
VYHODNOCENÍ NÁZORŮ A DUCHOVNÍCH 
HODNOT ČECHŮ V ČÍSLECH

Nejzajímavější data z největšího průzkumu 
duchovního vnímání světa v Česku

%

Jak vznikl život na Zemi?

Většina Čechů věří v existenci 
mimozemských civilizací.

353 53 % Pražanů se nikdy neúčastní bohoslužeb. Na pomyslném 
žebříčku  ale  nejsou  poslední.  V  Ústeckém  kraji  je  to 
72 % obyvatel.%

222 Na zmrtvýchvstání Ježíše Krista věří nejvíce ve Zlínském kraji – 35 %. 
Nejméně v Libereckém – 6 %. Praha je s 22 % přibližně uprostřed.

%

414 Nejvíce lidí, kteří četli Starý i Nový zákon, je v Praze – 14 %. Nejméně lidí 
je v Karlovarském kraji, kde je četlo pouze 5 % obyvatel.

%

828 28 % Pražanů věří v horoskopy a astrologii, na první příčce 
je ale s 39 % Královéhradecký kraj.

%

727 Nejvíce těch, kteří rozhodně věří v mimozemské civilizace, je v Praze. 
Celých 27 %. Nejméně obyvatel, kteří jsou rozhodně přesvědčeni 
o existenci mimozemských civilizací, má s 12 % Pardubický kraj.

%

9 V otázce možných pohledů na historii Země a života věří ve stvoření 
a mladou Zemi nejvíce lidí v Jihomoravském kraji – 13 %, druhá je 
Vysočina s 10 % a třetí je Praha s 9 %. %

Praha versus jiná místa ČR

Přikázání, která si Češi nejčastěji vybavují.

Nepokradeš
82 %

Nesesmilníš
64%

Nezabiješ
55 %

Cti otce svého i matku svou
34%

Nevezmeš Boží jméno nadarmo
24%

lidí nedokáže jmenovat žádný bod

Jednotlivá přikázání znají častěji vysokoškolsky vzdělaní lidé, věřící a také obyvatelé Moravy.

13 %

Zasáhl Bůh

8 % 7 %

15 %

3 %

49%

18 %

37 %

20 % 21 %

13 %

9 %

Zasáhla „vyšší moc“
Zasáhla mimozemská civilizace
Mám vlastní vysvětlení 
Souhra náhod bez zásahu jakékoliv 
„vyšší moci“ 
Nevím

Rozhodně věřím
Spíše věřím
Spíše nevěřím
Rozhodně nevěřím
Nejsem si jist/a
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Kompletní data a zajímavosti nalezete 
zdarma v ebooku Čemu Češi věří.

www.cemucesiveri.cz

ŽENY 
 

MUŽI
versus

Máme předem daný osud? 
Více než tři z deseti mužů věří v předem daný osud. Kolik je takových žen?

Téměř polovina žen považuje osud za daný. Spíše nebo rozhodně věří 
33 % mužů a 45 % žen.
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Kdo více věří na anděly a démony?
Na existenci andělů a démonů věří dvojnásobný počet 
žen oproti mužům. Jaké je však celkové procento mužů 
a žen věřících v tyto duchovní bytosti? Tipněte si:

Věří 22 % mužů, 43 % žen. 
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Znalost Desatera
Ženy projevily větší znalost Desatera v jednotlivých 
přikázáních. Pouze v jednom případě je to opačně. 
Co se mužům vybavilo častěji než ženám? 

Nebudeš mít jiné modly.
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Četba Bible
Vzácně podobně veliké jsou skupiny mužů a žen v oblasti 
četby  Bible:  každý  desátý  četl/a  Starý  i  Nový  zákon 
(9 % mužů a 11 % žen). Kolik z nich ji ale nikdy nečetlo?

Přibližně třetina mužů a třetina žen nikdy Bibli nečetla.
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Znalost evoluční teorie
Každý čtvrtý muž tvrdí, že má v této oblasti dobré znalosti. Naopak každý 
desátý muž na sebe prozradil, že o tématu nemá přehled a je mu cizí. 
A co ženy?

Každé páté ženě je toto téma naprosto cizí. Naopak 16 % žen se v této 
oblasti dobře orientuje.  

05

I
II
III

X

Zázraky se dějí.

14 %

21 %

26 %

8

31 %

Spíše nevěřím

Rozhodně 
nevěřím

Rozhodně 
věřím

Spíše věřím

Nejsem 
si jist/a %

Nepožádáš manželky bližního svého
25%

K tomu, že smrtí vše 
nekončí, se přiklání 
dvě pětiny Čechů.

Nejsem 
si jist/a 12 %

Spíše 
věřím

22 %

Rozhodně 
nevěřím

Spíše 
nevěřím

21%

26 %Rozhodně 
věřím

19 %

Třetina Čechů se 
přiklání k názoru, 
že posmrtný život 

existuje. Spíše 
nevěřím

Spíše 
věřím

Rozhodně 
nevěřím

Nejsem 
si jist/a

Rozhodně 
věřím

9 %

12 %

20%

26 %

33 %


