. 2018-08-30]. Dostupné na internete: <h+ps://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-
standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
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venskej asociácie výskumných agentúr (SAVA)12, alebo iných renomovaných asociácií13. „Krátko
pred voľbami sa s prieskumami hlásia neznáme agentúry, alebo agentúry, ktoré ich zvyknú robiť len
raz či dvakrát za štyri roky. Niektoré médiá ich preberajú a šíria bez toho, aby si overili, či vôbec niekto
prieskumy robil a či má s nimi skúsenosti.“ 14

„V utorok minulého týždňa zasa vyšiel prieskum firmy WAPmobile z Brezna, ktorý prebral jeden z
najčítanejších slovenských webov Topky.sk. WAPmobile si prieskumy verejnej mienky pridala do pred-
metu podnikania len 7. decembra minulého roku. Normálne sa živí tým, že predáva reklamu cez mobilnú
aplikáciu. Vo výsledkoch má WAPmobile gramatické chyby a nepodarilo sa jej napísať správne ani mená
najdôveryhodnejších politikov.“15

Kvôli predstave, ako sú citované a interpretované prieskumy verejnej mienky jednotlivými
prieskumnými agentúrami, napríklad na portáli sme.sk, uvádzame výsledky nášho zistenia.16

Po preskúmaní a zaradení príspevkov (N = 348) sme vytvorili poradie v odkazovaní na jed-
notlivé prieskumné agentúry. Najčastejšie bola citovaná agentúra Focus (48%). Polis (28%),
Median (11,5%), G0 8%), AKO (4,5%). 

Kto financoval prieskum a prečo bol realizovaný
Okrem informácie o subjekte, ktorý výskum realizoval, je podstatné, kto si výskum objednal
a zaplatil. Odpoveď na túto otázku pomôže novinárom vidieť výsledky v širšom kontexte.
Existujú súkromné prieskumy financované rôznymi spoločnosťami, alebo prieskumy, ktoré
prezentujú výsledky na podporu určitých názorov, o ktorých často tvrdia, že sú názorom väč-
šiny spoločnosti. Ak sú napríklad výsledky prieskumu súčasťou mediálneho výstupu, resp.
zadávateľom je vydavateľstvo alebo ide o výsledky slúžiace nezávislým výskumníkom, pôjde
s veľkou pravdepodobnosťou o nestranný prieskum verejnej mienky. Dokonca i v prípade, ak
prieskum financuje politická strana, nezisková organizácia, či záujmová skupina, môže ísť
v kvalitný prieskum. Rozhodujúca je však skutočnosť, či boli pri ňom uplatnené vedecké po-
stupy – či boli otázky v dotazníku naozaj nestranné, akým spôsobom boli vyberaní respondenti
a podobne. Ak tieto informácie chýbajú, resp. nebudú dodatočne poskytnuté, je potrebné po-
zerať na výsledky ako na nedôveryhodné a o výsledkoch nepísať.17 Súkromné prieskumy,
ktoré si objedná politická strana, majú za cieľ pomôcť kandidátovi zvíťaziť – neexistuje tu teda
žiadny iný dôvod.18 „Takéto výskumy obsahujú veľmi sugestívne otázky, prípadne sú respondenti vy-
beraní na základe pochybných metód výberu, vždy s ohľadom na stratégiu kampane. Kampaň môže tes-
tovať nové slogany, nové vyjadrenia ku kľúčovým otázkam alebo nový útok na protivníka. A pretože
cieľom kandidátovho výskumu nemusí byť priame a objektívne zistenie názorov verejnosti, malo by sa
o takýchto výsledkoch písať veľmi opatrne.“19

