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Vztah občanů k naší zemi 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-12 
Otázky:    OV.142, OV.143, OR.125  
Termín terénního šetření:  5. – 12. prosince 2005 
Počet respondentů:   1098 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   23. ledna 2006 
Zpracovala:    Naděžda Horáková 
 
 
V prosinci 2005 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR ve svém 
výzkumu mimo jiné zajímalo o to, jaký vztah mají obyvatelé České republiky 
k místu, kde žijí.1    

Tabulka 1: Jak blízký vztah máte k …(odpovědi respondentů v %) 
 velmi blízký blízký ne moc blízký vůbec ne blízký 
Vaší čtvrti či vesnici 37 48 11 2 
Vašemu městu 34 53 10 2 
regionu, ve kterém žijete 29 55 12 2 
České republice 29 59 9 1 
Evropě 16 56 18 4 
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. Do analýzy nebyli 
zahrnuti respondenti, kteří uvedli, že se jich položená otázka netýká. 
 
Přibližně tři čtvrtiny českých občanů mají blízký či dokonce velmi blízký vztah ke 
své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, v němž žijí, k České republice  
i Evropě. Jako velmi blízký označovali respondenti nejčastěji vztah ke své čtvrti či 
vesnici (37 %). Více než třetina dotázaných (34 %) uvedla, že má velmi blízký 
vztah ke svému městu. Přibližně tři z deseti Čechů (29 %) pak pociťují velmi 
blízký vztah k regionu, ve kterém žijí, a k České republice. K Evropě má velmi 
blízký vztah podle svého vyjádření 16 % dotázaných, další více než polovina (56 
%) označila svůj vztah k Evropě jako „blízký“. 

Za ne moc blízký či vůbec ne blízký považovala vztah ke své čtvrti či vesnici, ke 
svému městu, k regionu, ve kterém žije, a k České republice jen přibližně 
desetina oslovených. Ne moc blízký či vůbec ne blízký vztah k Evropě má pětina 
českých občanů.  

                                                           
1 Otázka: „Jak blízký máte vztah k Vaší čtvrti či vesnici, Vašemu městu, regionu, ve 
kterém žijete (např. Haná, Šumava, Krušnohorsko…), České republice, Evropě?“ 
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Ve výzkumu jsme se dále všech respondentů zeptali, zda by si vybrali Českou 
republiku, pokud by měli možnost vybrat si zemi, ve které chtějí žít.2  

Graf 1: Kdybyste měl možnost si vybrat, chtěl byste žít v ČR? (odpovědi 
respondentů v %) 
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Více než tři čtvrtiny českých občanů by si v případě možnosti volby vybrali 
k životu Českou republiku. Naopak naši zemi by si pro svůj život nezvolilo 16 % 
obyvatel starších 15 let. 8 % dotázaných v našem průzkumu uvedlo, že neví, jak 
by se v tomto případě rozhodlo. 

Život v České republice by si častěji nezvolili mladí lidé ve věku od 15 do 29 let. 
(Zápornou odpověď zvolilo 27 % respondentů ve věku 15 až 19 let a 22 % 
respondentů ve věku 20 až 29 let, ale pouze 8 % dotázaných starších 60 let.) 

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém prosincovém 
výzkumu dále zajímalo o to, jak by se lidé rozhodli v případě, kdyby se Česká 
republika ocitla ve vojenském ohrožení, a oni by měli možnost dobrovolně se 
přihlásit k účasti na její obraně.3  

Graf 2: Přihlásil byste se dobrovolně k účasti na obraně ČR? (odpovědi 
respondentů v %) 
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Necelá polovina dotázaných občanů (47 %) uvedla, že by se dobrovolně 
nepřihlásila k účasti na obraně České republiky, kdyby se naše země ocitla ve 
vojenském ohrožení. 12 % oslovených uvedlo, že by se rozhodně přihlásilo, další 
čtvrtina dotázaných by se podle svých slov „spíše přihlásila“. 16 % respondentů 
si nebylo jisto, jak by se v takovém případě rozhodlo.  

                                                           
2 Otázka: „Kdybyste měl možnost vybrat si zemi, ve které byste chtěl žít, vybral byste si 
Českou republiku?“  
3 Otázka: „Kdyby se Česká republika ocitla ve vojenském ohrožení a Vy byste měl 
možnost dobrovolně se přihlásit k účasti na její obraně, jak byste se rozhodl? (viz graf 
2)“ 
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Poměrně výrazný rozdíl v ochotě zapojit se do obrany naší země panoval mezi 
muži a ženami. K účasti na obraně naší vlasti by se rozhodně nebo spíše 
přihlásilo 53 % mužů a 23 % žen a nepřihlásilo by se 23 % mužů a 58 % žen.  
 

 


