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Vyjádření k článku Echo24 

Společnost MEDIAN vydala interaktivní nástroj na prohlížení dat ShowMe sloužící mj. k prohlížení existujících dat 

našeho nezávislého volebního výzkumu MEDIAN (http://showme.median.cz/volby-2017/). Konkrétně k analýze 

podpory stran ve skupinách obyvatel a k tradiční politologické analýze přelivů mezi minulým a deklarovaným 

volebním chováním. Pro tuto analýzu v podskupinách obyvatel je mj. nutný větší celkový vzorek (spojení dat z více 

vln našeho nezávislého volebního výzkumu). Metodika je detailně popsaná v dolním panelu ShowMe: 

http://showme.median.cz/volby-2017/ 

Dostali jsme záplavu velmi pozitivních reakcí z řad odborné sociologické i laické veřejnosti a médií. Bezplatně totiž 

zpřístupňujeme pohled do dat, který sahá nad rámec běžných publikací.  

Vyjadřujeme ale naše politování a distancujeme se od nepochopení v článku Echo24 

(https://echo24.cz/a/priwf/agentura-median-manipuluje-s-lidmi). MEDIAN nijak nemanipuloval lidmi. Nikdy 

prohlížečku dat ShowMe nepublikoval jako nový aktuální volební model či dokonce predikci volebního výsledku. 

Vyjádření Hany Huntové (výkonná ředitelka SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění): 

„MEDIAN jasně popsal metodiku i účel projektu. Považuji to za pěkný počin, protože skutečně nechává lidi 

nahlédnout do detailů dříve publikovaných dat a přispívá k vyšší informovanosti.“ 

Vyjádření Tomáše Lebedy (vedoucí katedry politologie Univerzity Palackého v Olomouci): „Agentura Median se 

dlouhodobě snaží kultivovat oblast výzkumů volebních preferencí. Za poslední čtyři roky tato agentura udělala pro 

kvalitu, přesnost a transparentnost těchto výzkumů výrazně více než většina ostatních agentur za posledních 20 

let. Median stále přichází s novými nápady, jak učinit výzkumy preferencí přesnější a současně smysluplnější. Proto 

velice oceňuji i poslední snahu prezentovat data z výzkumů do větší hloubky a širších souvislostí pomocí interaktivní 

prohlížečky dat ShowMe.“ 

MEDIAN prochází pravidelnou kontrolou SIMAR, jeho výzkumy jsou přísně kontrolovány včetně kontrol 100 % 

nahrávek z CAPI rozhovorů. U volebních výzkumů zveřejňujeme i naprosté detaily metodiky. I v budoucnosti 

chceme přispívat k poznání ve společnosti. 

Daniel Prokop 

Head of Research  

MEDIAN, s.r.o. 

 

 

 

 

 

  

http://showme.median.cz/volby-2017/
http://showme.median.cz/volby-2017/
https://echo24.cz/a/priwf/agentura-median-manipuluje-s-lidmi