12 SAVA <h+ps://sava.sk/>
13 Napríklad: KMR Group, Intersearch Network, TGI Network, American Marketing Association, Me-
dian s.r.o., Česká republika, Kantar Media a iné.
14 KERN, Miro: Neverte všetkým prieskumom, niektoré sú uletené. [cit. 2018-08-31]. Dostupné na internete:
<h+ps://dennikn.sk/347570/neverte-vsetkym-prieskumom-niektore-nich-su-uletene/?ref=tit>
15 Tamže.
16 Pozn. autora: Ide o zisťovanie skutočnosti, ktoré prieskumné agentúry boli použité v textoch interpretujú-
cich prieskumy na portáli sme.sk za obdobie apríl – september 2007. Ide o prieskum, ktorý sa týka len portálu
sme.sk a bol realizovaný len ako ukážka odkazovania na prieskumy spomínaných prieskumných agentúr.
17 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. [cit. 2018-08-31]. Dostupné na internete: <h+ps://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-
standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
18 RITOMSKÝ, Alojz: Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. In Sociálne a politické
analýzy, 2011, roč. 5, č. 2, s. 17.
19 Tamže.
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Ta3 si dala k narodeninám mätúce čísla o sledovanosti a dôveryhodnosti
„Ta3 spustila v rámci osláv svojich 14. narodenín nový spravodajský web, ktorý pôsobí modernejšie ako
jeho predchodca. Výročie sprevádza aj imidžová kampaň televízie, v ktorej v spotoch hovorila, že dosahuje
sledovanosť 44 percent. Samozrejme, nejde o oficiálne peoplemetrové dáta, ale prieskum na objednávku.“
... „V spotoch spravodajská stanica tvrdila, že ju sleduje 44 percent „divákov“ a jej spravodajstvu dôveruje
42,1 percenta „divákov“. Tento pojem by si v reklame vyžadoval dovysvetlenie, keďže nejde ani o people-
metre a dokonca ani o všeobecnú populáciu. V inzerátoch sa však definícia vzorky vypátrať nedá.“ ... „Ta3
dovysvetlila údaje až vo vlastnom vysielaní v propagačnom príspevku k výročiu. Údaje podľa Ta3 pochá-
dzajú z prieskumu agentúry AKO, ktorá ho pre televíziu robila v období od 19. do 26. augusta telefonickou
metódou CATI na 750 respondentoch. Agentúra sa pýtala len obyvateľov Bratislavy a Košíc vo veku nad
18 rokov. Nešlo teda o reprezentatívnu vzorku celého obyvateľstva, ale len divákov v dvoch mestách.“20

Koľko ľudí bolo v prieskume oslovených
Predstava, či tvrdenie, že čím väčšia vzorka opytovaných ľudí, tým presnejšie výsledky, ne-
musí byť vždy pravdivá. Vo všeobecnosti to síce platí, nakoľko sa so zvyšujúcim počtom zmen-
šuje výberová chyba, zároveň však musia byť splnené i ostatné podmienky výberu skúmanej
vzorky.21 Pri interpretácii výsledkov je dôležite napríklad vedieť, nakoľko sú reprezentatívne.
Ako vidíme na príklade Ta3, podstatná bola v tomto prípade skutočnosť, že respondenti boli
oslovení len v Bratislave a Košiciach, pričom sa tento fakt nespomínal spolu s kampaňou. Ak
bol teda prieskum realizovaný len na určitom mieste z pomedzi ostatných, tak táto informácia
musí byť uvedená22. Pri interpretácii výsledkov je nevyhnutné uvádzať aj veľkosť vzorky res-
pondentov, tak ako to uvádzajú všetky renomované prieskumné agentúry.

