
VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE 

Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9,  

tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 

e-mail: median@median.cz 

www.median.cz 

 

Zpracováno exkluzivně pro: 

Hrozba terorismu 

20. 11. 2015 

http://www.median.cz/


- 2 - 

Velikost vzorku N= 804 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 19. 11. 2015 - 20. 11. 2015 

Metoda sběru dat 
Osobní dotazování vyškolenými tazateli s využitím laptopů (CAPI) N=563 
Telefonické dotazování vyškolenými tazateli (CATI) N=241 

Výběr 
Osobní dotazování – kvótní výběr 
Telefonní dotazování - náhodný výběr / generování pevných a mobilních linek (poměr 30:70) s kontrolou 
sociodemografických kvót respondentů 

Reprezentativita 

výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle: 

základních sociodemografií (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikosti obce) 

ekonomického statusu, volebního chování ve volbách do PSP ČR 2013 (dovážení dat)  

Realizátor a zadavatel výzkum realizovala společnost MEDIAN s.r.o. (člen SIMAR) exkluzivně pro Českou televizi 

Statistická chyba 
Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů až +/- 
3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů. 

Metodika výzkumu 
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Struktura vzorku – Sociodemografie I 

Sociodemografie 
v % 

100 % 

 Pohlaví   

 Muž 49 

 Žena 51 

 Věková skupina   
18-29 let 17 

30-39 let 19 

40-49 let 18 

50-59 let 16 

60-69 let 16 

70 let a více 14 

 Dosažené vzdělání   

Základní škola / Vyučen / Střední škola bez maturity 49 

Středoškolské s maturitou 34 

Vysokoškolské 17 
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Struktura vzorku – Sociodemografie II 

Sociodemografie 
v % 

100 % 

 VMB   

 do 999 obyv. 17 

 1000 – 4999 obyv. 22 

 5 000 – 19 999 obyv. 18 

 20 000 – 99 999 obyv. 22 

 100 000 a více obyv. 21 

 Region 

 Praha 12 

 Středočeský 12 

 Jihočeský 6 

 Plzeňský 5 

 Karlovarský 3 

 Ústecký 8 

 Liberecký 4 

 Královéhradecký 5 

 Pardubický 5 

 Vysočina 5 

 Jihomoravský 11 

 Olomoucký 6 

 Zlínský 6 

 Moravskoslezský 12 



HROZBA TERORISMU 
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Pravděpodobnost dalšího teroristického útoku v blízké budoucnosti 

Další teroristický útok v Evropě v blízké budoucnosti považuje za velmi či poměrně pravděpodobný drtivá většina (95 %) respondentů. V 
ČR je pravděpodobný podle mírné většiny (57 %) respondentů, přičemž 17 % tento scénář považuje za velmi pravděpodobný.  Útoku v 
Česku se mírně častěji obávají ženy, lidé nad 45 let a lidé žijící mimo velká města a také lidé, kteří napříč výzkumem vyjadřují vyšší obavy z 
Islámu a soužití kultur (zde však vztah může jít oběma směry). 

i 

N = 804 respondentů 
% respondentů 

VM01. Nakolik je podle vás pravděpodobné, že v blízké budoucnosti přijdou další teroristické útoky 

67 

17 

28 

40 

4 

33 8 

1 

2 

v zemích Evropy

v České republice

velmi pravděpodobné

poměrně
pravděpodobné
spíše nepravděpodobné

zcela nepravděpodobné

Nevím, nemohu posoudit
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Opatření EU v reakci na teroristické útoky v Paříži 

