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Společenská reflexe bezpečnostních výzev v České republice 

 
Anotace 
 
V rámci studie je řešena problematika vnímání bezpečnostních výzev společností v České 
republice se zaměřením na výzkum veřejného mínění na národní a nadnárodní úrovni. 
Pozornost je věnována teoretickému výkladu bezpečnostních a sociologických otázek. Je zde 
nastíněna odborná rozprava o pojmu bezpečnost a klasifikaci bezpečnostních výzev. Je 
zkoumána role médií a zahraničního vývoje na pocitu ohrožení u společnosti v České 
republice (media driven security policy). Získané poznatky slouží jako teoretická východiska 
pro praktickou část, která mapuje dosavadní zjištění (výsledky dotazníkových šetření) 
vztahujících se k vnímání bezpečnostních hrozeb a zabývá se otevřeným přístupem k datům. 
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Summary 
 
The Social Reflection of Security Challenges in The Czech Republic 
 
In this study author solves the issue of the perception of security challenges in society of the 
Czech republic focusing research of public opinion in national and international level. Author 
concentrate to the theoretical interpretation of security and sociological issues. The study 
outlines expert debate on the concept of security and classifying security challenges. 
It studied the role of the media and the foreign development of sense of being threatened at 
society of the Czech Republic – media driven security policy. Obtained knowledge serve as 
theoretical basis for practical part of the study, which maps the findings (result of surveys) 
related to the perception of the security threats and dealing with open access to data. 
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Úvod 
 
Vývoj bezpečnostního prostředí – nejenom v České republice a jejím bezprostředním okolí  
– sebou přináší změny v přístupu k zajišťování bezpečnosti jednotlivými státy, ale i změny 
v chápání a definování samotného pojmu „bezpečnost“ odbornou veřejností. Vývojem 
prochází také reflexe „bezpečnosti“ či „bezpečí“ ze strany společnosti jako celku. 
 
Se střídáním bezpečnostních výzev astronomickým tempem se mění i postoj veřejnosti vůči 
objektivně i subjektivně přicházejícím či vynořujícím se bezpečnostním výzvám.  
 
Náhled občana respektive obyvatele státu je laickým vnímáním bezpečnosti a jako takový je 
podle mého názoru do značné míry ovlivňován nejen osobní zkušeností, ale i informacemi 
zprostředkovanými, tedy hlavně médii, respektive významnými mluvčími (politiky a dalšími 
tzv. „opinionleaders“), kteří působí v rámci médií, odbornou veřejností, která informuje 
(korektně a odborně či zkratkovitě a mylně) a v neposlední řadě i výzkumy veřejného mínění. 
Výzkum veřejného mínění má sloužit k vyjádření veřejného názoru společnosti. Bezpochyby 
je to nástroj důležitý, kdy může dát společnost v celkovém měřítku najevo svůj postoj, obavy, 
myšlenky. Otázkou zůstává, zda neplatí přísloví „dobrý sluha, ale zlý pán“.  
 
Cílem studie je analyzovat oblast výzkumu veřejného mínění vztahující se k vnímání 
(ne)bezpečnosti (bezpečnostních výzev) společností v České republice. Uvést, kde a jak 
hledat informace o národních a nadnárodních výzkumech veřejného mínění se zaměřením 
na metodologii těchto výzkumných šetření.  
 
Vnímání bezpečnostních výzev společností je nejen záležitostí oblasti bezpečnostní, ale 
prolíná se do dalších disciplín – sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, kriminologie, 
ekologie, teologie, právo, informatika, do technických a přírodovědných oborů. Reflexe 
bezpečnostních výzev společnostní může být nahlížena z mnoha úhlů. Neexistuje jeden 
model, ani ucelená teorie. To vyplývá apriori z roztříštěného pojetí pojmu bezpečnost či 
bezpečí.  
 
Teoretická část studie je proto zaměřena tak, aby respektovala vstup jiných oborů do 
rozpravy o bezpečnosti, který souvisí s rozšiřováním pojetí bezpečnosti. Tento pohled 
poskytuje jinou dimenzi vnímání bezpečnosti, právě tu sociální a psychologickou, ne jen jako 
objektivní a tvrdou realitu. Teoretickým základem se stal výklad z bezpečnostní oblasti, tak, 
jak je nahlížen odbornou veřejností. V úvodu je analyzován rámec, v němž probíhá rozprava 
o pojetí pojmu bezpečnost (bezpečí) a klasifikaci bezpečnostních hrozeb. V rámci studie je 
dále nastíněna účast sociologie jakožto vědy, která svými poznatky o ovlivňování společnosti 
(veřejnosti) médii zasahuje do oblasti reflexe bezpečnostních výzev. Tato část studie je 
založena na studiu odborné literatury vztahující se k dílčím tématům.  
 
Praktická část je zaměřena na zmapování přístupu k datům, monitoringu výzkumných aktivit 
na poli veřejného mínění a dosavadních zjištění o vnímání bezpečnostních výzev společností 
v České republice. Výstupem je mikromanuál pro další relevantní zájemce o dané téma, 
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přehled výsledků uskutečněných výzkumů a detailní náhled na aktivity Evropské unie na poli 
veřejného mínění.  
 
V rámci studie jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Některé výzkumy veřejného mínění mohou fungovat jako tzv. „samovyplňující 
se proroctví“.  
 
Hypotéza č. 2: Aktivity Evropské unie na poli výzkumu veřejného mínění postrádají jasně 
čitelnou koncepci.  
 
Hypotéza č. 3: Vývoj zahraničního dění má vliv na obavy ve společnosti v České republice.  
 
Hypotéza č. 4: Občané České republiky mají větší obavy z hrozeb s reálným výskytem v České 
republice, s přímým dopadem na životy, zdraví, majetek a životní prostředí. Rozlišují prostor 
světový, evropský a prostor České republiky. 
 
Hypotéza č. 5: Občané České republiky mají obavy z bezpečnostních výzev, které úzce souvisí 
s ekonomickým a sociálním statutem.  
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1 Definování stěžejních pojmů 
 
1.1 Bezpečnost a bezpečí 
 
Pojmem „bezpečnost“ respektive „bezpečí“ se zabývala a zabývá řada autorů a je mu 
zasvěceno mnoho publikací na celém světě. Související problematika je velmi široká a složitá. 
Cílem této kapitoly není přinést novou definici, ani přinést výklad o vývoji konceptu 
bezpečnosti, o školách a jednotlivých směrech, ale nastínit co rozumíme pojmem 
„bezpečnost“ – a to v základní teoretické rovině. Vždy je třeba nahlížet na konkrétní kontext, 
souvislost, stát, instituci i vědní obor, ve kterém se pohybujeme. Tak jako odborná veřejnost 
napříč různými obory chápe bezpečnost a klade důraz na jiné rozměry a principy, reflektuje 
bezpečnost rozličně i celá společnost. Nesourodé vnímání bezpečnostních výzev občany, 
pramení již ze samotné názorové roztříštěnosti vědecké obce na samotný pojem.  
 
V Terminologickém slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu je 
„bezpečnost“ vymezena jako „stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvída-
telným (i nenadálým) vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti 
jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, 
jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému 
a jeho primární a sekundární adaptace.“1. Zeptáte-li se laika, který není obeznámen s oblastí 
krizového řízení a plánování obrany státu na vysvětlení termínu bezpečnost, bude popisovat 
bezpečnost spíše ve smyslu slova „bezpečný“, tedy „jistota“ „jistý“ (jak je uvedeno ve 
Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 2001)2. Slova „bezpečnost“ 
a „bezpečí“ jsou odvozena z výrazu „bez péče – bez starostí, bez potíží“. Příkladem může být: 
„Mám jistotu zaměstnání.“,„Cítím jistotu toho, že nebudu přepadena.“,„Nemám starost, že 
se stanu obětí teroristického útoku.“,„Imigranti neohrožují moje jistoty.“. 
 

                                            
1 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti 
a plánování obrany státu. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality, 2016. s. 5. 
2 ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických 
studií Vojenské akademie Brno, 2012. s. 11. 
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Tabulka 1: Bezpečnost, bezpečí3 
 

BEZPEČNOST BEZPEČÍ 

Objektivní (relativně objektivní) stav, kdy je 
možná maximální eliminace určité hrozby 
nebo palety hrozeb.  

Subjektivní pocit, kdy cítím jistotu, že jsem 
před hrozbami dostatečně chráněn.  

Absence hrozeb vůči hodnotám.  Absence strachu z ohrožení hodnot (stav 
bez strachu, nenaplněných obav, pocit 
neexistujícího nebezpečí, nepřítomnosti 
hrozby).  

Stav, kdy je subjekt schopen a ochoten 
odolávat hrozbám a chránit své hodnoty.  

Stav, kdy se subjekt necítí ohrožen 
hrozbami, považuje se před nimi účinně 
chráněn. Potřeba bezpečí jako podmínka 
pro přežití a další rozvoj. 