Agentúra AKO: „Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 30.8. - 5 . 9. 2018 prieskum dôveryhod-
nosti politických lídrov formou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 res-
pondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, ná-
rodnosti, kraja.“23

Agentúra Kantar Slovakia: „Ľudia čítajú viac a ich knižnice sa rozrastajú. Aj takéto zistenia vyplý-
vajú z prieskumu LifeStyle, ktorý agentúra TNS Slovakia realizovala v roku 2015 na robustnej repre-
zentatívnej vzorke viac ako 4 500 respondentov vo veku 15-65 rokov.“24

Agentúra Medián – Radioprojekt: Základné výsledky: „Výsledky, zverejnené v tejto tlačovej
správe, boli zbierané v termíne od 28 . 05 . 2018 do 19. 08. 2018. Prieskum bol realizovaný na vzorke
3946 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 - 79 rokov.“25

20 POLÁŠ, Martin: Ta3 si dala k narodeninám mätúce čísla o sledovanosti a dôveryhodnosti. [cit. 2018-08-31].
Dostupné na internete: <h+ps://medialne.etrend.sk/televizia/ta3-si-dala-k-narodeninam-matuca-cisla-o-
sledovanosti-a-doveryhodnosti.html>.
21 RITOMSKÝ, Alojz: Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. In Sociálne a poli-
tické analýzy, 2011, roč. 5, č. 2, s. 18.
22 Pozn. autora: K podobnej situácii dochádza v prieskumoch záverečných prác vysokoškolských štu-
dentov, ktorí distribuujú svoj dotazník najčastejšie pomocou sociálnych sietí. Stáva sa tak, že respon-
denti sú napríklad len z určitej vekovej skupiny, čo ale neuvádzajú.
23 AKO, s. r. o.: Dôveryhodnosť lídrov. [cit. 2018-09-17]. Dostupné na internete: <h+ps://ako.sk/wp-con-
tent/uploads/2018/09/AKO_DOVERYHODNOST_LIDROV_SEPTEMBER_2018.pdf>.
24 KANTAR TNS: Denne číta knihy 11 % Slovákov. [cit. 2018-09-17]. Dostupné na internete:
<h+ps://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/denne-cita-knihy-11-slovakov>.
25 MEDIAN SK: MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, VI. - VIII./2018. [cit. 2018-09-17]. Dostupné na inter-
nete: <h+p://www.median.sk/pdf/RADIA2018/ZSR1808.pdf>.
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Ako boli vyberaní respondenti
Je jasné, kto bol a kto nebol zahrnutý do výskumnej vzorky? Prieskumné agentúry musia
v správe jasne uvádzať, akým spôsobom boli respondenti vyberaní (regrutovaní). Ak ide o vý-
berový prieskum, kde sa oslovený respondent sám rozhodne, či bude naň reagovať, nemožno
ho nikdy interpretovať ako reprezentatívny.26 Štandardne sa výber respondentov uskutočňuje
dvoma spôsobmi. Anketári dostanú konkrétnu adresu osoby, domácnosti, podniku alebo
firmy, kde majú uskutočniť rozhovor. Zároveň dostanú i pokyn, ktorá osoba z domácnosti či
podniku má byť v rámci prieskumu oslovená, alebo pokyn, že anketár si môže vybrať na roz-
hovor ktorúkoľvek osobu na danej adrese. Adresy sú vyberané náhodne z databázy adries.
Tento spôsob výberu sa nazýva pravdepodobnostný alebo adresný výber.27 Druhý spôsob sa
nazýva kvótny výber. Anketári dostanú charakteristiky a počty osôb – 1v. kvóty, ktoré majú
vyhľadať a urobiť s nimi rozhovor. Môže ísť napríklad o pohlavie respondentov, vek, vzdela-
nie, príjem, typ automobilu a podobne. Anketári potom samostatne vyhľadávajú respondentov
podľa zadania a vyberajú respondentov z danej skupiny náhodným spôsobom.28

Prieskum verejnej mienky musí tiež čo najpresnejšie odrážať obraz celej populácie. To zna-
mená zohľadniť vek, vzdelanie, pohlavie, bydlisko spôsobom, aby počty respondentov podľa
jednotlivých charakteristík zodpovedali skutočnej štruktúre populácie.29

