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George Gallup a zrod Gallupova ústavu

Gallup#v ústav je dnes nadnárodní spole"ností, zab!vající se 
'irokou 'kálou aktivit v oblasti mana&erského poradenství, vzd)-
lávání, reklamy, v!zkumu ve$ejného mín)ní, chování spot$ebite-
l# a mediálních publik. Ústav je pojmenován po Dr. Georgu 
H. Gallupovi (1901–1984), kter! inicioval politické pr#zkumy 
ve$ejného mín)ní2 a kter! byl zakladatelem po"áte"ních aktivit 
ústavu.

Po studiu &urnalistiky a psychologie na University of Iowa 
a následné v!uce t)chto obor# na celé $ad) americk!ch univerzit 
za"al Gallup po"átkem 30. let spolupracovat s reklamní agentu-
rou  Young&Rubicam.3 Zde získával první zku'enosti s v!zku-
mem „mediálních“ publik (zab!val se v!zkumem efektivnosti 
reklamních sd)lení, jejich vizuálními a persuasivními strategie-
mi) a zavád)l v!zkumné metody zalo&ené na reprezentativním 
v!b)ru respondent#. 

Po úsp)'né karié$e v oblasti reklamy se Gallup rozhodl za-
m)$it svoji aktivitu na v!zkum ve$ejného mín)ní, ve kterém vi-
d)l nejen nástroj podporující demokratické z$ízení (Gallup v!-
zkum ve$ejného mín)ní pova&oval za ur"itou formu referenda), 
n!br& i velk! obchodní potenciál. Gallup se tak v roce 1935 
spojil s obchodníkem Haroldem Andersonem a spole"n) zalo&i-
li Americk& institut pro v&zkum ve!ejného mín)ní (American In-
stitute of Public Opinion, AIPO). Deklarovanou "inností institu-
tu bylo „nestrann) m)$it ve$ejné mín)ní o aktuálních politick!ch 
a sociálních otázkách, bez ohledu na správnost "i moudrost vy-
jad$ovaného mín)ní, a o v!sledcích 'et$ení zpravovat ve$ej-
nost“.4 Ve sv!ch t!denních v!zkumech se AIPO dotazoval re-
spondent# na mín)ní o aktuálních ekonomick!ch,5 politick!ch, 
sociálních, ale t$eba i etick!ch a spot$ebitelsk!ch otázkách.6 
V!sledky sv!ch 'et$ení prodával deník#m a t!deník#m, které je 
publikovaly ve form) krátk!ch tiskov!ch zpráv v rubrice v)t'i-
nou ozna"ené „America Speaks“. Tiskové zprávy z Gallupov!ch 
v!zkum# si b)hem krátkého období objednalo na sto dvacet 
americk!ch deník# a t!deník#. 

Gallup#v ústav: Co si myslí
ob"an, divák a konzument
I Michal !im"nek I 

Gallup(v ústav (The Gallup Organization) zaujímá p!ední místo na sv't' v oblasti v$zkumu ve!ejného mín'ní, p!i#em& 
se specializuje zejména na mín'ní „ve!ejnosti ob!an"“, „ve!ejnosti konzument"“ a „ve!ejnosti divák"“. Z perspekti-
vy tématu tohoto #ísla Revue pro média jsou nejv$znamn'j"í Gallupovy v$zkumy mediálních publik, av"ak dot$kají se 
jej i v$zkumy ve!ejného mín'ní ob#an( a chování spot!ebitel(.1 Ve v"ech t!ech p!ípadech p!itom platí, &e informace, 
které Gallup(v ústav poskytuje, mají pro politiky, psychology, sociální v'dce, producenty a mana&ery podobn$ v$znam, 
jako má zpravodajství The Wall Street Journal pro finan#níky.

