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M.J.: Dobrý večer v Kotli! V dnešní době běžně slyšíme naše politiky i další činovníky 

říkat: Občané si myslí, občané si přejí... Ať si ale politik říká cokoli, občan sám má právo 

svoje mínění přímo vyjádřit jen málokdy - kromě u nás v Kotli, pochopitelně. Jinak se 

občan většinou spíše jen diví, co že si to vlastně přeje. Jedním z odborníků, kteří o 

našem mínění velmi často mluví, je pan Vilém Hnidopich, ředitel Výzkumného ústavu 

veřejného mínění. Právě jeho se dnes můžete tady v Kotli zeptat - tím spíš, že VÚVM je 

placen právě z vašich daní. Dobrý večer, pane řediteli, vítám vás v Kotli a prosím první 

otázku. 

 

D(1): Dobrý večer. Víte, já vím, že ten váš úřad stojí spoustu peněz, který zaplatíme 

nakonec my. Tak by mě zajímalo, k čemu je podle vás dobrý, aby takovou věc platil stát, 

když přitom existuje spousta soukromejch institucí, který můžou dělat totéž. 

 

V.H.: K tomu se dá říct mnoho věcí, ale za hlavní důvod považuji to, že soukromá firma 

se musí nějak uživit, a proto jádro její činnosti spočívá především ve výzkumech trhu - ty 

si zadávají firmy, aby mohly účinněji zacílit svou reklamní kampaň, aby zjistily, jak si na 

trhu stojí, a podobně. Pro soukromou výzkumnou organizaci je většinou výzkum 

veřejného mínění jako takového jakousi třešničkou na dortu - zjišťovat něco o názorech, 

které se nevztahují přímo ke spotřebitelskému chování, obvykle není lukrativní. 

Soukromá firma veřejné mínění zkoumá vesměs kvůli publicitě, nebo pokud si nějakou 

otázku zadají média - například i tahle televize, ale také ČT nebo některé noviny občas 

chtějí mít exkluzivní údaje o tom, co si lidé myslí. Jinak ale soukromá firma nezkoumá 

to, co si lidé myslí obecně, nebo soustavně, a proto jsme tu právě my. 

D (1): A k čemu je to dobrý? 
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V.H.: Možnost použití výsledků veřejného mínění je různá - například politici podle nich 

řídí svoje chování a přizpůsobují si image, nebo naopak zjišťují, zda některý krok, který 

se chystají udělat, má podporu občanů. Takový případ je třeba podpora vstupu do EU: 

Výzkumem veřejného mínění se dá zjistit, jak jsou lidé informováni, co vědí o výhodách 

a nevýhodách přistoupení, a podle toho, co výzkum ukáže, se p řipraví vhodná 

informační kampaň. Nebo podobně může zjišťovat výrobce prezervativů nebo odborník 

na prevenci AIDS, jaký je postoj veřejnosti k bezpečnému sexu, a pak účinně zacílit 

reklamu či propagaci.  

Zajímavé jsou také výzkumy, které pouze něco zjišťují a mohou posloužit ke srovnání - 

když budu mít údaje o tom, kolik lidí si dnes připadá šťastných, kolik lidí se domnívá, že 

mají dost peněz, nebo si myslí, že život se stále zlepšuje a celý svět spěje k blahobytu, 

bude pak zajímavé srovnat, kolik lidí si totéž myslelo před deseti lety nebo naopak si to 

bude myslet za deset let. 

Výzkum veřejného mínění pak může posloužit i k tomu, abychom například zjistili, jaké 

jsou názory zaměstnanců ministerstev či úřadů, co by třeba považovali za vhodné 

začlenit do reforem fungování státních institucí. 

 

M.J.: Spokojen? Pak poprosím další dotaz. 

 

D (2): Dobrý večer, paní Jílková, dobrý večer pane Hnidopichu. Já jsem to asi úplně 

nepochopil, ale nevím co má veřejné mínění do činění s úředníky, kteří sedí někde 

v kanceláři, to přece není žádná veřejnost. 
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V.H.: Ono s tou veřejností je to trochu složitější. Ono se snadno řekne "veřejnost si 

myslí," ale ve skutečnosti veřejnost není jen tak nějaká skupina lidí. My, kteří v této 

oblasti pracujeme, rozlišujeme několik pojmenování pro seskupení jedinců. Promiňte mi, 

ono to nezní pěkně, ale vědecký přístup vyžaduje, aby analýza, tedy výzkumy, byly 

objektivní, a tudíž v nich člověk vystupuje sice se všemi osobními projevy, ale spíše jako 

zástupce většího množství jiných lidí, tedy jedinců – díky tomu můžeme dělat obecnější 

závěry. 

