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Technické parametry 
 

Výzkum: Naše společnost 2009, v09-03 
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: 2. 3. – 9. 3. 2009 
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: 1139 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OV. 43, OV.112, OV.168, OV.186 
Zveřejněno dne: 10. dubna 2009 
Zpracoval:  Michal Veselský 

 
 
 
 

Ve svém březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění 

věnovalo vybraným aspektům pobytu cizinců na našem území. Většina 

dotázaných se domnívá, že by Česká republika měla přijímat uprchlíky pouze po 

splnění určitých podmínek. Za nejpřijatelnější důvod pro přijímání cizinců je 

respondenty v rámci nabídnutých možností považováno studium a sloučení 

rodiny. Naopak nejnižší podporu si mezi oslovenými získalo přistěhování za 

účelem podnikání a trvalého usídlení. 
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První otázka zjišťovala, jak dotázaní subjektivně hodnotí počet cizinců 

žijících v České republice1: 

 

Graf 1: Hodnocení množství cizinců pobývajících na území ČR 
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 Většina dotázaných se domnívá, že v současnosti žije cizinců na území 

České republiky příliš mnoho (57 %). Za přiměřený považuje počet cizinců 

třetina dotázaných. Zatímco názor označující zastoupení cizinců jako příliš nízké 

byl zcela ojedinělý (1 %). Zhruba desetina oslovených pak v otázce nezaujala 

jasné stanovisko (9 % „neví“). 

 Dojem, že u nás žije cizinců příliš mnoho, mají především starší lidé (64 % 

ve věkové kategorii 60 let a více), mladí do 29 let názor sdílí v nižší míře (50 %). 

 Pocit, že v ČR žije příliš mnoho cizinců, je dále příznačný pro stoupence 

levicových stran (KSČM 72 %, ČSSD 68 %). U příznivců dalších parlamentních 

stran je tento podíl nižší (KDU-ČSL2 47 %, ODS 42 %, SZ 40 %). 

 

Odpověď na otázku, zda by měla ČR přijímat uprchlíky přináší graf 23: 

  

Graf 2: Měla by ČR přijímat uprchlíky? 
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1 Znění otázky: „Domníváte se, že v současné době žije cizinců na území České republiky a) příliš 
mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.“ 
2 Vzhledem k nízkému zastoupení příznivců KDU-ČSL a SZ v souboru jsou údaje pouze orientační. 
3 Znění otázky: „Řekl byste, že Česká republika a) by měla přijímat všechny uprchlíky, b) by vůbec 
neměla přijímat uprchlíky, c) by měla některé uprchlíky přijímat a některé ne?“ 
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 Názor, že by Česká republika měla přijímat pouze některé uprchlíky, 

zastává většina dotázaných (68 %). K možnosti vůbec uprchlíky nepřijímat se 

kloní 19 % respondentů, zatímco 7 % lidí by přijímalo všechny běžence bez 

rozdílu. 

K přijímání uprchlíků se staví kriticky spíše starší lidé a voliči levice, kteří 

by častěji azyl neudělovali. Nicméně rozdíly nejsou natolik výrazné jako 

v předchozí otázce a pohybují se na hranici statistické významnosti. 

 

 Obdobně jako k problematice přijímání uprchlíků se dotázaní vyslovili také 

k otázce pobytu cizinců na území ČR4: 

 

Graf 3: Pobyt cizinců na území ČR 
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 Většina respondentů podmiňuje pobyt cizinců v České republice splněním 

určitých podmínek (78 %). Názory zcela zakazující pobyt cizinců (11 %) nebo 

naopak umožňující pobyt cizinců bez jakéhokoliv omezení (7 %) jsou silně 

menšinové. 

 Na rozdíl od předchozích otázek nejsou v pohledu na pobyt cizinců v ČR 

mezi jednotlivými věkovými skupinami a voliči různých politických stran 

statisticky významné rozdíly. 

 

 

 

                                                           
4 Znění otázky:  „Cizinci by podle Vás v ČR a) neměli mít vůbec možnost dlouhodobě pobývat, b) 
měli možnost dlouhodobě pobývat jen za určitých podmínek, c) měli mít možnost pobývat 
prakticky bez omezení?“ 
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 Míru relevance, jíž lidé přisuzují vybraným důvodům pro přijímání 

uprchlíků, shrnuje graf 45: 

 

Graf 4: Z jakých důvodů by měla ČR přijímat imigranty? 
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Za nejpřijatelnější důvod umožnění pobytu bylo respondenty označeno 

studium v České republice (86 % „rozhodně + spíše souhlasí“) a „sloučení 

rodiny“ (79 %). Následuje „humanitární ochrana“ (72 %) a udělení azylu (57 %). 

Rezervovanější jsou lidé vůči pracovním aspektům přijímání imigrantů 

(zaměstnání 49 %, podnikání 41 %). Nejnižší podporu si získalo udělování azylu 

z důvodu usídlení na území ČR (34 %). 

                                                           
5 Znění otázky: „Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, aby Česká republika přijímala imigranty 
s následujícím účelem pobytu?“ 


