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Procenta, postrach novinářů a politiků! 

Strana A má podle předvolebního průzkumu agentury Velké Ucho 30% volebních preferencí. Strana B má podle průzkumu 

volebních preferencí jen 15 %. A redaktor Staré fronty při zpovídání šéfa strany B politológa Bleděmodrého se ptá, jak si 

vysvětluje, že za vedoucí stranou zaostávají o 15 %. Vzhledem k tomu, že s touto matematikou byli oba srozuměni, už jsem 

ten rozhovor dále nečetl, protože názory diletantů jsou ztrátou času. Neznají elementární nauku o procentech a chtěli by 

řídit stát – hrůza! 

Kdyby strana B zaostávala za stranou A o 15 %, musela by mít volebních preferencí 26,5 %, jakž by měl umět spočítat každý 

absolvent  ZŠ. Volební preference 30 % znamená, že by jmenovanou  stranu volilo 30 lidí ze 100. Volební preference 15 % 

strany B znamená 15 voličů ze sta. Strana B tedy ztrácí ve vzorku 100 voličů na stranu A 30 – 15 = 15 voličů a zaostává tedy 

za „áčkem“ o 50 % (tedy o polovinu), nebo naopak, strana A má o 100 % více voličů (neboli dvojnásobek)  než strana B, 

budeme-li výsledek vztahovat k základu voličů strany B. 

Bohužel pan nedovzdělaný redaktor ani pan  politológ netuší, že rozdíl % se nazývá procentní body, a že tedy strana B má 

oproti straně A ztrátu 15 procentních bodů, nebo strana A náskok před stranou B také 15  procentních bodů. Statistický 

úřad s procentními body běžně počítá, to jsou ovšem odborníci. Ale takhle se holt u nás dělá propaganda a lživě ohlupuje 

lid obecný. Pak se to svede na Putina. 

Bohužel to není jediný případ nevzdělanosti novinářů. Minulý rok proskočila v Hradci zpráva, že se nájemné vybírané za 1 

m2 restaurační předzahrádky zvyšuje z 1 Kč na 6 Kč. Redaktorka hradecké přílohy Staré fronty v titulku článku napsala:   

Nájemné ... stoupne o 600 %.  

Promptně jsem do Staré fronty napsal, jestli jejich redaktoři neumějí procenta nebo zda nerozlišují význam předložek „o“ a 

„na“. Odpovědi jsem se nedočkal, oprava v deníku také nebyla, je pravdou, že v dalších dnech už ten nesmysl neopakovali. 

Přitom za  takovouto chybu by absolvent ZŠ dostal „kouli“, pravda , jen v dávných dobách, když školství ještě fungovalo 

normálně a neinkludovaně. 

 