 
To, jak člověk bezpečnost subjektivně vnímá, nesouvisí s výsledky matematických 
a odborných studií, ale s jeho vnitřními postoji. Hraje zde roli uvědomování si sebe samého, 
reflexe prostředí, ve kterém se pohybuje (jak toto prostředí vnímá, jak na něj působí) a na 
zkušenostech. Proto nelze bezpečnost uvažovat jen v rámci bezpečnostních studí, 
mezinárodních vztahů, krizového řízení, obrany státu, ale v rámci mnoha jiných vědních 
oborů, jako je sociologie (například za využití konceptu anomie – objektivně nebo 
subjektivně cítěná nespokojenost s plněním určitých očekávání), psychologie (například jak 
se lidé vypořádávají s přicházejícími bezpečnostními výzvami, jaké mají obavy a čeho se bojí), 
ekonomie, v rámci přírodovědných a technických disciplín.4 
 
Bezpečnostní jistoty jsou v podmínkách naší společnosti považovány za základní hodnoty, 
které musí být zachovány nejprve. „Moderní člověk má pak touhu usilovat o hodnoty 
z oblasti duchovně kulturní a civilizačně intelektuální a dále směřovat k nejvyšší 
seberealizaci.“5 
 
Odborníci napříč různými obory se shodují v obecné rovině na negativním vymezení 
bezpečnosti, ve smyslu neexistujícího nebezpečí, neexistujících hrozeb či rizik a z nich 

                                            
3 Zdroj: vlastní  
4 Potvrzuje: „Ortwin Buchenbender, Hartmut Bühl a Harald Kujat v publikaci Wörterbuch zur Sicherheitspolitik 
z roku 1992 definují bezpečnost jako: Stav, ve kterém se individua, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými 
hrozbami, popř. se před nimi považují za účinně chráněné a svoji budoucnost mohou vytvářet podle vlastních 
představ. Stupeň bezpečnosti, popř. ohrožení závisí dalekosáhle na subjektivních pocitech, historických 
zkušenostech, pojetí sama sebe a poměru k okolnímu prostředí“. 
ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických studií 
Vojenské akademie Brno. 2012. s. 12. 
5 KNÝ, Milan. Bezpečný prostor jako proces stochastický a deterministický. In: Identifikace a reflexe rizik 
společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb: výstupy vědeckovýzkumné činnosti 
realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2010. Praha: 
Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Policejní akademií České republiky, 2010. 1. sv. (s. 21.). 
Bezpečnostní teorie a praxe, zvláštní č. 2010/1-2. ISBN 978-80-7251-340-6. 
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plynoucího strachu.6 Nutno však upozornit, že nelze nikdy spolehlivě hovořit o naprosté 
neexistenci či nepřítomnosti, spíše je třeba pracovat s úvahou, že dosáhneme pouze určité 
míry eliminace hrozeb nebo určité míry ochrany před hrozbami.7 Pozitivní vymezení8 již není 
tak jednoznačné. Nelze přesně určit, kdy můžeme označit subjekt za bezpečný. Kde je míra, 
hranice a co přesně je proto potřeba udělat. Vhodné je do výkladu zahrnout objektivní 
a subjektivní aspekt vnímání bezpečnosti. Objektivní chápání bezpečnosti jako absenci 
hrozeb vůči hodnotám a subjektivní vnímání jako absenci strachu z ohrožení sebe sama 
a svých hodnot.9 
 
Podle „Stručného oxfordského slovníku je bezpečnost:  
 

 situace, kdy je aktér chráněn nebo kdy aktér není vystaven nebezpečí;  

 stav bez nejistoty;  

 pocit jistoty, stav bez nenaplněných potřeb, strachu a obav.“10 
 
„Bezpečnost“ nelze chápat jen jako všezahrnující, neutrální pojem, musíme rozlišovat, zda 
hovoříme o stavu nebo o funkční sféře: 
 

 „Bezpečnost jako obecný atribut, stav – může nabývat hodnot od nuly až po úplnost. 
Bezpečnost jako atribut s určitou mírou či hodnotou může být připsána skoro čemukoliv 
– bezpečný zdroj informací, bezpečné dodávky surovin; jde o synonymum pro jistotu, 
zajištění, bezproblémovost;  

 Bezpečnost jako funkční sféru, oblast činnosti nebo dokonce přímo jako politiku. Toto užší 
pojetí je dynamické, zahrnuje procesy a struktury zajišťování bezpečnosti a vztahuje se 
k vědomé a řízené činnosti konkrétních subjektů a institucí – lidí, skupin, organizací, 
států.“11 

 
Ve společnosti panuje představa o bezpečnosti jako ideálním stavu. Z výše uvedeného textu 
vyplývá, že je to vždy jen snaha o přiblížení takovému stavu pomocí procesů. Hrozby a rizika 
jsou všudypřítomné a jsou součástí každého jednání, proto nelze považovat bezpečnost za 

                                            
6 BALABÁN, Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 10. ISBN 978-80-246-1863-0. 
EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– AVIS, 2006. s. 7. ISBN 80-7278-326-2. 
7 ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických 
studií Vojenské akademie Brno, 2012. s. 11. 
8 Pozitivní vymezení bezpečnosti: „Nejbezpečnější je ten subjekt, který má zajištěno své přežití a možnost 
dalšího rozvoje“. 
EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– AVIS, 2006. s. 7. ISBN 80-7278-326-2. 
9 BALABÁN, Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 10. ISBN 978-80-246-1863-0. 
10 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. In Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, 2004. s. 68. Ročník 39. ISSN–0323–1844 
11 BALABÁN, Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 10. ISBN 978-80-246-1863-0. 
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atribut, který zahrnuje veškeré problémy, s kterými se lidstvo potýká, začleňuje veškeré 
překážky nebo to, co považujeme za nežádoucí. Pozitivní vymezení přináší mnoho užitečných 
otázek: „Kde je hranice, která vymezuje bezpečnostní problémy od problémů ostatních? Kde 
je práh, jehož překročením se hrozba stává hrozbou bezpečnostní? Za jakých podmínek 
nějaká skutečnost nabývá bezpečnostní rozměr? Co je k tomu předpokladem? Jak se 
z politických, ekonomických, ekologických, sociálních, zdravotních, rodinných či pracovních 
problém stává otázka bezpečnostní pro dotyčný subjekt?“12 
 
Zeman doporučuje následující shrnutí pojmu bezpečnost, které vystihuje výše zmíněné 
aspekty. „Bezpečnost“ definuje jako „Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány 
hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb 
efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat.“13 
 
Vrátíme-li se do dob studené války, byla bezpečnost pojímána ve vojenském významu, 
pozornost byla směřována na bezpečnost státu. Po skončení hrozby tohoto konfliktu 
přicházeli hrozby jiné, měnilo se bezpečnostní prostředí a zákonitě se muselo měnit 
i nahlížení na bezpečnost. V dnešní době expertní diskurs směřuje ke konceptu rozšiřování 
bezpečnosti, který se začal formovat po studené válce. Klade se důraz na bezpečnost 
jednotlivce. Je k dispozici mnoho rozdělení a zaměření. Při rozšiřování bezpečnosti14 
se bezpečnost modeluje do následujících dimenzí: 
 
A. Bezpečnost podle funkčně vymezených oblastí:15 

 

 „Politická, vojenská bezpečnost“ (hrozby směřující proti soudržnosti a fungování, 
normám, pravidlům a institucím; teroristické, extremistické násilí etnicky a sociálně 
mobilizovaných skupin); 

 „Ekonomická bezpečnost“ (přístup ke zdrojům a surovinám – ropa, voda, měnová 
a finanční stabilita, konkurenceschopnost a výkonnost, sociální soudržnost, stabilita 
finančních trhů, absence hospodářské krize globálního rozsahu); 

                                            
12 STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro Českou republiku. In BALABÁN, Miloš, 
(ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky: otázky, výzvy, problémy: sborník statí ke konferenci "Česká 
bezpečnostní politika a její perspektivy": Praha, listopad 2005. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 42. ISBN 80-7278-306-8. 
13 ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických 
studií Vojenské akademie Brno, 2012. s. 12. 
14 V rozšiřování pojmu bezpečnosti se v oboru bezpečnostních studií nejsilněji prosadila tzv. kodaňská škola. 
Představitelé: Barry Buzan, Ole Waever a Jaap de Wilde. Jejich koncept byl dalšími autory využíván. BALABÁN, 
Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 13. ISBN 978-80-246-1863-0. 
15 STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro Českou republiku. In BALABÁN, Miloš, 
(ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky: otázky, výzvy, problémy: sborník statí ke konferenci "Česká 
bezpečnostní politika a její perspektivy": Praha, listopad 2005. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 35. ISBN 80-7278-306-8. 
BALABÁN, Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1863-0. 
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 „Environmentální“ (ohrožení nedostatkem zdrojů, sucha, ohrožení živočišných 
a rostlinných druhů, biotopů, ekosystémů, jevy ohrožující životní prostředí – ekologické 
katastrofy, průmyslové havárie, povodně, živelní pohromy); 

 „Společenská“ (nekontrolovatelný růst populace, nedostatek zdrojů, masová migrace 
(imigrace), nacionalismus a jím vyvolané konflikty, ekonomické a kulturní důsledky 
globalizace); 

 „Energetická“ (zdroje, suroviny), „technologická“, „infrastrukturální“ (kritická infra-
struktura), „kybernetická“, „kulturní“. 

