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Nejvýznamnější události na začátku prázdnin

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002, 02-06, 02-07
Otázky: PS.2
Termín terénního šetření: 5.-12.6.2002, 24.6.-1.7.2002
Počet respondentů: 1103, 1043
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 25.9.2002
Kód tiskové informace: ps20925
Zpracovala: Adéla Seidlová

CVVM Sociologického ústavu AV ČR pokládá ve všech šetřeních výzkumu
Naše společnost 2002 tuto otevřenou otázku (tedy bez nabídky možných
odpovědí): „Jaké tři události z poslední doby považujete Vy osobně za
nejvýznamnější?“ Přehled odpovědí respondentů z červnového šetření,
které proběhlo ve dnech 5.-12.6.2002, tedy bezprostředně před volbami
do Poslanecké sněmovny, jsou uvedeny v tabulce 1. Uvádíme pouze
události, které jako nejvýznamnější označilo alespoň 5 % respondentů.

Tabulka 1: Nejvýznamnější události poslední doby, šetření 5.-12.6.2002.
(v %)
Událost %
Volby 45
Události kolem platnosti Benešových dekretů 13
Konflikt Palestina - Izrael 12
Napětí mezi Indií a Pákistánem 11
Teroristický útok na USA 11
Události v Afghánistánu 7
Odstoupení primátora Kasla 6
Jiné události 178
Neví, neodpověděl 17
Celkem 300
Poznámka: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.

Nejvýznamnější událostí první poloviny června se staly chystané volby do
Poslanecké sněmovny. S výrazným odstupem následovaly tyto události:
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otázka platnosti Benešových dekretů, konflikt mezi Palestinou a
Izraelem, napětí mezi Indií a Pákistánem, teroristický útok na
USA.

Tabulka 2 přináší stejný přehled odpovědí, ovšem z výsledků šetření
prováděného v následujícím šetření uskutečněném ve dnech 24.6.-
1.7.2002.

Tabulka 2: Nejvýznamnější události poslední doby, šetření 24.6.-1.7.2002.
(v %)
Událost %
Volby 95
Povolební situace 14
Konflikt Palestina – Izrael 10
Živelné katastrofy v zahraničí 7
Kauza TV NOVA 6
Posílení koruny 5
Vstup ČR do EU 5
Jiné události 144
Neví, neodpověděl 14
Celkem 300
Poznámka: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.

Na přelomu června a července byly hodnoceny chystané volby do
Poslanecké sněmovny a povolební situace jako nejvýznamnější
událost poslední doby, v dlouhodobém srovnání se svým významem dají
srovnat s reakcí na teroristické útoky na USA. Ve srovnání s volbami byly
další události už pouze marginální, s výjimkou konfliktu mezi
Palestinou a Izraelem.

Podívejme se nyní na vývoj důležitosti jednotlivých událostí v posledních
měsících (viz Graf 1). Nejvýznamnější událost posledního roku,
teroristický útok na USA, byla na konci první poloviny roku 2002 postupně
na ústupu, můžeme očekávat mírné zvýšení zájmu v zářijovém výzkumu
související s jednoletým výročím této události, stejně tak opadl zájem o
dění v Afghánistánu. Naopak jiný ozbrojený konflikt na blízkém východu,
konflikt Izraele a Palestiny, se stále drží na 10 % hranici významu, zájem
o něj se nevyvíjí ve velkých výkyvech, ale je vnímán jako problém
dlouhodobý.

Jediné dvě události domácí politiky, které se dostaly dlouhodoběji nad 10
% hladinu významu, jsou volby a otázka platnosti Benešových dekretů.
Hodnocení významu událostí kolem platnosti Benešových dekretů se
s konáním voleb snížilo a na přelomu června a července se dostalo pod 5
% hranici sledovanosti. Hodnocení významu voleb do Poslanecké
sněmovny, dva týdny po jejich konání, naopak na přelomu června a
července teprve vrcholilo.
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Graf 1: Vývoj důležitosti událostí. (v %)
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Podívejme se nyní na to, jak respondenti zmiňují jednotlivé typy událostí,
a to domácí politické, zahraniční politické, osobní a sportovní události. (viz
Graf 2) Při pohledu na časovou řadu se nám potvrzuje předběžný závěr,
že růst významu domácích politických událostí upozaďuje význam
zahraničních politických událostí. Další hypotézou je, že nejvýznamnější
politická událost s sebou táhne zájem k podobným tématům. Na podzim
to byly teroristické útoky na USA a ještě v prosinci se ukazoval větší
zájem o zahraniční politické události, než o domácí, nyní to byly naopak
volby do Poslanecké sněmovny táhnoucí směrem k domácí politice.

Graf 2: Vývoj důležitosti jednotlivých typů událostí. (v %)
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