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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 84 0129, 0130

E-mail: seidlova@soc.cas.cz

Nejvýznamnější události poslední doby

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002, 02-09
Otázky: PS.2
Termín terénního šetření: 23. - 30. 9. 2002
Počet respondentů: 1039
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 25. 10. 2002
Kód tiskové informace: ps21025
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 ze zářijového šetření,
které proběhlo ve dnech 23. - 30. 9. 2002 jsou uvedeny v tabulce 1.
Uvádíme pouze události, které jako nejvýznamnější označilo alespoň 5 %
respondentů.

Tabulka 1: Nejvýznamnější události poslední doby (v %)
Událost %
Povodně 2002 86
Vládní krize 30
Volby 26
Chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku 20
Teroristický útok na USA 8
Volby na Slovensku 7
Konflikt Palestina - Izrael 6
Návštěva V. Havla v USA 5
Volby v Německu 5
Jiné události 116
Neví, neodpověděl 15
Celkem 300
Poznámka: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.
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Nejvýznamnější událostí poslední doby reflektované na konci září se staly
letní povodně. S výrazným odstupem následovaly tyto události: vládní
krize, volby a chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku.

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, potvrdilo se naše očekávání o mírném zvýšení zájmu o tuto
událost související s jednoletým výročím této události. Konflikt Izraele a
Palestiny nadále ztrácí na své důležitosti, i když na rozdíl od dění
v Afghánistánu a na pomezí Indie a Pákistánu se tento ozbrojený konflikt
stále pohybuje nad pětiprocentní hladinou významnosti.

Z domácích politických událostí jsme se dočkali definitivního propadu
významu otázky platnosti Benešových dekretů, volby byly jako významné
na konci září hodnoceny stejně, jako tomu bylo v květnovém výzkumu
provedeném tři týdny před parlamentními volbami. Nové události,
povodně v létě 2002 a vládní krize z poloviny září se zařadily na čelo
žebříčku a na časový vývoj reflexe významu těchto událostí si budeme
muset ještě chvíli počkat. Další nová zahraničněpolitická událost,
připravovaný útok Spojených států a Velké Británie, se stal
nejvýznamnější událostí zahraniční politiky, ale časové srovnání zatím
nemáme.

Graf 1: Vývoj důležitosti událostí. (v %)

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 nadále potvrzuje hypotéza,
že růst významu domácích politických událostí upozaďuje význam
zahraničních politických událostí a naopak. Další hypotézou je, že
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nejvýznamnější politická událost s sebou táhne zájem k podobným
tématům.

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