Tedy - rozlišuje se společnost jako celek, pak skupina lidí, která je nějak organizována a 

má víceméně pevné vnitřní vazby, dále existuje třeba masa, což jsou lidé, mezi nimiž 

vazby příliš neexistují a jsou víceméně jen náhodně daným seskupením, a pak je právě 

veřejnost. To je seskupení lidí, kteří mají nějaký společný předmět zájmu a komunikují o 

něm. Zní to hrozně, ale je docela běžné, že se třeba říká "divadelní veřejnost," a myslí 

se tím lidé, kteří divadlo dělají, zajímají se o něj. Proto je důležité, aby se výzkumy 

týkaly témat, o která se lidé zajímají, o kterých něco vědí, se kterými žijí, která se jich 

nějak týkají. O takových věcech si pak dotázaný může promluvit i s výzkumníkem. 

 

M.J.: A co to tedy má společného s těmi úředníky? 

 

V.H.: Úředníci jsou skupinou lidí, jichž se týká organizace práce na ministerstvu 

řekněme. Moje babička, která žije v Hodoníně, by mi k tomu problému mnoho neřekla. 

Pokud se tedy chci něco dozvědět o tom, jak by se třeba dala zjednodušit komunikace 

vedení s řadovými zaměstnanci, pomohou mi právě lidé z toho ministerstva. Oni jsou 

v tom smyslu také veřejností - jednou z mnoha, protože veřejnost není jen jedna. 

Pochopitelně, už jsem o tom mluvil - pokud se zajímám o fungování naší mediální scény 
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a o české divadelnictví, jsem zároveň částí veřejnosti mediální i divadelní, a 

samozřejmě jako občan jsem také členem veřejnosti nejširší, která zahrnuje celou 

populaci. 

 

M.J.: Prosím klid, nehlučte, není zda dobře rozumět. Prosím další. 

 

D (3): Dobrý večer. Víte, mě by zajímalo, tuhle se mě ptali, v jednom výzkumu, nevím 

jestli od vás, jak obvykle trávím večery, co si myslím o televizních programech, a taky, 

kolik bere manželka, a když jsem potom četl něco v novinách, tak tam třeba o těch 

penězích vlastně nic moc nebylo. A taky jsme tam říkali na spoustu věcí jen ano ne, a 

přitom já mám třeba názor složitější a tak snadno se vyjádřit nedá. K čemu pak taková 

otázka je? A co s tím mají dělat ty příjmy? 

 

V.H.: To je několik otázek najednou, pokusím se být stručný. Aby se dalo dotazování 

nějak vyhodnotit, aby se daly názory lidí porovnávat a nedocházelo t řeba k problémům 

proto, že někdo je výřečnější a jiný zase moc nemluví, jsou většinou v dotaznících 

nabídnuté možnosti. Tyto možnosti často vyjadřují problém, který je sám o sobě špatně 

zachytitelný - třeba vztah k víře u člověka má mnoho podob a nezměříte ho jen tím, 

kolik peněz člověk dává na kostelní sbírky nebo jak často jde do kostela. V takovém 

případě se také zeptáte, jestli je pro dotázaného třeba přijatelná sebevražda, jestli 

dodržuje půst, jestli se často modlí a na řadu dalších věcí - celkově ale stále mluvíme o 

vztahu k víře. Proto jsou někdy otázky podrobnější než to, co se dočtete v novinách. 

Navíc, často vy jako respondenti máte z určitých věcí nějaký pocit, ale nevyjádřili byste 

ho stejně jako někdo jiný, kdo třeba nemá takové vyjadřovací schopnosti. I v tom je 
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užitečný dotazník, který nabízí odpovědi - mínění totiž je definováno jako verbalizovaný 

projev postoje, a proto je třeba názory (postoj sice není totéž co názor, ale to by chtělo 

podrobnější výklad), tedy je třeba názory nějak převést do slov. Ono když chcete zvážit 

krávu, dáte ji na váhu a je to; abyste ale měřili, co si lidé myslí, musíte mít dotazník, 

který v tomto případě tu jednotnou váhu nahrazuje. 

Pokud jde o příjmy a další otázky na věk, na velikost obce, kde bydlíte, na vzdělání 

nebo třeba na příjem, ty jsou důležité pro vyhodnocení údajů - abychom srovnali, jak o 

věci smýšlejí třeba vysokoškoláci a zda mají jiný názor než lidé cojávím vyučení. 

