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CVVM Sociologického ústavu AV ČR pokládá ve všech šetřeních výzkumu
Naše společnost 2002 tuto otevřenou otázku (tedy bez nabídky možných
odpovědí): „Jaké tři události z poslední doby považujete Vy osobně za
nejvýznamnější?“ Přehled odpovědí respondentů z říjnového šetření, které
proběhlo ve dnech 17. - 24. 10. 2002, jsou uvedeny v tabulce 1. Uvádíme
pouze události, které jako nejvýznamnější označilo alespoň 5 %
respondentů.
Tabulka 1: Nejvýznamnější události poslední doby (v %)
Událost
Povodně 2002
Volby (včetně senátní volby, komunální volby, volební kampaň)
Příprava na prezidentské volby
Teroristický útok na ostrově Bali v Indonézii
masový vrah v USA, nepolapitelný střelec
Vstup ČR do EU
Summit NATO v Praze
Chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku
Irské referendum o smlouvě z Nice
Vládní krize
Jiné události
Neví, neodpověděl
Celkem

%
56
38
18
12
11
10
9
8
5
5
114
14
300

Poznámka: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.
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Srpnové povodně zůstaly nadále nejvýznamnější událostí poslední doby
reflektovanou na konci října. S odstupem následovaly tyto události: volby
(včetně senátních a komunálních voleb), příprava na prezidentské volby,
teroristický útok na Bali a události kolem nepolapitelného střelce v USA.
Poprvé za období, ve kterém se nejvýznamnějším událostem věnujeme,
se nad hladinu sledovatelnosti dostal vstup České republiky do Evropské
unie, za jednu z nejvýznamnějších událostí poslední doby ji označilo 10 %
respondentů. K tomu je však třeba „přičíst“ dalších 5 % těch, kteří uvedli
jako jednu z nejvýznamnějších událostí poslední doby irské referendum o
smlouvě z Nice, které se vstupem ČR do EU a rozšiřováním Evropské unie
bezprostředně souvisí.
Podívejme se nyní na vývoj důležitosti jednotlivých událostí v posledních
měsících (viz Graf 1). Nejvýznamnější událost posledního roku,
teroristický útok na USA, byla na konci první poloviny roku 2002 postupně
na ústupu, zcela se potvrdilo naše očekávání o mírném zvýšení zájmu o
tuto událost související s jednoletým výročím této události a nyní došlo
k opětnému poklesu pod hranici 5 %. Tato událost tedy poprvé
nepřekročila sledovanou hladinu. Konflikt Izraele a Palestiny nadále ztrácí
na své důležitosti a stejně tak je nyní již pod touto rozlišovací úrovní.
Z bezpečnostních událostí a vojenských konfliktů byl na konci října
reflektován nejvýznamněji chystaný útok proti Iráku.
Nejvýznamnější událost domácí politiky - volby - se v souvislosti s blížícími
se senátními a komunálními volbami „vyhoupla“ na hranici čtyřiceti
procent, na konci října byly za nejvýznamnější nadále považovány
srpnové povodně. Na 9 % vzrostl význam chystaného Summitu NATO
v Praze, předpokládáme další růst zájmu až do doby jeho trvání (terénní
průzkum z 25. 11. – 2. 12. by měl potvrdit tuto domněnku).
Graf 1: Vývoj důležitosti událostí. (v %)
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Podívejme se nyní na to, jak respondenti zmiňují jednotlivé typy událostí,
a to domácí politické, zahraniční politické, osobní a sportovní události. (viz
Graf 2) Na konci října končilo podzimní kolo fotbalové ligy, měsíc se
rozbíhal nový ročník hokejové ligy, je tedy nasnadě vysvětlení poklesu
reflexe významu sportovních událostí ve srovnání s červnem tohoto roku.
Již dříve předloženou hypotézu, že růst významu domácích politických
událostí upozaďuje význam zahraničních politických událostí a naopak,
budeme bohužel moci statisticky ověřit teprve po březnovém výzkumu
v roce 2003, pohled na graf ji však opravňuje. Stejně tak jako další
hypotézu, že nejvýznamnější politická událost s sebou táhne zájem
k podobným tématům. Na statistickou analýzu časové řady si však
budeme muset ještě počkat.
Graf 2: Vývoj důležitosti jednotlivých typů událostí. (v %)
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