Kedy bol prieskum realizovaný?
Udalosti majúce celospoločenský dopad vplývajú na výsledky prieskumov verejnej mienky
zásadným spôsobom. Je preto dôležitá ich interpretácia a pochopenie v kontexte udalostí,
ktoré sa diali počas realizácie prieskumu a najmä, bezprostredne po jeho skončení (po skončení
zberu dát). V niektorých prípadoch sa môže stať, že získané výsledky neplatia, nakoľko sa
spoločenská situácia kvôli zásadnej udalosti zmenila. Čiže, interpretovať takéto výsledky môže
byť, vzhľadom na spomenutý vplyv, náročné a niekedy až nezmyselné.

Konkrétny príklad vidíme v interpretácii prieskumu, realizovanom mimovládnou organi-
záciou Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá každoročne zverejňuje rebríček slobody tlače v 180
krajinách.30 Po vražde novinára Jána Kuciaka sa pokles Slovenska v rebríčku automaticky in-
terpretoval ako dôsledok spomenutej udalosti:
„Slovensko sa aj pre vraždu Kuciaka prepadlo v rebríčku slobody tlače.“31

„Slovensko sa v rebríčku slobody tlače po vražde Jána Kuciaka prepadlo o desať priečok.“ 32

26 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. s. 10, [cit. 2018-08-31]. Dostupné na internete: <h+ps://www.esomar.org/uploads/public/know-
ledge-and-standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
27 STANĚK, Miloš: Sprievodca prieskumom trhu a verejnej mienky. Bratislava: MEDIAN SK, 2010, s. 34.
28 Tamže, s. 34.
29 SMLSAL, Matěj: Proč má Babiš jednou 12 procent a pak jen pět? Návod, jak číst volební průzkumy. [cit. 2018-
09-07]. Dostupné na internete: <h+ps://ihned.cz/c1-60767300-navod-jak-cist-predvolebni-pruzkumy-
cssd-ods-top09-kscm-ano-andrej-babis>.
30 Reporters Without Borders: 2018 World Press Freedom Index [cit. 2018-11-13]. Dostupné na internete:
<h+ps://rsf.org/en/ranking>.
31 Pravda.sk: Slovensko sa aj pre vraždu Kuciaka prepadlo v rebríčku slobody tlače. [cit. 2018-09-17].
Dostupné na internete: <h+ps://spravy.pravda.sk/svet/clanok/467399-sloboda-tlace-v-europe-vlani-
podla-reporterov-aj-pre-vrazdu-kuciaka-utrpela/>.
32 ČEVELOVÁ, Jana: Slovensko sa v rebríčku slobody tlače po vražde Jána Kuciaka prepadlo o desať priečok. [cit. 2018-09-
04]. Dostupné na internete: <h+ps://dennikn.sk/1105764/slovensko-sa-v-rebricku-slobody-tlace-po-vrazde-jana-
prepadlo-o-desat-priecok/>.
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„Slovensko kleslo v rebríčku Slobody tlače, pre vraždu novinára, aj správanie sa Fica či Rezníka“33

Prieskum (zber dát) bol však realizovaný ešte pred vraždou, čiže táto udalosť nemohla mať
vplyv na jeho výsledky.34 Vidíme tu príklad správnej a nesprávnej interpretácie prieskumu,
vzhľadom na spomínané udalosti v spoločnosti. Rovnako je nevyhnutné pri interpretácii brať
do úvahy a uvádzať i dátum realizácie daného prieskumu.

