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Spokojenost s životem – prosinec 2011 

 
Technické parametry 
Výzkum: Naše společnost, v11-12 
Realizátor: CVVM, 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: 5. – 12. 12. 2011 
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: 1060 
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OV.1 
Zveřejněno dne: 6. ledna 2012 
Zpracoval:  Jan Červenka 
 

V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ 
AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se 
svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani 
nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen?“ 

 

Graf 1: Spokojenost s životem (%) 
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Z výsledku šetření vyplynulo (viz graf 1), že nadpoloviční většina (56 %) 
české veřejnosti je celkově se svým životem spokojena, když 11 % uvedlo 
odpověď „velmi spokojen“ a 45 % „spíše spokojen“, přibližně čtvrtina (26 %) se 
vyjádřila, že je „ani spokojena, ani nespokojena“, a necelá pětina (18 %) je 
podle vlastních slov nespokojena, z toho 13 % „spíše“ a 5 % „velmi“. 

Podrobnější analýza ukázala, že spokojenost se životem výrazně roste 
s klesajícím věkem, se zvyšujícím se stupněm dokončeného vzdělání, se 
zlepšující se životní úrovní a rostoucím příjmem. Relativně vyšší spokojenost 
s životem celkově vyjadřovali studenti a učni, vysoce kvalifikovaní odborní nebo 
vedoucí pracovníci a z hlediska rodinného stavu svobodní. Naopak méně 
spokojenými jsou důchodci, nezaměstnaní, lidé pracující v dělnických profesích, 
rozvedení nebo ovdovělí a lidé žijící osaměle. 

 

Tabulka 1: Spokojenost s životem celkově v r. 2011 (%) 

 I.11 II.11 III.11 IV.11 V.11 VI.11 IX.11 X.11 XI.11 XII.11 

velmi spokojen 11 11 10 11 11 10 13 11 10 11 

spíše spokojen 50 49 49 49 48 48 46 47 46 45 

ani spokojen, ani nespokojen 23 24 25 25 24 24 25 25 26 26 

spíše nespokojen 13 13 13 12 14 14 12 14 13 13 

velmi nespokojen 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 

neví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: Procenta ve sloupci. 

 

Jak ukazují výsledky v tabulce 1, oproti počátku roku 2011 do současnosti 
o pět procentních bodů poklesl podíl těch, kdo jsou se svým životem celkově 
„spíše spokojeni“. V porovnání s minulým šetřením se přitom výsledky statisticky 
významně nezměnily. Dlouhodobý vývoj od roku 2003 zachycuje graf 2. 

 

 

 



   

   

 

Graf 2: Spokojenost s životem celkově – časová řada 2003-2011 
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