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z hodín dejepisu zo školských èias, z historických románov, filmov je nám známe,
že aj bývalí vládcovia boli neobyèajne zvedaví na to, aké majú šance na priaznivý
výsledok oh¾adom nejakej dôležitej udalosti. v snahe, aby to zistili, obklopili sa –
dnešným výrazom – odborníkmi: okrem iného šamanmi, kòazmi, jasnovidcami, kto-
rých sem-tam aj skrátili o hlavu. samozrejme, títo vládcovia si boli vedomí, že exi-
stuje akási všeobecná nálada (ktorá nebola totožná s dnešnou verejnou mienkou).
na vypátranie tejto nálady sa niekedy stalo, že sa panovníci v prestrojení zamieša-
li do davu (hoci rozšírenejšou metódou bolo, že medzi ¾udí vyslali vyzvedaèov), a to
aj vtedy, keï ich štatút a moc nezáviseli od vôle ¾udu.

v moderných spoloènostiach, kde vládnucu politickú elitu volí ¾ud v
demokratických parlamentných vo¾bách, sa politické subjekty snažia pomocou
moderných prostriedkov zisti�, aké šance majú v boji o moc. všeobecne známou
metódou zis�ovania je prieskum verejnej mienky.

verejná mienka je produktom modernej spoloènosti. samotný pojem sa dostal do
slovníka spoloèenských vied v druhej polovici 19. storoèia. do dnešného dòa prebieha
diskusia o tom, èi verejnú mienku ako takú máme hodnoti� ako kladný alebo záporný
jav, dokonca nie sú uzavreté diskusie ani o samotnej existencii verejnej mienky. tie
posledné vzplanuli vïaka štúdii významného francúzskeho sociológa pierra Bourdieua
s názvom verejná mienka neexistuje, ktorá vyšla v roku 1973. Bourdieu zastával
stanovisko, pod¾a ktorého nejestvuje v objektívnej forme existujúca autonómna verej-
ná mienka, existujú len prieskumy verejnej mienky, a tie vytvárajú fenomén, ktorý
nazývame verejnou mienkou. pod¾a jeho odporcov nie je verejná mienka produktom
prieskumov, ale objektívne existujúcim javom, ktorý je možné vedeckými metódami a
prostriedkami mera�, a prieskum verejnej mienky je práve jeden z týchto prostriedkov.
v tomto príspevku sa nechcem venova� tejto diskusii, spomenula som ju a len ve¾mi
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struène naèrtla dva protichodné názory preto, lebo ony sa nevz�ahujú len na verejnú
mienku, ale pochopite¾ne aj na prieskum verejnej mienky, a v znaènej miere ovplyvòujú
aj postoje voèi prieskumu verejnej mienky ako èinnosti. vlastne tu korenia v
súèasnosti existujúce záporné názory o prieskumoch verejnej mienky, siahajúce od
nedôvery až po zakorenenú vieru, že výskumná práca tohto druhu je živnou pôdou
rôznych manipulácií. èasto sa to prenáša aj na výskumníkov verejnej mienky a preto
mnohí – predovšetkým politici, ktorí nie sú spokojní so svojimi výsledkami, niektorí
novinári, ale stáva sa, že aj kolegovia z iných oblastí spoloèenských vied – sú voèi nim
nedôverèiví, dokonca ich obviòujú z korupcie, z toho, že za peniaze sú schopní mani-
pulova� priebeh prieskumu verejnej mienky a najmä jeho výsledky.

nechcem na tomto mieste diskutova� ani o týchto názoroch. nielen preto, lebo
podobne ako v iných odboroch, aj v tejto profesii môžu pôsobi� diletanti a podvod-
níci (kto im dá poverenie, lepších si ani nezaslúži), ale hlavne preto, lebo nie je vždy
potrebné a nie vždy sa oplatí s istými postojmi polemizova�. v prvej èasti môjho
príspevku sa budem radšej venova� nasledujúcim otázkam: 1. preèo je možné pova-
žova� prieskum verejnej mienky za vedeckú metódu? 2. komu je urèený a na èo slúži
prieskum verejnej mienky? 3. do akej miery je možné považova� výsledky prieskumu
verejnej mienky za „veštbu”?

v druhej èasti príspevku analyzujem výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa
vykonali pred slovenskými parlamentnými vo¾bami v roku 2010, najmä v súvislosti
volebných preferencií strany maïarskej koalície (sMk) a Most-Híd. Boli odhady
správne? A na koniec, v tretej èasti naèrtnem nieko¾ko možných dôvodov na vysvetle-
nie rozdielov medzi volebnými preferenciami a volebnými výsledkami sMk a Most-Híd.

1. prieskum verejnej mienky na vedeckých základoch 
nie je všetko zlato, èo sa blyští, a nie je všetko prieskumom verejnej mienky, èo sa
tak nazýva. Aspoò nie vedeckým prieskumom verejnej mienky. v niektorých prípa-
doch už aj použitie názvu prieskum verejnej mienky je zavádzajúce. napríklad nie je
prieskumom verejnej mienky, ak sa pred Billou budeme, vybavení zväzkom
dotazníkov, vypytova� od zákazníkov, kedy sa pod¾a nich rozpadne nová vláda, ktorá
sa práve dnes ujala funkcie. Otázky akéhoko¾vek typu, uverejnené v denníkoch a v
iných periodikách, èi v ich online verziách pod názvom „prieskum verejnej mienky”
tiež nie sú prieskumami verejnej mienky. nie preto, lebo kladú zlé otázky, nie preto,
lebo neoslovia dostatoèný poèet ¾udí (hoci obe chyby sa môžu vyskytnú�), ale preto,
lebo sa pýtajú tých, ktorí nakupujú práve v ten deò, prípadne svoj názor vyjadrí iba
ten, kto na to práve má náladu. èiže odpovede na otázky sú náhodilé. správne
pomenovanie tejto formy získavania informácií je „anketa”.

