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Podle výzkumu MEDIANu Brexit uškodí Velké Británii, EU, ale i ČR. 
Za komplikace nese hlavní odpovědnost Velká Británie 

a Češi si stále přejí setrvání UK v EU. 
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metodika výzkumu 

Velikost vzorku 600 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 13. září – 8. října 2019 

Metoda sběru dat dotazování prostřednictvím online panelu (CAWI) 

Výběr respondentů kvótní výběr s kontrolou sociodemografických kvót respondentů 

Reprezentativita 
výzkum je reprezentativní pro internetovou populaci 18+ České republiky: 

dle základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce)  

Realizátor a zadavatel výzkum uskutečnila společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) 
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struktura vzorku 

 Pohlaví    Dosažené vzdělání   

 Muž 50 % Základní 7 % 

 Žena 50 % Vyučen / Střední škola bez maturity 28 % 

Středoškolské s maturitou 37 % 

Vyšší odborné 4 % 

Vysokoškolské 24 % 

 Věková skupina   Velikost místa bydliště   

15-19 let  7 % do 999 obyvatel 17 % 

20-29 let 16 % 1000–4999 obyvatel 20 % 

30-39 let 26 % 5 000–19 999 obyvatel 18 % 

40-49 let 18 % 20 000–99 999 obyvatel 21 % 

50-59 let 17 % 100 000 a více obyvatel 24 % 

60 a více let 16 % 
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shrnutí hlavních výsledků I. 

71 % dotazovaných se o Brexit zajímá.  

S rostoucím věkem je zájem o toto téma výraznější. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie sleduje 90 % 
respondentů ve věku nad 60 let. 

Zájem o tuto problematiku deklarovalo více mužů než žen (80 % oproti 60 %). 30 % mužů uvedlo, že se o téma 
rozhodně zajímá, stejně odpovědělo pouze 10 % žen. 

58 % respondentů si osobně přeje, aby Velká Británie v Evropské unii setrvala. Téměř čtvrtině dotazovaných je 
jedno, zda Británie v EU setrvá, či odejde.  

Za současné situace považuje 35 % respondentů za vhodný postup odchod Spojeného království s dohodou.  
Odchod bez dohody jako vhodný následující krok považuje pouze 13 % respondentů.  
 
Třetina dotazovaných je toho názoru, že by mělo následovat další referendum. Vyhlášení druhého referenda  
o Brexitu za žádoucí  postup považuje více než 40 % těch, kteří v roce 2017 volili Piráty, ČSSD, TOP 09, KDU ČSL 
nebo STAN.  
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shrnutí hlavních výsledků II. 
 
55 % respondentů je toho názoru, že odchod Velké Briánie z EU částečně uškodí České republice.  
Podle 12 % České republice Brexit uškodí vážně. 13 % dotazovaných soudí, že Brexit na Českou republiku nebude 
mít žádný vliv. Pouze podle 4 % respondentů Brexit České republice prospěje. 

Podle poloviny respondentů Brexit uškodí Velké Británii i Evropské unii. 13 % dotazovaných naopak soudí, že 
Brexit neuškodí ani VB ani EU. Přibližně stejný počet respondentů se domnívá, že Brexit uškodí pouze EU (12 %) či 
pouze VB (11 %). 
 
Za komplikace při vyjednávání Brexitu podle 54 % dotázaných nese odpovědnost Velká Británie.  
Současné vládě Borise Johnsona odpovědnost za komplikace při vyjednávání přičítá 9 % respondentů, předchozí 
vládu Theresy Mayové takto hodnotí 14 % dotazovaných. Téměř čtvrtina respondentů hlavní odpovědnost za 
komplikace přisuzuje Parlamentu Spojeného království.  
Pouze 8 % respondentů se domnívá, že odpovědnost za komplikace spadá na občany Velké Británie.  
 
Evropské unii hlavní odpovědnost za komplikace při vyjednávání přičítá pouze 18 %. Ve větší míře je tento 
názor rozšířen mezi respondenty, kteří v roce 2017 volili SPD, KSČM a ODS.  
Tento názor také deklarovalo 52 % těch, kteří si přejí odchod Velké Británie z Evropské unie.  



Zájem o Brexit a názory na další vývoj 
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zájem o dění spojené s Brexitem 

OT: Zajímáte se o aktuální události spojené s Brexitem (tedy odchodem Velké Británie z EU)? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

20 % 

51 % 

26 % 

3% 

Rozhodně se zajímám: 20 %

Spíše se zajímám: 51 %

Spíše se nezajímám: 26 %

Vůbec se nezajímám: 3 %

71 % dotazovaných se o Brexit zajímá.  
 
S rostoucím věkem je zájem o toto téma 
výraznější. Vystoupení Velké Británie z 
Evropské unie sleduje 90 % respondentů 
ve věku nad 60 let. 
 
Zájem o tuto problematiku deklarovalo 
více mužů než žen (80 % oproti 60 %).  
30 % mužů uvedlo, že se o téma 
rozhodně zajímá, stejně odpovědělo 
pouze 10 % žen. 
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Jak by se měla situace kolem Brexitu vyvíjet dál? 

