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Metodika výzkumu 

Velikost vzorku N = 1 011 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 8. 8. – 16. 8. 2017 

Metoda sběru dat 
Telefonické dotazování vyškolenými tazateli (CATI) N =505 
Osobní sběr vyškolenými tazateli (CAPI) N = 506 

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

Reprezentativita 

Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle: 

• základních sociodemografií (kraje, věku, pohlaví, vzdělání, velikosti obce), 

• věk x vzdělání, 

• pracovní status respondenta. 

Vážení dat zohledňuje i reprezentativitu z hlediska minulého volebního chování. 

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. 
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Harmonogram debat a obsah zprávy 

Datum vysílání Téma debaty Snímek prezentace 

15. 9.  Obrana a bezpečnost 4 

18. 9. Doprava a dopravní infrastruktura 7 

20. 9. Společnost a kvalita života 10 

22. 9. Sociální politika a zaměstnanost 13 

25. 9. Školství, sport, věda a mládež 16 

27. 9. Průmysl a obchod 19 

29. 9. Kultura 22 
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Obrana a bezpečnost 
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Obnova základní vojenské služby a její případná forma 

Většina (70 %) obyvatel České republiky si přeje nějakou formu obnovy základní vojenské služby (ZVS). Jen zhruba třetina respondentů se ale 
vyslovila pro obnovu dlouhé (roční, dvouleté) služby pro muže, tedy pro formu, která existovala před zrušením ZVS. Obnova nějaké formy služby či 
výcviku má vyšší podporu u žen (75 % oproti 64 % mužů). To platilo i v předchozích výzkumech a může to souviset s tím, že mužů se služba osobně 
dotýká. Podpora obnovení původní formy ZVS je vyšší u lidí nad 60 let, lidí se základním vzděláním a voličů KSČM. Tedy u kulturně konzervativních 
částí společnosti. Ale v žádné z těchto skupin není většinová.  

OT01. Česká armáda je od roku 2005 plně profesionalizovaná. Měla by se podle Vás obnovit základní vojenská služba? 

32 

38 

29 

1 

Ano, v rozsahu, v jakém byla před jejím
zrušením

Ano, v jiné podobě (např.
několikatýdenní výcvik)

Ne, měli bychom zůstat u čistě
profesionální armády

Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Očekávané důsledky rostoucího počtu střelných zbraní v ČR 

V otázce důsledků rostoucího počtu střelných zbraní vlastněných lidmi v České republice můžeme pozorovat rozdělení do tří podobně velkých 
skupin. Nejméně lidí (29 %) si však myslí, že nárůst zbraní zvýší bezpečnost. Oproti výzkumu MEDIAN pro ČRo z července 2016 ovšem skupina lidí, 
která očekává zvýšení bezpečnosti významně narostla (tehdy 19 %). To lze přisuzovat například nárůstu obav v důsledku teroristických útoků. 
Zvýšení bezpečnosti očekává více mužů (33 %) než žen (26 %) a spíše lidé s nižším vzděláním (vyučení a ZŠ 32 %, VŠ 17 %). 

OT02. Počet střelných zbraní vlastněných lidmi v Česku v poslední době roste. Jaké to podle Vás bude mít důsledky? 

35 

29 

33 

3 

Sníží se bezpečnost – přibude 
ozbrojených incidentů a útoků 

Zvýší se bezpečnost – lidé se 
budou moci lépe chránit 

Nebude to mít vliv na
bezpečnost

Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Doprava a dopravní infrastruktura 
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Preference elektromobilu v případě příspěvku na nákup od státu 

Přibližně polovina respondentů uvedla, že by preferovala elektromobil před klasickým automobilem, pokud by stát pokryl většinu cenového 
rozdílu. Toto zjištění je stabilní napříč většinou sociodemografických kategorií. Nejsilnější je preference elektromobilu mezi obyvateli velkých měst 
(59 % těch, co bydlí ve městech se 100 000 a více obyvateli) a rovněž se zvyšuje s rostoucím vzděláním respondentů (32 % u osob se základním 
vzděláním proti 58 % u vysokoškolsky vzdělaných). 