prvý vedecký prieskum verejnej mienky vykonal George Gallup v roku 1936, v
spojených štátoch amerických. pred prezidentskými vo¾bami vypracoval metódu
založenú na náhodnom výbere. pomocou tejto metódy dokázal vybra� spomedzi
všetkých volièov takú skupinu, pozostávajúcu z 3000 opýtaných, ktorá svojím
zložením pod¾a urèitých vopred stanovených parametrov odzrkad¾ovala týmto para-
metrom zodpovedajúce zloženie celej populácie volièov. 

vytvoril teda reprezentatívnu vzorku, a vïaka nej sa výsledky prieskumu verejnej
mienky zhodovali s výsledkami volieb. v tom istom èase, na tom istom mieste
rozoslal èasopis literary digest 10 miliónov dotazníkov. respondenti vrátili skoro 2
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a pol milióna vyplnených dotazníkov, èiže podstatne viac, ako v prípade Gallupa, ale
predsa bol odhad literary digest nesprávny: predpovedal pravý opak. dôvodom bol
nesprávny výber vzorky.

Odvtedy je jedným zo základných atribútov vedeckého prieskumu verejnej mienky
správny výber vzorky.

Ïalším dôležitým h¾adiskom je, že prieskum verejnej mienky – ako istý druh
aplikovaného spoloèenskovedného výskumu – nikdy neposkytne výsledky so
stopercentnou platnos�ou. Jednoducho preto, lebo podstata spoloèenských javov to
neumožòuje. prieskumy verejnej mienky sa zvyèajne vyhotovujú s 95 percentnou
spo¾ahlivos�ou. Ale to ešte nie je všetko. Ak napríklad 19 percent respondentov
odpovie, že by volili stranu Xy, tak neklameme, ak povieme, že spo¾ahlivos� tejto
odpovede je 95 percentná, ale musíme vedie� aj to, že tento 19-percentný údaj nie
je celkom presný. to, že nako¾ko je presný, a v akom intervale platí, udáva hodno-
ta tzv. prípustnej chyby, ktorú je potrebné vypoèíta� ešte pred výberom vzorky. Ak
napríklad hodnota prípustnej chyby je 1,3 %, tak môžeme poveda�, že stranu Xy by
volilo 19 % +/- 1,3 %, èiže tzv. interval spo¾ahlivosti (konfidenèný interval) sa pohy-
buje medzi 17,7 % a 20,3 %. pokia¾ pomer volièov strany Xy vo vo¾bách sa nachá-
dza v tomto intervale (napríklad 18,8 %), tak bol odhad správny.

vedecký prieskum má aj ïalšie charakteristiky, ale tie sú menej dôležité pre
pochopenie druhej èasti príspevku, a tak sa tu nimi nezaoberám. teraz si v krátkosti
povedzme, komu sú urèené prieskumy verejnej mienky, na èo slúžia a èo môžu
odhali�. tieto tri otázky úzko spolu súvisia. 

z poverenia Fórum inštitútu pre výskum menšín robím prieskumy verejnej mienky od
roku 2001. spoèítala som, že poèas tohto obdobia sme uskutoènili 13 prieskumov.
vïaka tomu mám bohaté skúsenosti, aj pokia¾ ide o odpovede na vyššie uvedené otáz-
ky. sústredím sa len na podstatu. Odpoveï na otázky, komu sú urèené a na èo slúžia
prieskumy verejnej mienky, zásadne závisí od toho, komu kladieme tieto otázky
(samozrejme tieto neodznejú ako súèas� prieskumu, skôr ide o súkromné rozhovory,
alebo reakcie z médií, avšak v žiadnom prípade ich nemožno považova� za repre -
zentatívne názory). ¼udia, ktorí sa nezaoberajú spoloèenskými vedami alebo politikou,
obvykle hovoria, že prieskum verejnej mienky je urèený politikom, lebo predovšetkým
oni chcú vedie�, aký vz�ah k nim majú volièi. Ale tieto prieskumy sú užitoèné aj pre tých,
ktorí nie sú síce politikmi z „povolania“, no na istej úrovni ich politika zaujíma, a chcú
by� informovaní oh¾adom šancí politických strán. Avšak od nikoho som ešte nepoèula,
že prieskum verejnej mienky je vo všeobecnosti urèený všetkým volièom, a medzi nimi
konkrétne aj osobe, ktorá sa práve nad touto otázkou zamýš¾a. z toho je možné usúdi�,
že si myslí, že ho výsledky prieskumov neovplyvòujú pri volebnom rozhodovaní. Aký je
názor novinárov? pod¾a nich prieskum verejnej mienky je urèený každému: politikom,
publiku médií, ale aj novinárom, èiže aj „výrobcom“ mediálneho obsahu. pre politikov
slúži ako zrkadlo, pre obecenstvo je zdrojom informácií, pre médiá zase materiálom na
spracovanie a uverejnenie. názory politikov sú najzaujímavejšie: vo všeobecnosti pohà -
dajú prieskumami verejnej mienky. k¾úèovým slovom ich stanovísk je nespo¾ahlivos�:
prieskumy nie sú spo¾ahlivé, ich stranu nikto nedokáže spo¾ahlivo mera�, ich osobné
skúsenosti získané priamo z okruhu volièov sú ove¾a spo¾ahlivejšie, pred uverejnením
svojho stanoviska o výsledkoch daného prieskumu najprv musia zisti�, kto ten prieskum
robil atï. najviac odmietavým názorom za posledné štyri roky bolo jednoznaèné vyhlá-
senie, že prieskumy sú ako ženské spodné prádlo.1 Ale musela som sa zamyslie� aj
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nad výrokom istého politika, keï tesne pred vo¾bami povedal, že on a jeho strana vôbec
nepotrebujú prieskum verejnej mienky. ten je urèený jedine volièom, aby vedeli, koho
majú voli� (dodnes celkom nerozumiem, èo tým chcel poveda�).

