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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz 
 
 

Občané o cizincích žijících v ČR I. 
 
Technické parametry 
 

Výzkum: Naše společnost 2007, v07-05 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 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: 7. 5. - 14. 5. 2007 
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: 1132 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OV.169, OV.43a, OV.44a 
Zveřejněno dne: 28. května 2007 
Zpracoval:  Markéta Škodová 

 
 
 
V květnovém průzkumu CVVM zjišťovalo názory veřejnosti na počet cizinců 

žijících v České republice1 a na to, zda by cizinci měli mít možnost v tuzemsku 

dlouhodobě pobývat2 či do jaké míry by se měli přizpůsobovat našim 

zvyklostem3.  

Polovina respondentů (50 %) se domnívá, že počet cizinců žijících v České 

republice je vysoký, podle třetiny dotázaných (33 %) není ani vysoký, ani nízký a  

 

                                                           
1 Otázka: „Domníváte se, že v současné době je počet cizinců žijících v České republice 
vysoký; ani vysoký, ani nízký; nízký?“  
2 Otázka: „Cizinci by v ČR měli mít možnost dlouhodobě pobývat; měli mít možnost 
dlouhodobě pobývat jen za splnění určitých podmínek; vůbec neměli mít možnost 
dlouhodobě pobývat?“  
3 Otázka: „Cizinci by se v ČR měli co nejvíce přizpůsobit našim životním a kulturním 
zvyklostem; v některých věcech se přizpůsobit našim životním a kulturním zvyklostem; 
mít možnost žít zcela podle svých životních a kulturních zvyklostí?“  
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pouhá tři procenta oslovených si myslí, že je počet cizinců žijících v současnosti 

v ČR nízký – viz graf č. 1.  

 

Graf 1: Počet cizinců žijících v ČR (v %)
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Názor, že je počet cizinců žijících v ČR vysoký, častěji deklarovali lidé, kteří svou 

životní úroveň hodnotí jako špatnou, potenciální voliči KSČM a dotázaní 

s výučním listem nebo středoškolským vzděláním bez maturity. Že je počet 

cizinců naopak nízký, si častěji myslí studenti a učňové a respondenti ve věkové 

kategorii 15-19 let. 

 

Každý desátý občan se domnívá, že by cizinci žijící v ČR měli mít možnost zde 

dlouhodobě pobývat, podle tří čtvrtin respondentů by cizinci měli mít možnost 

zde dlouhodobě pobývat jen za splnění určitých podmínek a 12 % oslovených 

soudí, že by cizinci možnost pobývat zde neměli mít vůbec – viz tab. č. 1. 

 
Tabulka č. 1: Cizinci by v ČR měli mít… (v %) 

možnost dlouhodobě pobývat 10 
možnost dlouhodobě pobývat jen za splnění určitých podmínek 74 
vůbec neměli mít možnost pobývat 12 
neví 4 
 
 
To, že by cizinci neměli mít možnost u nás dlouhodobě pobývat, si častěji myslí 

ti, kteří by v parlamentních volbách dali hlas KSČM, lidé, kteří osobně žádného 

cizince neznají, nezaměstnaní, respondenti s proklamovanou špatnou životní  
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úrovní, vdovci a vdovy a oslovení s (neúplným) základním vzděláním. Tuto 

odpověď také častěji volili dotázaní, podle kterých je počet cizinců žijících v ČR 

vysoký. 

 
Názor, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem, zastává 

něco přes polovinu (53 %) respondentů, dvě pětiny pak soudí, že by se cizinci 

měli v některých věcech našim zvyklostem přizpůsobit. Čtyři procenta 

dotázaných se domnívají, že cizinci by v ČR měli mít možnost žít zcela podle 

svých zvyklostí – viz tab. 2. 

 
Tabulka č. 2: Cizinci žijící v ČR by měli… (v %) 

co nejvíce se přizpůsobit našim zvyklostem 53 
v některých věcech se přizpůsobit našim zvyklostem 40 
žít zcela podle svých zvyklostí 4 
neví 3 
 
 

To, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem, si častěji myslí 

Pražané a lidé, podle kterých je počet cizinců žijících u nás vysoký. Oslovení 

s obcí s méně než 800 obyvateli relativně častěji uváděli, že cizinci by měli mít 

možnost žít zcela podle svých zvyklostí.  


