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Zpracováno exkluzivně pro:

Metodika výzkumu
Velikost vzorku

N = 1042 respondentů ve věku 18 a více let

Termín dotazování

27. 6 – 28. 6. 2016

Metoda sběru dat

Telefonické dotazování vyškolenými tazateli (CATI) N = 640
Osobní dotazování s notebookem (CAPI) N = 402

Výběr

CATI – náhodný výběr pevných a mobilních linek s kontrolou sociodemografických kvót respondentů
CAPI – kvótní výběr

Reprezentativita

Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle:
pohlaví
kraj (14 kategorií),
věk (4 kategorie)
vzdělání (4 kategorie)
velikost místa bydliště (5 kategorií)
ekonomický status (4 kategorie)
Reprezentativita datového souboru byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a dodatečným
dovážením dat.

Realizátor a zadavatel

výzkum realizovala společnosti MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) exkluzivně pro Český rozhlas

Statistická odchylka

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.
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VLASTNICTVÍ ZBRANÍ

K čemu povede rostoucí množství vlastněných zbraní?

Sníží se bezpečnost - přibude
ozbrojených incidentů a útoků

5
39
37

Zvýší se bezpečnost - lidé se budou
moci lépe chránit

Nebude to mít vliv na bezpečnost

19
Nevím, nemám názor

OT06. Počet střelných zbraní vlastněných lidmi v Česku v poslední době roste? Jaké to podle vás bude mít důsledky?

Zhruba 2 lidé z 5 si myslí, že současný nárůst vlastnictví zbraní v české populaci může vést ke snížení bezpečnosti a nárůstu ozbrojených incidentů.
Podobně zastoupený je i názor, že to nebude mít dopad – tento postoj může být dán pocitem, že nárůst vlastnictví zbraní je zatím omezený i
nedůvěrou ve vztah mezi počtem zbraní a počtem ozbrojených incidentů. Snížení bezpečnosti se více obávají ženy (43 %) a lidé do 29 let (46 %).
Postoj k nárůstu zbraní také silně souvisí s postoji k jejich regulaci – lidé, kteří věří smyslu regulace zbraní, se dle očekávání častěji obávají důsledků
jejich rozšiřování v populaci.
N = 1042
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Pomáhá přísnější regulace držení střelných zbraní k omezení útoků?

2
19

29

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne

22

Určitě ne

28

Nevím, nemám názor

OT07. Myslíte si, že přísnější pravidla držení střelných zbraní (větší kontroly, možnost policie zabavit zbraně, apod.) mohou omezit počet střeleckých útoků a jejich obětí?

Pozitivnímu vlivu přísnější regulace držení zbraní důvěřuje mírná většina (57 %) respondentů. Častěji to jsou, podobně jako například i v USA, ženy
(63 %). Z hlediska vzdělání sledujeme zajímavou věc – vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří se například v USA více vyjadřují pro regulaci držení zbraní,
důvěřují v Česku pozitivnímu vlivu přísnější regulace podprůměrně (jen ve 45 %). Tento rozdíl může být dán rozdílnou intenzitou aktuální regulace
v obou státech, ale i tím, že vysokoškoláci v ČR jsou většinou pravicově orientovaní a obecně méně důvěřují kontrolní roli státu.
N = 1042
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Struktura vzorku – Sociodemografie I
%
Pohlaví
Muž

49

Žena

51

Věková skupina
18 – 29 let

17

30 – 44 let

29

45 – 59 let

24

60 let a více

30

Dosažené vzdělání
Základní

14

Vyučen/ Střední škola bez maturity

35

Středoškolské s maturitou

34

Vysokoškolské

17
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Struktura vzorku – Sociodemografie II
%
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

13

Jihočeský

6

Plzeňský

6

Karlovarský

3

Ústecký

8

Liberecký

4

Královéhradecký

5

Pardubický

5

Vysočina

5

Jihomoravský

11

Olomoucký

6

Zlínský

5

Moravskoslezský

11

-7-

Informace o realizátorovi výzkumu

Garance
kvality

O nás

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.

Kontakt

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