Prezidentské volby v roce 1936

Aby Gallup pro v!sledky sv!ch 'et$ení získal dostatek p$edpla-
titel#, uzav$el s nimi smlouvu, která m)la charakter zna"n) ris-
kantní sázky. George Gallup se upnul k prezidentsk!m volbách 
v roce 1936 a napadl stávající praxi n)kter!ch velk!ch deník# 
(nejv!znamn)j'ím byl The Literary Digest, kter! správn) p$ed-
pov)d)l v!sledky v'ech prezidentsk!ch voleb od roku 1916), 
které provád)ly rozsáhlé p$edvolební v!zkumy ve$ejného mín)-
ní na n)kolikamilionov!ch, le" dle Gallupa p$esto nereprezenta-
tivních vzorcích populace. Sou"ástí Gallupovy „sázky“ s p$ed-
platiteli bylo, &e jednak správn) uhodne v!sledky voleb, a jednak 
&e jeho prognóza bude p$esn)j'í ne& prognóza The Literary 
Digest. Pokud by se v jednom z t)chto bod# spletl, vrátil by dle 
dohody v'em vydavatel#m jejich p$edplatné.

Gallup ji& v dob) spolupráce s Young&Rubicam vytvo$il 
metodu konstrukce reprezentativního vzorku na základ) kvótní-
ho v!b)ru,7 o kterém byl p$esv)d"en, &e reprezentuje ji& p$i re-
lativn) malém po"tu respondent# (v)t'inou kolem 3000) mín)ní 
celého národa. Gallup rovn)& propracoval metodu formulace 
v!zkumn!ch otázek a na místo oslovování respondent# 
prost$ednictvím po'ty volil osobní setkání a interview.

The Literary Digest p$ed prezidentsk!mi volbami v roce 
1936 rozeslal tém)$ deset milion# dotazník#, z nich& poté vy-
hodnotil dva miliony odpov)dí. Na základ) tohoto masivního 
v!zkumu p$edpov)d)l, &e volby vyhraje republikán Alfred Lan-
don, a to s 57 %  získan!ch hlas#. Gallup na základ) sv!ch 'et-
$ení p$edpov)d)l naopak vít)zství demokratického kandidáta 
Franklina Roosevelta, kter! m)l obdr&et bezmála 56 % hlas#. 

Volby vyhrál Roosevelt, kter! získal 62,5 % hlas# voli"#. 
Gallup se sice minul ve své prognóze o 6,8 %, nicmén) ob) 
podmínky sázky s p$edplatiteli splnil. D#vodem neúsp)chu The 
Literary Digest pak dle Gallupa byla skute"nost, &e své anketní 
otázky rozesílal na základ) seznam# majitel# telefonních p$í-
stroj# a automobil#. Zatímco v p$ede'l!ch prezidentsk!ch vol-
bách nebylo volební chování ob"an# p$íli' ovlivn)no jejich 
ekonomick!m postavením, v roce 1936 v dob) hospodá$ské 
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krize se majetkové disproporce mezi ob"any vyhrotily a ni&'í 
a st$ední t$ídy (z nich& v)t'ina nem)la ani telefon, ani automo-
bil) volily zejména demokratického kandidáta Roosevelta, 
zatímco vy''í t$ídy volily republikána Landona. 

Nová metodologie získala díky Gallupovu chytrému tahu se 
sázkou zna"nou mediální podporu a ukázala se b!t p$esn)j'í 
a efektivn)j'í ne& nákladné monstrózní projekty. „V)decké“ 
v!zkumy ve$ejného mín)ní se staly standardním zdrojem medi-
álního zpravodajství, co& se velmi pozitivn) odrazilo i v jejich 
komer"ní úsp)'nosti.8 Po volbách v roce 1936 Gallup získal ne-
jen celou $adu nov!ch p$edplatitel#, n!br& $ada vydavatel# se 
stala p$ímo zadavateli vlastních 'et$ení.

V$zkum mediálních publik

Po úsp)'né p$edpov)di prezidentsk!ch voleb v roce 1936 se 
Gallup stal slavnou osobností  a jeho fi rma za"ala prosperovat. 
AIPO se krom) pravideln!ch v!zkum# t!kajících se politick!ch 
a sociálních otázek "as od "asu v)novala i v!zkum#m "tená$-
sk!ch preferencí (zejména pro nakladatelství Book-of-the-month 
club a Bantam books) "i v!zkum#m popularity rozhlasov!ch 
hv)zd a chování fi lmov!ch divák#.