Ako výskumníèka si myslím, že prieskum verejnej mienky je urèený predovšetkým
tomu, kto si ho objedná. v opaènom prípade by preèo platil za nieèo, èo nepotre-
buje? A nie je tajomstvom, že vo volebnom období sú najèastejšími objednávate¾mi
politické strany. Majú pravdu, lebo dobrý prieskum verejnej mienky môže by�
neobyèajne užitoèný. Jeho osoh spoèíva v tom, že

1. pomôže spozna� volièov;
2. pomôže zmapova� pomery politických síl v urèitom období;
3. poskytne oporné body k plánovaniu a vedeniu volebnej kampane;
4. ukazuje aktuálnu náladu obyvate¾stva v èase prieskumu;
5. má kontrolnú funkciu: objednávate¾ si môže porovna� svoju predstavu o

volièoch s mozaikou, ktorá sa rysuje na základe odpovedí volièov.
teda z dobrého prieskumu verejnej mienky môžu politici ve¾a èerpa�, ale iba

vtedy, ak výsledkom rozumejú. zdá sa ale, že nie vždy rozumejú, èo potvrdzujú aj
názory iných kolegov – výskumníkov. v podstate to ani nevadí, veï od politika
neoèakávame, aby bol odborníkom na prieskum verejnej mienky (ledaže by to bolo
jeho pôvodným remeslom). v tomto smere sú odborníkmi výskumníci, a oni všetko
radi vysvetlia. problémy zaèínajú tým, že existujú politici, ktorí si myslia, že sa vo
všetkom vyznajú, a nepotrebujú pomoc èi radu. prvú chybu spravia, keï namiesto
dôkladného preštudovania údajov, ktoré slúžia na spoznanie volièov (pokia¾ sú také-
to uvedené v prieskume), sledujú magické percentá volebných preferencií. zaujíma
ich iba to, ko¾kí by volili ich stranu. Avšak práve platnos� týchto údajov je najviac
„chví¾ková”, veï volebné preferencie sa v závislosti od diania v spoloènosti môžu
rýchlo meni�, môžu kolísa�. Ale údaje smerujúce k poznaniu volièov odzrkad¾ujú také
hlbšie štruktúry, ktoré sa menia �ažšie a ich platnos� je trvalejšia. preto je možné
stava� na ne viac ako na volebné preferencie.

z uvedených skutoèností vyplýva, že tretia otázka – nako¾ko je možné považova� prie-
skumy verejnej mienky za predpovede – je zlou otázkou, ak od volebných preferencií
oèakávame jednoznaènú predpoveï výsledkov volieb, èiže to, presne ko¾ko percent
jednotlivé strany dosiahnú vo vo¾bách. Môže sa to obèas podari� (ako napríklad
Gallupovi v spomínanom prieskume verejnej mienky, no nie je to typické, lebo prieskum
verejnej mienky nie je veštenie. nedokáže vešti� nie preto, lebo jeho metóda na
spoznávanie spoloènosti je nedokonalá, ale preto, lebo podstata spoloèenského diania
to nedovo¾uje, hlavne nie mesiace vopred (výskumník, ktorý tvrdí opak, nestojí na vyso-
kej profesionálnej úrovni). údaj, pod¾a ktorého by stranu Xy volilo v januári 37 percent
volièov, teda vypovedá iba o tomto fakte a o nièom inom. Ak máme takéto údaje aj z
nasledovných mesiacov, už vieme o èosi viac, lebo vidíme, ako sa menia volebné pre-
ferencie v danom období. toto nás však stále neoprávòuje, aby sme vyvodili jedno -
znaèné závery oh¾adne volebného výsledku strany Xy. Ak teda prieskum verejnej mien-
ky obmedzíme na volebné preferencie, tak jednoznaène môžeme vyhlási�, že vypovedá
o súèasnosti, nie o budúcnosti (ale ma� spo¾ahlivé údaje o súèasnosti nie je málo!).
pokia¾ však v prieskume položíme aj otázky oh¾adom vyššie spomínaných hlbších
štruktúr volièského správania, (napríklad hodnotové orientácie, vz�ahy sympatie,
medziskupinové vz�ahy atï.), tak z nich môžeme vyvodi� urèité ponauèenia, ktoré môžu
v znaènej miere pomôc� pri vysvetlení volebných preferencií a volebných výsledkov.
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kto chápe tieto skutoènosti, asi chápe aj to, preèo nemá rád výskumník nasle-
dovnú otázku: ako je to možné, že keï istá strana mala také èi onaké volebné
preferencie, vo vo¾bách dostala viac/menej hlasov? nuž tak, že volebné preferencie
a samotný volebný akt sú dve rozdielne veci. volebné preferencie znamenajú odhad
hlasovania volièa v konkrétnom hypotetickom okamihu, prièom ide o odvolate¾né
a zmenite¾né hlasovanie. volebný akt je konkrétny, reálny, neodvolate¾ný èin
s koneèným výsledkom. spomenuté súvislosti však nevyluèujú snahy výskumníkov
verejnej mienky poskytova� èím presnejšie odhady, veï údaje o volebných
preferenciách populácie môžu poskytnú� len oni. Bez nich by sa politické strany,
médiá a všetci tvorcovia verejnej mienky – a aj samotná verejná mienka – mohli
opiera� len o svoje predtuchy a osobné, nie reprezentatívne skúsenosti.

