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Vztah k jiným národnostem I. 
 

Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2006, v06-12 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR 
  
Termín terénního šetření: 4. 12. – 11. 12. 2006 
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: 1119 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OV.11, OV.44 
Zveřejněno dne: 8. ledna 2007 
Zpracoval:  Klára Procházková 

 

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl 

mimo jiné zjišťován postoj občanů ČR k vybraným národnostem žijícím na našem 

území. Nejlepší vztah máme k lidem národnosti české následované národností 

slovenskou (tabulka 1). Za sympatické také Češi považují Poláky (73,4 %) a 

Němce (59,0 %). Hůře jsou již hodnoceni Židé a Vietnamci, u nichž největší 

počet dotázaných (23,7 %) vybral střed škály (ani sympatičtí, ani nesympatičtí). 

30,2 % obyvatel udává jako sympatické občany bývalého SSSR, jako méně 

oblíbení jsou hodnoceni občané balkánských států. Nejhůře se u Čechů s 9,4 

kladnými procenty umístili Romové. 

 

Respondenti svůj vztah vyjadřovali pomocí sedmibodové škály, kde krajní body 

znamenaly „velmi sympatičtí“ a  „velmi nesympatičtí“. V tabulce 1 jsou 

národnosti srovnány podle pořadí tak, jak se u Čechů umístili podle oblíbenosti.  
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Tabulka 1: Vztah k národnostem žijícím u nás (v %)1

 1 - 3 4 5 - 7 
Češi 96,6 2,0 0,8 
Slováci 91,4 4,7 3,3 
Poláci 73,4 14,6 9,9 
Němci 59,0 19,0 19,7 
Židé 44,0 17,3 22,7 
Vietnamci 36,0 23,7 38,9 
občané bývalého SSSR 30,2 20,3 45,1 
občané balkánských států 23,3 21,9 45,7 
Romové 9,4 12,9 76,1 
* Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 

** 1 znamená odpověď „velmi sympatický“, 7 odpověď  „velmi nesympatický“ 

 

K občanům jiných národností obecně zaujímají kladnější postoj vysokoškolsky 

vzdělaní, lidé deklarující lepší životní úroveň a věřící. Naopak záporný vztah 

k jiným národnostem mají častěji lidé s nižšími příjmy a špatnou životní úrovní. 

Z hlediska věku respondentů nebyl rozpoznán žádný významný rozdíl, pouze 

obyvatelé starší 60 let častěji udávají Němce jako neoblíbené.  

 

Podle Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR žilo 

k 31. 12. 2005 v ČR 280 111 cizinců. Byl tak proto také zjišťován názor 

dotázaných na to, zda-li by se cizinci žijící na našem území měli přizpůsobit 

našim životním zvyklostem.  

 
Tabulka 2: Názor na přizpůsobení se cizinců v ČR (v %)2

 % 
co nejvíce se přizpůsobit 58,9 
částečně se přizpůsobit 33,8 
žít zcela podle svých zvyklostí 5,6 
neví 1,7 
Celkem 100 
 
Většina respondentů (58,9 %) si myslí, že by se cizinci měli co nejvíce 

přizpůsobit místní kultuře, zatímco opačného názoru je jen 5,6 %. Lidé starší 60 

let a lidé deklarující špatnou životní úroveň častěji volili odpověď „co nejvíce se 

přizpůsobit“, opačný postoj zastávají lidé s dobrou životní úrovní a lidé ve věku 

15 – 29 let. 

                                                           
1 Otázka: „Jak byste pomocí této karty označil svůj vztah ke skupinám obyvatelstva žijících na území České 
republiky? Jednička znamená, že jsou Vám velmi sympatičtí, sedmička velmi nesympatičtí. a) Slováci, b) Poláci, 
c) Němci, d) Romové, e) Židé, f) občané bývalého SSSR, g) Češi, h) Vietnamci, i) občané balkánských států.“ 
2 Otázka: „Cizinci žijící v ČR by se podle Vás měli co nejvíce přizpůsobit našim životním zvyklostem, částečně se 
přizpůsobit našim životním zvyklostem, měli by mít možnost žít zcela podle svých životních zvyklostí?“ 