OT09. Pokud by Vám při koupi nového automobilu stát nabídl příspěvek na nákup elektromobilu, který by pokryl většinu cenového rozdílu, preferovali byste 
elektromobil před klasickým automobilem? 

29 

22 22 

16 

11 

Určitě bych preferoval(a) elektromobil

Spíše bych preferoval(a) elektromobil

Spíše bych preferoval(a) klasický
automobil

Určitě bych preferoval(a) klasický
automobil

Nevím, auto si pravděpodobně nebudu
v následujících 10 letech kupovat

N = 1011 
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Priority při investicích do dopravy 

Jako hlavní prioritu při investování do dopravy vidí občané ČR opravy silnic nižší třídy (56 %). Přirozeně je podpora takovýchto investic nejvyšší mezi 
obyvateli menších měst a obcí. Naopak jako nejméně důležitá je vnímána výstavba nových vlakových rychlodrah (30 %) – více ji akcentují 
vysokoškoláci (36 %), hypoteticky díky častějšímu cestování do zahraničí a mez městy. Lepší cenová a časová dostupnost železniční dopravy se jako 
jedna z hlavních priorit objevuje o poznání častěji (40 %). Mezi priority ji řadí zejména lidé nad 60 let (50 %).  

OT10. Do čeho by měl v oblasti dopravy nejvíce investovat český stát? Vyberte maximálně 3 priority: 

56 

40 

39 

38 

35 

34 

30 

Oprava silnic nižší třídy

Větší dostupnost železniční dopravy – levnější a častější spoje 

Oprava a rozšíření existujících dálnic (přidávání jízdních pruhů)

Výstavba nových dálnic

Podpora veřejné dopravy ve městech

Podpora cyklistiky a pěšího pohybu ve městech

Výstavba nových vlakových rychlotratí

Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Společnost a kvalita života 
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Obavy z rasismu/extremismu a příliš vysokého počtu cizinců ve společnosti 

Obavy z obou sledovaných jevů sdílí téměř 70 % obyvatel České republiky. Zajímavé je, že polovina (50 %) dospělých občanů ČR se obává obou 
těchto jevů – jak nárůstu rasismu a extremismu v Česku, tak příliš vysokého počtu cizinců v ČR. Ze sociodemografického hlediska se obou jevů více 
obávají ženy než muži (rozdíl 16 p. b. u rasismu a extremismu a 10 p. b. u vysokého počtu cizinců), spíše starší ročníky (60 let a více) a respondenti s 
nižším vzděláním. Obavy z vysokého počtu cizinců vyslovují silně voliči ČSSD, KSČM a Úsvitu z roku 2013 (75–85 %), naopak nejméně se nárůstu 
extremismu a vysokého počtu cizinců obávají voliči Lidovců, TOP 09, Zelených či Pirátů (30–45 %).  

OT07. Nakolik se Vy osobně obáváte následujících jevů ve společnosti? 

32 

36 

35 

33 

23 

23 

9 

8 

1 Nárůst rasismu a extremismu v Česku

Příliš vysoký počet cizinců v Česku

Velmi se obávám Spíše se obávám Spíše se neobávám Vůbec se neobávám Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Koncepce zahraniční politiky s ohledem na lidská práva a obchod 

Zásadová zahraniční politika, která lpí na lidských právech i za cenu omezení příležitostí v zahraničním obchodu, se těší podpoře téměř tří čtvrtin 
dospělého obyvatelstva ČR (72 %). Častěji tuto politiku podporují ženy (78 %), lidé s maturitou (76 %) a z velkých měst (76 %) a ti, kteří v minulých 
volbách podpořili středopravicové či kulturně liberální strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Zelené či Piráty (80–90 %). Menší, i když stále nadpoloviční, 
podporu důsledné ochrany lidských práv pak můžeme pozorovat mezi někdejšími voliči Úsvitu, KSČM, ANO 2011 a ČSSD (57–68 %).  

