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VĚTŠINA OBČANŮ SE OBÁVÁ, ŽE SOUČASNÁ SITUACE V ARABSKÝCH 

ZEMÍCH VÁŽNĚ OHROŽUJE MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST. 
 
Celkem 70 % občanů se domnívá, že situace v některých arabských zemích představuje vážné 
ohrožení mezinárodní bezpečnosti. O bezpečnost vlastní země za současné mezinárodní 
situace se obává 38 % občanů. Častěji jsou to lidé starší a s nižším vzděláním a levicově 
orientovaní občané. Pocit ohrožení bezpečnosti ČR je přitom obavami z ohrožení mezinárodní 
bezpečnosti v důsledku situace v arabských zemích výrazně posilován. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel 
České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. - 8. března 2011. Respondenti byli 
vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů. 

Ještě před ofenzívou Západu proti diktátorovi Muammaru Kaddáfímu zjišťoval STEM názory 
českých občanů na dopad situace v arabských zemích, jako je Egypt a Libye, na mezinárodní 
bezpečnost. Jak ukazují výsledky, naprostá většina občanů – celkem 70 % – na počátku března 
události v arabských zemích nijak nepodceňovala a považovala je za zdroj vážného ohrožení 
mezinárodní bezpečnosti. 

„Obáváte se, že současná situace v některých arabských zemích, jako 
je Egypt nebo Libye, představuje vážné ohrožení mezinárodní 

bezpečnosti?“
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Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let 

 

Obavy mají mírně častěji ženy (74 %), jiné rozdíly podle sociodemografických kritérií, ale ani 
podle politických hledisek (levice-pravice, stranické preference) nebyly zaznamenány.  
 

Občané ČR se sice většinou domnívají, že situace v arabských zemích vážně ohrožuje mezinárodní 
bezpečnost, o bezpečnost vlastní země se však přitom zdaleka tak často neobávají. Jak dokládá 
následující graf, necelých čtyřicet procent má za to, že za současné mezinárodní situace je ohrožena 
bezpečnost ČR. Jakkoli nejde o nijak malé číslo, časové srovnání naznačuje, že v posledních letech 
se pocit ohrožení ČR poněkud snižuje. 
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„Myslíte si, že za současné mezinárodní situace je ohrožena 
bezpečnost České republiky?" 
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Pramen: STEM, Trendy 12/2002, 3/2007, 3/2011 
 
 

I v této otázce projevují obavy o bezpečnost mírně častěji ženy (41 %), rovněž starší věkové 
kategorie si poněkud častěji myslí, že bezpečnost ČR je ohrožena (45-59 let: 43 %, od 60 let: 45 %). 
Pocit ohrožení se poněkud oslabuje s rostoucí úrovní vzdělání (základní – 46 %, vyučení – 41 %, 
SŠ s maturitou – 36 %, VŠ – 31 %). Častěji sdílejí pocit ohrožení bezpečnosti země lidé levicově 
orientovaní (45 %), méně často ti, kteří se zařazují do politického středu (41 %) a nejméně často 
tento pocit mají lidé orientovaní pravicově (30 %). Tato tendence se projevuje i v rozdílech podle 
stranických preferencí – viz následující graf. 

„Myslíte si, že za současné mezinárodní situace je ohrožena bezpečnost 
České republiky?" 
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Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let 
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Analýza dat ukazuje, že oba pocity – obavy z dopadu situace v arabských zemích na mezinárodní 
bezpečnost a pocit ohrožení bezpečnosti ČR – spolu úzce souvisejí. Mezi lidmi, kteří se určitě 
obávají, že dění v arabských zemích ohrožuje mezinárodní bezpečnost, si tři čtvrtiny myslí, že 
bezpečnost ČR je ohrožena. Mezi těmi, kteří tyto obavy sdílejí „spíše“, vidí ČR jako ohroženou 
méně než polovina. A ve skupině občanů, kteří se ohrožení mezinárodní bezpečnosti v důsledku 
situace v arabských zemích neobávají, zažívá pocit ohrožení bezpečnosti země jen asi každý šestý. 

„Myslíte si, že za současné mezinárodní situace je ohrožena bezpečnost 
České republiky?" 

Podle obavy z ohrožení mezinárodní bezpečnosti situací v některých 
arabských zemích
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Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let 

 

Chceme-li vyjádřit celkové rozložení názorů na ohrožení mezinárodní bezpečnosti způsobené 
situací v některých arabských zemích a na ohrožení bezpečnosti ČR v české populaci, můžeme na 
základě kombinace odpovědí na obě otázky konstatovat, že: 

§ 34 % občanů se obává, že situace v některých arabských zemích vážně ohrožuje 
mezinárodní bezpečnost, a zároveň si myslí, že bezpečnost ČR je za současné mezinárodní 
situace ohrožena, 

§ 36 % se rovněž obává ohrožení mezinárodní bezpečnosti v důsledku situace v arabských 
zemích, ale nemyslí si, že bezpečnost ČR je ohrožena, 

§ 25 % se neobává, že situace v arabských zemích představuje ohrožení mezinárodní 
bezpečnosti, a ani si nemyslí, že je ohrožena bezpečnost ČR, 

§ zbývajících 5 % se sice neobává ohrožení mezinárodní bezpečnosti situací v arabských 
zemích, ale myslí si, že bezpečnost ČR je ohrožena. 

 