2. volebné preferencie a volebné výsledky v roku 2010

na základe doteraz poskytnutých informácií porovnajme predvolebné odhady s
výsledkami volieb. najprv si pozrime volebné preferencie namerané štyrmi agentú-
rami – Focus, Median, Mvk a polis – v období od marca do júna 2010. 1. graf
znázoròuje volebné preferencie sMk, 2. graf volebné preferencie strany Most-Híd.

Graf è. 1. volebné preferencie strany maïarskej koalície (zdroj: http://spravy.prav-
da.sk/politicke-prieskumy-agentur-focus-median-a-mvk-fl7-/sk-volby.asp?c=
A100421_160242_sk-volby_p126%)
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Graf è. 2. volebné preferencie strany Most-Híd (zdroj: http://spravy.pravda.sk/poli-
ticke-prieskumy-agentur-focus-median-a-mvk-fl7-/sk-volby.asp?c=A100421_
160242_sk-volby_p12)

Štyrmi agentúrami odhadované volebné preferencie sMk sa pohybovali medzi 3,3
% a 6 %, preferencie strany Most-Híd medzi 2,3 % a 6,9 %. Júnové údaje poskytli
len Focus a Mvk, údaje Mvk pochádzajú zo dòa volieb. èiže Mvk v deò volieb name-
rala 5,6 % pre sMk, a 5,2 % pre Most-Híd.

Ak si pozrieme celok skúmaného obdobia, volebné preferencie sMk pod¾a troch
agentúr ukazovali klesajúcu tendenciu (polis, Median, Mvk). Oproti tomu odhady
Focusu hovorili o stabilite, okrem mesiaca máj, keï prudko stúpol pomer volièov
sMk. v júni sa opä� vrátil na pôvodnú, 5,2-percentnú úroveò.

v prípade strany Most-Híd agentúra Median oproti ostatným trom agentúram vyká-
zala nižšie, ale stúpajúce volebné preferencie. Od týchto boli podstatne vyššie prefe-
rencie namerané agentúrou polis, ale tieto postupne klesali. pod¾a odhadov Mvk sa
strana cez celé obdobie nachádzala blízko prahu zvolite¾nosti. Focus, podobne agentú-
re polis, najprv nameral vyššie hodnoty, potom v apríli nastal ve¾ký pokles, ale násled-
ne volebné preferencie strany Most-Híd ukazovali nepretržite stúpajúcu tendenciu.

porovnajúc trendy volebných preferencií oboch strán sú dobre vidite¾né dve
opaèné tendencie – klesanie v prípade sMk a stúpanie v prípade Most-Híd.

Ako som spomínala, z mesiaca jún disponujeme len s údajmi Mvk a  Focusu, ale
len agentúra Focus zverejnila hodnotu prípustnej chyby (1,5 %). preto volebné výsledky
viem porovna� len s posledným odhadom Focusu. teda: sMk v parlamentných

68 zuzana Mészárosová-lamplová



Fó
r

U
M

spoloèenskovedná revue, 2
0

1
0

, Š
am

orín

vo¾bách získala 4,33 % hlasov. Odhad Focusu bol 5,2 %, ale poèítajúc s prípustnou
chybou toto zodpovedá intervalu spo¾ahlivosti 3,7 % – 6,7 %. stranu Most-Híd zvolilo
8,1 percent z tých, ktorí pristúpili k urnám. Odhad Focusu bol 6,5 %, èo znamená
interval spo¾ahlivosti 5 % – 8 %. èiže odhady Focusu oh¾adne sMk môžeme považo-
va� za korektné, a v prípade Most-Híd sa tiež pohybovali na hranici reality.

Fórum inštitút pre výskum menšín v tomto volebnom období uskutoènil jeden
prieskum verejnej mienky, konkrétne v marci 2010. pod¾a zmeraných volebných pre-
ferencií, keby sa parlamentné vo¾by uskutoènili v marci, sMk by dostala 5,1 % a
Most-Híd 2,8 % hlasov. keïže prípustná chyba bola 1,3 %, pomer hlasov sMk by
sa pohyboval v rozmedzí 3,8 % – 6,4 % a pomer hlasov Most-Híd medzi 1,5 % – 4,1
%. Ak by teda parlamentné vo¾by boli v marci, a obe strany by dosiahli taký výsle-
dok, aký v júni, tak by aj odhad Fórumu oh¾adne sMk bol správny. Avšak odhad v
súvislosti so stranou Most-Híd by neobstál. Musíme ale k tomu doda�, že vo voleb-
ných preferenciách strany Most-Híd, nameranými Fórum inštitútom, nie sú
obsiahnuté hlasy slovenských volièov. Ani ich nemôže obsahova�, lebo prieskum bol
zameraný len na maïarskú populáciu južného slovenska.