 
B. Bezpečnost podle původu hrozby:16 
 

 „Bezpečnost vnitřní“; 

 „Bezpečnost vnější“. 
 
C. Bezpečnost dle referenčního objektu:17 

 

 „Kolektivní bezpečnost“ (bezpečnost společenství států – „Collective Security“);  

 „Národní bezpečnost“ (bezpečnost státu – „National Security“);  

 „Společenská bezpečnost“ (bezpečnost společnosti ve smyslu její identity – „Societal 
Security“);  

 „Lidská bezpečnost“ (bezpečnost jednotlivců – „Human Security“). 
 
1.1.1 Lidská bezpečnost 
 
Jednotlivec spíše než „bezpečnost“ bude vnímat a používat pojem „bezpečí“ a bude 
zaměňovat „potřebu bezpečí“ (podmínka pro existenci přežití) s „pocitem bezpečí“ 
(subjektivně vnímána míra naplnění potřeby).18 „Lidská bezpečnost“ úzce souvisí s pozitivním 
vnímáním bezpečnosti. Překrývá se tu sféra bezpečnosti, kvality života a zajištění základních 
lidských potřeb. Koncept lidské bezpečnosti je analogií k psychologickému modelu potřeb. 
Lidskou bezpečnost lze rozdělit na následující sféry:19 
 

 „Ekonomická bezpečnost (ochrana před chudobou); 

 Bezpečnost výživy (dostatek potravin); 

 Bezpečnost zdraví (přístup k lékařské péči a ochrana před nemocemi); 

 Bezpečnost životního prostředí (znečištění, vyčerpání zdrojů); 

                                            
16 ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických 
studií Vojenské akademie Brno, 2012. s. 12. 
17 STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro Českou republiku. In BALABÁN, Miloš 
(ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky: otázky, výzvy, problémy: sborník statí ke konferenci "Česká 
bezpečnostní politika a její perspektivy": Praha, listopad 2005. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 35. ISBN 80-7278-306-8. 
18 BALABÁN, Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 24. ISBN 978-80-246-1863-0. 
19 BALABÁN, Miloš a kol. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 24. ISBN 978-80-246-1863-0. 
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 Osobní bezpečnost (násilí, válka, mučení, kriminalita, domácí násilí, drogy, sebevražda, 
dopravní nehody); 

 Bezpečnost společenství (kulturní, etnická); 

 Politická bezpečnost (občanská a politická práva, ochrana před útlakem).“ 
 
Koncept lidské bezpečnosti zahrnuje bezpečnost jedince (fyzické, ekonomické a sociální 
bezpečí) a bezpečnost státu. Žádný objekt není upřednostňován. Je kladen důraz na 
dodržování lidských práv, zlepšování politického, sociálního, ekonomického i environ-
mentálního prostředí.20„Human Security vytyčuje hodnoty a práva, jež by měla být 
garantována každému člověku.“21 Lidská bezpečnost je součástí národní bezpečnosti, 
zaměřuje se na zajištění blahobytu a dobrého života jedince/neobčana, občanů 
a společnosti.22 
 
1.2 Klasifikace bezpečnostních hrozeb 
 
„Bezpečnost“ nelze vnímat jen jako izolovanou vlastnost, atribut, politiku, aniž bychom 
nezohledňovali přítomnost souvisejících pojmů23 – „bezpečnostní hrozby“24 a „rizika“.25  
 
Přístupů a možností klasifikace nabízí bezpečnostní teorie celou řadu, ať již mluvíme 
o kategorizaci hrozeb aktuálních či potencionálních. Nutno brát na zřetel, že jakákoliv 
kategorizace, třídění, systematizace hrozeb není vyčerpávající, protože hrozba nikdy nemá 
                                            
20 WAISOVÁ, Šárka. Lidská bezpečnost – pojetí a strategie: komparace přístupů členských států Evropské unie 
angažujících se v Human Security Network. In Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Vol 41 
(2006), No 1. s. 60.  
21STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro Českou republiku. In BALABÁN, Miloš 
(ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky: otázky, výzvy, problémy: sborník statí ke konferenci "Česká 
bezpečnostní politika a její perspektivy": Praha, listopad 2005. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 4. ISBN 80-7278-306-8 
22 WAISOVÁ, Šárka. Lidská bezpečnost – pojetí a strategie: komparace přístupů členských států Evropské unie 
angažujících se v Human Security Network. In Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Vol 41 
(2006), No 1. s. 61. 
23 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 8. ISBN 978-80-7251-455-7 
24 „Pojmem hrozba se v Bezpečnostní strategii rozumí jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost 
poškodit zájmy České republiky. Hrozba může být přírodním, tedy na lidské činnosti přímo nezávislým jevem, 
nebo může být způsobena aktérem nadaným vůlí a úmyslem – jedincem, skupinou, organizací, státem.“ 
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: 2003. s. 9. 
 „Hrozbou může být projev, gesto, opatření nebo čin, který odráží schopnost nebo i záměr způsobit někomu 
škody.“ DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 22. ISBN 978-80-7251-455-7 
25„Pojmem riziko se v Bezpečnostní strategii rozumí možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, 
kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 
hrozby.“ Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: 2003. s. 9. 
„Riziko je sociální jev, který je odvozen od hrozeb, má subjektivní charakter. Riziko se pokaždé odvíjí od 
rozhodnutí, které reaguje na hrozbu. Je reakcí na hrozbu neboli stav naší připravenosti (zranitelnosti) a je spjato 
s lidskou činností, tj. rozhodnutím podstoupit určitou míru rizika nebo ho naopak snížit.“ DANICS, Štefan 
a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 
2016. s. 22. ISBN 978-80-7251-455-7. 
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jen jednu podstatu a jednu charakteristiku, navíc uvědomíme-li si, že bezpečnostní prostředí 
je dynamické. Bezpečnostní hrozby se dnes prolínají, přestupuje jedna v druhou, 
nerespektují hranice států. I přesto lze dělit hrozby podle několika hledisek. Lze se zaměřit na 
původce hrozby. Další přístup nabízí reflexi reálného času, míry přítomnosti hrozeb a délky 
trvání. Lze využít hledisko teritoriální či dělení, které se využívá v bezpečnostní praxi, tedy 
hovořit o možných mimořádných událostech a krizových situacích. Neméně zajímavé dělení 
zohledňuje přístup, který souvisí s rozšiřováním bezpečnostní agendy a definováním 
bezpečnosti z hlediska dimenzí. Zde dělíme bezpečnostní hrozby na ty, které spadají do 
bezpečnosti vojenské, politické, ekonomické, environmentální a společenské.  
 
1.2.1 Výzkumný projekt „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě 

a České republice – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České 
republiky“ 

 
Na následujících řádcích bude uvedena klasifikace vzešlá z výzkumného projektu „Trendy, 
rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a České republice – dopady na 
bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České republiky“. Dělení konkrétně nabízí 
článek Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky, který se 
zabývá procesem identifikace hrozeb pro potřeby tvorby strategických dokumentů, se 
zaměřením na Bezpečnostní strategii České republiky.26 
 
Dělení dle původce hrozby: 

 

 „Způsobené přírodou (živelní pohromy, přírodní katastrofy);  

 Způsobené člověkem (technologické a průmyslové havárie, selhání systémů či prvků 
kritické infrastruktury);  

 Úmyslně způsobené člověkem (válečná agrese, trestná činnost, politické násilí).“ 
 
Dělení z hlediska reálného času a míry přítomnosti hrozby: 
 

 „Aktuálně existující, působící (jevy, které jsou výraznou součástí aktuálního společenského 
diskursu, jsou politickou reprezentací i širší veřejností chápány jako akutní, jsou intenzivně 
medializovány); 

 Vynořující se (jevy různou měrou ovlivnitelné, signály vzniku jsou aktuálně alespoň 
částečně rozpoznatelné anebo se na základě odborných analýz a prognóz očekává jejich 
vznik během nastávajícího období).“ 

                                            
26 BALABÁN, Miloš, Oldřich KRULÍK, Vladimír KRULÍK, Jan LUDVÍK, Luděk MORAVEC, Antonín RAŠEK a Libor 
STEJSKAL. Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky. Obrana s strategie. 
Defence & Strategy. 2012, roč. 12, č. 1, s. 5 až 14. ISSN 1802-7199. DOI : 10.3849/1802-7199.12.2012.01.005-
014. 
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Dělení dle faktoru trvání: 
 

 „Jednorázové, akutní (mimořádné události, krizové situace); 

 Cyklické (spojené s ekonomickými cykly, cykly pandemií); 

 Trvalé, chronické (jevy, které existují a působí neustále – např. korupce, kriminalita 
– nebo se vyvíjejí v relativně dlouhodobých etapách – změna klimatu).“ 

 
Klasifikace založena na teritoriálním základě (zeměpisná vzdálenost od referenčního 
objektu):  
 