Díky výrazným obavám podporují respondenti (určitě či spíše) všechna opatřeními, která jsou předkládána jako možné bezpečnostní reakce na teror. 
Více informativní je tedy pohled na to, zavedením kterých opatření jsou si jisti (odpověď „určitě ano“). Většina opatření má vyšší podporu ve starších 
částech populace, které se více obávají útoků. Vysokoškoláci méně podporují  opatření související  s omezením volného pohybu po EU a omezením 
migrace a pomoci uprchlíkům. Dvě nejvíce represivní / neliberální opatření – zákaz Islámu a trvalé zrušení volného pohybu v EU (Shengenu) mají z 
možností nejmenší podporu. I jejich zavedení určitě podporuje zhruba třetina vzorku. Nejvyšší poptávka po celkovém zákazu Islámu je mezi lidmi bez 
maturity, voliči Úsvitu, KSČM a Miloše Zemana („určitě ano“ v těchto skupinách říká 40-50% lidí). 

i 

VM02. Které z následujících opatření by měla, podle Vás, podniknout Evropská unie, jako reakci na nedávné teroristické útoky v Paříži?  

33 

36 

43 

43 

45 

47 

55 

56 

62 

65 

71 

78 

80 

22 

21 

32 

34 

27 

29 

27 

35 

29 

23 

23 

18 

17 

24 

25 

16 

15 

19 

15 

11 

6 

5 

8 

4 

3 

3 

20 

15 

8 

6 

8 

5 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

3 

2 

3 

1 

1 

natrvalo zrušit volný pohyb v EU a obnovit státní hranice

zakázat v Evropě Islám a stíhat jeho veřejné vyznávání

zcela zastavit přijímání uprchlíků z válečných oblastí

posílit pravomoci tajných služeb přesto, že mohou omezovat osobní svobodu -
např. možnosti odposlechů, kontroly emailů

zcela zastavit imigraci (příchod lidí z jiných částí světa, kteří se chtějí usadit v
Evropě)

přistoupit k větší pozemní operaci vojáků NATO proti Islámskému státu

útočit ze vzduchu na Islámský stát a podporovat síly, které s ním bojují na zemi

více bojovat proti radikalizaci mladých obecně (např. snížit nezaměstnanost
mladých, reformovat školství, apod.)

snažit se o shodu s Ruskem a USA na stabilizaci Sýrie

zavést dočasné kontroly na hranicích mezi státy EU

více bojovat proti radikalizaci mladých muslimů v Evropě (např. kontrolovat
financování náboženských skupin ze zahranič

více kontrolovat imigraci (příchod lidí z jiných částí světa, kteří se chtějí usadit v
Evropě)

více kontrolovat přijímání uprchlíků z válečných oblastí (o koho se jedná)

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím
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více kontrolovat přijímání uprchlíků z válečných oblastí (o koho se jedná) 

více kontrolovat imigraci 

více bojovat proti radikalizaci mladých muslimů v Evropě  

snažit se o shodu s Ruskem a USA na stabilizaci Sýrie 

zavést dočasné kontroly na hranicích mezi státy EU 

více bojovat proti radikalizaci mladých obecně 

útočit ze vzduchu na Islámský stát a podporovat síly, které s ním bojují na zemi 

přistoupit k větší pozemní operaci vojáků NATO proti Islámskému státu 

posílit pravomoci tajných služeb přesto, že mohou omezovat osobní svobodu 

zcela zastavit imigraci 

zcela zastavit přijímání uprchlíků z válečných oblastí 

zakázat v Evropě Islám a stíhat jeho veřejné vyznávání 

natrvalo zrušit volný pohyb v EU a obnovit státní hranice států 

Opatření EU v reakci na teroristické útoky v Paříži (průměry) 

Zkoumaná opatření lze dle podpory rozdělit na 3 typy. Skupina A. s naprostým konsensem obyvatel  = větší kontrola imigrace a přijímání 
uprchlíků, boj proti radikalizaci muslimů a mladých lidí obecně, snaha o dohodu USA a Ruska o Sýrii, dočasné hraniční kontroly. Skupina B. 
s většinovým souhlasem obyvatel = vojenské operace proti IS, posílení pravomocí tajných služeb, celkové zastavení imigrace a přijímání 
uprchlíků. Skupina C. nejednoznačně vnímaných opatření – zde jsou výrazně represivní či neliberální opatření zákazu Islámu a trvalé 
zrušení volného pohybu v EU. 

i 

VM02. Které z následujících opatření by měla, podle Vás, podniknout Evropská unie, jako reakci na nedávné teroristické útoky v Paříži?  