OT: Jak by se podle Vás měla situace kolem Brexitu vyvíjet dál? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

35 % 

33 % 

13 % 

6 % 

13 % 

Odchod VB z EU s dohodou: 35 %

Vyhlášení nového referenda: 33 %

Odchod VB z EU bez dohody: 13 %

Vyhlášení nových voleb: 6 %

Nevím: 13 %

Za současné situace považuje 35 % 
respondentů za vhodný postup odchod 
Spojeného království s dohodou.  
Odchod bez dohody jako vhodný 
následující krok považuje pouze 13 % 
respondentů.  
 
Dle třetiny dotazovaných by mělo 
následovat další referendum.  
Vyhlášení druhého referenda o Brexitu za 
žádoucí  postup považuje více než 40 % 
těch, kteří v roce 2017 volili Piráty, ČSSD, 
TOP 09, KDU ČSL nebo STAN.  
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Jaký vývoj byste si přál(a) Vy osobně?  

OT: Co byste si přál/a Vy osobně? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

58 % 
22 % 

12 % 

8 % 

Setrvání Velké Británie v EU: 58 %

Je mi jedno, zda VB odejde nebo setrvá v EU: 22 %

Odchod Veké Británie z EU: 12 %

Nevím: 8 %

58 % respondentů si osobně přeje, aby 
Velká Británie v Evropské unii setrvala.  
Téměř čtvrtině dotazovaných je jedno, 
zda Británie v EU setrvá, či odejde.  
 



Odpovědnost za komplikace při vyjednávání 
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Odpovědnost za komplikace při vyjednávání Brexitu I. 

54 % 

18 % 

28 % 

Velká Británie Evropská Unie Nevím

OT: Kdo podle Vás nese hlavní odpovědnost za komplikace kolem vyjednávání odchodu Velké Británie z EU? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

Podle 54 % respondentů nese hlavní odpovědnost za 
komplikace při vyjednávání Brexitu Velká Británie. 
 
Evropské unii hlavní odpovědnost za komplikace při 
vyjednávání přičítá pouze 18 %. Ve větší míře je tento 
názor rozšířen mezi respondenty, kteří v roce 2017 
volili SPD, KSČM a ODS.  
Tento názor také deklarovalo 52 % těch, kteří si přejí 
odchod Velké Británie z Evropské unie.  
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Odpovědnost za komplikace při vyjednávání Brexitu II. 

23 % 

18 % 

14 % 

9 % 8 % 

2 % 

26 % 

Parlament Velké
Británie

Hlavní
představitelé EU

Vláda Theresy
Mayové

Vláda Borise
Johnsona

Občané Velké
Británie

Někdo jiný Nevím

OT: Kdo podle Vás nese hlavní odpovědnost za komplikace kolem vyjednávání odchodu Velké Británie z EU? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

Téměř čtvrtina respondentů hlavní odpovědnost za komplikace přisuzuje Parlamentu Spojeného království.  
Současné vládě Borise Johnsona odpovědnost za komplikace při vyjednávání přičítá 9 % respondentů, předchozí vládu 
Theresy Mayové takto hodnotí 14 % dotazovaných. 
Pouze 8 % respondentů se domnívá, že odpovědnost za komplikace spadá na občany Velké Británie.  
Představitelům Evropské unie hlavní odpovědnost za komplikace při vyjednávání přičítá 18 %. 
 



Komu uškodí odchod VB z EU? 
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Komu uškodí odchod VB z EU? 

OT: Uškodí podle Vás odchod Velké Británie z Evropské unie britské straně, EU nebo ani jednomu z nich? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

51 % 

13 % 

12 % 

11 % 

13 % 

Uškodí VB i EU: 51 %

Ani VB, ani EU neuškodí: 13 %

Uškodí Evropské unii: 12 %

Uškodí Velké Británii: 11 %

Nevím: 13 %

Podle poloviny respondentů Brexit uškodí Velké 
Británii i Evropské unii.  
 
13 % dotazovaných naopak soudí, že Brexit 
neuškodí ani VB ani EU. Přibližně stejný počet 
respondentů se domnívá, že Brexit uškodí pouze 
EU (12 %) či pouze VB (11 %). 
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Jak případný odchod Velké Británie z EU ovlivní ČR? 

N 600; zobrazena % odpovědí 

OT: Jak případný odchod Velké Británie z EU podle vás ovlivní Českou republiku? 

2% 
2% 

55 % 
12 % 

13 % 

16 % 
Velmi prospěje ČR: 2 %

Částečně prospěje ČR: 2 %

Částečně uškodí ČR: 55 %

Velmi uškodí ČR: 12 %

Nebude mít žádný vliv: 13 %

Nevím: 16 %

55 % respondentů je toho názoru, že 
odchod Velké Briánie z EU částečně 
uškodí České republice.  
 
Podle 12 % České republice Brexit uškodí 
vážně. 13 % dotazovaných soudí, že Brexit 
na Českou republiku nebude mít žádný 
vliv. Pouze podle 4 % respondentů Brexit 
České republice prospěje. 
 



 
 
MEDIAN 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. 
 
MEDIAN je členem odborných sdružení: 
SIMAR   
ESOMAR  
TGI Network  
American Marketing Association 
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MEDIAN, s. r. o. 
Národních hrdinů 73 
190 12 Praha 9 
www.median.cz 
225 301 111 

Michal Geisler 
Account Manager 
michal.geisler@median.cz 

http://www.simar.cz/
http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/

