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VĚTŠINA LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE CIZINCŮ U NÁS PRACUJE PŘÍLIŠ MNOHO 

A BEROU NAŠIM LIDEM PRÁCI.  
 
Tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a 70 % lidí 
uvedlo, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Přesvědčena o obou těchto 
záležitostech je necelá pětina (19 %) populace. Necelá polovina (43 %) občanů naopak 
připouští, že v některých profesích bychom se bez zaměstnávání cizinců neobešli. 
Názory na zaměstnávání cizinců u nás se od roku 2009 nemění. 
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 
2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý 
soubor 1286 respondentů. 
 
Od roku 2009, kdy u nás došlo ke zřetelnému růstu nezaměstnanosti a projevily se příznaky 
hospodářské krize, zjišťuje STEM názory naší veřejnosti na fakt, že v řadě profesí je u nás 
zaměstnáváno poměrně hodně cizinců. Tři čtvrtiny lidí považují jejich počet za příliš vysoký a 
70 % osob si myslí, že berou našim lidem práci. Přesvědčena o obou těchto záležitostech (tzn. 
v obou položkách uvedla „určitě ano“) je sotva pětina (19 %) populace.  Více než dvě pětiny 
lidí (43 %) naopak uznávají, že v některých profesích by bez práce cizinců byla situace na 
trhu práce neřešitelná. 
 

Názory na cizince v ČR a jejich zaměstnávání 
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 Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let 



 

 

Porovnáme-li výsledky letošního průzkumu s daty z let 2009 a 2010, nedochází v názorech na 
zaměstnávání cizinců u nás prakticky ke změnám.  
 

Názory na cizince v ČR a jejich zaměstnávání  
(porovnání podílu kladných odpovědí) 
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 Pramen: STEM, Trendy 2009-2011 

 

Zkombinujeme-li názory na tři výše uvedené otázky, profilují se v populaci tři výrazné 
skupiny: 

- 40 % lidí je výrazně proti zaměstnávání cizinců – je jich podle nich u nás zaměstnáno 
příliš mnoho, berou našim lidem a práci a obešli bychom se bez nich, 

- 9 % lidí má opačné názory – cizinců příliš mnoho není, našim lidem práci neberou 
a jsou řešením situace v odvětvích, kde naši lidí zájem o práci nemají, 

- třetí početnou skupinou (21 %) jsou lidé, kteří obecně tvrdí, že cizinců je mnoho 
a ubírají práci našim lidem, ale zároveň připouštějí, že v některých odvětvích je jejich 
zaměstnávání jediným řešením situace. 

 

 



 

Vnímání práce cizinců v ČR velice úzce souvisí se vzděláním, materiálním zajištěním 
a politickou orientací. Věk a pohlaví nemá významnější vliv. Se snižujícím se vzděláním 
a materiálním zajištěním zesiluje pocit, že v ČR pracuje příliš mnoho cizinců a že 
zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. I přes významné rozdíly však tento postoj 
převažuje ve všech sledovaných skupinách.  

 
„Zaměstnání cizinců připravuje naše lidi o práci.“  Podle vzdělání  (v %) 
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 Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let 
 

V perspektivě politické orientace jsou to především sympatizanti opozičních stran parlamentu, 
kdo je nejčastěji přesvědčený o tom, že v ČR pracuje příliš mnoho cizinců a že tato skutečnost 
připravuje naše lidi o práci. Tento názor však převažuje i mezi příznivci stran koalice, byť o 
něco slaběji.  

 
Názory na cizince žijící u nás  

Podle stranických preferencí  (podíly kladných odpovědí v %) 
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V ČR pracuje příliš mnoho cizinců. Zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci.
  

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let  


