
INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2009 
 

MEZINÁRODNÍ SITUACI HODNOTÍ VĚTŠINA LIDÍ PŘÍZNIVĚ,  
POLOVINA OBČANŮ MÁ VŠAK STÁLE OBAVY Z TERORISTICKÝCH 

ÚTOKŮ NA ČR A STEJNĚ VELKÁ ČÁST SE OBÁVÁ RUSKA. 
 

Pro většinu Čechů (68 %) není současná mezinárodní situace natolik vážná, aby 
představovala pro bezpečnost České republiky nějakou větší hrozbu. Přesto polovina 
občanů (52 %) neustále pociťuje obavy z teroristických útoků na ČR a téměř stejně 
(49 %) je těch, kteří si myslí, že v budoucnosti by mohlo naši zemi ohrožovat Rusko. 
Zatímco míra obav z teroristického útoku se od roku 2001 snížila (ze 75 % na 52 %), 
pocity ohrožení z Ruska za stejnou dobu stouply (ze 40 % na 49 %).  
 
Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. 1. – 6. 2. 2009  
na rozsáhlém souboru 1263 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.  
 

Společnost STEM se dlouhodobě věnuje postojům občanů k zahraniční politice státu,  
mezinárodní situaci a názorům lidí na bezpečnostní rizika, které by mohly negativně ovlivnit 
vývoj naší země. 

Jak pohlíží česká veřejnost na současnou mezinárodní situaci? Pro většinu občanů (68 %) 
není současná mezinárodní situace natolik vážná, aby představovala hrozbu pro bezpečnost 
České republiky. Pocity ohrožení v důsledku napjaté mezinárodní situace přitom byly mezi 
českou populací silnější na začátku milénia, kdy odezníval strach vyvolaný teroristickými 
útoky na Spojené státy v září 2001. Od té doby se postupně snižovaly z 46 % na konci roku 
2002, kdy byla ve výzkumu STEM tato otázka poprvé položena, na současných 32 %. 

 

„Myslíte si, že za současné mezinárodní situace je ohrožena 
bezpečnost České republiky?" 
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Pramen: STEM, Trendy 2002-2009 



Častěji než ostatní si možnost ohrožení bezpečnosti České republiky připouštějí lidé s nižším 
stupněm vzdělání a také lidé pracující v dělnických profesích; další rozdíly jsme nezjistili.  

V souvislosti s mapováním pocitů ohrožení je namístě otázka, do jaké míry se veřejnost obává 
teroristických útoků na Českou republiku.  

V říjnu 2001, měsíc po útocích na Spojené státy, se 75 % české veřejnosti domnívalo, že  
k podobným teroristickým útokům by mohlo dojít také na území našeho státu. Od té doby 
míra obav výrazně poklesla, přesto však v aktuálním výzkumu polovina obyvatel (52 %) stále 
tyto obavy přiznává. O míře těchto obav vypovídá také skutečnost, že teroristických útoků se 
lidé obávají podstatně častěji než toho, že by bezpečnost našeho státu byla ohrožena 
v důsledku celkové mezinárodní situace. Míra obav není vázána na určité skupiny populace, 
snad jen s výjimkou žen, které se v tomto ohledu projevují poněkud úzkostněji (teroristických 
útoků se obává 55 % z nich) než muži (49 %). 

„Obáváte se teroristických útoků v České republice?“ 
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 Pramen: STEM, Trendy 2001-2009  

(Znění otázky v roce 2001 a 2002: „Obáváte se, že k teroristickým útokům může dojít i v České republice?“) 
 
 

Podle výzkumů STEM se Češi v uplynulých letech kromě mezinárodního terorismu  
a mezinárodního organizovaného zločinu nejvíce obávali snahy Ruska uplatňovat ve střední 
Evropě velmocenskou politiku. Zajímal nás proto aktuální názor české populace na Rusko 
jako zdroj možného ohrožení naší země v budoucnosti.  

V roce 1998, kdy byla tato otázka položena veřejnosti poprvé, vyjádřila obavy z Ruska více 
než polovina lidí (56 %). O tři roky později míra obav z Ruska klesla na dvoupětinovou 
hladinu (40 %), avšak v dalších letech se podíl Čechů obávajících se Ruska jako zdroje 
budoucího ohrožení opět zvýšil a v aktuálním výzkumu přiznala obavy z Ruska téměř 
polovina lidí (49 %). Vidíme, že zatímco míra obav z teroristického útoku se od roku 2001 
trvale snižuje (ze 75 % na aktuálních 52 %), míra obav z možného ohrožení naší země 
Ruskem má za stejnou dobu stoupající tendenci (ze 40 % na současných 49 %). 
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„Někteří lidé mají strach z Ruska. Myslíte si Vy osobně, že Rusko pro 
naši republiku může představovat hrozbu do budoucnosti?“ 
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 Pramen: STEM, Trendy 1998-2009  

 
 

Postoje k Rusku jako zdroji možného budoucího ohrožení naší země podmiňuje politická 
orientace lidí a jejich stranické preference. Podstatně menší obavy z Ruska vyjadřují lidé 
s levicovými názory (37 %) než ti, kteří se kloní k pravici (62 %). Nejčastěji jsou nositeli 
obav z Ruska stoupenci ODS, mezi nimiž se takto vyjádřilo 63 % lidí, zatímco mezi příznivci 
KSČM je Rusko chápáno jako zdroj budoucího ohrožení pouze čtvrtinou (26 %).  

 

„Někteří lidé mají strach z Ruska. Myslíte si Vy osobně, že Rusko 
pro naši republiku může představovat hrozbu do budoucnosti?“
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Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů 