Díky t)mto sv!m zku'enostem s mediálními publiky a rov-

n)& za ú"elem studovat mediální publika a produkty rozhlasové-
ho a fi lmového pr#myslu zalo&il Dr. Gallup v roce 1939 Institut 
pro v&zkum publika (The Audience Research Institute, ARI).9 
ARI byl jedním z komer"n) nejúsp)'n)j'ích Gallupov!ch pod-
nik#. Institut spolupracoval s hollywoodsk!mi fi lmov!mi studii 
a s producenty, jak!mi byly nap$íklad Samuel Goldwyn, Walt 
Disney, David O. Selznick, Hal Wallis "i J. Authur Rank. 

První kontrakt, a to na marketingovou kampa- pro fi lm Jih 
proti Severu (Gone with the Wind, 1939), uzav$el Gallup se Se-
lznick Organization. Na základ) dat získan!ch od reprezentativ-
ního vzorku publika navrhl, &e fi lm by m)l b!t propagován p$e-
dev'ím jako milostn! p$íb)h, volbou názvu po"ínaje a reklamní 
kampaní kon"e. Na základ) Gallupov!ch doporu"ení se fi lm stal 
komer"n) nejúsp)'n)j'ím snímkem své doby.10

Po"átkem roku 1946 vyvinul Gallup metodu, jejím& cílem 
bylo nabídnout fi lmov!m producent#m informace, které by byly 
u"ite"né p$i rozhodování o uvedení "i neuvední fi lmu do kin. 
Gallup vyu&íval jednoduché testovací metody. Reprezentativní 
vzorek publika nechal sledovat fi lm s elektronick!m p$ístro-
jem Hopkins Televolt Machine (vynalezl jej Rube Goldberg) 
v ruce, jeho& prost$ednictvím diváci prost!m otá"ením kole"ka 
doleva "i doprava vyjad$ovali, co se jim líbí a co nikoliv. Úsp)ch 
fi lmu byl dle Gallupa závisl! na "ty$ech prom)nn!ch: 1) nám)t 
fi lmu; 2) název fi lmu; 3) herecké obsazení a 4) zpracování (st$ih, 
re&ie, herecké v!kony). Gallup testoval zejména první t$i prvky. 
Poté následovala interview s diváky a na základ) t)chto dvou 
metod p$id)lil fi lmu takzvan! „Want-to-See“ rating.

(innost institutu se v pr#b)hu 40. let zam)$ila zejména na 
pr#zkum chování fi lmového diváka a jeho preferencí. O uvedení 
fi lmu do kin a distribuci se v mnoha p$ípadech rozhodovalo prá-
v) na základ) v!sledk# 'et$ení institutu ARI. B)hem sedmi let 
ARI testoval kolem 5 000 nám)t#, ze kter!ch bylo pouh!ch 90 
fi lmov) zpracováno. Gallup byl o efektivit) sv!ch metod natolik 
p$esv)d"en, &e dokonce prohla'oval, &e jeho v!zkum marginali-
zuje v!znam a vliv fi lmov!ch kritik#.

Rok 1948 a léta poté

T)sn) p$ed druhou sv)tovou válkou inicioval Gallup zalo&ení 
Gallupova mezinárního v&zkumného institutu (The Gallup Inter-
national Research Institute), kter! dodnes sdru&uje nezávislé 
agentury pro v!zkum ve$ejného mín)ní tém)$ z padesáti zemí 
sv)ta. Organizace po$ádala ka&doro"ní setkání zástupc# agentur 
a sna&ila se na základ) jejich údaj# a anal!z zjistit, co si lidstvo 
myslí o tématech a problémech, je& ovliv-ují &ivot na Zemi. 
Jednalo se o jakési první globální v!zkumy ve$ejného mín)ní. 
P$evá&ná "ást v!zkumn!ch témat se t!kala druhé sv)tové války 
(v"etn) svr&ení atomov!ch bomb na Hiro'imu a Nagasaki), ko-
munismu a kapitalismu, nábo&enství, &ivotních podmínek, posta-
vení rodiny a podobn). 

