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Nejvýznamnější události poslední doby

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003, 03-01
Otázky: PS.2
Termín terénního šetření: 6. - 13. 1. 2003
Počet respondentů: 1086
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 3. 2. 2003
Kód tiskové informace: ps30124
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 lednového šetření, které proběhlo ve dnech 6. -
13. 1. 2003, 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 43
volby, prezidenta, konec prezidentského mandátu V. Havla 33
Chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku 24
Summit NATO v Praze 22
Vstup ČR do EU 21
Volby 2002 18
Jiné události 134
Neví, neodpověděl 5
Celkem 300
Pozn.: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.

Nejvýznamnější událostí začátku roku 2003 se staly povodně, následovaly
události spojené s koncem prezidentského mandátu Václava Havla. Na třetím
místě je hodnocen jako významný chystaný útok USA a Velké Británie proti
Iráku, dále Summit NATO v Praze a vstup České republiky do Evropské unie.
S malým odstupem následovaly volby, v této položce jsou zahrnuty jednak
obecné odpovědi „volby“, jednak i uvedení „komunální volby“, „senátní volby“,
„volební kampaň“ apod.
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Podívejme se nyní na vývoj důležitosti jednotlivých událostí v posledních
měsících (viz Graf 1). Z bezpečnostních událostí a vojenských konfliktů byl na
začátku nového roku reflektován nadále nejvýznamněji chystaný útok proti
Iráku, význam této události stále roste. Ve výzkumu však byly zmiňovány i jiné
zahraniční konflikty - útok na New York, konflikt Palestina – Izrael, přepadení
moskevského divadla, teroristický útok v Keni, teroristický útok na ostrově Bali,
jed v Londýně. Tyto události se však pohybují na hladině do 2,5 % významu.

Opět po třech měsících se událostí číslo jedna staly povodně v Čechách, každá
taková přírodní katastrofa bude ještě dlouho sledována s bedlivou pozorností.
S blížícím se koncem prezidentského mandátu stále rostlo hodnocení důležitosti
této události, předpokládáme další růst na začátku února a další vývoj bude
záviset výhradně na dalším průběhu událostí kolem prezidentské volby. Vstup
České republiky do Evropské unie se stává velkým tématem společenského dění
v České republice.

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)
V lednu vzrostl význam zahraničních politických událostí, a to paradoxně ačkoli
se mezi „velké“ zahraničněpolitické události s minimálně 5 % reflexí významu
„probojoval“ pouze chystaný útok na Irák. Reflexe sportovních událostí je stále
na velice nízké úrovni, nemyslíme si však, že by je politické události
upozaďovaly, spíše je zde podstatné to, zda se v tom kterém období konaly
významné sportovní události. Význam soukromých událostí se dlouhodobě
pohybuje kolem 17 – 27 % bez velkých výkyvů.
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Graf 2: Vývoj důležitosti jednotlivých typů událostí. (v %)
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