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V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo postoj veřejnosti k různým 
početně hojněji zastoupeným národnostním skupinám žijícím v České republice 
na sedmibodové škále sympatií.1 

Šetření ukázalo, že z vybraných skupin největší sympatie občané ČR kromě 
samotných Čechů chovají ke Slovákům, které 90 % dotázaných zařadilo do 
některého z prvních tří bodů škály, jež reprezentují kategorie vyjadřující ve větší 
či menší míře pozitivní vztah k příslušné skupině, přičemž 44 % dotázaných 
Slováky zařadilo do krajního bodu „velmi sympatičtí“. V porovnání s tím u Čechů 
to bylo jen o 11 procentních bodů více (55 %), u třetích Poláků pak pouze 16 %. 
Výrazně převažující sympatie respondenti vyjadřovali i vůči zmiňovaným 
Polákům (74 % v prvních třech kategoriích), Řekům (61 %) a Židům (56 %), 
v menší míře pak i k Maďarům (50 %), Němcům (50 %), Bulharům (44 %), 
Rusům (43 %) a Srbům (39 %). Hodnocení „nesympatičtí“ nad hodnocením 
„sympatičtí“ velmi mírně převažovalo v případě Vietnamců (42 % odpovědí 
v bodech škály 5-7 proti 37 % v bodech 1-3), výraznější převahu nesympatií nad 
sympatiemi výzkum ukázal v případě Albánců, Rumunů a Ukrajinců. Jako 

                                                           
1 Otázka: „Jak byste pomocí této škály označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijících 
na území České republiky? Jednička znamená, že jsou Vám velmi sympatičtí, sedmička 
velmi nesympatičtí.“ Výčet národností v tab. 1. 
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výrazně nejhorší ze zkoumaných skupin se ukazuje být vztah k Romům, kde 
prakticky tři čtvrtiny (74 %) respondentů uvedly, že je jim tato skupina 
nesympatická, včetně 37 % těch, kterým jsou Romové dokonce „velmi 
nesympatičtí“, zatímco svoje sympatie vůči Romům vyjádřilo jen 12 % 
dotazovaných. 

 

Tabulka 1: Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR (%) 

 1-3 (1) 4 5-7 (7) Průměr 
Češi 94 (55) 3 2 (0) 1,66 
Slováci 90 (44) 6 4 (1) 1,97 
Poláci 74 (16) 14 10 (2) 2,76 
Řekové 61 (12) 15 10 (1) 2,87 
Židé 56 (11) 15 15 (2) 3,02 
Maďaři 50 (8) 17 22 (3) 3,42 
Bulhaři 44 (5) 23 22 (3) 3,55 
Němci 50 (7) 20 27 (5) 3,60 
Srbové 39 (6) 18 27 (2) 3,72 
Rusové 43 (6) 20 34 (9) 3,94 
Vietnamci 37 (3) 20 42 (10) 4,19 
Albánci 24 (3) 15 44 (10) 4,52 
Rumuni 22 (2) 18 48 (10) 4,61 
Ukrajinci 26 (2) 18 53 (15) 4,63 
Romové 12 (2) 13 74 (37) 5,52 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“.  
Respondenti svůj vztah vyjadřovali pomocí sedmibodové škály, kde krajní body 
znamenaly „velmi sympatičtí“ (1) a  „velmi nesympatičtí“ (7). V tabulce jsou národnosti 
srovnány podle pořadí tak, jak se u Čechů umístili v průměru podle oblíbenosti. 
 
 


