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Technické parametry 
Výzkum: Naše společnost 2011, v11-03 
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: 7. 3. – 14. 3. 2011 
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: 1306 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OV.44, OV.185 
Zveřejněno dne: 2. května 2011 
Zpracovala: Gabriela Šamanová 
 
V březnovém šetření zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, do jaké 
míry je česká veřejnost připravena akceptovat eventuální odlišnosti v životním 
stylu a zvyklostech zde dlouhodobě či trvale žijících cizinců.1 Předmětem zájmu 
březnového výzkumu také bylo, nakolik mají vybrané okolnosti vliv na to, aby 
dotyčný, který se do České republiky přistěhoval ze zahraničí, nebyl vnímán jako 
cizinec.2 
 
Tabulka 1: Přizpůsobení se cizinců našim životním zvyklostem (%) 

 5/03 2/05 12/06 5/07 3/08 3/09 3/10 3/11 
měli by se co nejvíce přizpůsobit 56 59 58 53 68 61 63 61 
měli by se částečně se přizpůsobit 34 35 34 40 27 35 32 34 
měli by mít možnost žít podle svého 6 4 6 4 4 3 3 5 
neví 4 2 2 3 1 1 2 0 

Pozn.: Procenta ve sloupci. 

                                                           
1 Otázka: „Cizinci by se v ČR 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?“ 
2 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?“ (viz 
graf 1) 
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Na otázku, do jaké míry by se měli cizinci žijící u nás přizpůsobit našim životním 
zvyklostem, odpovědělo 61 % dotázaných, že co nejvíce. Dalších 34 % občanů 
soudí, že by cizinci měli přizpůsobit své zvyklosti těm našim alespoň částečně. 
Pět dotázaných ze sta se vyslovilo pro variantu umožnit cizincům žít v naší zemi 
zcela podle jejich zvyklostí. 
 
K úplnému přizpůsobení se cizinců se častěji přiklánějí lidé starší šedesáti let a 
lidé se špatnou životní úrovní. Vysokoškolsky vzdělaní lidé, lidé s dobrou životní 
úrovní a lidé z nejmladší věkové skupiny se statisticky významně častěji než lidé 
z ostatních skupin přikláněli k tomu, že cizinci by se měli přizpůsobit našim 
zvyklostem pouze částečně. 
 
 
Pro to, aby člověk nebyl v České republice vnímán jako cizinec, bylo v rámci 
nabídnutých možností nejčastěji uváděno zvládnutí českého jazyka. Pro češtinu 
se vyslovilo 94 % dotázaných (velmi + poměrně důležité), z toho 60 % považuje 
zvládnutí českého jazyka za velmi důležité. Drtivá většina rovněž považuje za 
důležité, aby dotyčný pracoval v České republice (83 %). 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 (37 %), vlastnictví 
nemovitosti v Česku (44 %) a sňatek s Čechem nebo Češkou (47 %). 
 
 
Graf 1: Jaké věci jsou důležité, aby člověk nebyl vnímán jako cizinec? 
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