1 2 3 4

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

A B C 
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Zapojení české armády v rámci NATO do operací proti ISIS 

Jen 13 % lidí si myslí, že by se česká armáda neměla nijak angažovat v operacích proti Islámskému státu, bude-li o to požádána 
v  rámci NATO. Stejně jako v minulosti ale převažuje názor, že česká účast by se měla omezit na vyslání vojenské nemocnice a 
další podpůrné operace. S přímo vojenskou účastí souhlasí častěji muži (33 %). Na rozdíl od minulých operací (Afganistán, Irák, 
atd.) souhlas se zapojením vyjadřuje i část voličů KSČM – jen 20 % z nich jakkoli účast české armády odmítá. Nedůvěra v NATO 
je zde zřejmě převážena nadprůměrnou obavou těchto voličů z teroristických útoků a inklinací k „tvrdým“ řešením. 

i 

VM03. Pokud o to bude česká armáda požádána v rámci NATO, měla by se podle vás zapojit do vojenských operací proti Islámskému státu a jak?  

62 

36 

28 

26 

13 

2 

Ano, měla by se zapojit do PODPŮRNÝCH
OPERACÍ (např. vojenská nemocnice)

Ano, měla by se zapojit FINANČNÍ ČI
LOGISTICKOU PODPOROU

Ano, měla by se zapojit do POZEMNÍ 
OPERACE – vysláním bojových jednotek 

Ano, měla by se zapojit PODPOROU
LETECKÝCH OPERACÍ

Ne, neměla by se zapojovat

Nevím, nemohu posoudit

N = 804 respondentů 
% respondentů 
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Přes výraznou podporu všech bezpečnostních a represivních opatření v rámci Evropy, méně než polovina respondentů podporuje 
výraznější navýšení rozpočtu bezpečnostních a obranných složek, pokud by se jich přímo či nepřímo nějak ekonomicky dotklo – ať již 
zvýšením daní, zvýšením zadlužení, či omezením výdajů v jiných stěžejních částech rozpočtu. Podpora navýšení rozpočtu nesouvisí s 
vnímaným rizikem teroristického útoku a je dokonce nižší v některých skupinách obyvatel, které vyjadřují nejvyšší obavy a požadují 
důraznější řešení (voliči Miloše Zemana, lidé s nižším vzděláním). To může souviset s jejich horší ekonomickou situací, menší důvěrou v 
dané instituce , ale i s menším povědomím o nákladnosti podporovaných represivních opatření. 

i 

VM04. Souhlasil(a) byste s výrazným zvýšením rozpočtu bezpečnostních složek (armáda, tajné služby, policie) i za cenu, že …  

Výrazné zvýšení rozpočtu bezpečnostních složek za cenu, že… 

N = 804 respondentů 
% respondentů 

13 

13 

10 

30 

28 

25 

27 

27 

29 

28 

30 

34 

2 

2 

2 

byste musel(a) platit o trochu větší
daně

by se zvýšilo zadlužení Česka

by se muselo šetřit jinde (důchody a
jiné výplaty, státní investice, školství

či zdravotnictví, apod.)

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím / nejsem si jist
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Souvislost hrozby terorismu a imigrace 

Podle velké většiny respondentů hrozba terorismu může souviset (s historickou či aktuální) imigrací do Evropy. Zhruba stejně velké části 
považují tuto spojitost za nevyhnutelnou (díky nekompatibilitě kultur) a pouze za možnou (v případě nezačlenění části imigrantů a jejich 
využití  teroristy). Menší část respondentů (15 %) si myslí, že mezi imigrací a terorismem dlouhodobě nemusí být vůbec souvislost, protože 
v minulosti většina teroru v Evropě byla páchána v rámci separatismu (ETA, IRA, apod.), levicového a pravicového radikalismu (útoky 
neofašistů v Boloně, levicoví teroristé RAF, apod.) či individuálně (A. Brejvik). Názor o nevyhnutelné spojitosti imigrace a terorismu častěji 
vyjadřují voliči Miloše Zemana, mimo Prahu a velká města a lidé, kteří mají výraznou obavu z aktuálních teroristických hrozeb. 

i 

VM05. Nakolik podle Vás souvisí hrozba terorismu a násilných činů v Evropě s imigrací a příchodem lidí z jiných částí světa do Evropy?  

