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Zájem občanů o informace o životním prostředí 

 
 
Technické parametry 
 

Výzkum: Naše společnost 2008, v08-05 
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: 12. 5. – 19. 5. 2008 
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 15 let 
Počet dotázaných: 1066 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OE.32, OE.33, OE.38, OE.39 
Zveřejněno dne: 10. července 2008 
Zpracovala: Paulína Tabery 

 
V květnovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v rámci 

bloku otázek o životním prostředí dotazovalo i na zájem občanů o informace týkající se 
životního prostředí a na to, zda obyvatelé mají podle svého mínění dostatek či nedostatek 
těchto informací. 

 
Zájem o informace týkající se životního prostředí v České republice1 má podle 

svých slov více než polovina (59 %) občanů. Tento zájem však není příliš hluboký, jelikož 
v kladných odpovědích výrazně převažuje varianta „spíše se zajímá“, rozhodný zájem 
projevuje zhruba desetina občanů (11 %). 

Jak vyplývá z časového srovnání, oproti předešlým šetřením vzrostl podíl lidí, kteří 
se o informace o životní prostředí nezajímají z 29 % v roce 2006 (respektive 32 % v roce 
2007) na 40 % v letošním roce. I tak však lze říci, že obyvatelé České republiky považují 
životní prostředí za poměrně důležité téma, jelikož rozhodný nezájem deklaruje stále 
minimum lidí (v aktuálním průzkumu 5 %) - viz graf 1. 

 

                                                           
1 Znění otázky: „Zajímáte se o informace týkající se životního prostředí v České republice?“ 
Varianty odpovědí: rozhodně se zajímáte, spíše se zajímáte, spíše se nezajímáte, rozhodně se 
nezajímáte. 
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Co se týče rozdílů v zájmu o informace týkající se životního prostředí v České 
republice, nejvíce se projevují podle výše dosaženého vzdělání: čím vyšší formální 
vzdělání lidé mají, tím vyšší zájem o informace spojené se životním prostředím deklarují. 
Podobně lidé, kteří hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, se častěji zajímají 
o informace o životním prostředí, než ti, kteří hodnotí svou životní úroveň neutrálně (ani 
dobrá, ani špatná) nebo jako špatnou. 

 

Graf 1. Zájem o informace týkající se životního prostředí v ČR
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Pokud jde o hodnocení dostatku informací o stavu životního prostředí v České 

republice,2 o něco více než polovina (54 %) populace starší 15 let pociťuje nedostatek 
informací, naopak 36 % jich má podle svého soudu dostatek. Zatímco zájem o informace 
ohledně životního prostředí poklesl, hodnocení subjektivní míry informovanosti se ve 
srovnání s předešlými roky příliš nezměnilo (viz graf 2). 

Za dostačující považují informace o stavu životního prostředí v ČR celkem 
pochopitelně lidé, kteří o ně projevují zájem, především ti, kteří se o tyto informace 
„rozhodně zajímají“ (63 %). Podobně jako u zájmu o informace týkající se životního 
prostředí, i u hodnocení jejich dostatku či nedostatku hraje vzdělání zásadní roli: s výší 
dosaženého vzdělání roste podíl lidí deklarujících, že informací mají dostatek. Také zde se 
projevují rozdíly podle životní úrovně, pocit dostatku informací je nejvyšší u obyvatel 
s dobrou životní úrovní, nejnižší u lidí deklarujících špatnou životní úroveň. 

                                                           
2 Znění otázky: „Máte dostatek či nedostatek informací o stavu životního prostředí v ČR?“ Varianty 
odpovědí: rozhodně dostatek, spíše dostatek, spíše nedostatek, rozhodně nedostatek. 
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Graf 2. Hodnocení dostatku informací o stavu životního 
prostředí v ČR
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Kromě zjišťování zájmu a subjektivní míry informovanosti občanů ve věcech 

životního prostředí obecně, se výzkum zaměřil rovněž na informace o ochraně životního 
prostředí, tedy na zájem občanů o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí 
a na posouzení dostatku těchto informací. 

Zájem o poznatky, jak být šetrný k životnímu prostředí,3 projevují zhruba dvě 
třetiny občanů (68 %), přičemž 15 % svůj zájem projevuje poměrně silně (viz graf 3). 
Jak vyplývá z šetření, podíl lidí, kteří se zajímají o informace ohledně šetrného chování 
k přírodě a svému okolí, je o něco vyšší, než těch, kteří věnují pozornost údajům o 
životním prostředí v ČR obecně (68 % se zajímá o ohleduplný přístup, 59 % se zajímá o 
informace o životním prostředí). 

I v případě zájmu o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, hraje 
zásadní roli vzdělání a životní úroveň. Čím vyšší je dosažené vzdělání, tím častěji lidé 
projevují zájem o tento druh informací. Zrovna tak se zvyšuje podíl lidí zajímajících se o 
poznatky, jak být šetrný k životnímu prostředí, společně s tím, čím lépe respondenti 
hodnotí svou životní úroveň. 

 

                                                           
3 Znění otázky: „Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí?“ Varianty 
odpovědí: rozhodně se zajímáte, spíše se zajímáte, spíše se nezajímáte, rozhodně se nezajímáte. 
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Graf 3. Zájem o informace, jak se šetrně chovat k 
životnímu prostředí
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O tom, že má dostatek informací, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí,4 je 

přesvědčeno 55 % populace starší 15 let (viz graf 4), což je značně větší podíl lidí, než 
kolik je přesvědčeno, že má dostatek informací o stavu životního prostředí v ČR (36 %). 
Třetina lidí pociťuje mírnější a pouze 5 % rozhodný nedostatek informací o ohleduplném 
přístupu k životnímu prostředí. 

Hodnocení dostatku informací o šetrném přístupu k přírodě zřetelně souvisí se 
zájmem o tyto poznatky. Lidé, kteří se podle svých slov zajímají o šetrné postupy vůči 
životnímu prostředí, častěji deklarují dostatek informací o této problematice, v případě 
lidí s rozhodným zájmem je to až 74 %. 

Podobně jako u předešlých otázek i v případě informací o ohleduplném chování 
k životnímu prostředí mají lidé s vyšším dosaženým vzděláním, maturitou nebo vysokou 
školou častěji dostatek informací ve srovnání s respondenty se základním vzděláním a 
vyučenými. 

Graf 4. Hodnocení dostatku informací o tom, jak se 
šetrně chovat k životnímu prostředí
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4 Znění otázky: „Máte dostatek či nedostatek informací o tom, jak se šetrně chovat k životnímu 
prostředí?“ Varianty odpovědí: rozhodně dostatek, spíše dostatek, spíše nedostatek, rozhodně 
nedostatek. 