 „Bezpečnostní hrozba v určitém regionu – bez naprosté geografické separace: teorie 
soustředných kruhů – probíhající hrozba v jednom definovaném regionu – kruhu – přímo 
či nepřímo ovlivňuje kruh další (migrační vlna); 

 Bezpečnostní hrozba v určitém regionu – naprostá geografická separace: teroristické 
útoky, kybernetické útoky.“ 

 
Klasifikace dle vztahu k referenčním objektům a jejich místu:  

 

 „Stát; 

 Kraje, obce; 

 Firmy, jiné tržní subjekty; 

 Organizace nevládního neziskového sektoru; 

 Občané.“ 
 
Klasifikace dle vztahu k referenčním objektům a jejich místu pracuje s myšlenkou, kdy každý 
referenční objekt vnímá konkrétní bezpečnostní hrozbu jinak a na každý objekt má hrozba 
jiný dopad. Pro každý objekt nelze vymezit jednu sadu hrozeb, lze ale rozlišit možnost 
působení a rozsah působení. Povodně jsou například hrozbou pro občany, kraje, obce, firmy 
a to na konkrétním území. Pro stát ve smyslu národní bezpečnosti nehrají tak důležitou roli, 
stejně jako běžná trestná činnost. U hrozby plošného použití zbraní hromadného ničení či 
kompletního narušení prvků a systémů kritické infrastruktury můžeme uvažovat o tom, že 
hrozba se dotkne všech referenčních objektů.27 
 
1.2.2 Publikace Aspekty bezpečnosti 
 
Jiný pohled na dělení nabízí publikace Aspekty bezpečnosti. Autoři nabízejí rozdělení 
z hlediska geopolitického, časové a na základě úmyslu původce hrozby.28 

                                            
27 BALABÁN, Miloš, Oldřich KRULÍK, Vladimír KRULÍK, Jan LUDVÍK, Luděk MORAVEC, Antonín RAŠEK a Libor 
STEJSKAL. Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky. Obrana a strategie. 
Defence & Strategy. 2012, roč. 12, č. 1, s. 13. ISSN 1802-7199. DOI : 10.3849/1802-7199.12.2012.01.005-014. 
28 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 22. ISBN 978-80-7251-455-7. 
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Rozdělení z geopolitického hlediska: 
 

 „Přímé hrozby“ – je jim vystaven konkrétní stát; 

 „Nepřímé“ – hrozby se dotýkají spojenců, regionu, světové stability. 
 
Rozdělení z časového hlediska: 

 

 „Naléhavé“ – vyžadují neodkladnou reakci; 

 „Latentní“ – nevyžadují neodkladnou reakci, pokud se podcení, přerostou v hrozby 
naléhavé – hrozby environmentálního charakteru; po skočení studené války byl 
terorismus a šíření zbraní hromadného ničení považovány za hrozby latentní. 

 
Rozdělená dle původce hrozby: 

 

 „Záměrné“ – agrese, teroristické útoky, ekonomické sankce, narušení dopravy 
strategických surovin a zdrojů energie, národnostní útlak; 

 „Nezáměrné“ – povodně, období sucha, epidemie, pandemie.  
 
1.2.3 Výzkumný úkol „Analýza hrozeb pro Českou republiku“ 
 
S eskalací nových trendů v bezpečnostní oblasti se zavádí nový přístup k nahlížení na 
bezpečnostní hrozby a s tím i další „nová“ terminologie. Koncepce ochrany obyvatelstva do 
roku 2020 s výhledem do roku 203029 hovoří o potřebě najít nové cesty, nástroje a postupy 
k efektivnímu zvládání nových bezpečnostních výzev. Přichází s klíčovým úkolem – zpracovat 
analýzu hrozeb pro Českou republiku. Tuto analýzu dále začlenit do strategických 
a metodických materiálů, týkajících se oblasti bezpečnosti. Konkrétně se jedná například 
o aktualizaci typových plánů. Usnesením vlády České republiky ze dne 27. dubna 2016 č. 369 
k Analýze hrozeb pro Českou republiku, byla vypracovaná analýza schválena a byl uložen úkol 
ministrovi vnitra do 31. prosince 2016 aktualizovat Metodický pokyn ke zpracování typových 
plánů a vyjmenovaným subjektům zpracovat do 31. prosince 2017 nové typové plány pro 
oblast jejich působnosti.  
 

Na analytickém zpracování se podílela pracovní skupina složena ze zástupců Hasičského 
záchranného sboru České republiky s asistencí dotčených ministerstev a jiných ústředních 
správních úřadů. Odpovědnost za zpracování byla uložena Ministerstvu vnitra.  

                                            
29 Přijata Usnesením Vlády České republiky č. 805 ze dne 23. října 2013. 
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Cílem bylo vypracovat přehled hrozeb pro Českou republiku postupem respektující principy 
managementu rizik. V rámci výzkumného úkolu byla zavedena následující terminologie:30 

 

 „Nebezpečí je jakýkoliv jev, který má schopnost poškodit chráněné zájmy. Je to vlastnost 
látky nebo fyzická (fyzikální) situace (stav, okolnost), která má potenciál způsobit ztráty 
na životě a zdraví člověka, životním prostředí nebo na majetku.  

 Hrozba je synonymním vyjádřením pojmu nebezpečí. Užití pojmu je pak zejména ve 
vztahu k závažným nebezpečím schopným poškodit zájmy České republiky.  

 Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 
během určité doby nebo za určitých okolností a který se považuje z bezpečnostního 
hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy spojeno s konkrétním typem nebezpečí.“ 

 
Všimněme si, že do rozpravy o „bezpečnostních hrozbách“ vstupuje pojem „nebezpečí“. 
Pojem „hrozba“ je pak definován jako synonymum a měl by být používán zejména ve vztahu 
k závažným „nebezpečím“. Je to tedy opravdu synonymum nebo se má spíše používat až ve 
vztahu k závažným nebezpečím? Která jsou „ta závažná“ nebezpečí? Je-li cílem efektivní 
zvládání nových bezpečnostních výzev, neměl by tento cíl jít ruku v ruce s efektivním 
zvládáním terminologie?  
 
Pro identifikované hrozby byla stanovena „úroveň rizika“, tedy míra pravděpodobnosti, 
s jakou dojde k realizaci konkrétní hrozby a uplatnění jejího destruktivního potenciálu.31 Dle 
stanovených limitních hodnot jsou rozlišeny tři kategorie rizik:  

 

 Rizika přijatelná (úroveň 0 – 10); 

 Rizika podmínečně přijatelná (úroveň 11 – 29); 

 Rizika nepřijatelná (úroveň 30 a výše).32 
 
Nepřijatelné riziko bylo přiřazeno 22 typům nebezpečí. U těchto typů lze předpovídat 
vyhlášení krizového stavu. V systému krizového plánování se pro ně očekává vypracování 
nových typových plánů.  

                                            
30 Analýza hrozeb pro Českou republiku – závěrečná zpráva, Praha, 2015. s. 4. 
31 Analýza hrozeb pro Českou republiku – závěrečná zpráva, Praha, 2015. s. 4.  
32 Analýza hrozeb pro Českou republiku – závěrečná zpráva, Praha, 2015. s. 5.-8. 
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Úroveň rizika vychází z následující rovnice:  
𝐑 = 𝐅 × 𝐍 

(R – úroveň rizika, F – frekvence je koeficientem četnosti možné aktivace konkrétního typu 
nebezpečí; N – následky jsou souhrnným vyjádřením nepříznivých dopadů události či jevu 
schopného poškodit hodnoty). 
 
Dle stanovených postupů bylo identifikováno 72 nebezpečí a s respektováním jejich 
rozdělení do specifických skupin byl vytvořen Registr nebezpečí, jenž je Přílohou č. 2 
Závěrečné zprávy „Analýza hrozeb pro Českou republiku“. 
 
