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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2009 

SEDM ČECHŮ Z DESETI SE DOMNÍVÁ, ŽE ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
CIZINCŮ PŘIPRAVUJE NAŠE LIDI O PRÁCI 

 
Více než 80 % našich občanů považuje počet cizinců pracujících u nás za příliš vysoký a 
70 % respondentů uvedlo, že „zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci“. 
Necelá polovina našich obyvatel však připouští, že v některých profesích na našem trhu 
představují cizinci jedinou možnost, jak vyřešit nedostatek pracovních sil. 
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.března – 6. dubna 
2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý 
soubor 1297 respondentů. 
 
Rostoucí nezaměstnanost vyvolává napětí na trhu práce, zejména v některých oblastech České 
republiky. V dubnovém průzkumu jsme proto zjišťovali také názory na některé důsledky 
zaměstnávání cizinců u nás. Průzkum ukázal, že česká veřejnost se většinou přiklání k větší 
uzavřenosti pracovního trhu a v cizincích vidí spíše nežádoucí konkurenci pro naše lidi než 
jedinou možnost, jak pokrýt v některých profesích nedostatek domácích pracovních sil. 
 
 

Názory na zaměstnávání cizinců u nás 
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 Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let 
 



 2 

Je poměrně překvapivé, jak málo se liší v názorech na zaměstnávání cizinců zástupci 
některých skupin v populaci. Především názor, že „cizinců tu pracuje příliš mnoho“, je takřka 
univerzální. Na zaměstnávání cizinců však mají velmi podobné názory i různé věkové 
skupiny populace a také vzdělání hraje jen podružnou roli – vzdělanější lidé jsou poněkud 
liberálnější než ti s nižším vzděláním. 

Velmi malé jsou ale i rozdíly mezi různými sociálními skupinami (dokonce mezi podnikateli 
na straně jedné a zaměstnanci na straně druhé) a také mezi regiony. To nepřímo dokazuje, že 
lidé neodpovídají na základě vlastní zkušenosti, ale spíše na základě obecného povědomí ze 
zpráv z médií a z celkového svého názoru na to, do jaké míry má být chráněn náš domácí 
pracovní trh. 

 
Názory na zaměstnávání cizinců žijících u nás 

 (vybrané sociální skupiny, podíly souhlasících v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let  
 

O pravdivosti poslední hypotézy (že lidé odpovídají hlavně v souladu se svým celkovým 
názorem na ochranu pracovního trhu pro naše občany) svědčí také zjištění, že největší rozdíly 
v názorech na různé aspekty zaměstnávání cizích státních příslušníků u nás jsou mezi 
příznivci různých politických stran či různé politické orientace. Stoupenci KSČM, ČSSD a 
KDU-ČSL jsou pro silnější ochranu domácího pracovního trhu, sympatizanti ODS a SZ jsou 
k otevření pracovních příležitostí u nás i pro občany jiných národností poněkud více 
nakloněni, i když i u nich názor, „že cizinců tu pracuje příliš mnoho“, dominuje. 
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Názory na zaměstnávání cizinců žijících u nás 
 (podle stranických preferencí, podíly souhlasících v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let, údaje pro SZ a KDU-ČSL jsou orientační 
 

Pokud zkombinujeme dvě otázky hodnotící vliv zaměstnávání cizinců u nás, vidíme dobře, 
jak snaha po větší restrikci převažuje: 43 % lidí je jednoznačně „proti cizincům na našem 
pracovním trhu“, a jen 19 % v nich vidí spíše záchranu než ty, kteří Čechy připravují o práci. 
 

Názory za zaměstnávání cizinců u nás 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let 