Ako boli získavané informácie
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa od respondentov získavajú informácie – osobne, telefo-
nicky, mailom, alebo online.35 Základný spôsob získavania informácií je v kvantitatívnom prie-
skume verejnej mienky osobný rozhovor36 anketára s respondentom. Anketár kladie respon-
dentovi otázky a odpovede zaznamenáva priamo do dotazníka. Po skončení rozhovoru sa už
rovnakého prieskumu nemôžu zúčastniť. Zaznamenávanie odpovedí do dotazníka môže mať
dve podoby. Jeden spôsob predpokladá papierový dotazník („PAPI“37) a druhý záznam od-
povedí priamo do prenosného počítača („CAPI“38).39

Aké otázky boli položené pri prieskume
Každá dôveryhodná prieskumná agentúra zverejní aj otázky, ktoré sa respondentov pýtala,
minimálne ich zverejní na požiadanie.40 Napríklad, ak agentúra realizuje prieskum dôvery-
hodnosti spravodajstva na Slovensku, zverejní aj podrobný postup a metodiku prieskumu,
vrátane otázky, ktorú sa respondentov pýtala.41 Je dobré vedieť, či má daná prieskumná agen-
33 O médiách.com: Slovensko kleslo v rebríčku Slobody tlače, pre vraždu novinára, aj správanie sa Fica či Rez-
níka. [cit. 2018-09-18]. Dostupné na internete: <h+ps://www.omediach.com/tlac/13094-slovensko-kleslo-
v-rebricku-slobody-tlace-pre-vrazdu-novinara-aj-spravanie-sa-fica-ci-reznika>.
34 „Prepad Slovenska v rebríčku slobody tlače nestihla ovplyvniť Kuciakova vražda, je za tým dianie v RTVS. Verej-
noprávna RTVS sa môže stať iba prostriedkom na šírenie vládnej propagandy, ako to vidíme v prípade verejnopráv-
nych médií v Poľsku a v Maďarsku, hovorí pre SME odborník na slobodu médií Sco- Griffen. Reaguje tak na prepad
Slovenska v rebríčku slobody tlače, ktorý si politici, médiá aj verejnosť najprv vysvetľovali vraždou investigatívneho
novinára Jána Kuciaka. Na poklese Slovenska o desať priečok, zo sedemnásteho na 27. miesto, sa však Kuciakova po-
prava nemohla podpísať. Došlo k nej až po tom, čo odborníci zostavili najnovšiu štatistiku. Vyplýva to z vyjadrenia
Christopha Deloira, šéfa medzinárodnej mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá každoročne zve-
rejňuje rebríček slobody tlače v 180 krajinách.“ SOBOTOVIČOVÁ, Nina: Slovensko môže nasledovať Kaczynského
a Orbána, zvrátiť to dokáže ulica. [cit. 2018-09-04]. Dostupné na internete: <h+ps://svet.sme.sk/c/20824091/slo-
vensko-moze-nasledovat-kaczynskeho-a-orbana-protesty-to-dokazu-zmenit.html>.
35 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. s. 10, [cit. 2018-09-04]. Dostupné na internete: <h+ps://www.esomar.org/uploads/public/know-
ledge-and-standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
36 Pozn. autora: 1v. „face to face interview“.
37 Pozn. autora: angl.: „Paper and Pencil Inretviewing“.
38 Pozn. autora: angl.: „Computer Assisted Personal Interviewing“.
39 STANĚK, Miloš: Sprievodca prieskumom trhu a verejnej mienky. Bratislava: MEDIAN SK, 2010, s. 24 – 25.
40 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. s. 11, [cit. 2018-09-04]. Dostupné na internete: < h+ps://www.esomar.org/uploads/public/know-
ledge-and-standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
41 „V období január až marec 2018 odpovedali respondenti na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnej-
šie spravodajstvo?“ nasledovne: 25,3% uviedlo verejnoprávnu RTVS (STV). 23,5% sa prikláňa k TV Markíza. TV
JOJ uviedlo 18,4% a spravodajskú TA3 spomenulo 15,8% respondentov. Inú televíziu uviedlo 2,9% opýtaných.
Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 13,5% respondentov sa k otázke nevyjadrilo.“ MEDIAN SK:
TLAČOVÁ SPRÁVA MML OMNIBUS Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo. s. 3. [cit. 2018-09-04].
Dostupné na internete: <h+p://www.median.sk/pdf/MML2018/MMLOmnibus_2018_I_Najobjektivnej-
sie_TV_spravodajstvo.pdf>.
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túra (realizátor prieskumu) školených anketárov, ktorí sú zároveň aj kontrolovaní, aby ne-
mohlo dochádzať k podozreniu, že sa nezaškolení a nekontrolovaní anketári respondentov
otázky nepýtali. Otázky pokladané respondentom musia byť neutrálne a ponúkať všetky mož-
nosti vyjadrenia súhlasu. Pri zisťovaní volebných preferencií politických strán to vyzerá na-
príklad nasledovne – ako uvádza tlačová správa agentúry Focus k svojmu prieskumu.