pozrime si ïalšie porovnanie. v 1. tabu¾ke porovnávam volebné výsledky strán, ktoré
sa dostali do parlamentu, s júnovými volebnými preferenciami. v 3. ståpci tabu¾ky sa
nachádza na prvom mieste preferencia meraná agentúrou, ktorá stála najbližšie k
volebnému výsledku danej strany. Okrem toho všade uvediem výsledky Focusu, lebo
ich údaje sa dajú presnejšie interpretova�, keïže poznáme prípustnú chybu. èiže
nachádzajú sa v tabu¾ke aj vtedy, ak ich hodnoty nie sú najbližšie k volebným výsled-
kom, ako napríklad v prípade sdkú, smer a sns. v prípade strany Most-Híd a sMk
som uviedla všetky tri údaje, ktoré boli k dispozícii, veï èitate¾a pravdepodobne zaují-
majú najviac práve tieto dve strany. v 4. ståpci tabu¾ky môžeme vidie� rozdiel medzi
volebným výsledkom a poslednou volebnou preferenciou. v 5. ståpci je uvedený rozdiel
medzi volebným výsledkom a júnovou preferenciou, ktorú namerala agentúra Focus.

1. tabu¾ka. porovnanie volebných výsledkov a volebných preferencií (zdroj: http://
volby.sme.sk/c/5306992/ako-dopadli-volby-a-co-ukazovali-prieskumy.html)
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najmenšie rozdiely sa ukázali u sas a kdH. èo sa týka intervalu spo¾ahlivosti,
odhady Focusu v prípade kdH, sas a sMk sú správne, a aj v prípade strany Most-
Híd sa pohybujú na hranici (ako som to už vyššie spomínala). Avšak v prípade
sdkú, sns, a hlavne smeru sa nachádzajú mimo intervalu spo¾ahlivosti. keïže
hodnotu prípustnej chyby pri meraní ostatných agentúr nepoznáme, môžeme doda�
len to¾ko, že odhady polisu sú presnejšie, ako odhady Mvk. A èo sa týka sMk a
strany Most-Híd, sMk všetky agentúry precenili, a stranu Most-Híd všetky podceni-
li. podobnú tendenciu si môžeme všimnú� aj u sns (precenená) a u smeru (podce-
nená). tí, ktorí sledovali televízne volebné štúdiá v deò parlamentných volieb, si
urèite pamätajú, že po porovnaní výsledkov exit pollu (prieskum verejnej mienky v
deò volieb) agentúry Mvk s koneènými volebnými výsledkami, sa moderátor opýtal
riadite¾a agentúry, ako si vysvet¾uje tento rozdiel. On sa odvolával na skrytých
volièov. naozaj existuje nieèo také? èo je to, presnejšie: kto je to? Alebo sú to len
odpútavacie manévre, aby výskumníci verejnej mienky nemuseli uzna� svoj omyl? Je
pre výsledky sMk a Most-Híd vysvetlením ten istý fenomén?

3. Špirála mlèania

Odborná literatúra považuje za skrytých (latentných) tých volièov, ktorí poèas prie-
skumu verejnej mienky z nejakého dôvodu nepriznajú, koho by volili. Ale vo volebnej
miestnosti, keï za plentou stoja sami, sa odvážia prejavi� svoju vo¾bu. dôvodom
tohto ukrývania sa je domnienka, že sú so svojim názorom osamotení, boja sa, že
sa v prípade verejného prihlásenia sa k svojej preferencii spoloèensky izolujú. tento
proces opisuje teória nazývaná špirála mlèania (nOelle-neUMAnn 1993), ako i teória
ignorancie pluralizmu (FiscHer 2001). Špirála mlèania znamená, že èím sa zdá by�
väèšia nejaká skupina pod¾a prieskumov verejnej mienky, tým viac sa stiahne
skupina, ktorá sa zdá by� menšia. dôsledkom toho sa v nasledujúcom prieskume
väèšia skupina zdá by� ešte väèšia, menšia sa zdá by� ešte menšia, a reálne pome-
ry síl vyjdú najavo len v hlasovacích miestnostiach. táto teória zároveò dokazuje, že
prieskumy verejnej mienky aj konštruujú verejnú mienku, hoci pod¾a autorky teórie,
elisabeth noelle-neumannovej nesú prvoradú „zodpovednos�” médiá. pod¾a nej
práve médiá vytvárajú obraz, na základe ktorého ¾udia predpokladajú, ktorá skupina
je vo väèšine. následne (aj) v súlade s týmto predpokladom vyjadria svoj názor
poèas prieskumu vyššie uvedeným spôsobom. napokon aj výsledky prieskumu sa
dostanú na verejnos� prostredníctvom médií.

teória ignorancie pluralizmu hovorí o tom, že ¾udia môžu rozdielnym spôsobom
vníma� svoju situáciu, pokia¾ ide o ich (politický) názor. napríklad existujú dve stra-
ny, obe majú svojich sympatizantov. ktorý tábor je väèší, vysvitne až z volebných
výsledkov, ale už aj pred vo¾bami majú oba tábory názory, pocity o tom, èi sú v
menšine alebo väèšine. sú možné štyri situácie. prvá je reálna percepcia, èo zna-
mená, že obidva tábory vnímajú svoju situáciu správne, èiže väèšina si myslí že je
vo väèšine, a menšina, že je v menšine. zrkadlovou percepciou nazývame tú
situáciu, keï obe skupiny, èiže aj väèšina, aj menšina si myslí že je vo väèšine. O
obrátenej percepcii hovoríme vtedy, keï si väèšina myslí, že je v menšine,
a menšina, že je vo väèšine. poslednou možnos�ou je paralelné podcenenie, keï sa
oba tábory domnievajú, že sú v menšine.
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Je možné, že sa skrývali aj maïarskí volièi? Jedným z možných znamení, ktoré
poukazujú na tento jav – prirodzene okrem volebných výsledkov – je vysoký podiel
neistých odpovedí (nie len „neviem”, „neviem odpoveda�”, ale všetky tie odpovede,
ktoré svojím obsahom naznaèujú neistotu). nie je totiž obvyklé, aby ¾udia v prie-
skume verejnej mienky masovo naschvál klamali. Ove¾a viac sa stáva, že ak nechcú
„vyjs� s farbou”, tak si nasadia masku neistoty.