N = 804 respondentů 
% respondentů 

41 

40 

15 

4 
Je to přímý / nevyhnutelný důsledek (rozdílnost kultur vede k
problémům)

Je to možný důsledek (pokud se část nezačlení a jsou
manipulováni teroristy)

Vůbec zde nemusí být souvislost (terorismus páchali i etničtí
Evropané)

Nedokážu posoudit
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Souhlasíte s výrokem, že „jsme ve válce“? 

Necelé dvě třetiny respondentů souhlasí  s výrokem politiků a médií, že „jsme ve válce“. S expresivním hodnocením situace častěji souhlasí 
lidé považující za pravděpodobný útok v ČR (73 %).  Jinak však prochází napříč skupinami obyvatel, z čehož lze odvozovat, že pod 
nepřítelem v této „válce“ si respondenti mohou představovat jiné věci (Islámský stát a další organizace operující v mocenském vakuu 
blízkého a středního východu, radikální islamismus, Islám obecně, apod.). 

i 

VM06. Souhlasíte s výrokem některých evropských lídrů a médií po pařížských útocích, že „jsme ve válce“?  

64 33 3 

Ano - vystihuje to současnou situaci Ne - je to zbytečně přehnaně tvrzeni Nevím, co si pod tím mám představit

N = 804 respondentů 
% respondentů 
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Uctění památky 17. listopadu prezidentem Milošem Zemanem 

Hodnocení vystoupení prezidenta Miloše Zemana na Albertově a další jeho aktivity 17. listopadu 1989 respondenty rozděluje. Zhruba 
stejně velkému táboru lidí se prezidentovo vystupování nelíbilo a zdálo se mu nevhodné (24 %) a naopak líbilo (29 %). Necelá polovina pak 
říká, že o tom nemá dost informací nebo jim to je jedno. Vystoupení prezidenta častěji kritizují lidé s vyšším vzděláním a z vyšších 
socioekonomických skupin, z větších měst, voliči pravice a voliči Karla Schwarzenberga z roku 2013 a celkově lidé s méně vyhraněnými 
názory v oblasti imigrace a Islámu. 

i 

VM07. Jak hodnotíte způsob, jakým prezident Miloš Zeman uctil tento týden památku 17. listopadu?  

24 

24 29 

23 
Nelíbil se mi – zdál se mi nevhodný 

Je mi to jedno

Líbil se mi – zdál se mi vhodný 

Nedokážu posoudit, nemám informace

N = 804 respondentů 
% respondentů 
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Dotazník 

VM01. Nakolik je podle vás pravděpodobné, že v blízké budoucnosti přijdou další teroristické útoky 

v zemích Evropy  

v České republice 

velmi pravděpodobné 

poměrně pravděpodobné 

spíše nepravděpodobné 

zcela nepravděpodobné 

 

VM02. Které z následujících opatření by měla, podle Vás, podniknout Evropská unie, jako reakci na nedávné teroristické útoky v Paříži?  

více kontrolovat imigraci (příchod lidí z jiných částí světa, kteří se chtějí usadit v Evropě) 

zcela zastavit imigraci (příchod lidí z jiných částí světa, kteří se chtějí usadit v Evropě) 

zavést dočasné kontroly na hranicích mezi státy EU 

natrvalo zrušit volný pohyb v EU a obnovit státní hranice státu 

posílit pravomoci tajných služeb přesto, že mohou omezovat osobní svobodu - např. možnosti odposlechů, kontroly emailů 

snažit se o shodu s Ruskem a USA na stabilizaci Sýrie 

útočit ze vzduchu na Islámský stát a podporovat síly, které s ním bojují na zemi 

přistoupit k větší pozemní operaci vojáků NATO proti Islámskému státu 

více bojovat proti radikalizaci mladých muslimů v Evropě (např. kontrolovat financování náboženských skupin ze zahraničí, apod.) 