Respondentom bola položená otázka: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby
konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu
by ste dali svoj hlas?“42 V záujme zachovania transparentného výberu sú názvy politických strán,
hnutí a ich skratiek v dotazníku náhodne rotujúce, spolu s možnosťou odpovede – iná strana.43

Pri otázkach sa stretneme aj s možnosťou vyjadrenia miery súhlasu či nesúhlasu s tvrdením.
Štandardne sa pre tento spôsob testovania používa škála odpovedí,44 ktorá môže mať rôznu
podobu45 – závisí od konkrétneho výroku. Pomôžeme si opäť prieskumom agentúry Focus,
ktorá zverejnila prieskum zameraný na dôveru a nedôveru k politikom. Respondentom bola
položená otázka: „Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim politikom?“ ... „Respon-
denti odpovedali pri každom politikovi na škále: úplne dôveruje, skôr dôveruje, skôr nedôveruje, úplne
nedôveruje. Možnosť odpovede „nevie“ bola nečítaná.“46

Rovnako uvádzame otázku a postup prieskumnej agentúry AKO „ Ak by sa voľby prezidenta
konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov by ste asi dali svoj hlas? Predčítam vám ich zoznam
v náhodnom poradí.“47 „Kandidáti boli prezentovaní tak, ako budú na volebnom lístku – aj s údajom o veku,
profesii a politickej strane, resp. nezávislosti kandidáta. Do zoznamu boli zaradení okrem 15 verejne ohlá-
sených kandidátov aj pravdepodobní zástupcovia tých strán, ktoré ešte neoznámili svojho kandidáta...“48

Výsledky sú porovnateľné s ďalšími prieskumami verejnej mienky
V prípade, ak existuje možnosť, je dobré porovnať výsledky, o ktorých píšeme, s ostatnými
podobnými prieskumami. Týka sa to napríklad predvolebných prieskumov preferencií poli-
tických strán. Ak renomovaná prieskumná agentúra zverejní výsledky a v onedlho sa objaví
neznáma prieskumná agentúra (subjekt) s podobným prieskumom, je dobré porovnať pred-
kladané dáta a zistiť, či sa príliš neodlišujú. Ak áno, zamerať sa na dôvod tohto výrazného
skreslenia.