po preštudovaní výsledkov dvoch posledných prieskumov verejnej mienky Fórum
inštitútu (august 2009 na vzorke 800, a marec 2010 na vzorke 1022 respondentov)
môžeme poveda�, že neistota prejavujúca sa vo volebných preferenciách sa znížila,
veï v auguste 2009 odpovedalo 22 percent respondentov, že nevie, koho by volilo,
a v marci 2010 už len sotva 10 percent (2. tabu¾ka).

2. tabu¾ka. volebné preferencie sMk a Most-Híd na základe prieskumu Fórum (%)
(zdroj: Mészáros 2009, s. 40.)

Avšak v iných otázkach, týkajúcich sa vyslovene týchto dvoch strán, bol podiel
neistých respondentov vysoký. napríklad v auguste 2009 na otázku, ktorá strana
najviac vyhovuje ich oèakávaniam, 40 % oznaèilo sMk, 20 % Most-Híd, a 40 % odpo-
vedalo, že ani jedna z nich. na otázku, preèo by dali hlas nimi zvolenej strane, 23
% odpovedalo „neviem” (MészárOs 2009, s. 41.). tento prieskum verejnej mienky
nebol vyhotovený vo volebnom období, ale dva mesiace po založení strany Most-Híd,
èiže môžeme predpoklada�, že túto nadmernú neistotu zapríèinila nová situácia. A z
toho môžeme usúdi� aj to, že tu ešte nejde o skrývanie sa, o vnímanie väèšinového
alebo menšinového volièského štatútu. neistota však nevymizla ani do marca
2010, práve naopak, naïalej pretrvávala. vidíme na to dva príklady v 3. a v 4.
tabu¾ke. tieto údaje prezrádzajú aj to, že z respondentov ani zïaleka to¾kí neod-
mietli stranu Most-Híd, ako sme to mohli predpoklada� na základe 51-percentnej
preferencie sMk a 28-percentnej preferencie Most-Híd. 

3. tabu¾ka. považujete za dobré rozhodnutie, že niektorí politici vystúpili z sMk? (%)

4. tabu¾ka. Je vám sympatická strana Most-Híd? (%)

èiže vo volebných výsledkoch oboch strán mohlo zohra� úlohu predchádzajúce
skrývanie sa volièov. A v ich pozadí môžeme objavi� mechanizmus ignorancie
pluralizmu a špirály mlèania. èiže istá èas� volièov – celkom presne istá èas� volièov
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strany Most-Híd, veï keby sa neukrývali oni, tak by sa výsledky volieb dozaista
vyvíjali opaène – poci�ovala, že so svojou skutoènou preferenciou strany je v
menšine, a preto s òou nechcela verejne vyjs�. veru áno, lenže okrem Medianu
pod¾a predpovede ostatných agentúr mali obe strany šancu dosta� sa do
parlamentu, veï pre sMk namerali 5 – 6 percent, pre Most-Híd 5 – 6,9 percent.
nebol medzi nimi taký ve¾ký rozdiel, z ktorého by volièi jednoznaène mohli usúdi�, že
Most-Híd je na tom horšie, že tvorí menšinu. z analýzy tendencie skúmaného obdo-
bia vyplýva, že bol na tom dokonca lepšie, ako sMk. samozrejme volièi (tí, ktorí sle-
dovali tieto údaje)2 sa cez médiá nestretli s trendom vývoja preferencií, ale s práve
aktuálnymi preferenciami, a na ich základe – aspoò do konca mája, keï boli zve-
rejnené marcové výsledky Fórumu – sa im mohlo zda�, že súperenie týchto dvoch
strán je vyrovnané. tak preèo si mnohí sympatizanti strany Most-Híd mysleli, že sú
v menšine? pod¾a môjho názoru tu svoju úlohu zohrala súèinnos� viacerých faktorov.

èo sa týka volebných výsledkov sMk a Most-Híd, nebol prekvapením fakt, že sa
strana Most-Híd dostala do parlamentu, ale fakt, že sMk sa nedostala. toto pre-
kvapilo aj výskumníkov verejnej mienky, napriek tomu, že ako som to opísala, na
základe volebných preferencií bolo možné ráta� aj s touto alternatívou. ihneï po
vo¾bách sa zaèali špekulácie, èo bolo príèinou neúspechu sMk. Boli takí, ktorí
obviòovali maïarských zradcov, ale väèšina ¾udí pripísala výsledok kampani. Boli
takí, ktorí obviòovali kampaò sMk, iní kampaò Most-Híd, lebo pretromfli (pod¾a ich
názoru v posledných dvoch týždòoch) kampaò sMk.3

O kampaniach obidvoch strán, o ich obsahových, vizuálnych a komunikaèných
aspektoch by bolo možné napísa� ïalšiu štúdiu – o oboch kampaniach osve, ale najmä
o interakcii týchto dvoch kampaní. teraz sa však budem zaobera� kampaòou len do tej
miery – a to kampaòou sMk, veï výsledky sa vyvinuli v neprospech sMk –, ko¾ko bude
potrebné k naèrtnutiu možných dôvodov skrývania sa volièov strany Most-Híd.

