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metodika výzkumu
cílem bylo formou rychlého průzkumu zjistit názory české veřejnosti 

k aktuálnímu vývoj ukrajinské krize 

Velikost vzorku 1091 respondentů ve věku 18 a více let

Termín dotazování sběr 24. února 2022, 13:00 – 17:00 hod.

Metoda sběru dat
CATI 30 %

CAWI 70 %

Reprezentativita
výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle: 

základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce)

Realizátor a zadavatel nezávislý výzkum realizuje společnost 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, a až +/- 3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů



3

struktura vzorku
Pohlaví Dosažené vzdělání Region

Muž 49 % Základní 10 % Praha 12 %

Žena 51 %
Vyučen / Střední škola bez 
maturity

34 % Středočeský 12 %

Středoškolské s maturitou 36 % Jihočeský 6 %

Vysokoškolské 20 % Plzeňský 6 %

Karlovarský 3 %

Ústecký 8 %

Věková skupina Velikost místa bydliště Liberecký 5 %

18–29 let 16 % do 999 obyvatel 17 % Královéhradecký 5 %

30–44 let 30 % 1000–4999 obyvatel 22 % Pardubický 5 %

45–59 let 26 % 5 000–19 999 obyvatel 19 % Vysočina 5 %

60 let a více 28 % 20 000–99 999 obyvatel 21 % Jihomoravský 11 %

100 000 a více obyvatel 21 % Olomoucký 6 % 

Zlínský 5 %

Moravskoslezský 11 %
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konflikt na Ukrajině
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A01. Vojenskou invazi Ruska do Ukrajiny označují západní státníci i představitelé České republiky za neobhajitelný akt agrese. Souhlasíte s takovým hodnocením?

česká veřejnost považuje vojenskou invazi Ruska do 
Ukrajiny za neobhajitelný akt agrese

Ne 9 % Ano 87 %

Většina obyvatel České republiky (87 %) vnímá vojenskou

invazi Ruska do Ukrajiny za neobhajitelný akt agrese. 9 % je

opačného názoru a 4 % neví.

Souhlasí více ženy (90 %), lidé ve věku 30 – 39 let (95 %) a

voliči SPOLU. Nejméně souhlasní jsou voliči SPD a KSČM.

Zdroj: Median, bleskový průzkum pro ČRo (24.2.2022), N = 1091, CAWI/CATI výzkum, zobrazena % respondentů
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Spíše nesouhlasím Určitě nesouhlasím
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A02. Nakolik se obáváte, že konflikt na ukrajinsko-ruských hranicích negativně ovlivní život lidí v Česku?

lidé se velmi obávají negativních dopadů ukrajinského 
konfliktu na život

Ne 11 % Ano 88 %

88 % Čechů se obává, že konflikt na ukrajinsko-ruských

hranicích negativně ovlivní život lidí u nás. 11 % tyto obavy

nesdílí a 1 % nemá názor.

Obavy opět vyslovují spíše ženy a lidé mezi 40-59 lety. 47%

41%

10%

1% 1%

Rozhodně se obávám Spíše se obávám

Spíše se neobávám Rozhodně se neobávám

Nevím

Zdroj: Median, bleskový průzkum pro ČRo (24.2.2022), N = 1091, CAWI/CATI výzkum, zobrazena % respondentů
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A03. Jaký postup EU a NATO byste NYNÍ preferoval(a) v reakci na vývoj konfliktu na Ukrajině? 

EU a NATO mají diplomaticky jednat a ekonomicky 
vyvíjet tlak
88 % obyvatel ČR upřednostňuje diplomatická jednání jako snahu o nastolení míru, následovaný (80 %) cílenými

ekonomickými sankcemi. Dvě třetiny (66 %) jsou proti ozbrojenému řešení konfliktu.

Diplomacii podporují lidé ve věku nad 70 let (93 %), ekonomický tlak vysokoškolsky vzdělaní, voliči ČSSD a TOP09.
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Snaha o nastolení míru diplomatickými
jednáními

Silová reakce, ozbrojený protiútok

Cílený tlak ekonomickými sankcemi

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím

∑ 88 %

∑ 18 %

∑ 80 %

∑ 10 %

∑ 66 %

∑ 15 %

Zdroj: Median, bleskový průzkum pro ČRo (24.2.2022), N = 1091, CAWI/CATI výzkum, zobrazena % respondentů
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A04. Jak moc se obáváte v souvislosti s aktuálním konfliktem následujících dopadů?

převládají obavy ze zdražení a dlouhodobé války

Největší obavy vyvolává zdražení života (92 %), následované obavami z dlouhotrvajícího válečného střetu s oběťmi na

životech (88 %) a zhoršení bezpečnostní situace v Evropě (87 %).

Nejméně se Češi obávají přílivu migrantů (59 %).
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Dlouhotrvající válečný střet s oběťmi na
životech

Zhoršení bezpečnostní situace v Evropě

Zdražení života (potraviny, pohonné
hmoty apod.)

Příliv migrantů

Zhoršení mezilidských vztahů

Velmi obávám Spíše obávám Spíše neobávám Velmi neobávám Nevím

∑ 88 %

∑ 87 %

∑ 92 %

∑ 59 %

∑ 64 %

∑ 10 %

∑ 12 %

∑ 7 %

∑ 39 %

∑ 32 %

Zdroj: Median, bleskový průzkum pro ČRo (24.2.2022), N = 1091, CAWI/CATI výzkum, zobrazena % respondentů
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A05. Mělo by Česko přijmout všechny lidi, kteří budou prchat pře válečným konfliktem z Ukrajiny?

Češi jsou pro přijetí uprchlíků před válečným konfliktem 

Ne 25 % Ano 69 %

Více než dvě třetiny (69 %) dotázaných podporuje přijetí

všech lidí, kteří budou prchat před válečným konfliktem z

Ukrajiny. Čtvrtina (25 %) je proti a 6 % neví.

Pro přijetí se vyslovují více muži (72 %), vysokoškolsky

vzdělaní (79 %) a voliči TOP09, ODS a Pirátů.

Proti přijetí jsou obyvatelé ve věku 70 a více let (31 %),

vyučení (35 %) a voliči KSČM.
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Určitě souhlasím Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím Určitě nesouhlasím

Nevím

Zdroj: Median, bleskový průzkum pro ČRo (24.2.2022), N = 1091, CAWI/CATI výzkum, zobrazena % respondentů



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

Přemysl Čech
premysl.cech@median.cz

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