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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 šetření provedeného na přelomu listopadu a
prosince, které proběhlo ve dnech 25. 11. - 2. 12. 2002, jsou uvedeny v tabulce
1. Uvádíme pouze události, které jako nejvýznamnější označilo alespoň 5 %
respondentů.
Tabulka 1: Nejvýznamnější události poslední doby (v %)
Událost
%
Summit NATO v Praze
87
Volby 2002
59
Povodně 2002
27
konec prezidentského mandátu V. Havla
12
Chystaný útok USA a Velké Británie proti Iráku
7
Vstup ČR do EU
6
Jiné události
93
Neví, neodpověděl
9
Celkem
300
Poznámka: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300
%.
Nejvýznamnější událostí přelomu listopadu a prosince se stal Summit NATO
v Praze, následovaly volby, v této položce jsou zahrnuty jednak obecné odpovědi
„volby“, jednak i uvedení „komunální volby“, „senátní volby“, „volební kampaň“
apod. S
odstupem následovaly tyto události: povodně 2002, konec
prezidentského mandátu V. Havla, chystaný útok USA a Velké Británie proti
Iráku. Vstup České republiky do Evropské unie se opět objevil nad hladinou
sledovatelnosti, můžeme předpokládat, že význam této události s blížícím se
referendem o vstupu ČR do EU a konečně se vstupem dále poroste. Vstup ČR do
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EU je vnímán stále komplexněji, poté, co na konci října bylo jako významné
reflektováno irské referendum o smlouvě z Nice, nyní 1 % respondentů hodnotilo
jako významnou událost nespokojenost zemědělců s vyjednanými podmínkami
našeho vstupu do Unie a 1 % respondentů uvedlo zákon o referendu, který
s tímto vstupem také bezprostředně souvisí.
Podívejme se nyní na vývoj důležitosti jednotlivých událostí v posledních
měsících (viz Graf 1). Z bezpečnostních událostí a vojenských konfliktů byl na
přelomu listopadu a prosince reflektován nadále nejvýznamněji chystaný útok
proti Iráku. Ve výzkumu však byly zmiňovány i jiné zahraniční konflikty - útok na
New York, konflikt Palestina – Izrael, přepadení moskevského divadla,
teroristický útok v Keni, teroristický útok na ostrově Bali v Indonésii a nepokoje
v Nigérii. Tyto události se však pohybují na hladině do 2,5 % významu.
Význam nejvýznamnější letošní události domácí politiky - voleb - se „vyhoupla“
na hranici šedesáti procent, nejvýznamnější událostí přelomu listopadu a
prosince se však jednoznačně stal Summit NATO v Praze. Srpnové povodně se
svým významem pohybují na hranici 30 % a předpokládáme v budoucnu další
pokles. Vstup České republiky do Evropské unie je stále nad pětiprocentní hranicí
sledovatelnosti.
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)
Reflexe sportovních událostí je stále na velice nízké úrovni, nemyslíme si však,
že by je politické události upozaďovaly, spíše je zde podstatné to, zda se v tom
kterém období konaly významné sportovní události. Význam soukromých událostí
se dlouhodobě pohybuje kolem 17 – 27 % bez velkých výkyvů. Vývoj významu
domácích a zahraničních politických událostí nadále potvrzuje naši hypotézu, že
se navzájem „přebíjejí“, tedy že v každém okamžiku záleží na tom, zda se právě
děje něco významného doma či ve světě. Dalším faktorem, který ovlivňuje reflexi
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politických událostí je, zda se paralelně neděje velice významná, ale nepolitická
událost (pokles součtu domácích a zahraničních událostí v září a říjnu byl
ovlivněn velkým významem povodní 2002, které však nejsou politickou událostí).
Graf 2: Vývoj důležitosti jednotlivých typů událostí. (v %)
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Věnujme se tedy nakonec sociodemografickým diferencím mezi respondenty,
kteří jednotlivé události zmiňují.
Zahraniční politické události sledují poněkud více než ostatní respondenti ve věku
20 - 44 let, významně více respondenti s vysokoškolským vzděláním (základní
vzdělání 31 %, vyučeni 30 %, středoškolské vzdělání s maturitou 37 % a
vysokoškoláci 40 %) a o trochu více muži (muži uvedli alespoň jednu zahraniční
událost v 34 % případů, ženy v 32 %).
Domácí politické události hodnotili nejčastěji jako nejvýznamnější respondenti ve
věku 45 – 60 let, význam domácích událostí také rostl se zvyšujícím se
vzděláním. Mezi muži a ženami byl u domácích politických událostí zjištěn
mnohem větší rozdíl – alespoň jednu domácí politickou událost jmenovalo 49 %
žen a 56 % mužů.
Sportovní události uvádí nejvíce nejmladší věková kategorie, 15 – 19 letí,
poněkud více lidé s nižším vzděláním a muži.
Osobní události uvádějí naopak častěji ženy, ovšem v ostatních dvou
charakteristikách, věku a vzdělání, je vývoj hodnocení stejný, jako tomu bylo u
sportovních událostí.
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