Obrázek 1: Registr nebezpečí.33 
 

 

                                            
33 Zdroj: Příloha č. 2 Závěrečné zprávy „Analýza hrozeb pro Českou republiku“. 
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Tabulka 2: Registr nebezpečí.34 
 

NATUROGENNÍ – ABIOTICKÉ NATUROGENNÍ – KOSMICKÉ 

Nebezpečí R Nebezpečí R 

přirozená povodeň 49,07 impakt mimozemského tělesa 0,00 

extrémní dlouhodobé sucho 41,07 sluneční erupce 0,00 

výskyt extrémně vysoké teploty  38,73 extrémní kosmické záření 0,00 

přívalová povodeň 35,73 meteorické deště 0,00 

extrémní vítr 35,73 pád umělého kosmického zařízení 0,00 

vydatné srážky 35,00 solární bouře 0,00 

atmosférické výboje 29,87 ANTROPOGENNÍ – SOCIOGENNÍ 

dlouhodobá inverzní situace 26,40 Nebezpečí R 

požár v přírodě 24,73 vojenské napadení České republiky 49,33 

výskyt extrémně nízké teploty 22,93 narušenní zákonnosti velkého rozsahu 33,60 

námraza 22,40 migrační vlna velkého rozsahu 31,27 

náledí a ledovka 20,80 zhroucení sociálního systému 15,00 

sněhová kalamita 18,67 
narušení dodávek léčiv a zdravotnického 
materiálu  11,00 

tornádo 14,47 ANTROPOGENNÍ – EKONOMICKÉ 

svahová nestabilita 14,00 Nebezpečí R 

zemětřesení 10,40 
Narušení finančního a devizového hospodářství 
státu velkého rozsahu   

krupobití 0,00   

sněhová lavina 0,00   

tsunami  0,00   

sopečná erupce 0,00   

půdní eroze a jiné agrogenní události 0,00   

geomagnetické anomálie 0,00   

propad zemských dutin 0,00   

mlhy 0,00   

NATUROGENNÍ – BIOTICKÉ   

Nebezpečí R   

epidemie – hromadné nákazy osob 35,43   

epifytie – hromadné nákazy polních kultur 33,13   

epizootie – hromadné nákazy zvířat 30,40   

 

                                            
34 Zdroj: Příloha č. 2 Závěrečné zprávy „Analýza hrozeb pro Českou republiku“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Petra Kommová, Společenská reflexe bezpečnostních výzev v České republice (2017_B_01) 

 

 
16 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tabulka 3: Registr nebezpečí.35 
 

ANTROPOGENNÍ – TECHNOGENNÍ 

Nebezpečí R 

narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu 45,73 

únik radioaktivní látky ze stacionárních zařízení 35,00 

narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 34,07 

únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení 32,40 

narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací  32,00 

narušení dodávek potravin velkého rozsahu  31,33 

narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 30,80 

zvláštní povodeň  30,67 

narušení dodávek plynu velkého rozsahu  30,33 

závažná nehoda v letecké dopravě  20,80 

závažná nehoda v drážní dopravě  20,53 

havárie v metru  20,40 

požár v tunelu 20,07 

výbuch v zástavbě a v průmyslu 19,20 

požár v zástavbě a průmyslu 19,13 

nález nevybuchlé munice  18,67 

narušení dodávek tepla velkého rozsahu  17,73 

závažná nehoda v silniční dopravě  15,87 

výbuch ve skladu výbušnin, trhavin, munice, střeliva 15,40 

narušení funkčnosti poštovních služeb  13,67 

propad starých důlních děl 13,53 

erupce plynu a vody při poškození sondy na zásobníku plynu a při vrtání na plyn a ropu  13,07 

únik nebezpečné chemické látky při přepravě  11,20 

únik biologických agens a toxinu při přepravě  7,00 

únik biologických agens a toxinu ze stacionárního zařízení 6,00 

únik radioaktivní látky při přepravě  0,00 

závažná nehoda ve vnitrozemské vodní dopravě  0,00 

havárie v podzemních stavbách  0,00 

nekontrolovaný výstup důlních plynů na zemský povrch  0,00 

důlní neštěstí  0,00 

důlní otřes s vlivem na stabilitu povrchových staveb  0,00 

průval odkališť a zamoření vodotečí škodlivými látkami – vliv na ostatní státy  0,00 

narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury - 

 
1.3 Sekuritizace 
 
„Sekuritizace“ je pojmem propojující oblast sociologie a bezpečnostní agendy, kdy na základě 
„sociálního konstruování hrozeb a rizik, se určité téma stává tématem bezpečnostním, nikoli 
na základě skutečně existujícího nebezpečí, ale protože je jako hrozba prezentováno a tato 

                                            
35 Zdroj: Příloha č. 2 Závěrečné zprávy „Analýza hrozeb pro Českou republiku“. 
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prezentace je přijata.“36 Pojem zavádí Kodaňská škola v souvislosti s vývojem bezpečnostní 
politiky a vyhodnocování hrozeb.37 
 
„Sekuritizaci“ chápeme jako intersubjektivní proces38, ve kterém se určité téma převádí do 
bezpečnostní agendy. V první fázi je téma, které nemusí být reálnou hrozbou nebo není 
hrozbou naléhavou, intenzivně prezentováno aktéry sekuritizace a je mu připisována priorita 
důležitosti před ostatními tématy. Prezentace probíhá tak dlouho, až veřejnost toto téma 
přijme jako bezpečnostní problém. Téma je většinou prezentováno jako existenční akutní 
hrozba.39 
 
Aktérů sekuritizace je celá řada. Mohou jimi být média, politici, vlády, lobbistické skupiny, 
nátlakové skupiny, zpravodajské služby, expertní organizace, představitelé bezpečnostní 
komunity nebo mezinárodní organizace. Proces působí na emociální stránku veřejnosti, 
diskutují se možné dopady na ekonomický, sociální statut obyvatelstva, dopad na 
bezpečnost státu a tyto dopady se podkládají výsledky vědeckého počínání.40 Média jsou 
považována za klíčového aktéra, ale spíše než za iniciátora sekuritizačního procesu je 
považujeme za prostředníka, za nositele sekuritizačního prostředí, kdy svou činností problém 
medializují v případě, kdy je pro ně zajímavý. Bezpečnostní experti zastupují v sekuritizačním 
procesu spíše sekundární roli, kdy roztočený sekuritizační proces politickými činiteli hodnotí. 
 
Proces sekuritizace se bezesporu podílí na percepci bezpečnostních hrozeb společností. 
Předmětem může být téma depolitizované (není předmětem veřejné politiky), politizované 
(je předmětem veřejné politiky, vládních rozhodnutí a alokace zdrojů), sekuritizované (téma 
je nahlíženo jako mimořádná hrozba vyžadující mimořádná opatření, nestandardní nástroje  
a toleranci ze strany veřejnosti k těmto mimořádným opatřením).41 Otázkou zůstává, zda 
sekuritizační proces může vyprodukovat skutečně reálnou hrozbu, pokud o výsledku má 
rozhodovat ne vždy kompetentní a informované publikum (teorie o ovlivňování společnosti 
médii). Sekuritizační proces ovlivňuje různá míra percepce bezpečnosti napříč veřejností. 
Sekuritizace imigrantů bude záviset na přístupu společnosti ke své identitě, zda je tento 
přístup uzavřený nebo otevřený („Občané Finska se začínají o imigraci zajímat tehdy, pokud 
přesáhne 0,3 % obyvatel, zatímco u Švýcarů je tento práh na úrovni 14,7 %.“).42 

                                            
36 FRANK, Libor. Sekuritizace bezpečnostních hrozeb v České republice. In: Karlovarská právní revue: čtvrtletník 
Vysoké školy Karlovy Vary. 2010 roč. 6, č. 1-4. S. 6. ISSN 1801-2193. 
37 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 17. ISBN 978-80-7251-455-7. 
38 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 19. ISBN 978-80-7251-455-7. 
39 FRANK, Libor. Sekuritizace bezpečnostních hrozeb v České republice. In: Karlovarská právní revue: čtvrtletník 
Vysoké školy Karlovy Vary. 2010 roč. 6, č. 1-4. S. 6. ISSN 1801-2193. 
40 FRANK, Libor. Sekuritizace bezpečnostních hrozeb v České republice. In: Karlovarská právní revue: čtvrtletník 
Vysoké školy Karlovy Vary. 2010 roč. 6, č. 1-4. S. 7. ISSN 1801-2193. 
41 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 18. ISBN 978-80-7251-455-7. 
42 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 19. ISBN 978-80-7251-455-7. 
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Obrázek 2: Sekuritizační proces.43 
 

 

                                            
43 Zdroj: vlastní zpracování. 
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2. Výzkum veřejného mínění  
 
2.1 Veřejné mínění – vývoj konceptu 
 
Počátky uvědomování si důležitosti veřejného mínění sahají již do politicko – filozofického 
myšlení v 17. a 18. století (David Hume, John Locke, Jean-Jacques Rousseau). Zde vznikl 
základ, na který následně navázala věda sociologická. Veřejné mínění stálo mimo vládu země 
a vyjadřovalo kolektivní stanovisko společnosti mající vliv na politické rozhodování (ve 
smyslu role občanů, jejich podíl na vládnutí). 44 
 
Teorie realistického pojetí chápe veřejné mínění jako existující entitu, která není 
převoditelná na mínění jednotlivců. Mluví o něm jako o „jevu, který nějakým způsobem 
vzniká, formuje se, šíří a působí na jednání lidí.“45 Nepohlíží na něj jako na shluk 
individuálních názorů, ale jako na „produkt procesů probíhajících na všech společenských 
úrovních a vytvářejících struktury veřejnosti k jednotlivým tématům, doslova jako mínění 
veřejnost.“46 
 
Opačným směrem nahlíží teorie nominalistického pojetí, jejímž základem je individuální 
psychika. Veřejné mínění chápe jako soubor individuálních mínění, které považuje za 
hromadný statistický jev.47 Teorie vznikala ve 30. letech 20. století ve Spojených státech 
amerických.48 Veřejnost je uchopována jako agregát lidských jedinců (publikum), které je 
nositelem určitého mínění. Toto publikum spojuje diskusní téma a společný zájem. Veřejné 
mínění je tedy „míněním veřejnosti“.49 K těmto teoriím se dále přidávalo na přelomu 
19. a 20. století zkoumání role médií ve veřejném mínění (Gabriel Tarde, Walter Lippmann). 
 
