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TÉMA

Koncept výzkumu

Koncept výzkumu

Cíl, výzkumné otázky a sběr dat.

Cílem výzkumu bylo zmapovat povědomí o whistleblowingu  

a změřit míru tolerance lidí vůči různým formám neetického  

a protizákonného jednání v pracovním prostředí.

Sběr dat probíhal metodou CAWI na online panelu Trendaro od

23. do 28. května 2020. Ke sběru byly využitydva standardizované  

dotazníky, průměrná délka vyplnění byla jejichž vyplnění trvalo  

přibližně 20 minut. Byla využita kvantitativní analýza dat.

Průzkum byl proveden na 2 000 lidech, kteří  reprezentují 

online populaci ČR. Vzorek kvótně  přesně odpovídá české 

online populaci z  hlediska pohlaví, věku (18+), kraje, velikosti 

obce,  vzdělání, příjmu a minulému volebnímu chování  (2017).

Behaviorální přístup k výzkumu

V rámci výzkumu jsme jedineční v minimalizaci deklarativních  

odpovědí a dotazníková aplikace Trendaro má design redukující  

kognitivní zkreslení. V rámci našeho přístupu se dále zaměřujeme  

na měření podvědomí – emoce, potřeby, příležitosti.

Zároveň jsme ve výzkumu naplno využili pokročilou randomizaci  

(A/B testing) a veškerá data z výzkumu propojujeme s interaktivní  

aplikací Atlas Čechů.

Výzkumné otázky

● Jaké mají lidé povědomí o pojmu „whistleblowing?

● Setkávají se s neetickým nebo nezákonným  

jednáním na pracovišti?

● Řeší tyto situace? Jaké vnímají bariéry?

● Jak citliví jsou lidé k situacím, které se týkají

neetického a nezákonného jednání?

● Jaká témata lidi nejvíce aktivizují a jak je  

komunikovat?

● Jak lidé vnímají příběhy konkrétních  

whistleblowerů?



Resumé

Proč je důležité mluvit o whistleblowingu?

Whistleblowing je důležité téma.

Pětina lidí se v práci setkala s neetickým nebo

nezákonným  jednáním. Když se pokusili situaci řešit, 

málokdo byl nakonec spokojeni s tím, jak to dopadlo. Někteří

to ale vzdali ještě před  řešením. Byl i skeptičtí – měli pocit, že

mnoho nezmůžou, nebo  se báli o práci.

Lidé se zdráhají podniknout razantní krok, s  podezřením 

o  nekalém jednání se svěří nejčastěji jen kolegům nebo

rodině. Zřejmě  i  proto, že když něco v minulosti  řešili, jen 

pětina byla nakonec  spokojená s  tím, jak se situace 

vyřešila. Navíc 39 % lidí je  přesvědčeno, že neexistuje 

zákon, k te r ý by je ochránil, když se  odhodlají nekalé 

jednání ohlásit.

Termín whistleblowing není všem známý.
Slovo whistleblower (doslova “ten, kdo píská na píšťalku”,

přeneseně: kdo upozorní na nelegitimní, neetické nebo

nezákonné praktiky na pracovišti) Čechům moc nejde přes

pusu. Většina (71 %) termín nezná ani jim nepřijde

povědomý. Mladší a vzdělanější si s ním častěji ví rady,

možná také díky lepší znalosti angličtiny.

Klíčový je př ímý dopad jednání.
Lidé řeší více situace, které mají negativní dopad přímo na ně. 

Menší krádeže často tolerují, dokud j im nepřipomenete důsledek, 

který se  týká přímo jich. 

To, že se něco po jejich oznámení změní, je pro lidi motivací.  

V případě špatného konce je přepadá skepse z toho, že nic  

nezmůžou.

Konkrétní příběhy fungují a zaujmou.

Nejvíce respondenti reagují na témata, která se  týkají přírody a 

zdraví. Ta totiž často stačí komunikovat i bez zmínění  důsledku, lidé si 

ho sami domyslí. 

Témata v testu, která jsou spojená s finanční újmou, lidé řeší více

tehdy, když  mají negativní dopad přímo na ně (nižší rozpočet na 

odměny v práci, škody v  obecním rozpočtu). 

Po vysvětlení termínu whistleblower většina (56 %) Čechů hlásí,

že k takovému člověku cítí hlavně pozitivní emoce, má z něj

dobrý pocit. Jen pro naprostou menšinu (3 %) jsou za bonzáky a

budí v nich vztek.



Proč je 

whistleblowing

a ochrana 

oznamovatelů

důležité téma?



TÉMA

Vlastní zkušenosti

BÁZE

Všichni

17 % lidí pracovalo v organizaci,  

kde docházelo k neetickému nebo  

nezákonnému jednání.

Mají podezření, že během pracovní kariéry pracovali v organizaci,  

kde docházelo k neetickému nebo nezákonnému jednání?



TÉMA

Vlastní zkušenosti

BÁZE

Všichni

Té m ě ř  p ě t i n a  se s tímto jednáním  

setkala přímo.

Setkali se během pracovní kariéry s neetickým

nebo nezákonným jednáním přímo?



TÉMA

Vlastní zkušenosti

BÁZE

Setkali se s neetickým nebo nezákonným jednáním

Týkalo se to zejména
d r o b n ý c h k r á d ež í  a úplatků .

DROBNÉ KRÁDEŽE

VYPLÁCENÍ MEZD

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ÚPLATKY
DANĚ

ŠIKANA

EKOLOGIE

BEZPEČNOST PRÁCE



TÉMA

Vlastní zkušenosti

Ti, kdo se setkali s neetickým  
jednáním př ímo , svou situaci řešili  
nejčastěji s kolegy a rodinou.

