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Nejvýraznější osobnost roku 2015  
 
 

Technické parametry 

Výzkum: Naše společnost, v16-02 

Realizátor: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Termín terénního šetření: 8. – 15. 2. 2016 

Výběr respondentů: Kvótní výběr 

Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 

Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

Počet dotázaných: 1080 

Počet tazatelů: 226 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem – kombinace 

dotazování PAPI a CAPI 

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Otázky: PS.24 

Zveřejněno dne: 10. března 2016 

Zpracovala:  Lucie Černá 

 

V únoru Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci svého pravidelného 
průzkumu položilo respondentům otázku, koho považují za nejvýraznější 
osobnost veřejného dění v uplynulém roce. Respondentům nebyla předložena 

žádná nabídka odpovědí a měli tedy možnost odpovědět zcela spontánně, 
přičemž mohli uvést až dvě různá jména. 

 

Z tabulky 1, která ukazuje, kolik procent dotázaných jmenovalo jednotlivé 
osobnosti, je zřejmé, že za nejvýraznější postavy veřejného dění v loňském roce 

považují čeští občané především vrcholné představitele státní správy. Nejčastěji 
byl nejvýraznější osobností zvolen prezident Miloš Zeman, který jako jediný 

přesáhl hranici 50 %. Uvedlo ho 58,5 % respondentů. Zhruba dvě pětiny 
dotázaných uvedly jako nejvýraznější osobnost loňského veřejného dění ministra 

financí Andreje Babiše (42 %). Necelá pětina dotázaných (19 %) pak za 
nejvýraznější osobnost roku 2015 označila předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Je 
vidět, že i na prvních třech místech lze zaznamenat značné rozdíly – 16,5 

procentního bodu mezi prvním a druhým a 23 procentních bodů mezi druhým a 
třetím nejvýraznějším. 
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10 % dotázaných jako nejvýraznější osobnost loňského roku označilo 
zpěváka Karla Gotta. Okolo 5 % respondentů v této otázce označilo politika 

Miroslava Kalouska a hokejistu Jaromíra Jágra1. 

Podrobnější analýza pak ukázala, že Andreje Babiše považují za 
nejvýraznější osobnost spíše lidé orientovaní k politickému středu či k pravici. 

Oproti tomu Miloše Zemana či Bohuslava Sobotku zvolili přirozeně ti, kteří se na 
pravolevé škále politické orientace posouvají směrem k levici. Ostatní 

sociodemografické charakteristiky na odpovědi respondentů neměly vliv. 

 

Tabulka 1. Nejvýraznější osobnost veřejného života v ČR v roce 2015 2 

Jméno Počet hlasů 

Zeman Miloš 58,5 % 

Babiš Andrej 42 % 

Sobotka Bohuslav 19 % 

Gott Karel 10 % 

Kalousek Miroslav 5,5 % 

Jágr Jaromír 4 % 

Okamura Tomio 2,5 % 

Ransdorf Miloslav 1,5 % 

Rath David 1 % 

Schwarzenberg Karel 1 % 

Soukalová Gabriela 1 % 

Stropnický Martin 1 % 

Sáblíková Martina 1 % 

Merkelová Angela 1 % 

Bílá Lucie 0,5 % 

Zaorálek Lubomír 0,5 % 

Klaus Václav 0,5 % 

Nikdo, žádná osobnost 1,5 % 

Jiná odpověď 18 % 

Neví 3 % 

BEZ ODPOVĚDI 27 % 

Celkem 200 % 

 

Součet tvoří 200 %, jelikož dotázaní mohli své preference vyjádřit prostřednictvím až 

dvou odpovědí. Zaokrouhleno na 0,5 %. 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., Naše společnost 8. – 15. 2. 2016, 1080 respondentů 

starších 15 let, osobní rozhovor. 

                                                           
1
  1 % respondentů označilo za nejvýraznější osobnost roku 2015 ministra obrany Martina 

Stropnického. Zhruba u 0,5 % dotázaných se objevovala i možnost „Stropnický“. Nebylo však jisté, 

zda se jedná o Martina, nebo Matěje Stropnického. 
2 Znění otázky: „Kdo byl podle Vás nejvýraznější osobností veřejného života v České republice 
v roce 2015? Můžete uvést až dvě různá jména“. 
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Totožná otázka byla respondentům položena i před rokem, v únoru roku 2015. 
Jak ukazuje následující tabulka (Tabulka 2), u jmen na horních příčkách žebříčku 

prakticky nedošlo ke změnám, obsazují je stále Miloš Zeman, Andrej Babiš, 
Bohuslav Sobotka a Karel Gott, a to i ve stejném pořadí. 

