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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: kunstat@soc.cas.cz

Co nám nejvíce vadí na povaze a chování lidí?

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003
Otázky: OV.63, OV. 64
Termín terénního šetření:         1. – 8. 12. 2003
Počet respondentů:        1 049
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 28. ledna 2004
Autorka výzkumu: Martina Klicperová – Baker, Ph.D.1

Zpracoval: Daniel Kunštát

V prosinci 2003 zařadilo CVVM do svého výzkumu také dvě otevřené otázky, v nichž
dotázaní uváděli, co jim nejvíce vadí na lidské povaze a chování lidí. U obou otázek bylo
možné uvést dva rysy lidské povahy a způsobů chování, součet odpovědí je tedy 200 %.

Tabulka 1: Co nám vadí na lidské povaze? (v %)2

lhaní, prolhanost, faleš, neupřímnost       31.6
závistivost 29.9
namyšlenost, povýšenost, arogance           13.3
sobectví, egoismus, egocentrismus           13.0
lakota, hamižnost, chamtivost 12.1
pokrytectví, přetvářka, vypočítavost, oportunismus 11.0
hloupost, blbost                            9.0
lhostejnost                                 7.4
zákeřnost, proradnost, zlomyslnost          7.4
podvádění, korupce, úplatnost, nepoctivost, zlodějství 7.2
nespolehlivost, nezodpovědnost, nekázeň                6.2
neurvalost, bezohlednost                     5.1
nesnášenlivost, netolerantnost, předsudky   5.1
agresivita, násilí, šikana 4.8
sprostota, hulvátství, obhroublost, drzost 4.6
lenost, pasivita 4.4
ustrašenost, slabošství, zbabělost          3.2
zloba, vztek, zuřivost                       2.8
pomlouvání, klepy, udavačství                2.5
nevyrovnanost, náladovost, pesimismus                   2.0
podlézavost, patolízalství, pochlebování    1.8
hádavost, paličatost, tvrdohlavost           1.6
bez odpovědi, neví 5.5
jiná odpověď 9.2
celkem                                    200.0
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny rysy lidské povahy,  které uvedlo alespoň 1 % respondentů.

                                                          
1 Autorka výzkumu Martina Klicperová – Baker, Ph.D. působí v Psychologickém ústavu AV ČR a na Political
Science Department San Diego State University.
2 Otázka: „Co Vám nejvíc vadí na lidské povaze? Jmenujte, prosím, dva rysy.“
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Tabulka 2: Jaké chování nám vadí nejvíce?3

namyšlenost, povýšenost, arogance           25.8
lhaní, prolhanost, faleš, neupřímnost        21.4
agresivita, násilí, šikana, vandalismus      14.8
podvádění, úplatnost, korupce, nepoctivost, zlodějství          12.4

sprostota, hulvátství, obhroublost, drzost    12.0
pokrytectví, přetvářka, vypočítavost, oportunismus         8.1
pomlouvání, udavačství, klepy                7.6
závistivost                                 7.5
sobectví, egoismus, egocentrismus           7.1
neurvalost, bezohlednost                     7.0
neserióznost, nespolehlivost, nezodpovědnost   6.3
zákeřnost, proradnost, zlomyslnost         5.9
lhostejnost                                 5.0
lakota, hamižnost, chamtivost               5.0
hloupost, blbost                            4.7
nesnášenlivost, netolerantnost, předsudky   3.9
podlézavost, patolízalství, pochlebování    3.2
lenost, pasivita                                      2.2
nekázeň, nedisciplinovanost, neúcta k autoritám 2.1
neschopnost se domluvit, hádavost, tvrdohlavost          1.8
nerozhodnost, slabošství, poddajnost, zbabělost        1.8
nemravnost, necudnost, vyzývavost           1.8
závislosti (alkoholismus, kouření, drogy)    1.3
zloba, vztek, zuřivost                       1.0
bez odpovědi, neví                           15.8
jiná odpověď                                16.6
celkem                                     200.0
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny způsoby chování,  které uvedlo alespoň 1 % respondentů.

                                                          
3 Otázka: „Nyní konkrétně - Jaké chování vám vadí nejvíce? Uveďte dva příklady chování.“