OT08. Se kterým z následujících dvou tvrzení spíše souhlasíte? Česko by mělo: 

72 

23 

5 
trvat na dodržování lidských práv, i
za cenu omezení příležitostí v
zahraničním obchodu

posilovat zahraniční obchod, i za
cenu odklonu od lidských práv

Nevím, nemám názor

N = 1011 



- 13 - 

Sociální politika a zaměstnanost 
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Práva homosexuálních párů 

Společná majetková práva homosexuálů, registrované partnerství i manželství homosexuálních párů má v ČR podporu jasné nadpoloviční většiny. 
Společnost je ovšem rozdělena v otázce adopce dětí homosexuálními páry (48 % pro i proti). Výrazně častěji s adopcí souhlasí ženy (54 %) než muži 
(42 %), mladší věkové kategorie, vzdělanější občané a obyvatelé velkých měst. Nesouhlas s adopcemi často vyslovují ti, co v minulých volbách do 
poslanecké sněmovny volili Úsvit nebo KDU-ČSL, naopak souhlas s adopcemi dětí homosexuálními páry se nejčastěji objevuje mezi voliči ANO 2011 
a TOP 09. Oproti červnu 2016 mírně posílil souhlas s právy homosexuálů v oblasti majetkové a registrovaných partnerství, postoj k adopci dětí se 
nezměnil – i ve výzkumu MEDIAN pro Čro v červnu 2016 je podpořilo 48 % obyvatel. 

OT11. Souhlasíte s tím, aby homosexuální páry v česku mohly…  

45 

42 

36 

25 

34 

31 

28 

23 

11 

15 

18 

22 

9 

10 

17 

26 

1 

2 

1 

4 

mít společná majetková práva
(společné jmění, nájem, atd.)

uzavírat registrované partnerství

uzavřít manželství

adoptovat děti (splní-li všechny
podmínky jako heterosexuální pár)

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nemám názor

N = 1011 

MEDIAN pro ČRo  
červen 2016 

73 % 

68 % 

67 % 

48 % 



- 15 - 

Za jakých okolností by si více lidé přispívali 2000 na důchod 

Jako nejsilnější motivace k dobrovolnému spoření na důchod se jeví scénář, kdy by zaměstnavatel platil polovinu příspěvku (je však otázkou, zda 
respondenti počítají s redukcí mzdy o polovinu této částky). Zvýšení příjmu o 2 000 Kč by k dobrovolnému spoření v minimálně stejné výši 
motivovalo především respondenty z vyšších příjmových skupin. To odpovídá skutečnosti, že chudší lidé mají relativně vyšší mezní sklon ke 
spotřebě a ti bohatší naopak vyšší mezní sklon k úsporám (díky vyššímu rozdílu mezi příjmy a nutnými výdaji domácnosti). Relativně nejméně 
motivuje idea veřejného fondu – ta motivuje nejvíce starší předdůchodové ročníky, které mají obavu z bezpečnosti soukromých fondů. 

OT12. Přispívali byste si na důchod minimálně 2 000 Kč měsíčně, pokud by platilo, že… 

n = 589; pouze ekonomicky aktivní respondenti (S06) 

68 

61 

58 

49 

27 

34 

36 

42 

2 

2 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

polovinu platí zaměstnavatel a polovinu Vy

máte o 2 000 Kč vyšší příjem

stát přispívá více než současných 230 Kč
měsíčně

spoření nejde do soukromých fondů, ale do
veřejného garantovaného fondu

Ano Ne Nevím, nemám názor Již si na důchod alespoň 2 000 měsíčně přispívám
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Školství, sport, mládež 
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Jednotná státní maturita a její forma 

