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Jak Češi pohlížejí na cizince? Této problematiky se dotknul březnový
výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina oslovených je toho
mínění, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit naším zvyklostem. V další
otázce, která se zajímala, jakým způsobem se lze nejlépe zbavit nálepky cizince,
vybrala drtivá většina respondentů schopnost domluvit se česky a pracovat
v České republice.
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První otázka se zajímala nakolik se by se měli cizinci přizpůsobit místním
zvykům1:
Graf 1: Měli by uprchlíci přejmout naše zvyklosti?
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Mezi dotázanými obecně převažuje názor, že by se cizinci měli co nejvíce
přizpůsobit našim zvyklostem, myslí si to tři pětiny respondentů. Podle dalších
35 % oslovených by se měli cizinci přizpůsobovat pouze v některých věcech.
Názor, že by cizinci měli žít zcela podle svých zvyků, je tak naprosto
marginální (3 %).
Pro přizpůsobení cizinců se častěji vyslovují starší lidé (ve věkové kategorii
nad 60 let - 70 %). Tento podíl pozvolna klesá až k 56 % u respondentů
mladších 30 let.
Ještě větší rozdíly panují mezi příznivci jednotlivých politických stran. Co
největší přizpůsobení se cizinců si přejí zejména voliči levice (KSČM 82 %, ČSSD
67 %). V případě sympatizantů dalších parlamentních stran je podíl nižší
(SZ2 56 %, ODS 49 %, KDU-ČSL 42 %).

1

Znění otázky: „Cizinci by se v ČR podle Vás měli: a) co nejvíce přizpůsobit našim životním zvyklostem, b)
částečně se přizpůsobit našim životním zvyklostem, c) měli by mít možnost žít zcela podle svých životních
zvyklostí?“
2
Vzhledem k nízkému zastoupení příznivců SZ a KDU-ČSL jsou údaje za tyto strany pouze orientační.
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Časové srovnání přináší graf 2:
Graf 2: Měli by uprchlíci přejmout naše zvyklosti? (časové srovnání)
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Postoj veřejnosti je v průběhu posledních pěti let vcelku konzistentní. Podíl
respondentů domnívajících se, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim
zvyklostem, se stabilně drží na 60 %. K jediné odchylce došlo v březnu 2008,
kdy se podíl dotázaných s tímto názorem vyšplhal k 68 procentům.
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Další sada otázek se zajímala, nakolik vybrané okolnosti ovlivňují to, zda
je dotyčný, který se do České republiky přistěhoval ze zahraničí, vnímán jako
cizinec či nikoliv3:
Graf 3: Jaké věci jsou důležité, aby člověk nebyl vnímán jako cizinec?
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V rámci nabídnutých možností k prolomení ledů nejvíce přispívá schopnost
domluvit se česky. Pro češtinu se vyslovilo 94 % dotázaných („velmi + poměrně
důležité“), z toho 58 % považuje zvládnutí českého jazyka za velmi důležité.
Drtivá většina rovněž považuje za důležité, aby dotyčný pracoval v České
republice (85 %). Další okolnosti, jako je české státní občanství nebo znalost
české kultury, si již získaly o poznání nižší podporu. Nejméně důležitá je podle
respondentů barva pleti (32 %), vlastnictví nemovitosti (42 %) a sňatek
s Čechem nebo Češkou (44 %).

3

Znění otázky: „Pokud člověk, který se do ČR přistěhuje ze zahraničí, nechce být lidmi v místě Vašeho bydliště
vnímán jako cizinec, nakolik jsou podle Vás důležité následující okolnosti?“
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