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Názory na zadlužování občanů 
 
 
 

Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2010, v10-01 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. 
  
Termín terénního šetření: 2010 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 
Počet dotázaných: 1074 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: ER.35 
Zveřejněno dne: 11. února 2010 
Zpracovala:  Gabriela Šamanová 
 
 
 
V lednu roku 2010 se občané oslovení Centrem pro výzkum veřejného mínění 
vyjadřovali k fenoménu půjčování si peněz, tedy jinými slovy, k životu na dluh. 
 
Největší názorová shoda panovala u výroku, že půjčovat si peníze nebo pořizovat 
věci na dluh je vždy rizikem. S tímto výrokem rozhodně souhlasilo 40 % 
dotázaných a dalších 47 % dotázaných vyjádřilo svůj souhlas možností „spíše 
souhlasí“. Přesvědčivá většina účastníků výzkumu souhlasila také s výrokem, že 
půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou 
součástí života (25 % rozhodně souhlasilo a 56 % spíše souhlasilo). Výrok o 
správnosti či nesprávnosti půjčování si peněz rozdělil soubor dotázaných na dvě 
stejně velké skupiny. S tím, že půjčování si peněz je nesprávné rozhodně 
souhlasí 17 % a spíše souhlasí 32 % respondentů, na druhé straně s tímto 
výrokem nesouhlasí spíše 36 % respondentů a rozhodně 13 % respondentů. 
Poněkud vyhrocenější výrok o tom, že lidé by se měli za půjčování si peněz nebo 
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pořizování věcí na dluh stydět, podpořila celkem zhruba třetina dotázaných (7 % 
rozhodně souhlasí + 23 % spíše souhlasí). Nesouhlas v tomto případě výrazně 
převážil (41 % spíše nesouhlasí + 25 % rozhodně nesouhlasí). Výhodnost 
v životě na dluh vidí asi čtvrtina účastníků výzkumu, naopak téměř dvě třetiny 
lidí, si nemyslí, že půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh se dnes vyplatí. 
Přehled výsledků nabízí graf 1. 
 
Graf 1: (Ne)souhlas s výroky o zadlužování lidí (v %) 
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Žít tak, že si člověk půjčuje peníze nebo
pořizuje věci na dluh, se dnes vyplatí.

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh
je něco, za se člověk musí vždy tak trochu

stydět.

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh
je nesprávné.

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh
je v dnešní době přirozenou součástí života.

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh
je vždy rizikem.

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí

 
Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. Položky jsou řazeny sestupně podle dosaženého 
skóre souhlasných odpovědí. 
 
Soubor dotázaných se názorově rozdělil především podle věku. Lidé starší 
šedesáti let statisticky významně častěji považovali půjčování si peněz za riziko, 
nedomnívali se, že dluhy jdou dnes přirozenou součástí života a mysleli si, že 
půjčovat si peníze není správné. Člověk by se měl za půjčování peněz podle 
respondentů šedesátiletých a starších vždy tak trochu stydět a konečně senioři 
častěji než lidé z ostatních věkových skupin nesouhlasili s tím, že žít tak, že si 
člověk půjčuje peníze nebo pořizuje věci na dluh, se dnes vyplatí. S posledně 
jmenovaným výrokem, tedy stručně řečeno, že žít na dluh se dnes vyplatí, 
častěji souhlasili lidé, kteří považují životní úroveň své domácnosti za spíše či 
velmi špatnou. 