Státní maturita jako taková má v České republice velmi silnou podporu (77 %), pouze 20 % obyvatel je toho názoru, že by vůbec neměla existovat. 
Obzvláště silná je podpora mezi nezaměstnanými (85 %), příp. těmi, kteří v posledních volbách do poslanecké sněmovny volili Úsvit (93 %) nebo 
KSČM (85 %). Nejvíce (57 %) je rozšířen názor, že by státní maturita měla představovat jen minimální základ a měřit o kolik bodů tento základ 
student přesáhl. Těžší formu státní maturity, kterou by podstatná část středoškoláků nezvládla, pak podpořilo 20 % respondentů. Častěji tuto 
možnost volili lidé se základním vzděláním (27 %) a studenti (29 %), u kterých ovšem také převažuje druhá možná forma státní maturity (46 %). 

OT03. Měla by podle Vás existovat jednotná státní maturita, a pokud ano tak v jaké formě? 

20 

57 

20 

3 Ano, měla by to být relativně těžká
zkouška, kterou podstatná část
středoškoláků neudělá

Ano, měla by představovat minimální
základ a měřit, kolik bodů nad něj
student dosáhl

Ne, neměla by vůbec existovat

Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Předškolní vzdělávání – jeho garance, povinnost a podpora 

Všechny tři sledované výroky se těší podpoře více než tří čtvrtin obyvatel České republiky. V současné době již účinná norma o povinném 
předškolním vzdělávání má jasnou podporu 79 % obyvatel (spíše či určitě). S garancí místa ve školce pro děti od 2 let souhlasí 76 % a s podporu 
speciálního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí 78 %. Pro garanci místa v MŠ od 2 let jsou častěji muži (81 %, ženy 73 %), ale podporuje ji i 
79 % lidí na mateřské/rodičovské (tedy v cílové skupině). Povinný předškolní rok více podporují starší a méně příjmoví lidé, což může souviset s 
vyšší inklinací k paternalismu. 

OT04. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s tím, aby: 

51 

39 

39 

28 

37 

39 

14 

15 

14 

6 

7 

6 

1 

2 

2 

byl poslední předškolní rok ve školce
povinný

rodiče měli garantováno pro dítě místo ve
státní školce od 2 let, pokud tam dítě chtějí

nebo potřebují dát

stát podporoval předškolní vzdělávání dětí
ze sociálně vyloučených oblastí a jinak

znevýhodněných dětí

Určitě souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Určitě nesouhlasím Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Průmysl a obchod 
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Podpora dostavby jaderné elektrárny Temelín a obnovitelných zdrojů energie 

Z témat týkajících se energetiky působí větší kontroverze jaderná energie než obnovitelné zdroje. Za dostavění dalších bloků jaderné elektrárny 
Temelín se staví 59 % dospělých občanů České republiky. Výrazně více podporují dostavbu Temelína muži (69 %) než ženy (49 %), lidé s čistým 
měsíčním příjmem přesahujícím 20 000 Kč (69 %) nebo např. voliči KSČM (84 %). Podpora obnovitelných zdrojů energie je žádoucí podle 80 % 
obyvatel ČR, největší zastoupení příznivců obnovitelných zdrojů je mezi mladšími ročníky (87 % ve věkové kategorii 18–36 let). 

OT05. Mělo by Česko: 

28 

44 

31 

36 

23 

14 

12 

5 

6 

1 

dostavět další bloky jaderné elektrárny
Temelín?

podporovat obnovitelné zdroje energie 
(větrné, solární, biomasa, …)? 

