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Postoj občanů k vyslání českých vojáků do Afghánistánu 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PM.64 
Termín terénního šetření:  9. – 16. 2. 2004 
Počet respondentů:   1045 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   5. března 2004 
Zpracoval:    Jan Červenka 
 
 

Do únorového šetření jsme aktuálně zařadili jednu otázku týkající se 
připravovaného nasazení české speciální jednotky do bojů v Afghánistánu.1 

Tabulka 1: Postoje k vyslání českých vojáků do bojů v Afghánistánu v % 

 v tom voliči 
 

všichni 
dotázaní ODS KDU-ČSL ČSSD KSČM 

rozhodně pro 3 5 5 2 1 
spíše pro 14 19 18 12 6 
spíše proti 35 42 37 39 21 
rozhodně proti 40 28 34 39 69 
neví 8 6 6 8 3 
pro/proti 17/75 24/70 23/73 14/78 7/90 

 

Z výsledků (viz tabulku 1) vyplývá, že česká veřejnost v naprosté většině 
odmítá nasazení českých vojáků do bojů v Afghánistánu, když podporu tomuto 
kroku vyjádřila necelá pětina (17 %) dotázaných, zatímco proti se vyslovily tři 
čtvrtiny respondentů. Z údajů v tabulce 1 je dále patrné, že odpor vůči vyslání 
české jednotky do bojové akce jednoznačně převažuje mezi stoupenci všech 
politických stran,2 i když z tohoto pohledu šetření zaznamenalo určité rozdíly. 
Nejsilněji svůj nesouhlas dali najevo voliči KSČM, naopak relativně méně ostře 
proti vyslání českých vojáků do Afghánistánu vystupovali zejména příznivci ODS. 
Analýza dále ukázala, že nesouhlas poněkud sílí s rostoucím věkem respondentů, 
z hlediska pohlaví se proti plánované akci ve zvýšené míře stavěly ženy. 

                                                           
1 Otázka: „Jste pro anebo proti tomu, aby se česká vojenská jednotka účastnila bojové akce 
v Afghánistánu?“ 
2 Údaje za jiné strany včetně US-DEU nejsou uvedeny, protože nemají vzhledem k nízkému počtu 
příznivců v souboru dotázaných žádnou vypovídací hodnotu. 