Výberová chyba vo výsledkoch prieskumu verejnej mienky
„Ukazovateľom reprezentativity je takzvaná výberová chyba, rozdiel medzi populačnou a na základe
výberového súboru odhadnutou charakteristikou. Takou charakteristikou môže byť, napríklad, percen-
tuálna hodnota, priemer, štandardná odchýlka, korelačný koeficient, index a podobne.“49 Výberová
42 SLOSIARIK, Martin: PRESS RELEASE: Volebné preferencie politických strán – august 2018. [cit. 2018-09-
07]. Dostupné na internete: <h+p://www.focus-research.sk/files/n231_Volebne%20preferencie%20poli-
tickych%20stran_august2018.pdf>.
43 Tamže.
44 Pozn. autora: vo výskumoch sa nazýva ako 1v. Likertova škála.
45 PUNCH, Keith, F.: Základy kvantitatívního šetření. Praha: Portál, 2008, s. 76. 
46 SLOSIARIK, Martin: PRESS RELEASE: Dôvera/nedôvera k vybraným politikom – apríl 2018 [cit. 2018-09-
07]. Dostupné na internete: < h+p://www.focus-research.sk/files/n229_Dovera_nedovera%20k%20vybra-
nym%20politikom_april%202018.pdf>.
47 AKO: Prieskum prezidentských preferencií September 2018. [cit. 2018-09-11]. Dostupné na internete:
<h+ps://ako.sk/wp-content/uploads/2018/09/AKOPREZIDENTSKEPREFERENCIESEPTEM-
BER%202018.pdf>.
48 Tamže.
49 RITOMSKÝ, Alojz: Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. In Sociálne a politické
analýzy, 2011, roč. 5, č. 2, s. 3.
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chyba poukazuje na skutočnosť, že výsledok prieskumu nedokážeme určiť presne, no vieme
stanoviť rozmedzie, v ktorom sa výsledok s veľkou pravdepodobnosťou nachádza. Ako vo svojej
publikácii uvádza A. Ritomský, miera istoty výsledkov prieskumu sa vyjadruje 1v. hladinou
významnosti. Znamená, že skúmaná vzorka bude pravdepodobne v spomínanom rozmedzí ur-
čitého počtu bodov v porovnaní s výsledkami, ktoré by sme získali, ak by bol prieskum realizo-
vaný s celou cieľovou populáciou. Väčšina prieskumov uvádza 95% hladinu významnosti.50

Pozor na „nátlakové prieskumy“
Častým spôsobom, ako rozšíriť zavádzajúce či klamlivé informácie o svojich oponentoch sú 1v.
nátlakové prieskumy,51 ktoré nie sú skutočnými prieskumami, ale politickou manipuláciou, ktorá
sa ukrýva za kulisou prieskumu verejnej mienky.52 Ide o formu negatívnej kampane, neetického
telemarketingu, pri ktorom sa respondentom, napríklad so zámienkou zisťovania ochoty účasti
v údajne pripravovanom prieskume, pokladajú negatívne otázky týkajúce sa jedného z kandidá-
tov.53 Môžu sa zamerať na jeho správanie, na klebety o jeho osobnom živote, no nemajú s priesku-
mom nič spoločné. V takom prípade je dôležité zistiť, kto tento pseudoprieskum realizuje, nakoľko
ide o fenomén, ktorý sa objavuje vo viacerých krajinách.54 Médiá by mali tieto pokusy a prípadne
i výsledky takýchto aktivít ignorovať a nezamieňať si ich prieskumami verejnej mienky.

Prieskumy verejnej mienky ako reklama
Stretnúť sa môžeme však i s prieskumom, ktorý je reklamou alebo zaplatený, s cieľom použiť ho
v určitom type kampane. V niektorých prípadoch môžeme hovoriť až o zneužití označenia „prie-
skum verejnej mienky“ na súkromné účely zadávateľa inzercie. 

V roku 2015 sa na webe topky.sk objavil v platenom priestore inzercie prieskum preferencií po-
litických strán od vymyslenej prieskumnej agentúry Acnaš. Upozornil na to Michal Vyšinský v ko-
mentári na portáli hnonline.sk. „Odborná verejnosť môže odhaliť, že ide o vymyslený prieskum vymyslenej
agentúry Acnaš, ktorá je pravdepodobne len zaplateným priestorom. Smerom k širšej verejnosti ide však o
zjavný pokus o manipuláciu verejnej mienky a zneužitie samotného prieskumu. Aký je cieľ a efekt tejto akti-
vity? Dajú si potenciálni voliči dokopy všetky súvislosti? Podľa mňa je efekt sporný – jednak kvôli merateľ-
nosti, a potom kvôli tomu, že na primárnu skupinu predpokladaných voličov bude konečný dopad skôr opačný
– na takto jasnú formu manipulácie môžu zareagovať negatívne.“55 Opísanú inzerciu môžeme označiť
za spornú najmä z dôvodu, že väčšina čitateľov daného textu nepatrí medzi odbornú verejnosť a
neuvedomuje si, že ide o platený priestor. Informácia, na ktorú médiá upriamia pozornosť takýmto
spôsobom, vedie k interakcii a reťazovým reakciám publika v danom spoločenskom a politickom
priestore – médiá ho tým povzbudzujú a motivujú, aby konalo určitým spôsobom.56