Jak to řešili?

BÁZE

Setkali se s neetickým nebo nezákonným jednáním



TÉMA

Vlastní zkušenosti

Z lidí, kteří situaci zkusili řešit,  
je jen 18 % spokojeno s tím,  
jak se nakonec vyřešila.

Jak se situace vyvinula?

BÁZE

Setkali se s neetickým nebo nezákonným jednáním



TÉMA

Vlastní zkušenosti

BÁZE

Setkali se s takovým jednáním, ale neřešili to

Pokud lidé nezákonné či neetické  
jednání neřešili, bylo to častozpůsobeno  
skepsí a strachem o práci.

Proč to neřešili?



TÉMA

Vlastní zkušenosti

BÁZE

Všichni

39 % lidí je přesvědčeno,

že neexistuje zákon, který by
je při oznámení ochránil.

Existuje podle nich zákon, který by je při oznámení ochránil?



TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

BÁZE

Všichni

W h i st l e b l ow e r  je pro většinu lidí
neznámý pojem.

Výraz znají častěji muži, vysokoškolsky vzdělaní a mladší lidé.

Ví, kdo je whistleblower?



Ti, kteř í p o j e m znaj í , h o d o k á ž o u   
p o m ě r n ě  d o b ř e d e fi n o v a t .
Výraz znají častěji muži, vysokoškolsky vzdělaní a mladší lidé.

TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

BÁZE

Ví, kdo je whistleblower

ODHALÍ  NEZÁKONNÉ PRAKTIKY

UPOZORNÍ NA KORUPCI

OHLAŠOVATEL

INFORMÁTOR

OZNAMOVATEL

ŘEŠÍ NEKALOSTI NA PRACOVIŠTI

BONZÁK

PRÁSKAČ

VYNÁŠÍ INFORMACE Z ORGANIZACE

UDAVAČ

HLÍDAČ

ODHALUJE BEZPRÁVÍ



TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

BÁZE

Všichni

VztekNudaRadostLáska -

Kdo je whistleblower?

Člověk, který oznámí či zveřejní informace o trestné
činnosti, nekalých jednáních nebo jiných
nedostatcích, o kterých se dozvěděl v souvislosti s
prací (ať už v soukromém či státním sektoru).

Po vysvětlení, kdo whistleblower je,  
k němu má pozitivní emoci 56 % lidí.
Si lnou pozitivní emoci k němu má jen 9 % lidí.



TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

BÁZE

Všichni

Spojují si s ním, že chce pomoct  

svému okolí.

Co si s whistleblowerem spojí?



TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

BÁZE

Všichni

Ale jsou rozdělení, jestli jde spíš  

o hrdinství, anebo „práskačství“.

Co si s whistleblowerem spojí?



TÉMA

Povědomí o whistleblowingu

BÁZE

Všichni

Jako český ekvivalent je spontánně  

často napadají právě negativní výrazy.

Jakým výrazem by ho označili v češtině?

Když ale za pojmem vidí konkrétního
.člověka a jeho příběh, reagují lépe.



Ukázkové situace



Situace dotýkající se přírody

a zdraví poutají nejvíce pozornosti.
V těchto případech vidí lidé jasné ohrožení i bez popsání důsledku a vnímají je jako problém,  

který jsou ochotní aktivně řešit.

Jaké situace lidé řeší nejvíce?
(% lidí, kteří situaci vnímají jako problém a budou ji aktivně řešit)

Resumé situací

1.

2.

3.

4 .

Vývoz septiků do řeky.

Použití méně  

kvalitního betonu.

Konzervant do  

kojeneckých mlék.

Alkohol na pracovišti.

88 % 5.

83 % 6.

81 % 7.

78 % 8.

Zapáchající kolega. 72 %

Nevýhodný pronájem

městských pozemků.

Šikana na pracovišti.

71 %

71 %

Drahé veřejné zakázky. 62 %



Situace

Resumé

Lidé jsou aktivní v případě 
ohrožení přírody nebo zdraví

Z testovaných situací jsou lidé ochotní aktivně zakročit hlavně v případech,  kdy jde

o ohrožení přírody nebo zdraví. Nejsilnější témata mají navíc

„náskok“ v tom, že si lidé sami domyslí ohrožení, které může situace způsobit.

Témata v testu, která jsou spojená s finanční újmou, lidé řeší více tehdy, když  mají 

negativní dopad přímo na ně (nižší rozpočet na odměny v práci, škody v  obecním 

rozpočtu). Menší krádeže často tolerují, dokud j im nepřipomenete  konkrétní

důsledek.

P ř íběhy k o n k r é t n í ch lidí a pozit ivní dopad y jejich činu budí pozornost veřejnosti

Na reálné činy konkrétních lidí respondenti reagují kladněji a shodují se, že udělali správnou věc. 

Jsou pro ně  spíš hrdinové, než „práskači“.  Příběhy konkrétních whistleblowerů, pozitivní dopady jejich činů a

to, že dělají  správnou věc je způsob, jak nejlépe komunikovat toto téma směrem k široké veřejnosti a vzbudit o 

něj zájem. 



O autorech

TÉMA

Autoři výzkumu

Markéta Cápíková je socioložka, která se zaměřuje na  

výzkumy značek a veřejného mínění. Specializuje se  

zejména na kvantitativní analýzu dat.

Kryštof Rybáček je sociolog se zkušeností z desítek
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