Sociolog A. I. Bláha srovnává „mínění“ se starořeckým výrazem „doxa“, jenž je označením 
pro „povrchní názor“. Tvrdí, že se nejedná o rozumové poznání, vědecký názor, ale 
o smýšlení, které nabývá atributů jako je subjektivita, přibližnost, odhad, dojmovost. Mínění 
přirovnává k hodnotícímu soudu.50 Nutno ještě zmínit přístup monistický a pluralistický. 
Zástupci z řad monistů chápou veřejné mínění jako „projev obecné (společné) vůle, jako 

                                            
44 KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. s. 14. 
Společnost; sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7. 
45 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 17. ISBN 80-7330-081-8. 
46 KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. s. 15. 
Společnost; sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7. 
47ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 18. ISBN 80-7330-081-8. 
48KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. s. 13. 
Společnost; sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7. 
49ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 13. ISBN 80-7330-081-8. 
50ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 14. ISBN 80-7330-081-8. 
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mínění, které ve společnosti dominuje či převažuje“.51 Naopak od pluralistů nahlížejí na 
veřejné mínění jako na názorovou shodu. Pluralisté na něj nahlížejí jako na produkt 
kontroverze, pluralitu názorů. 
 
Odborníci z řad modernistické teorie tvrdí, že „veřejné mínění je podmíněno takovým 
stavem společnosti, kdy si jedinci jako svobodní občané mohou vytvářet mínění o veřejných 
záležitostech a mají právo toto své mínění vyjádřit a na těchto veřejných záležitostech se 
podílet.“52 Teoretici upouští od veřejného mínění jako nadindividuální entity a začínají upírat 
svou pozornost k tomu, co lze empiricky změřit. 
 
Vývoj se posunul směrem ke zdokonalování kvantitativních technik pro měření postojů  
a k využívání statistických výběrových šetření v sociálním výzkumu. Tímto bylo umožněno 
zkoumat psychologické jevy (postoje, názory) na velkém vzorku dotázaných.53 Americká 
sociologie dává „mínění“ do souvislosti s postoji a definuje ho jako verbalizovaný postoj. 
Postoj je poté podle G. W. Allportea „mentální a nervový stav pohotovosti organizovaný 
zkušeností a vyvíjející usměrňující či také dynamický vliv na reakci individua vůči všem 
předmětům a situacím, s nimiž je spojen.“54  
 
Výzkum veřejného mínění, tak jak ho známe dnes, se nezabývá teorií realistického nebo 
nominalistického pojetí, ale používá v praxi teorie o technice standardizovaných řízených 
rozhovorů a o statistických výběrových postupech. Výzkumníci se vydávají směrem 
operacionálním (veřejné mínění je definováno operací, která mínění lidí zjišťuje a měří). 
Veřejné mínění se „sestává z reakcí lidí na konkrétně formulované otázky v podmínkách 
rozhovoru“ – v podmínkách výzkumu.55 
 
2.2 Výzkum veřejného mínění a jeho náležitosti 
 
Výzkum veřejného mínění se řadí pod výzkumy empirického typu. Zjišťuje individuální 
postoje určité části populace na danou problematiku. Výzkum veřejného mínění se skládá ze 
dvou částí. První složkou je standardizovaný řízený rozhovor tazatele s respondentem, 
druhou samotný statisticky reprezentativní výběrový soubor dotázaných.56Výběrový soubor 
vychází ze sociodemografického rozložení základního souboru, který nazýváme populace. 

                                            
51 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 18. ISBN 80-7330-081-8. 
52 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 16. ISBN 80-7330-081-8. 
53 KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. s. 16. 
Společnost; sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7. 
54 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 14. ISBN 80-7330-081-8. 
55 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 20. ISBN 80-7330-081-8. 
56 URBAN Lukáš, DUBSKÝ Josef, MURDZA Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. 1. Vydání. Praha: Grada, 
2011. s. 141. ISBN 978-80-247-3563-4. 
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Umožňuje zkoumat hromadné jevy. Výběrový soubor se tvoří na základě kvótního výběru 
a musí být tzv. reprezentativní.  
 
Reprezentativní vzorek je ten soubor zúčastněných osob, který je zmenšeninou souboru 
všech občanů České republiky. Představme si imaginární situaci, kdy je například v populaci 
45 % mužů. Výběrový soubor bude ideálně tvořit 45 % mužů. Pokud budeme potřebovat do 
výzkumu zařadit osoby ve věku do 25 let, kterých je v populaci 30 %, budeme dotazovat 30 % 
osob ve věku do 25 let. Reprezentativní soubor se vytvoří definováním základních požadavků 
(nazýváme kvótní výběr) a samotným výběrem zúčastněných. Vedle kvótního výběru, kdy 
máme předem definované požadavky na kvótní rozložení zkoumaného souboru, existuje 
výběr pravděpodobnostní.  
 
Pravděpodobnostní výběr je založen na základech pravděpodobnosti, nejčastěji simulováno 
na losování z osudí. V našem případě by bylo osudí tvořeno lístky se jmény obyvatel. „Princip 
náhody při dostatečném množství vytažených lístků sám automaticky zabezpečí, že například 
polovina vylosovaných budu muži a polovina ženy. Je to podobné jako při hodu mincí; z deseti 
hodů sice může padnout třikrát panna a sedmkrát orel (tj. v procentech podíl 30 % : 70 %), 
nicméně pokud hodíme tisíckrát, bude rozdíl obou stran mince vyrovnaný (50 % : 50 %).“57 
 
2.3 Realizace výzkumu veřejného mínění 
 
Tvorbu výzkumu veřejného mínění můžeme rozdělit na fázi přípravnou, realizační 
a vyhodnocovací. V každé fázi je třeba vyvarovat se přítomných rizik a postupovat podle 
standardizace, která byla během praxe ustanovena a přijata. Standardizace se projevuje ve 
sjednocení podoby dotazníků, způsobu sběru dat, situaci dotazování, zpracování dat, tvorbě 
a prezentaci výsledků. Standardizace je přítomna v celém procesu, a jakožto metodologický 
nástroj minimalizuje rizika a zvyšuje kvalitu získávaných dat a informací.58 
 
2.3.1 Přípravná fáze 
 
Fáze přípravná zahrnuje objednání výzkumu, kterému předchází konkrétní myšlenka výzkum 
zrealizovat. Impulsem může být aktuální dění, stav ve společnosti či jiný konkrétní záměr. 
Fáze je typická sháněním informací, studiem materiálů, provedených výzkumů a studií. 
Rozvíjí se myšlenka a záměr. Východiskem je zpracování koncepce, na které se dále staví. 
Koncepce se převádí do jednotlivých otázek, jejichž seskupení nazýváme dotazník. Důležité je 
dbát na to, aby dotazník byl realizovatelný v praxi, otázky a následné odpovědi měly 
vypovídající hodnotu. Dotazník musí být prost logických nesrovnalostí, a blížit se přirozené 
komunikaci mezi tazatelem a respondentem. Nedílnou součástí je převod připraveného 
dotazníku do elektronické podoby, vytváří se technické zázemí a dotazník se zanáší do 
dotazovacího softwaru. Důležitou fází je sběr pilotních dotazníků, na kterých se ověřuje 

                                            
57 KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. s. 21. 
Společnost; sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7. 
58 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 48. ISBN 80-7330-081-8. 
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vhodnost otázek, zkoumá se reakce respondentů na otázky, zda jsou správně položené 
a nevyskytují se komunikační problémy. Nezkoumá se až tak odpověď respondenta po 
obsahové stránce, ale zda na danou otázku je respondent vůbec schopen reagovat. Při 
složitějších skriptech se odhalují špatně fungující filtry, či nelogické nesrovnalosti. Na základě 
poznatků se zpracuje projekt výzkumu. Můžeme konstatovat, že v přípravné fázi se seskupí 
„metodologická a teoretická východiska, cíle výzkumu, problémové okruhy, výzkumné 
nástroje a hypotézy“.59 
 
2.3.2 Realizační fáze 
 
Forma, ve které se bude výzkum realizovat je dána zvolenými technikami a metodami 
výzkumu. Podle daných kvótních požadavků a cíle výzkumu se mění počet respondentů. 
Zkoumáme-li problém na běžné populaci České republiky ve věku od 15 let, zvolíme si 
výběrový vzorek o počtu n=400-1000 respondentů. Definujeme-li si další podskupiny, volíme 
vzorek o velikosti minimálně n=1000 respondentů.60Realizační fáze zahrnuje principy time 
– managementu, vzhledem k tomu, že se setkáváme s různými časovými limity. Je nutno 
stanovit a vypočítat minimální denní limit (hodinový limit), aby bylo zaručeno dodržení 
časového termínu. Počítáme s průměrnou délkou dotazování a množstvím dostupných 
tazatelů. V rámci fáze realizace probíhá kontrola správnosti sběru dat (správnosti dotazování, 
správnosti záznamu dat, dodržování stanovených limitů a kvót). Nakonec „dochází k čištění 
dat a přípravě datové souboru ke statistické analýze.“61 
 
2.3.3 Vyhodnocovací fáze 
 
V této fázi se provádí samotná statistická analýza dat pomocí specializovaných softwarů 
a metodik. Výstupem je základní přehled výsledků, které se předávají ve formě závěrečných 
zpráv, datových souborů nebo osobní prezentace výsledků.  
 