50 RITOMSKÝ, Alojz: Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. In Sociálne a politické
analýzy, 2011, roč. 5, č. 2, s. 22 – 23.
51 Pozn. autora: angl.: „push poll“
52 RITOMSKÝ, Alojz: Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. In Sociálne a politické
analýzy, 2011, roč. 5, č. 2, s. 25.
53 AAPOR: AAPOR Statements on “Push” Polls. [cit. 2018-09-05]. Dostupné na internete:
<h+ps://www.aapor.org/Standards-Ethics/Resources/AAPOR-Statements-on-Push-Polls.aspx>.
54 ESOMAR: Esomar world research codes & guidelines esomar/wapor guide to opinion polls and published sur-
veys. s. 12, [cit. 2018-09-05]. Dostupné na internete: <h+ps://www.esomar.org/uploads/public/know-
ledge-and-standards/codes-and-guidelines/WAPOR-ESOMAR_Guidelines.pdf>.
55 VYŠINSKÝ, Michal: Vymyslený prieskum. Takto vyzerá predvolebná manipulácia (komentár). [cit. 2018-09-
06]. Dostupné na internete: <h+ps://strategie.hnonline.sk/media/782130-vymysleny-prieskum-takto-vy-
zera-predvolebna-manipulacia-komentar>.
56 SÁMELOVÁ, Anna: Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2018, s. 102.
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Podobný príklad inzercie ako prieskumu verejnej mienky nájdeme aj v Novom Čase, „...kde
si niekto zaplatil ako inzerciu prieskum neznámej agentúry z Banskej Bystrice Gcore. Agentúra na seba
neuvádza telefonický kontakt a jedinou informáciou na jej webe je link na prieskum.“ ... „Majiteľom
Gcore je Matúš Gúgľava z Banskej Bystrice. Gúgľava Denníku N povedal, že telefonický prieskum robil
on sám a sám si aj zaplatil, aby ho médiá zverejnili ako inzerciu. Sondáž sa rozhodol urobiť preto, aby
zistil, aká je na Slovensku vlastne situácia, pretože neverí informáciám z médií.“57

Záver
Predstavili sme niekoľko základných bodov najmä pre tých, ktorí píšu o prieskumoch verejnej
mienky. Domnievame sa, že uľahčia prácu aj novinárom, resp. študentom žurnalistiky. Je dô-
ležité rozoznať kvalitný prieskum od pseudoprieskumu – navyše, ak je realizovaný účelovo
a na objednávku politického či iného subjektu. Na Slovensku máme agentúry dlhodobo sa ve-
nujúce politickým prieskumom. Ak sa ale objaví krátko pred voľbami nová, ktorá si len pred-
tým, ak vôbec, dala do predmetu podnikania „prieskum trhu a verejnej mienky“, je na novi-
nárovi, aby dokázal podľa spomenutých bodov v texte zistiť, či je prieskum takejto agentúry
naozaj nestranný, teda, či má zmysel o ňom informovať verejnosť. Poukázali sme tiež na prie-
skumy, ktoré sú zverejňované ako inzercia a hoci označená, môže čitateľa pred voľbami zavá-
dzať. Je na novinárovi, aby k interpretácii každého prieskumu verejnej mienky pristupoval
zodpovedne, odborne a bral do úvahy jednotlivé kroky, ktoré sme v texte uviedli.
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