Po desetiletí velk!ch úsp)ch# p$i'lo první velké selhání Gal-
lupa a jeho Amerického institutu pro v&zkum ve!ejného mín)ní: 
prezidentské volby v roce 1948. Gallup (stejn) jako A. Crossly 
a E. Roper) p$edpov)d)li, &e vít)zem voleb bude Thomas 

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934

Portrét 

revuePM_10.indd   28 9.12.2004, 10:19:31



29 10  [2004]

Dewey a jako pora&en! odejde Harry Truman. Volby vyhrál 
Harry Truman. 

Gallup sice p$edlo&il v!sledek p$esn! v rámci statistické 
chyby (volby rozhodly nerozhodnutí voli"i), nicmén) vít)ze 
p$edpov)d)l myln). Tento Gallup#v omyl upozornil na meze 
kvantitativních v!zkumn!ch metod a provokoval jejich dal'í 
rozvoj. Díky následné kritice Gallupova spole"nost i v!zkum 
ve$ejného mín)ní obecn) ztatily hodn) ze své dobré pov)sti, 
kterou získaly ve 30. letech. Nicmén) omyl dovedl Gallupa 
a dal'í v!zkumníky k poznání, &e je nutno zohled-ovat mín)ní 
nejen rozhodnut!ch voli"#, ale i t)ch nerozhodnut!ch, a brát 
v potaz i takové prom)nné, jak!mi jsou blízkost voleb "i vliv 
médií. Proto Gallup v padesát!ch letech opustil kvótní v!b)r 
a p$e'el na novou metodu v!b)ru reprezentativního vzorku, 
zalo&enou na po"tu pravd)podobnosti.11 

Po roce 1958 do'lo k fúzi díl"ích aktivit George Gallupa 
a v'echny jeho instituty a agentury, je& do té doby zalo&il, se 
spojily v jednu organizaci, kterou dnes známe jako Gallup(v 
ústav (The Gallup Organization). Dr. Gallup zem$el v roce 1984 
a poté do'lo k v!razné prom)n) vlastnické a organiza"ní struk-
tury Gallupova ústavu. Po "ty$ech letech jednání o koupi spole"-
nosti, je& probíhalo mezi synem George Gallupa Alecem a celou 
$adou zájemc#, se Alec Gallup v $íjnu roku 1988 domluvil 
s Jamesem Cliftonem ze spole"nosti Selection Research (SRI) 
a do'lo k fúzi obou spole"ností. Clifton se stal v!konn!m p$ed-
sedou a p$ivedl si s sebou nov! management. B)hem následují-
cích deseti let obrat spole"nost desetinásobn) vzrostl a fi rma 
roz'í$ila svoji "innost do dvaceti zemí sv)ta.

Záv'r: Od ob#ana k mana&erovi

Firma SRI p$inesla do Gallupova ústavu i ur"it! obrat v jeho 
celkovém zam)$ení. Ústav se do té doby zam)$oval zejména na 
v!zkumy ve$ejného mín)ní, reklamní poradenství a v!zkumy 

chování a preferencí mediálních publik a spot$ebitel#. Firma SRI 
p$inesla do nabídky ústavu v té dob) se rozvíjející mana&erské 
poradenství a m)$ení spokojenosti a anga&ovanosti zákazník# 
a zam)stnanc#. P$evá&ná "ást p$íjm# Gallupova ústavu dnes 
pochází práv) z t)chto aktivit.

I p$es v!razn! p$íklon k mana&erskému poradenství se tento 
ústav nadále v)nuje sv!m p#vodním aktivitám. Ka&dé úter! na 
sv!ch webov!ch stránkách "i prost$ednictvím e-mailové po'ty 
pravideln) zve$ej-uje v!sledky pr#zkum# za uplynul! t!den 
(The Gallup Poll Tuesday Briefi ng) a sou"asn) vydává m)sí"ní 
online magazín (Gallup Management Journal). Sv!m p$edplati-
tel#m dále poskytuje p$ístup do online archivu v'ech dat, která 
kdy Gallup#v ústav posbíral p$i sv!ch 'et$eních (The Gallup 
Brain).