více bojovat proti radikalizaci mladých obecně (např. snížit nezaměstnanost mladých, reformovat školství, apod.) 

zakázat v Evropě Islám a stíhat jeho veřejné vyznávání 

více kontrolovat přijímání uprchlíků z válečných oblastí (o koho se jedná) 

zcela zastavit přijímání uprchlíků z válečných oblastí  

Určitě ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Určitě ne 

Nevím / nejsem si jist 
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Dotazník 

VM03. Pokud o to bude česká armáda požádána v rámci NATO, měla by se podle vás zapojit do vojenských operací proti 
Islámskému státu a jak? 

Ne, neměla by se zapojovat 

Ano, měla bys zapojit 

Do pozemní operace – vysláním bojových jednotek 

Do podpůrných operací (např. vojenská nemocnice) 

Podporou leteckých operací 

Finanční či logistickou podporou 

 

VM04. Souhlasil(a) byste  s výrazným zvýšením rozpočtu bezpečnostních složek (armáda, tajné služby, policie) i za cenu, že …  

Byste musel(a) platit o trochu větší daně  

By se zvýšilo zadlužení Česka 

By se muselo šetřit jinde (důchody a jiné výplaty, státní investice, školství či zdravotnictví, apod.)  

Určitě ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Určitě ne 

Nevím / nejsem si jist 

  

VM05. Nakolik podle vás souvisí hrozba terorismu a násilných činů v Evropě s imigrací a příchodem lidí z jiných částí světa do 
Evropy? 

Je to přímý / nevyhnutelný důsledek (rozdílnost kultur vede k problémům) 

Je to možný důsledek (pokud se část nezačlení a jsou manipulováni teroristy) 

Vůbec zde nemusí být souvislost (terorismus páchali i etničtí Evropané) 
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Dotazník 

VM06. Souhlasíte s výrokem některých evropských lídrů a médií po pařížských útocích, že „jsme ve válce“? 

Ano - vystihuje to současnou situaci 

Ne - je to zbytečně přehnaně tvrzeni 

Nevím, co si pod tím mám představit 

 

VM06. Jak hodnotíte způsob, jakým Miloš Zeman uctil památku 17. Listopadu? 

Nelíbil se mi – zdál se mi nevhodný 

Je mi to jedno 

Líbil se mi – zdál se mi vhodný 

Nedokážu posoudit, nemám informace 

 

VM07. Kolik odhadujete, že muslimů žijících v islámských zemích považuje útoky proti civilistům za často oprávněné a 
obhajitelné v rámci obrany Islámu? Odhadněte prosím v procentech: 

Odhad procenta (omezení 0-100): 
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Informace o realizátorovi výzkumu 

 
 
Daniel Prokop 
gsm:  608 333 902 
daniel.prokop@median.cz 
 
MEDIAN 
Národních hrdinů 73 
Praha 9, 190 12 
www.median.cz 
Tel: + 420 225 301 111 

Kontakt 

    
MEDIAN, s.r.o je nezávislá 
soukromá společnost pro 
výzkum trhu, médií a veřejného 
mínění & vývoj analytického a 
marketingového software. 
Společnost působí na trhu od 
roku 1993 a realizuje všechny 
typy kvalitativních i 
kvantitativních výzkumů trhu a 
veřejného mínění, včetně 
oficiálních mediálních měření a 
MML-TGI. 

O nás 

 
 
MEDIAN je členem odborných 
sdružení: 
 
SIMAR  
ESOMAR  
TGI Network  
American Marketing Association. 

Garance 
kvality 

mailto:daniel.prokop@median.cz
http://www.simar.cz/
http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/