Všechny materiály, data pořízená v jakékoliv fázi se archivují. Dle pravidel Sdružení agentur 
pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) je to až 6 měsíců, protokol o kontrole dat se 
uchovává minimálně 12 měsíců.  
 
2.4 Rizika ve výzkumu veřejného mínění  
 
Každá realizace výzkumu veřejného mínění je zasažena „efektem kontextů“62 Kontext je 
v každém dotazníku ovlivňován formulací zadané otázky a možných odpovědí. Výzkum je 

                                            
59 URBAN Lukáš, DUBSKÝ Josef, MURDZA Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. 1. Vydání. Praha: Grada, 
2011, s. 142. ISBN 978-80-247-3563-4. 
60 URBAN Lukáš, DUBSKÝ Josef, MURDZA Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. 1. Vydání. Praha: Grada, 
2011, s. 142. ISBN 978-80-247-3563-4. 
61 URBAN Lukáš, DUBSKÝ Josef, MURDZA Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. 1. Vydání. Praha: Grada, 
2011, s. 143. ISBN 978-80-247-3563-4. 
62 KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. s. 28. 
Společnost; sv. 27. ISBN 978-80-200-2465-7. 
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ovlivňován také tím, jakým způsobem jsou data sbírána, pomocí kterých nástrojů, vztahem 
mezi osobou tazatele a respondenta a v neposlední řadě místem sběru dat. Rozdíl 
spatřujeme v získávání dat metodou osobního dotazování, telefonického dotazování nebo 
pomocí internetu. Tazatel je elementem, na kterém velmi závisí kvalita výsledků, protože 
může respondenta ovlivňovat svými emocemi, postoji, názory a výkladem otázek.  
 
Je zapotřebí přesně určit typ otázky a zvolit vhodnou formulaci, aby nedocházelo ke změně 
zamýšleného kontextu. Vliv má i pořadí otázky v dotazníku a její forma (otevřené otázka, 
uzavřená, polootevřená). Různé znění otázky ptající se na tutéž věc způsobí u každého 
člověka jiný proces myšlení. Kontext, ve kterém dotazovaní nahlíží na otázku, dokáže změnit 
i pořadí v dotazníku nebo změna jednoho slova. Důležité je dobře zvolit možné varianty 
odpovědí a jejich pořadí. Je rozdíl, pokud jsou možné předdefinované odpovědi řazeny od 
pozitivní k negativní možnosti nebo naopak, zda je odpověď numerická (definovaná číselná 
škála, vysvětleny hraniční body škály), zda je sestavena tak, že obsahuje neutrální odpověď, 
zda je škále dvoupólová (spokojen – nespokojen) nebo jednopólová (spokojen/a? 
– ano/ne).63  
 
Aby byly výsledky relevantní a porovnatelné je zapotřebí, aby všichni respondenti odpovídali 
ve stejném kontextu. Dotazník by měl být standardizovaný, podmínky pro dotazování pro 
každého respondenta stejné, tazatel dobře vyškolen a průběh sběru dat kontrolován. 
Dotazování podléhá celkové veřejné náladě, situaci ve společnosti, a jestli zkoumaná oblast 
medializována. Vliv má prostředí, ve kterém se realizuje dotazování nebo situace 
respondenta/tazatele (denní doba, naladění, emociální rozpoložení, znalost apod.). 
 

                                            
63 KUNŠTÁT, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. 
Společnost; sv. 29. ISBN 978-80-200-2465-7. 
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Rizika ve výzkumu veřejného mínění můžeme shrnout následovně: 
 

 Nekvalitní tazatelská síť – nedodržování pokynů dotazování (příklad: respondent má 
uvést maximálně 4 preferované možnosti, tazatel nabádá respondenta, aby uvedl právě 
4 možnosti, opakovaně se doptává až do počtu 4), ovlivňování respondenta (příklad: 
projevování svých postojů, vyjadřování názorů, podbízení odpovědí ve smyslu razení 
respondentovi), chybné kódování odpovědi (příklad: jiný záznam odpovědi do dotazníku 
než zaznělo od respondenta – úmyslně/neúmyslně), nedodržení pokynu k výběru 
respondentů (příklad: rozhovor má být uskutečněn s respondentem s nejvyšším 
dosaženým vzděláním vysokoškolským, rozhovor je uskutečněn s respondentem 
s nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolským s maturitou), chybné dotazování 
(příklad: vynechávání otázek – nejsou respondentovi položeny, odpoví si na ně tazatel 
sám). 

 Nedostatečná kontrola – není uskutečněna pilotáž, není kontrola tazatelů při sběru dat, 
není provedena verifikace výsledků.  

 Nevhodná metoda a technika dotazování. 

 Špatně definovaná cílová skupina – zvolen špatný segment pro zkoumaný jev (příklad: 
chceme znát názor respondentů na kvalitu zpravodajství určité televizní stanice 
a dotazujeme osoby, které zpravodajství sledují méně než 2 hodiny týdně).  

 Nevhodně zvolený výběrový vzorek – není reprezentativní a velikostně správný (nejsou 
správně nastaveny kvótní požadavky). 

 Nesprávně formulované otázky/odpovědi, nesprávný typ otázky/odpovědí – nepokrývá 
celou škálu možností (příklad: Co považujete za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou 
republiku – terorismus nebo organizovaný zločin? I přesto, že respondent za největší 
bezpečnostní hrozbu považuje kybernetické útoky je nucen si vybrat z těchto 2 možností; 
Místo, aby byla zvolena otázka otevřená, kde je možno zahrnout detailní informace 
a specifika, je zvolena číselná škála, která tyto specifika opouští, dovoluje respondentů 
odpovídat na otázky, na které neznají odpověď nebo o dané problematice vědí jen málo.  

 Špatná prezentace výsledků. 

 Nevhodně sestavené pořadí otázek/odpovědí – pořadí může navodit jiný kontext, 
důležité je pořadí také kvůli navození důvěry mezi osobou tazatele a respondenta 
(klíčová otázka by neměla být položena hned na začátku dotazníku, protože v tu chvíli 
nebude respondent vůči tazateli tolik sdílný).  

 Špatné matematické, statistické metody zpracování výsledků. 

 Nedostatečné odborné znalosti a zkušenosti realizátorů výzkumu – tvorba dotazníků 
nevychází z odborných znalostí tématu, výzkum je prováděn bez znalosti technik 
dotazování, matematických a statistických metod zpracování.  
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3. Role médií ve vnímání bezpečnostních hrozeb 
 
Povaha dnešní doby charakteristická dynamickým bezpečnostním prostředím nebo rizikovou 
společností, tak jak se jí mnoho sociologů zabývá, přináší pocity ohrožení napříč celou 
společností. Pocit ohrožení je přítomný ze samotné podstaty lidské existence a naší povahy 
bytí ve světě. Dále je ovlivňován přicházejícími a měnícími se hrozbami a je umocňován skrze 
každodenní a neutuchající diskurs médií jakéhokoliv typu (tisk, rozhlas, televize nebo média 
nová založena na digitálním přenosu dat). Každá lidská bytost primárně řeší svou bezpečnost 
ať z hlediska strachu nebo nejistoty, tak jak byla definována v úvodních kapitolách. Média 
nesou bezesporu podíl na přítomném pocitu ohrožení a percepci nebezpečí. Na pocit 
ohrožení budeme nahlížet z pohledu přítomnosti hrozby, kterou můžeme chápat jako 
„projev, gesto, opatření, čin, který odráží schopnost nebo záměr způsobit někomu škodu.“64  
 
Pocit ohrožení vzniká, pokud cítíme nejistotu pod tíhou hrozby, cítíme potenciální dopad na 
naše hodnoty. Mění se percepce ustáleného stavu sociálního, psychologického, 
ekonomického, environmentálního a společenského pod vlivem možného nebezpečí 
a potřeby eliminace hrozby. Ohrožení vnímáme jako „pocit vznikající jednak sumou různých 
rizik, tak tím, jak jej média prezentují a interpretují a podstatně tak ovlivňují percepci světa. 
Takto myšlené ohrožení je dle nás doprovázeno charakteristickými jevy vyplývajícími 
z podmínek rizikové společnosti – nejistotou, strachem a úzkostí.“65 
 
Každý den jsme konfrontováni s realitou, o které se můžeme přesvědčit vlastními smysly 
(můžeme něco vidět, cítit, slyšet, ohmatat), tak i s realitou, kterou nejsme schopni okusit 
vlastními zkušenostmi. Tuto realitu zachycujeme pouze zprostředkovně, konstruovanou 
médii, které mohou velmi dobře ovlivňovat pocit ohrožení ve společnosti (mediální realita).  
 