V sou"asné dob) nalezneme pod ozna"ením „Gallup“ dv) 
odli'né organizace. První je v!'e zmi-ovan! Gallup(v ústav 
(The Gallup Organization). Druhou spole"ností je The George 
H. Gallup International Institute, kter! je charitativním spolkem 
a jeho& ú"elem je navrhovat, testovat a podporovat nové p$ístu-
py k sociálním problém#m, a to zejména v oblastech vzd)lávání, 
&ivotního prost$edí, zdraví, nábo&enství a lidsk!ch hodnot.

Zm)nu zam)$ení Gallupova ústavu, k ní& do'lo v pr#b)hu 
jeho existence, lze popsat metaforou cesty od ve!ejnosti ob%an( 
p$es ve!ejnost divák( a konzument( a& k elitám mana"er(. Ústav 
je velmi "asto spojován s rozvojem demokracie a demokratického 
procesu. To bezesporu platí v p$ípad) jeho v!zkum# ve$ejného 
mín)ní. Pokud se v'ak t!ká jeho aktivit na poli mana&erského 
poradenství, lze jim p$ipsat elitá$sk! charakter. Tento ústav na 
sv!ch webov!ch stránkách otev$en) prohla'uje, &e jeho posláním 
je „vychovávat a informacemi a radami zásobovat jeden milion 
nejvlivn)j'ích jedinc#, kte$í povedou zb!vajících 'est miliard lidí 
na sv)t) a budou ur"ovat jejich budoucnost“. Tím se v'ak stávají-
cí Gallup#v ústav v!razn) odchyluje od p#vodních prodemokra-
tick!ch ideál# George Gallupa a sm)$uje kamsi k produkci anga-
&ovan!ch a zmanipulovan!ch zam)stnanc# a konzument#. 

Poznámky:

1) Ve$ejné mín%ní p$edstavuje soubor p$edstav, postoj( a hodnocení. 
Na jeho obsahu se dnes v!znamnou m%rou podílí média (nastolují téma-
ta ve$ejné diskuse a p$edjímají soubor postoj( k jev(m, je& se stanou 
p$edm%tem jejího zájmu), která oslovují své publikum jako ob$any (nap$. 
zpravodajství), jako spot"ebitele (nap$. reklama), p$i"em& se ob% formy 
oslovení velmi "asto setkávají v jednom sd%lení (nap$. infotainment). 
Pojmy ve$ejnost, ob"ané, spot$ebitelé a publikum se tak do zna"né míry 
p$ekr!vají a spl!vají. (Podrobn%ji nap$. viz Jirák, Köpplová 2003: 85-117; 
McQuail 1999: 315-355).

2) Gallup v!zkum ve$ejného mín%ní nevymyslel, av#ak legitimizoval 
jej jako nástroj poznání o mín%ní ve$ejnosti a inicioval jeho obrovsk! 
rozmach. „Nap$. ankety s volební tematikou se v novinách a "asopisech 
objevovaly ji& v první polovin% 19. století. Na za"átku 20. století se pak, 

zejména v USA staly velmi populární rozsáhlé p$edvolební pr(zkumy ini-
ciované vydavateli v!zna"n!ch tiskov!ch titul( (New York Herald, Chicago 
Tribune, Literary Digest a dal#í). […] Zárove) s tím docházelo na univer-
zitách v Evrop% a ve Spojen!ch státech k institucionalizaci empirického 
sociálního v!zkumu a postupn% byly vyvíjeny nové techniky zji#'ování 
postoj( a metody v!b%ru reprezentativního vzorku populace pro dotazo-
vání zalo&ené na po"tu pravd%podobnosti.“ (Krej"í 2003: 9)

3) Dnes pat$ní Young&Rubicam mezi jednu z nejv%t#ích reklamních 
agentur v USA, která má 340 pobo"ek v 73 zemích sv%ta. V dob%, kdy v ní 
p(sobil Gallup, se agentura proslavila zejména reklamní kapmaní pro 
mlékárenskou firmu Borden Company, kterou zalo&ila na komixovém 
p$íb%hu krávy Elsie (Elsie the cow) a její rodiny: man&ela Elmera a syna 
Beulaha. Gallup s agenturou spolupracoval a& do roku 1947. 
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4) Viz www.gallup.com.
5) V prvním v!zkumu ve$ejného mín%ní po$ádaném Gallupov!m 

