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VYDÁNO DNE 18. 5. 2012

VĚTŠINA LIDÍ SI MYSLÍ, ŢE CIZINCŮ U NÁS PRACUJE PŘÍLIŠ MNOHO
A BEROU NAŠIM LIDEM PRÁCI.
Více neţ tři čtvrtiny Čechů se domnívají, ţe v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a
72 % lidí uvedlo, ţe zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Dvě pětiny lidí se
naopak domnívají, ţe v některých profesích jsou cizinci jediným řešením nedostatku
pracovních sil. Názory na zaměstnávání cizinců u nás se od roku 2009 téměř nemění.
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012.
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084
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. Více než tři čtvrtiny (77 %) občanů považuje jejich
počet za příliš vysoký a 72 % osob si myslí, že berou našim lidem práci. Dvě pětiny lidí
naopak uznávají, že v některých profesích by bez práce cizinců byla situace na trhu práce
neřešitelná.
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Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Porovnáme-li výsledky letošního průzkumu s daty z let 2009 - 2011, nedochází v názorech na
zaměstnávání cizinců u nás k významnějším změnám, jen názor, že v některých profesích
představují cizinci jediné řešení nedostatku pracovních sil, trochu v populaci slábne.
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Zkombinujeme-li názory na tři výše uvedené otázky, profilují se v populaci čtyři nejpočetnější
skupiny:
-

43 % 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 (23 %) 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
a čtvrtou (8 % populace) jsou lidé s opačnými názory než skupina třetí - podle nich
cizinců mnoho není, nepřipravují naše lidi o práci, ale nejsou ani jediným řešením
nedostatku pracovních sil v některých profesích

-

Názory na početnost cizinců u nás a jejich roli na trhu práce se liší v závislosti na sociálním
postavení a vzdělání respondentů a do jisté míry i na jejich politické orientaci. Ve všech
skupinách však převažuje hlas, že „je jich tady příliš mnoho“, i názor, že berou našim lidem
práci, nad tím, že jsou na našem pracovním trhu jediným řešením nedostatku sil v některých
profesích.
Lidé s nižším vzděláním vidí v cizincích spíše nežádoucí konkurenci v souboji o pracovní
místa a častěji jsou názoru, že cizinců je u nás příliš mnoho, naopak lidé s vysokoškolským
vzděláním vidí jejich roli vyrovnaněji (i když i mezi nimi je více těch, podle nichž berou
lidem práci, než těch, podle nichž by se náš pracovní trh bez cizinců v některých profesích
neobešel).
Ostře se vymezují proti cizincům zejména nezaměstnaní, pozitivněji vidí jejich působení na
trhu práce podnikatelé a celkově tolerantnější jsou k jejich početnosti také studenti, i když se
ve velké většině nedomnívají, že bychom je nutně potřebovali pro pokrytí mezer na
pracovním trhu.
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V ČR pracuje příliš mnoho cizinců.
Zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci.
Cizinci představují jediné řešení nedostatku sil v některých profesích
Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let, údaje pro studenty a nezaměstnané jsou
vzhledem k nižšímu počtu respondentů pouze orientační

Z různých skupin zaměstnanců se nejvíce cítí ohroženi vysokým počtem cizinců provozní
pracovníci a dělníci. Odborní pracovníci je jako ty, kteří údajně připravují Čechy o práci, vidí
méně často.

Názory na cizince ţijící u nás
Zaměstnanci podle charakteru práce (podíly kladných odpovědí v %)
100
82

81
75

78
72

75

73

71

60

50

43

41

40

40

25

0

dělníci

provozní pracovníci

úředníci

odborní pracovníci

V ČR pracuje příliš mnoho cizinců.
Zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci.
Cizinci představují jediné řešení nedostatku sil v některých profesích
Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

V profilu podle politické orientace je zajímavý velmi malý rozdíl mezi lidmi, kteří se řadí
k levici a k politickému středu. Mnohem větší názorový odstup od nich mají lidé s pravicovou
orientací – i když i u nich převažují spíše hlasy „proti zaměstnávání cizinců“.
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V ČR pracuje příliš mnoho cizinců.
Zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci.
Cizinci představují jediné řešení nedostatku sil v některých profesích
Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

