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DOCHÁZÍ KE GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ, MYSLÍ SI 80 % ČECHŮ. 
PŘÍČINOU JE PODLE VĚTŠINY Z NICH LIDSKÁ ČINNOST.  

 
Podle čtyř pětin Čechů dochází v posledních letech ke globálnímu oteplování.  Příčinou 
změn klimatu je podle 75 % občanů lidské chování, zatímco podle 25 % dotázaných jde 
o důsledek přírodních procesů nezávislých na našem konání. Tyto názory sdílejí ve 
stejné míře lidé různého věku, materiálního zajištění a politické orientace. Vnímání 
globálního oteplování a jeho příčin lze tak u české populace považovat za vesměs 
univerzální. O tom, že by se Česká republika měla zavázat ke snižování emisí 
skleníkových plynů, i kdyby to mělo vážně zatížit její ekonomiku, je přesvědčeno 75 % 
lidí.  
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. - 9. prosince 2009. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1260 respondentů. 
 
 

V těchto dnech v Kodani vrcholí summit OSN věnující se otázce globálního oteplování. Jeho 
cílem je dospět k dohodě o pravidlech pro boj s klimatickými změnami. České veřejnosti jsme 
se proto ptali, zda si myslí, že v posledních letech dochází ke globálnímu oteplování. 
Výsledky ukazují, že čtyři pětiny lidí zastávají názor, že ke globálnímu oteplování dochází, 
přičemž třetina dotázaných je o přítomnosti změn klimatu zcela přesvědčena (33 % volí 
variantu „určitě ano“). O neexistenci globálního oteplování je určitě přesvědčeno jen 6 % 
Čechů.  
 

„V současné době se často hovoří o změně klimatu. Myslíte Vy osobně, že v posledních 
letech dochází ke globálnímu oteplování?“  

Určitě ne
6%

Určitě ano
33%

Spíše ne
14%

Spíše ano
47%

 
Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů starších 18 let 

 
 

Názor o existenci globálního oteplování se objevuje v obdobné míře u mužů a žen, lidí různě 
materiálně zajištěných, a dokonce i napříč různými věkovými kategoriemi. Ani stranické 
sympatie nemají výrazný vliv na to, jak lidé odpovídají na tuto otázku. O něco častěji názor, 
že dochází ke globálnímu oteplování, sdílejí vysokoškolsky vzdělaní lidé (89 %).  
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Odborná diskuze se v posledních desetiletích zabývá především otázkou příčin klimatických 
změn. Jedni se kloní k variantě, že jsme svědky přírodního procesu nezávislého na chování 
člověka, zatímco jiní hlásají, že klimatické změny s lidským počínáním těsně souvisí. Podle 
výsledků výzkumu jsou tři čtvrtiny Čechů přesvědčeny, že za globální oteplování nese vinu 
člověk.  
 

„Myslíte si, že v současnosti se na změnách klimatu podílí rozhodujícím měrou lidská 
činnost anebo se spíše jedná o přírodní proces nezávislý na chování člověka?“  

Spíše lidská 
činnost

75%

Spíše přírodní 
proces
25%

 
Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů starších 18 let 

 
Logicky se objevuje rozdíl mezi názory lidí, kteří existenci globálního oteplování připouštějí, 
a těch, co nikoliv. Občané připouštějící existenci globálního oteplování viní z tohoto jevu 
častěji člověka (82 % z nich), zatímco lidé, kteří si tento jev nepřipouštějí, vnímají častěji 
změny klimatu jakožto přírodní proces (66 % z nich).  
 

„Myslíte si, že v současnosti se na změnách klimatu podílí 
rozhodujícím měrou lidská činnost anebo se spíše jedná o přírodní 

proces nezávislý na chování člověka?“ podle „...Myslíte Vy osobně, že 
v posledních letech dochází ke globálnímu oteplování?“ 
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Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů starších 18 let 
 
To, komu (příp. čemu) lidé přisuzují roli původce globálního oteplování, je nezávislé na všech 
hlavních sociodemografických ukazatelích a současně i na stranických preferencích.  
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Záměr redukovat emise skleníkových plynů se často spojuje s ekonomickou náročností 
takovéhoto počínání. Občanů jsme se proto také zeptali, zdali by se měla ČR zavázat ke 
snižování emisí skleníkových plynů, i kdyby to znamenalo vážné zatížení ekonomiky země. 
Jak ukazuje následující graf, 75 % občanů odpovědělo, že ano.  
 
 „Globální oteplování se často vysvětluje zvyšováním produkce skleníkových plynů. Někteří 
lidé říkají, že snižování produkce skleníkových plynů může vážně zatížit ekonomiku. Měla 

by se Česká republika zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů, i když by to 
znamenalo zatížení ekonomiky země ?“  

Určitě ne
4%

Určitě ano
20%

Spíše ne
21%

Spíše ano
55%

 
Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů starších 18 let 

 

O tom, že by se měla Česká republika zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů, i když 
by to mohlo vést k vážnému zatížení ekonomiky země, jsou častěji přesvědčeni lidé 
s vysokoškolským vzděláním (83 %). Následující graf dokládá, že i napříč skupinami 
s různými stranickými preferencemi převládá názor, že by se Česká republika měla zavázat ke 
snižování emisí, nehledě na ekonomickou náročnost takovýchto opatření. Nejčastější souhlas 
pak pozorujeme mezi sympatizanty Strany zelených (92 %) a nejméně častý mezi příznivci 
KSČM (67 %). 
 

"...Měla by se Česká republika zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů, i 
když by to znamenalo zatížení ekonomiky země ?“ 
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Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů starších 18 let 

Pozn.: Údaje za příznivce Strany zelených a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkým absolutním četnostem 
pouze orientační. 


