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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130

E-mail: rezkova@soc.cas.cz

Co je v našem životě důležité

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003, 03-04
Otázky: OV.23 a - h
Termín terénního šetření: 7. – 14. 4. 2003
Počet respondentů: 1067
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 12. 5. 2003
Kód tiskové informace: OV30512
Výsledky zpracovala:  Miluše Rezková

V dubnovém šetření byl větší prostor věnován otázkám soukromého života
našich obyvatel. Dotázaní mimo jiné určovali, nakolik jsou v jejich životě důležité
některé faktory1.

Tabulka 1: "Jak důležité jsou ve Vašem životě následující okolnosti?" (v %)

Velmi
důležité

Spíše
důležité

Spíše
nedůležité

Zcela
nedůležité

neví

Práce 54 31 9 4 2
Rodina 83 14 2 1 0
Přátelé 51 40 8 1 0
Volný čas, koníčky 34 47 17 2 0
Politika 4 22 46 27 1
Děti 72 13 4 4 7
Partner 71 16 5 4 4
Rodiče 68 19 3 6 4

Výzkum ukázal, že nejvýznamnější místo ve svém životě respondenti připisují
rodinnému prostředí: rodinu v této souvislosti označilo za velmi důležitou 83 %,
děti 72 % a partnera 71 %. Rodiče jsou velmi důležití pro asi dvě třetiny
respondentů (68 %).

Pro většinu dotázaných představuje vysokou hodnotu práce - pro 54 % je to
velmi důležitá, pro 31 % spíše důležitá sféra. Podobně, jen o něco méně
významně, jsou oceňováni přátelé - pro 51 % respondentů hrají velmi důležitou,
pro 40 % spíše důležitou roli v jejich životě.

Značný význam byl přikládán volnému času a koníčkům. Ty považuje za
nedůležité jen asi pětina dotázaných, zatímco pro ostatní představují velmi (34
%) nebo spíše (47 %) důležitou okolnost v jejich životě.

                                                          
1 Formulace otázky a nabídka odpovědí - viz titulek a text tabulky 1.
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Politika hraje podle výpovědí většiny dotázaných v jejich životě jen nevýznamnou
roli. Podstatné místo jí přisuzuje pouze asi čtvrtina - pro 4 % je velmi, pro 22 %
spíše důležitá.

Analýza odpovědí určitých sociodemografických skupin respondentů potvrdila, že
ženy přikládají větší význam rodině a dětem, naopak muži kromě práce také
koníčkům a politice. S výší vzdělání respondentů narůstalo ocenění práce a
politiky v jejich životě. Pro nejmladší generaci 15 - 20letých hrají významnou roli
přátelé a volný čas, přitom méně často označovali jako velmi důležité místo
rodiny a rodičů. Regionálně akcentovali důležitost práce respondenti ze severních
Čech a ze severní Moravy a Slezska. V souvislosti s politikou se ukázalo, že ji za
významnou vnímají nejčastěji lidé z obcí o velikosti 800 až 1 999 obyvatel - pro
34 % je "spíše" nebo "velmi" důležitá.


