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Pravidelnou součástí šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR je
otázka zjišťující, jaké události poslední doby považují respondenti za
nejvýznamnější1. Jedná se o otevřenou otázku (bez nabídky odpovědí) a
respondenti mohou uvést až 3 různé události.
Tabulka 1: Nejvýznamnější události poslední doby (v %)
Událost
Volby do Evropského parlamentu
Vstup ČR do EU
Rezignace Vladimíra Špidly, demise vlády
Válka v Iráku
Krize v ČSSD, volba nového předsedy
Přívalové deště a tornádo na Moravě
Osobní události
Sportovní události
Kulturní a společenské události
Jiné
Neví, neodpověděl
Celkem

%
52
33
14
12
7
4
63
45
16
51
3
300

Pozn.: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.

Z konkrétních událostí zmiňovali respondenti nejčastěji volby do Evropského
parlamentu a vstup naší země do Evropské unie. Za významné považovali
dotázaní také další události naší domácí politické scény, především rezignaci
Vladimíra Špidly na post premiéra a následnou demisi vlády a také krizi v ČSSD a
volbu Stanislava Grosse za jejího nového předsedu. V porovnání s domácím
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Otázka: „Jaké tři události z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamnější?“
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politickým děním stojí zahraniční události poněkud v pozadí. Nejdůležitější
zahraniční událostí byla v červnu 2004 válka v Iráku.
Pokud události, které respondenti zmiňovali, rozčleníme do několika kategorií,
dostaneme následující výsledek.
Tabulka 2: Nevýznamnější události poslední doby – podle typů událostí (v %)
Událost
Zahraniční
Domácí politické
Domácí ekonomické
Domácí – ostatní
Sportovní události
Kulturní a společenské události
Osobní události
Jiné
Neví, neodpověděl
Celkem

%
21
114
13
12
45
16
63
13
3
300

Pozn.: Respondenti uváděli 3 události, proto je součet ve sloupci roven 300 %.

V našem posledním šetření přikládali dotázaní největší význam domácím
politickým událostem. Vedle těchto událostí zmiňovali respondenti nejčastěji
události osobní (např. vlastní svatbu, narození dítěte, povýšení v práci apod.)
Poměrně velká část dotázaných označila za významné také události sportovní
(zejména pak mistrovství Evropy ve fotbale, které v době našeho šetření
probíhalo). Sportovní události zmínil dokonce větší podíl respondentů než
události zahraniční. Relativně významné se respondentům jevily rovněž události
kulturní a společenské (především populární televizní pořad Česko hledá
superstar, jehož finále proběhlo 20. června, tedy právě v době našeho šetření).
Graf1: Vývoj důležitosti vybraných událostí
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Graf 1 zobrazuje vývoj důležitosti 2 vybraných událostí. Konkrétně jde o válku
v Iráku a další události s touto válkou související (např. zatčení Saddáma
Husajna, týrání iráckých vězňů americkými vojáky apod.) a o vstup naší země do
Evropské unie a referendum, které tomuto kroku předcházelo. Relativní pokles
důležitosti obou sledovaných událostí jsme zaznamenali v březnu 2004. Naše
šetření totiž tehdy probíhalo v období od 15. do 22. března, tedy pár dní poté, co
došlo k teroristickému útoku ve španělském Madridu. Ten se tak stal v našem
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šetření nejvýznamnější událostí daného období a do určité míry snížil důležitost
ostatních událostí. Nárůst důležitosti války v Iráku v květnu 2004 byl ovlivněn
především zveřejněním některých fotografií odhalujících týrání iráckých vězňů
americkými vojáky. Výrazný nárůst podílu respondentů zmiňujících členství ČR
v Evropské unii pak byl samozřejmě dán především tím, že od 1. května 2004 je
Česká republika členem Evropské unie.
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