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Součástí listopadového výzkumu CVVM byla otázka zjišťující názory na důvody 
toho, že v České republice žijí někteří lidé v nouzi.1 Oslovení občané posuzovali, 
do jaké míry podle nich platí výroky uvedené v následující tabulce. 

Tabulka: Proč někteří lidé žijí v nouzi? (v %) 

 rozhodně 
souhlasí 

spíše 
souhlasí 

spíše 
nesouhlasí 

rozhodně 
nesouhlasí +/- 

bez svého zavinění se stali nezaměstnanými 24 46 19 4 70/23 
nechce se jim pracovat 26 44 21 5 70/26 
potkal je neúspěch v podnikání 10 49 25 4 59/29 
nepocházejí z dobře zajištěných rodin 14 44 26 11 58/37 
nedostalo se jim vzdělání 8 44 36 9 52/45 
patří k znevýhodněným menšinám 12 39 33 10 51/43 
mají smůlu 10 36 35 16 46/51 

Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 

Výrok, že někteří lidé žijí v nouzi, protože přišli o zaměstnání, podpořily více než 
dvě třetiny dotázaných. Stejný podíl respondentů se však domnívá, že někteří 
lidé žijí v nouzi, protože se jim nechce pracovat. Téměř 60 % dotázaných 
souhlasilo s výroky, že lidé žijí v nouzi, protože je potkal neúspěch v podnikání a 
protože nepocházejí z dobře zajištěných rodin. Polovina dotázaných vidí příčiny 
nouze některých lidí v tom, že se jim nedostalo vzdělání, a v tom, že patří 
k znevýhodněným menšinám. 46 % respondentů souhlasilo s výrokem, že lidé 
žijí v nouzi, protože mají smůlu. 

 

                                                           
1 Znění otázky: Jaké jsou podle Vašeho názoru důvody toho, že někteří lidé u nás žijí 
v nouzi? Do jaké míry pro ně platí následující výroky (viz tabulku v textu)? 
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Výpovědi respondentů se v některých případech významně lišily podle životní 
úrovně. Lidé se subjektivně deklarovanou špatnou životní úrovní častěji než lidé 
s dobrou životní úrovní podporovali výroky, že lidé žijící v nouzi mají smůlu, 
pocházejí ze špatně zajištěných rodin, nebo se stali bez svého zavinění 
nezaměstnanými. Dotázaní s dobrou životní úrovní častěji podporovali názor, že 
lidem žijícím v nouzi se nechce pracovat. 

 