ústavem Gallup polo&il respondent(m otázku: „Domníváte se, &e vládní 
v!daje na zmírn%ní ekonomické krize jsou p$íli# malé, p$íli# velké nebo 
p$im%$ené.“ Respondenti odpov%d%li následujícím zp(sobem: 9 % odpo-
v%dlo, &e p$íli# malé,     31 % &e p$im%$ené a 60 % &e p$íli# velké.

6) Tematick! záb%r Gallupov!ch v!zkum( ve$ejného mín%ní byl oprav-
du #irok!. V roce 1935 tak nap$íklad polo&il respondent(m otázku: „Je 
nemravné, aby &eny nosily na ve$ejnosti #ortky?“ (63% respondent( 
odpov%d%lo „ano“.)

7) P$i kvótním v!b%ru struktura vzorku imituje co nejp$esn%ji slo&ení 
a známé vlastnosti  (demografické, socioekonomické…) populace (po-
drobn%ji viz nap$. Disman, 1993: 92-120). Stejnou metodu v!b%ru respon-
dent( pou&ívali v té&e dob% i Archibald Crossley a Elmo Roper. Nestaly se 
v#ak tak znám!mi jako George Gallup, kter! dokázal své metod% ud%lat 
nále&itou reklamu a #iroce ji medializovat. 

8) Jak popisuje Jind$ich Krej"í, Gallup(v úsp%ch v roce 1936 m%l 
dalekosáhl! vliv na rozvoj sociálních v!zkum(: „Úsp%ch volebních v!-
zkum( m%l dopad na roz#í$ení pou&ívání sociálních v!zkum( i do dal#ích 
sfér &ivota spole"nosti. Ve 40. letech byl  nap$. organizován rozsáhl! 
program v!zkum( v americké armád%, studium dopad( medií na voleb-
ní chování s The Peoples Choice a dal#í projetky. Zárove) do#lo k pro-

pracování a zdokonalení metodologie v!b%rov!ch #et$ení. Stalo se tak 
za v!razného p$isp%ní sociálních v%dc(, kte$í ve 30. a 40. letech postup-
n% emigrovali do Spojen!ch stát( z Evropy (nap$. P. F. Lazarsfeld).“ 
(Krej"í 2003: 10) Zv!#en! zájem o volební a politické chování ob"an(, 
rozvoj masov% komunika"ních prost$edk(, marketingov!ch strategií 
a propagandy (zejména v souvislosti s druhou sv%tovou válkou) vedly 
k prudkému rozvoji moderních v!zkumn!ch metod, a to jak na rovin% 
komer"ní, tak akademické. Vyjma komer"ního Gallupova centra tak 
vznikly nap$. Survey Research Center/Institute for Social Research (ISR) 
na University of Michigan a National Opinion Research Center (NORC) 
na Universtiy of Chicago.

9) Gallup vedení ARI sv%$il dal#í v!znamné osobnosti reklamního 
pr(myslu Davidu Ogilvovi, kter! pozd%ji zalo&il úsp%#nou reklamní spo-
le"nost nesoucí jeho jméno.

10) Filmov! p$íb%h z doby ob"anské války Jih proti severu byl své 
dob% nejdra&#ím snímkem (stál "ty$i miliony dolar(). Nicmén% díky vyda-
$ené propagaci vyd%lal b%hem krátké doby na tehdej#í dobu zcela neuv%-
$iteln!ch deset milion( dolar(.

11) Náhodn! (pravd%podobností) v!b%r reprerezentuje v#echny známé 
i neznámé vlastnosti populace. Je to takov! v!b%r, ve kterém ka&d! element 
populace má stejnou pravd%podobnost, &e bude vybrán do vzorku 
(podrobn%ji viz nap$. Disman, 1993: 92-120).
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