prvým faktorom, ktorý je potrebné vzia� do úvahy je nasledovný: sMk napriek tomu,
že mala k dispozícii dostatoèné množstvo informácií, viedla kampaò, ako by nepoznala
Maïarov žijúcich na slovensku, èiže komunitu vlastných potenciálnych volièov. Akoby
zabudla na to, že Maïari žijúci na slovensku z poh¾adu systému národných a politic-
kých hodnôt tvoria heterogénnu populáciu, nehovoriac už o typoch, ktoré vzniknú pre-
pletením týchto dvoch druhov hodnôt. Je celkom isté, že kampaò nebola založená na
týchto poznatkoch. z èoho presne vychádzala sMk, to naisto môže vedie� len jej voleb-
ný štáb, ale pozorujúc ich kampaò vidím nasledovné tri možnosti:

1. kampaò bola založená na tom, že Maïari žijúci na slovensku tvoria
homogénnu populáciu, èiže prakticky sú všetci rovnakí, v súvislosti s politikou majú
rovnaké oèakávania, a tieto oèakávania vie prija� a splni� jedine sMk;

2. sMk zakladala na tom, že Maïari žijúci na slovensku netvoria homogénnu
populáciu, ale staèí oslovi� iba ich èas� – sMk to iste myslela tak, že táto èas� tvorí
väèšinu Maïarov na slovensku;

3. prípadne vychádzala z toho, že Maïari žijúci na slovensku sú mnohorakí, ale
predsa všetci sú Maïari, preto strana chcela oslovi� všetkých Maïarov, a myslela
si, že sa to podarí nezávisle od toho, že nie všetci Maïari sú rovnakí.

to, že sMk poèas kampane nebrala do úvahy heterogenitu Maïarov, a v rámci
toho názor väèšiny, potvrdzujú aj nasledujúce údaje.

na otázku, èo najviac trápi opýtaných oh¾adne blízkej budúcnosti, sme dostali
výsledky uvedené v 5. tabu¾ke. z 29 okruhov problémov (tu uvádzam len prvých
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dvadsa�dva) ich trápila najviac sociálna, zdravotná a hospodárska situácia, posta-
venie menšiny nasledovalo len po týchto. 

5. tabu¾ka. èo vás najviac trápi oh¾adne blízkej budúcnosti?

v inej otázke sme boli zvedaví na to, nako¾ko sú respondenti spokojní s
vymenovanými 19 oblas�ami (6. tabu¾ka).
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6. tabu¾ka. nako¾ko ste spokojný s nasledovnými oblas�ami?

na otázku, ktoré problémy bude musie� rieši� budúca vláda ako prvé, 72 percent
respondentov uviedlo nezamestnanos�, 28 percent situáciu hospodárstva a zdra-
votníctva a 25 percent nápravu situácie Maïarov žijúcich na slovensku.

v 7. tabu¾ke vidíme názory oh¾adne zasahovania politikov z Maïarska do diania
na slovensku, z augusta 2009.

7. tabu¾ka. do akej miery považujete za správne, aby Maïarsko zasahovalo do
problematiky Maïarov žijúcich na slovensku?

v marci 2010 súhlasilo 79 percent respondentov s tým, že je dôležité, aby
menšinoví maïarskí politici mali dobrý vz�ah s politikmi z Maïarska. zároveò 55
percent odpovedalo, že súhlasí s tým, že udržanie kontaktov s materským národom
a s maïarskými politikmi je prijate¾né len do tej miery, kým neuráža slovákov a slo-
venských politikov. 45 % s tým nesúhlasilo.

nakoniec v 8. tabu¾ke sú uvedené odpovede na otázku, akú koaliènú vládu by
vítali respondenti najviac.
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8. tabu¾ka. z vymenovaných koalièných vlád by ste sa ktorej tešili najviac?

z viacerých postojov sMk bolo možné usúdi�, že nevychádza z toho, èo väèšina
Maïarov žijúcich na slovensku považuje za najdôležitejšie, ale z toho, èo sama
chcela (èo však nevedela efektívne „preda�”). v dôsledku toho mnohým volièom sa
zdalo, že ich názor nie je pre sMk dôležitý, stále viac a viac ich to odïa¾ovalo od
strany, a mohli si myslie�, že so svojím názorom sú v menšine. veï sMk až do
samého konca kampane (v závere kampane propagovaním pomeru 62 : 28 ešte
viac; o tomto ešte bude reè) im viacerými spôsobmi vsugerovala práve tento pocit. 

súèasne pôsobil aj druhý faktor. kampaò sMk sa nezaèala pred vo¾bami, ale po
vystúpení Bugárovcov z sMk, a po založení strany Most-Híd. najdôležitejším
odkazom tejto kampane pre volièov bolo najprv to, že existujú dobrí a zlí maïarskí
politici (ak je možné ich vôbec považova� za Maïarov). neskôr už aj to, že existujú
dobrí a zlí maïarskí volièi, a z nich tí prví sú rozumní a zodpovední ¾udia. A toto je
už ozaj vážny dôvod na skrývanie sa. veï mnohí sa nielen mohli domnieva�, že pat-
ria k názorovej menšine, ba navyše boli oznámkovaní ako zlí Maïari a hlúpi,
nezodpovední ¾udia. kto má rád, ak ho takto oznaèia, a kto prijme takéto oznaèenie
verejne? skrytí volièi mali dobrý dôvod, aby takéto nálepkovanie neprijali. 