 

Tabulka 2: Nejvýraznější osobnost veřejného života – porovnání mezi lety 2014 a 
2015 

Jméno 2014 2015 

Zeman Miloš 57,5 % 58,5 % 

Babiš Andrej 40 % 42 % 

Sobotka Bohuslav 14,5 % 19 % 

Gott Karel 4,5 % 10 % 

Kalousek Miroslav 3 % 5,5 % 

Jágr Jaromír 1,5 % 4 % 

Okamura Tomio 2,5 % 2,5 % 

Ransdorf Miloslav 0 % 1,5 % 

Schwarzenberg Karel 3,5 % 1 % 

Stropnický Martin 1,5 % 1 % 

Sáblíková Martina 1 % 1 % 

Rath David 0,5 % 1 % 

Soukalová Gabriela 0 % 1 % 

Merkelová Angela 0 % 1 % 

Klaus Václav 2 % 0,5 % 

Bílá Lucie 1 % 0,5 % 

Bartošová Iveta 3,5 % 0 % 

Kvitová Petra 3 % 0 % 

Jourová Věra 1,5 % 0 % 

Samková Eva 1 % 0 % 

Pavel Petr – generál 

Armády ČR 
0,5 % 0 % 

Halík Tomáš 0,5 % 0 % 

Havel Václav 0,5 % 0 % 

Pomahač Bohdan 0,5 % 0 % 

Hapka Petr 0,5 % 0 % 

Nečas Petr 0,5 % 0 % 

Hruška Ladislav 0,5 % 0 % 

Nikdo, žádná osobnost 2 % 1,5 % 

Jiná odpověď 20,5 % 18,5 % 

Neví 3 % 3 % 

BEZ ODPOVĚDI 29 % 27 % 

 

Zaokrouhleno na 0,5 %. 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., Naše společnost. 
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Co se týče posunu u jednotlivých osobností mezi lety 2014 a 2015, u převážné 
většiny z nich nedošlo k výraznému pohybu. O 5,5 procentních bodů vzrostl podíl 

těch, kteří za nejvýraznější osobnost uplynulého roku považují Karla Gotta, který 
je v poslední době v médiích zmiňován především ve spojení se svým zdravotním 
stavem. Bohuslava Sobotku pak za nejvýraznější osobnost považuje o 4,5 % 

dotázaných více než před rokem. 

Zajímaví jsou také ti, kteří v loňském průzkumu vůbec zmiňováni nebyli, 

zatímco letos překročili hranici 1 %. Je to především nedávno zesnulý 
komunistický politik Miloslav Ransdorf, kterého za nejvýraznější osobnost letos 
označilo přes 1,5 % respondentů. Oproti tomu v loňském průzkumu ho jakožto 

nejvýraznější osobnost nezmínil vůbec nikdo. O jeden procentní bod došlo 
k nárůstu u těch, kteří za nejvýraznější postavu českého veřejného dění považují 

biatlonistku Gabrielu Soukalovou, která v předchozím průzkumu takřka vůbec 
nefigurovala. K obdobnému posunu došlo i v případě německé kancléřky Angely 
Merkelové, která v minulém roce nebyla vůbec zmíněna, a která v České 

republice bývá často spojována s uprchlickou krizí. 

Na druhé straně jsou zde i ti, kteří v loňském průzkumu zmiňováni byli, 

ovšem v aktuálním ne. Je to především zesnulá zpěvačka Iveta Bartošová, 
kterou jako nejvýraznější osobnost v roce, kdy zemřela (2014), uvedlo 3,5 % 
dotázaných, zatímco letos ji nezmínil takřka nikdo. Dále je to tenistka Petra 

Kvitová, kterou loni zvolila 3 % respondentů a v letošním výzkumu zmiňována 
nebyla. V rámci letošního výzkumu nebyly jako nejvýraznější osobnosti minulého 

roku uvedeny ani evropská komisařka Věra Jourová či snowboardistka Eva 
Samková. 