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Podmínky pro investiční pobídky zahraničním firmám 

Investiční pobídky pro zahraniční firmy jako nástroj na povzbuzení ekonomiky mají znatelnou podporu mezi občany ČR, pokud vytvářejí 
kvalifikovaná místa (70 %) či se zaměřují na chudé regiony (68 %). Obecné pobídky vytvářející nekvalifikovaná místa mají těsně nadpoloviční 
podporu (56 %). Vyšší je mezi lidmi s nižším vzděláním (66 % ZŠ vzdělaných). Pobídky vytvářející kvalifikovaná místa mají vyšší podporu u VŠ 
vzdělaných (81 %) a pobídky zaměřené na regiony s vysokou nezaměstnaností mimo jiné v Moravskoslezském kraji (76 %). Do jisté míry tak mají 
typy pobídek vyšší podporu ve skupinách obyvatel, které by z nich nejvíce těžily. 

OT06. Za jakých podmínek by měla česká vláda dávat investiční pobídky zahraničním firmám (tedy např. jim odpouštět daně apod.)? Pokud… 

27 

28 

20 

43 

40 

36 

18 

21 

27 

10 

9 

16 

2 

2 

1 

vytvoří kvalifikovaná a expertní místa
(podpoří znalostní ekonomiku)

budou podnikat v regionech s vysokou
nezaměstnaností

vytvoří nekvalifikovaná pracovní místa

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Kultura 
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Vliv vlastnické struktury médií na informovanost a svobodu slova 

Vlastnictví velkých médií představuje podle dotázaných hrozbu pro informovanost a svobodu slova ve všech třech dotazovaných případech. 
Nejsilnější jsou však obavy z vlastnění politikem (velmi nebezpečné podle 42 % dotázaných, u ostatních případů velkou nebezpečnost deklaruje do 
30 %). Při bližším pohledu na základní demografické skupiny obyvatel se postoje liší pouze u zahraniční skupiny vlastníků: tam rostou obavy s 
věkem, naopak se snižují s rostoucím vzděláním. Vlastnictví médií vrcholným politikem je strukturováno politiky. Za riziko ho častěji ti, kteří v roce 
2013 volili TOP 09, ODS, Úsvit či KDU-ČSL (82–86 %). Vysoké riziko tomuto stavu přisuzují i voliči ČSSD, KSČM (okolo 75 %). Mírně optimističtější 
jsou voliči ANO z roku 2013, mezi nimi jev považuje 67 % za nebezpečný (ale jen okolo 30 % za velmi nebezpečný). Zahraniční skupina vlastníků je 
pak častěji považována za riziko voliči KSČM (85 %) 

OT15. Nakolik je podle Vás pro informovanost veřejnosti a svobodu slova nebezpečné, pokud velká média vlastní: 

42 

27 

30 

35 

42 

37 

16 

23 

24 

4 

4 

6 

3 

4 

3 

vrcholný politik

zahraniční skupina vlastníků médií

vlivný český podnikatel

Velmi nebezpečné Spíše nebezpečné Spíše není nebezpečné Vůbec není nebezpečné Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Podpora kultury ze strany státu 

Většina občanů ČR je toho názoru, že by stát měl podporovat jak dostupnost kultury pro chudší obyvatele (86 %), tak lokální kulturu (88 %), 
rekonstrukci památek (92 %) a tvorbu filmů (85 %). Tři pětiny (61 %) jsou toho názoru, že by měl stát podporovat umělce oceňované v zahraničí. I 
vzhledem k celkově vysoké podpoře prvních tří oblastí nevidíme výraznější rozdíly mezi různými skupinami obyvatel. Podpora umělců oceňovaných 
v zahraničí je pak vyšší mezi lidmi do 45 let (66 %) než mezi staršími (55 %). 

OT16. Co by měl podle Vás stát v oblasti kultury podporovat? 
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32 

38 

36 
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38 
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10 
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11 

25 
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12 
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Rekonstrukci památkově chráněných objektů
(zámky, hrady)

Lokální kulturu na venkově

Dostupnost kultury i pro chudší obyvatele
(slevy apod.)

Tvorbu českých filmů

Umělce, kteří jsou oceňovaní v zahraničí

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nemám názor

N = 1011 
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Informace o realizátorovi výzkumu 

 
 
Lea Michalová 
721 967 251 
Lea.michalova@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/