A nakoniec tretí faktor. v èase vyššie uvedených procesov na konci mája, èiže
skoro dva mesiace po uskutoènení prieskumu, boli zverejnené volebné preferencie
pod¾a Fórumu, ktoré sa vz�ahovali na marec. v nich sMk s 51 percentami vysoko
viedla oproti 28 percentám strany Most-Híd. v materiáloch pre médiá bolo zdôraz-
nené, a aj v správach to takto figurovalo, že sú to marcové výsledky. Avšak tesne
pred vo¾bami uzrel svetlo sveta4 inzerát sMk, ktorý vyzdvihol pomer 62 : 28 medzi
sMk a Most-Híd, zahmlievajúc, že nejde o preferencie všetkých respondentov.
dôležitý fakt, že údaj pochádza z marca, úplne opomenuli. v dôsledku toho sa istá
èas� sympatizantov strany Most-Híd mohla ešte viac považova� za menšinu, a teda
ešte viac sa mohol posilni� mechanizmus špirály mlèania, z ktorej ich „vyslobodilo“
súkromie hlasovacej kabíny. 

v súvislosti s úèinkami prieskumu verejnej mienky je ïalším dôležitým javom
„band vagon efekt“ – efekt prívesného voza –, ktorý objavil jeden z ve¾kých majstrov
sociológie, paul F. lazarsfeld, keï v roku 1940 skúmal volièské správanie v americ -
kých prezidentských vo¾bách. vo svojej knihe s názvom the people’s choice v roku
1944 napísal, že volièi podporujú radšej tú stranu, ktorá má väèšiu šancu na ví�azstvo.
Myslím si, že vo volebných výsledkoch sMk a Most-Híd tento jav nezohral žiadnu
úlohu, práve kvôli spomínaným vyváženým šanciam. Ak by volièi brali do úvahy len
pomer 62 : 28, tak v súlade s teóriou bandvagon by museli ešte viac podporova� sMk.

táto úvaha vznikla mesiac po vo¾bách, èiže 12. júla 2010. v uplynulých týždòoch
som sa stretla s takými názormi, mediálnymi vyhláseniami politikov a politológov,
že politici sMk precenili volebné šance strany, nepretržite hovorili o 10 percentách,
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a týmto si spôsobili skazu. Mnohí, ktorí pôvodne chceli voli� sMk, v domnení, že sa
strana aj bez ich hlasov dostane do parlamentu, volili radšej stranu Most-Híd. nech
dostane šancu aj ona.

Ako výskumníèka si myslím, že sa mohol odohra� aj takýto scenár, ale nie
v miere ovplyvòujúcej volebné výsledky týchto dvoch strán. z teórie prieskumov
verejnej mienky je známy aj jav, keï volièov mobilizuje skutoènos�, že ich strana
„prehráva”, a to takým spôsobom, že volia aj tí, ktorí pôvodne nechceli. len preto,
aby ich strana dostala väèšiu podporu. k¾úèovým slovom je: vlAstná strana! èiže
nikto nepôjde voli� len preto, aby podporoval inú stranu oproti vlastnej, hlavne keï
táto protistrana je predstavená vo farbách, akými prezentovala sMk stranu Most-
Híd. to by jednoducho protireèilo zdravému rozumu. A ak sa to predsa stane, tak to
znamená, že danú stranu nepovažujú za protistranu, ale s òou sympatizujú. viem si
predstavi�, že sa tak stalo aj v prípade strany Most-Híd, no to opä� posilòuje
domnienku, že strana bola sympatická viacerým ¾uïom,5 než by sa dalo vyvodi� z
volebných preferencií. èiže oni opä� len rozširovali rady skrytých volièov.

poznámky
1 „neverím prieskumom, pod¾a mòa sú také, ako ženské nohavièky: raz také, inokedy onaké.”

vyhlásenie dušana èaplovièa bývalého podpredsedu vlády sr pre vedomostnú spoloènos�, európske
záležitosti, ¾udské práva a menšiny. új szó, 8. novembra 2008, 61. roè. è. 259. s.1.

2 pod¾a údajov z marca 2010, 27 percent Maïarov žijúcich na slovensku sa zaujíma o politiku, 35 percent
sa aj zaujíma, aj nezaujíma a 38 percent sa nezaujíma. Otázky súvisiace s Maïarmi žijúcimi na
slovensku zaujímajú ove¾a viacerých: 61 percent sa o ne zaujíma, 25 percent niekedy áno, niekedy nie,
11 percent sa zaujíma menej, 3 percentá vôbec táto problematika nezaujíma. na otázku, do akej miery
sledujú volebnú kampaò, sme dostali nasledovné odpovede: 12,3 % priebežne, 14,2 % len kampaò jemu
sympatickej strany, 39 % nesledovalo kampaò, ale nevedelo sa od nej oslobodi�, lebo „nás nato¾ko
obklopuje, že nie je možné sa jej vyhnú� ”, 28 % sa nezaujímalo o kampaò, 5 % ignorovalo kampaò.

3 napríklad: http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/villaminterju; http://ujszo.com/napi-
lap/kozelet/2010/06/14/az-arviz-elmosta-a-magyarkartyat; http://ujszo.com/napilap/kozelet/
2010/06/14/villaminterju-1; http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/velemenyek-a-vala-
sztasokrol; http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/villaminterju-0

4 új szó,. r. 63, è. 28, 5. júna 2010.
5 Okrem sympatie jeden údaj o vnímaní dôveryhodnosti strán: v marci 2010 sMk považovalo za

spo¾ahlivú 55 percent respondentov, stranu Most-Híd 46 percent.
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