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Výzkum ukázal, že postoj české veřejnosti k zaměstnávání cizinců u nás je
nejednoznačný: 45 % respondentů soudí, že je to správné, podobná část - 44 %
- je opačného mínění.2

Tabulka 1: Domníváte se, že je správné zaměstnávat cizince v ČR? (v %)

Rozhodně ano 5
Spíše ano 40
Spíše ne 35
Rozhodně ne 9
Neví 11

Z předložených tezí týkajících se problematiky zaměstnávání cizinců vysoká
většina dotázaných souhlasila s tím, že levná zahraniční pracovní síla představuje
hrozbu pro zaměstnávání českých občanů (82 %) - viz tabulka 2.3 Současně také
podpořili názor, že zaměstnávání cizinců by se mělo omezit v oblastech s
vysokou nezaměstnaností (81 %). Téměř dvě třetiny mají dále zato, že cizinci by
se měli zaměstnávat jen v profesích, o něž občané ČR nemají zájem (63 %).
Dotázaní si přitom většinou nemyslí, že při přijímání do práce je správné
upřednostňovat cizince ze zemí EU oproti jiným cizincům (55 %). Příliv cizího
kapitálu pak zpravidla považují za možnost zlepšení situace na našem trhu práce
(58 %).

                                                          
1 Autor výzkumu RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. je vědeckým pracovníkem výzkumného oddělení
České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR. Výzkum byl podporován projektem GA ČR č.
205/02/0321 „Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu
práce Česka v kontextu evropské integrace“ ve spolupráci se  Západočeskou univerzitou v Plzni,
Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a Ostravskou univerzitou v Ostravě.
2 Otázka: viz titulek tabulky 1. Možnosti odpovědí : text v tabulce.
3 Otázka : „Souhlasíte či nesouhlasíte s těmito výroky:…" - viz tabulka 1.
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Tabulka 2: Postoje k zaměstnávání cizinců v ČR (v %)

SOUHLASÍ NESOUHLASÍ NEVÍ
Při přijímání do práce je správné upřednostňovat cizince
ze zemí EU oproti jiným cizincům. 29 55 16
Levná cizí pracovní síla ohrožuje současné
zaměstnávání českých občanů. 82 12 6
Příliv cizího kapitálu zlepšuje situaci na našem trhu práce. 58 26 16
Cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích,
o něž občané ČR nemají zájem. 63 28 9
Zaměstnávání cizinců by se mělo omezit v oblastech
s vysokou nezaměstnaností. 81 12 7

Výsledky dalšího dotazu ukázaly, že osobní znalost cizinců dlouhodobě
pobývajících v ČR není mezi naší veřejností příliš vysoká. Takovou zkušeností
disponuje 28 % respondentů - viz tabulka 34.

Tabulka 3: Znáte osobně blíže nějaké cizince, kteří dlouhodobě pobývají v ČR?

Ano 28 %
Ne 67 %
Netýká se 2 %
Neví 3 %

Dotázaní, kteří podle svého vyjádření nějaké cizince dlouhodobě pobývající v ČR
osobně znají, sdělovali, odkud tito pocházejí. Mohli uvést tři odpovědi, celkem
tedy tři země. Z celkového počtu 550 odpovědí vyplynulo, že největší
obeznámenost je s občany z Ukrajiny (24,5 %) a Vietnamu (20 %). Asi deset
procent (12,1 %) z uváděných národností tvořili  Slováci a 7, 4 % Poláci. Asi pět
procent tvořili Rusové (4,9 %) a 3,4 % Němci. Všechny ostatní skupiny cizinců
byly zmiňovány v četnostech nepřesahujících dvě procenta.5

Tabulka 4: Odkud cizinci, které znáte, pocházejí? (v %)

Ukrajina 24.5
Vietnam 20.0
Slovensko 12.1
Polsko 7.4
Ruská federace 4.9
Německo 3.4
USA 2.1
Čína 2.0
Ostatní 23.6
n=550 odpovědí

                                                          
4 Otázka - viz tabulka 3.
5 Podle údajů Ministerstva vnitra ČR tvořili k 31. 3.2002 z celkového počtu 222 329
cizinců s povoleným pobytem nejpočetnější skupinu občané Slovenské republiky (25,8%)
a Ukrajiny (24, 7%). Následovali občané Vietnamu (11,6 %), Polské republiky (7, 7 %) a
Ruska (5,7 %). Občané SRN tvořili 2, 3 % a skupiny občanů z jiných zemí vždy méně než
2 %.