 

M.J.: To bylo myslím vyčerpávající, že. Já bych se chtěla také na něco zeptat: Kdy a 

odkud se vlastně vzaly výzkumy veřejného mínění? My je teď máme skoro denně 

v novinách, ale mně se nezdá, že by se třeba středověký panovník nějak zvlášť zajímal 

o to, co si jeho poddaní myslí o jeho správě… 

 

V.H.: To máte pravdu. Mínění lidí se tím způsobem jaký známe dnes zkoumá jen asi 

posledních sto let. Ona vlastně veřejnost, jak už jsem o tom mluvil, v širším smyslu 

neexistovala - pokud ano, týkala se jen úzké skupiny osob. Když někdo chtěl vypovídat 

o lidech v širším měřítku, obstarávali to většinou filozofové, kteří o problémech 

přemýšleli a spekulovali. Později se začala společnost popisovat na základě věcí, které 

se daly změřit a spočítat - například na morálku se usuzovalo podle toho, kolik se 

narodilo nemanželských dětí  nebo kolik bylo v dané populaci sebevražd. Tohle všechno 

se ale také rozvinulo až v devatenáctém století. Ve stejné době také vzniká veřejnost 

jako vrstva, zahrnující velkou část populace - to se mohlo stát díky rostoucí vzdělanosti, 
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vzniku středních vrstev, které už nebyly vázány svým původem na stav ani na určité 

místo, a konečně díky rozvoji komunikace. 

Po vzniku veřejnosti se pak na přelomu 19. a 20. století setkalo několik předpokladů, 

které umožnily vznik výzkumů mínění, tedy i názorů: kromě tradice sbírat čísla o 

populaci se také rozvinula sociální psychologie a teorie postojů, která se zabývala 

vztahem toho, co si člověk myslí, jak se chová a podobně, a svou roli hrálo také 

prostředí v zemi, kde se výzkumy veřejného mínění vlastně narodily - totiž v USA. Už od 

vzniku Spojených států totiž bylo v této zemi velmi důležité, co si o dění myslí lidé, a 

proto bylo žádoucí se o názorech veřejnosti co nejvíce dozvědět. 

 

(Hvíííízd!) To je nuda, to nás nezajímá, nežvaň! 

 

M.J.: Dobře, děkuji, dáme prostor dalšímu dotazu. Mohli byste poslat mikrofon do horní 

řady, prosím? 

 

D (4): Dobrý večer, paní Jílková, chtěla bych vám moc poděkovat za Kotel, který není 

tak dramatický jako obvykle. Přesto bych ale chtěla mít zásadní dotaz, pane 

Hnidopichu. Když si totiž pustím televizi, tak se v jedněch zprávách dozvím, že většina 

lidí nechce do Evropské unie, a v dalších mi řeknou, že podpora vstupu do EU je 

vysoká. Přitom je vidět, že vycházejí ze stejného výzkumu - jak je tohle možné? 

 

V.H.: To jste narazila na velmi zajímavý problém. On se totiž i sebelépe provedený 

výzkum veřejného mínění dá pokazit tím, když se jeho výsledky špatně interpretují - to 

dělají často politici i média. Je to poměrně složité, ale na tom příkladu, který jste dala vy, 
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se to dá ilustrovat. Když vám na dotaz "Jste pro vstup naší země do EU?" řekne třeba 

25 procent lidí že ne, 35 procent že neví a 40 procent že ano , dá se s tím udělat řada 

věcí. Můžete říct, že do Unie chce o dost méně než polovina lidí, nebo můžete říci, že 

pro vstup je skoro dvakrát více lidí než proti němu. Obojí je svým způsobem pravda, a je 

vždy na určitém médiu, aby bylo v informování co nejpřesnější. Údaje, které novinářům 

dáváme, jsou vždy podrobné, ale co si z nich vyberou, to už nemůžeme ovlivnit. 

 

D (4): Děkuju vám, to jste mi opravdu moc pomohl. A dá se s tím něco dělat? 

 

M.J.: Obávám se, že pan Hnidopich už naznačil, že tuto věc nemůže ovlivnit. Klid, 

vážení! Tam pán se hlásí, prosím. 

 

D (5): Dobrý večer, paní Jílková, dobrý večer pane Hnidopich, bysem se chtěl zeptat, jak 

je to možný, když u nás na Ostravsku je taková nezaměstnanost a vůbec spousta lidí 

nemá práci a co já vím tak skoro nikdo si namyslí že by se měl líp než před tou revolucí, 

žejo tak že jako pořád tolik lidí si myslí, že to za komunistů nebylo lepší, když všichni 

měli práci a každej dostal zaplaceno a nikdo se nemusel bát že by neměl plat když 

tyhlety továrny krachujou a nikdo nic netuneloval a tak. 

 

(Pozn. aut.: Zde přepis pro přílišný rozsah textu končí.) 