Informace, kterými disponujeme o okolním světě a o veřejných věcech, nejsou produktem 
naší přímé zkušenosti. Mediální realita má přímý dopad na sociální realitu a v přímém 
důsledku na formulaci reality bezpečnostní. Záleží na naší důvěře médiím, zda tuto realitu 
přijmeme či nikoliv.  
 
S důvěrou souvisí Giddensova teorie ontologického bezpečí, definuje ho jako „výsledek 
důvěry v individuální vytrvalost vlastní identity a ve stabilitu materiálního a sociálního 
prostředí vlastního jednání.“66Ontologické bezpečí zajišťuje zvládnutí úzkosti vytvářené 
každodenním návalem (ne)bezpečnostního zpravodajství a minimalizování pocitu ohrožení, 
kterým je člověk vystavován.  

                                            
64 DANICS, Štefan a STRNAD, Štěpán. Aspekty bezpečnosti. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, 2016. s. 22. ISBN 978-80-7251-455-7. 
65 DEMLOVÁ, Adéla. Proměny mediální konstrukce obrazu ohrožení: komparativní obsahová analýza. Brno, 
2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií 
a žurnalistiky. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. s. 9.  
66 VOLEK, Jaromír. Televize a konstrukce ontologického bezpečí. In Sborník prací Fakulty sociálních studií 
Brněnské univerzity. Brno: Sociální studia 3, 1993. s. 18.  
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Zvyšuje se závislost na konzumaci sdělení proudící skrze média (sama doba produkuje 
nespočetné množství informací a člověk cítí potřebu tyto informace zachytit). Média se pro 
nás stávají každodenní rutinou (zaujímají centrální místo v našich rutinních zvycích) a tím nás 
naučily „důvěřovat na dálku“.67 Katastrofické zpravodajství neovlivňuje jen míru pocitu 
ohrožení, ale také naši zvědavost a závislost, potřebu zprostředkování neklidné reality. Pocit 
ontologického bezpečí závisí na našem přesvědčení, zda rozumíme světu okolo nás a je 
podmíněn vysokým stupněm predikovatelnosti.68 
 
Společnost dnešní doby není spojena s přemýšlením o nedostatku a bídě (v celkovém pojetí), 
ale se strachem pramenícím z nově přicházejících hrozeb, ve kterých se nelze orientovat, 
které nejsou identifikovatelné našimi vrozenými smysly. Proto je zapotřebí vědy a odborné 
veřejnosti zabývající se bezpečností, která tyto hrozby odhalí. Běžný občan se ale 
k informacím dostane skrze zprostředkovatele, médium. K rozeznání míry závažnosti 
a reálnosti jsou občané nekompetentní a tím se laická veřejnost dostává do zajetí vědy, která 
je zprostředkovávána médii. Ty se staví do role odborníků a často prezentují bezpečnostní 
závěry prosty odborného základu. Z důvodu toho, že „jsou rizika zprostředkována věděním 
a nikoli smysly, mohou být ve vědění zmenšena, zvětšena, případně z něho zcela 
vytěsněna.“69 Bezpečnostní situaci vyhodnocujeme a s námi rozvíjí diskurs i média. 
 
Sledujeme je s cílem se chránit před nejistotou. Teorie Thomasova teorému nám říká, že 
není podstatné, jaké věci objektivně jsou, ale jak je lidé chápou a jak je interpretují a jak 
podle toho jednají.70 Z důvodu již výše zmíněné nemožnosti kontaktu s veškerou realitou 
světa mohou lidé nahlížet události jen za pomocí informace z médií a dochází k tomu, že se 
pro ně stává skutečností to, co shledali v médiích a ne třeba to, co reálně existuje. Will 
Rogers vždy zahajoval své politické glosy slovy „Všechno co vím, jsem se dočetl v novinách.“71 
Předávání zpráv, tak jak o tom hovoří základní teorie komunikačního procesu, podléhá 
působení z okolí a subjektivním dispozicím účastníků komunikace. 
 

                                            
67 VOLEK, Jaromír. Televize a konstrukce ontologického bezpečí. In Sborník prací Fakulty sociálních studií 
Brněnské univerzity. Brno: Sociální studia 3, 1993. s. 19.  
68 VOLEK, Jaromír. Televize a konstrukce ontologického bezpečí. In Sborník prací Fakulty sociálních studií 
Brněnské univerzity. Brno: Sociální studia 3, 1993. s. 28.  
69 KELLER, Jan. Deset let rizikové společnosti. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity G 38. Brno: 
Sociální studia I., 1996. s. 13.  
70 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef a MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011. s. 168. ISBN 978-80-247-3563-4. 
71 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 25. ISBN 978-80-7367-591-2. 
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Jeden z výkladů sociologie žurnalistiky, který přináší Brian McNair, rozlišuje 3 pohledy na 
svět: 
 

 „Svět takový, jaký je (a jaký by byl ať už v přítomnosti lidského pozorovatele nebo bez 
něj). 

 Svět takový jak ho vnímají lidští pozorovatelé. 

 Svět takový, jaké jsou o něm podávané zprávy (mediální realita).72 
 
Na média nelze pohlížet jen jako na démonizujícího aktéra společnosti usilujícího 
o bulvarizaci bezpečnostní reality. Média i přesto, že potřebují ke svému životu prezentovat 
napětí, abnormalitu, nekonformitu, dobrodružství, katastrofické scénáře, mají 
nezastupitelnou úlohu informační. Rozšiřují obzory poznání, mohou vzdělávat a jsou 
užitečnými pomocníky v poznávání bezpečnostní reality a naťukávají skořápku nevědomosti. 
Nespornou úlohu mají i na poli investigativního počínání.  
 
Prezentování bezpečnosti v médiích je determinováno zájmy občanů, kteří vyžadují 
objektivní informace, zájmy politických aktérů požadující mít vliv na bezpečnostní diskurs 
a bezpečnostní agendu (důvody viz kapitola o sekuritizaci bezpečnostních hrozeb) a zájmy 
samotných médií dosahovat zisku (prezentace katastrofického zpravodajství přitahuje 
pozornost).73 
 
3.1 Účinky médií 
 
Média jsou bezesporu schopny skrze prezentaci událostí tvořit pocit ohrožení, ale pokud 
interpretační sociologie nahlíží na sociální realitu jako na „průnik objektivních daností se 
subjektivní interpretací a definicemi“74, nezáleží pouze na tom, zda nám média něco 
prezentují, ale také na našem vnitřním nastavení. Konstruktivistické pojetí bezpečnosti 
přinesla již Kodaňská škola, která je do určité míry přesvědčena, že „bezpečnost aktéra závisí 
na intersubjektivní percepci a interpretaci hrozeb.“75 Na média je zapotřebí nahlížet 
v kontextu celkového stavu společnosti, nelze oddělovat stav společnosti, rozpoložení 
jedince a počínání jedné instituce (média).76 Jirák zkoumá podíl médií (účinky médií) na stavu 
společnosti z kultivačního a etnografického pohledu.  
 
Tím, že média tvoří obsah zaměřený na určité téma, produkují ho v určité frekvenci a obsahy 
sdělení skládají do určitého pořadí prezentace, vyvolávají různé účinky. Kultivační pohled je 

                                            
72 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef a MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011. s. 168. ISBN 978-80-247-3563-4. 
73 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef a MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011. s. 173. ISBN 978-80-247-3563-4. 
74 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef a MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011. s. 168. ISBN 978-80-247-3563-4. 
75 URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef a MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011. s. 170. ISBN 978-80-247-3563-4. 
76 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 152. ISBN 978-80-7367-
287-4. 
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postaven na schématu příčina – následek. Zaměřuje se na definování toho, jaké typy obsahu 
či chování médií mohou zapříčinit určitou změnu u konsumentů médií. Zohledňuje sociální 
situaci příjemce, zkušenosti, dispozice a povahu sdělení. Etnografický pohled je založen na 
interaktivním vztahu médií s uživatelem, kdy v jejich vztahu nepanuje rovnost, a jsou 
ovlivňovány vzájemnými aktivitami. „Moc diváků reinterpretovat významy lze stěží považovat 
za rovnocennou diskursivní moci centralizovaných mediálních institucí konstruovat texty, 
které pak divák interpretuje, a je hloupost si představovat, že je to jinak.“77 
 
Dle Jiráka mají média následující účinky:78 

 

 „Zesilující účinek“ – zvýšená pozornost ze strany médií nebo jejich přítomnost v místě 
události přidává tématu na důležitosti; 

 „Potvrzující účinek“ – pokud se člověk pouze něčeho domnívá a média to následně 
potvrdí, dodají tomu atribut pravdy; 

 „Znecitlivující účinek“ – je – li člověk dlouhodobě a opakovaně konfrontován s určitou 
realitou stane se vůči ní imunní (zvykne si); 

 „Trivializace“ – složitá témata zjednodušuje, aby byla pro publikum uchopitelná 
a zajímavá. 

 
3.2 Agenda setting 
 
Nastolovat agendu znamená schopnost ovlivňovat významnost témat ve veřejné agendě.79 
Média stanovují, na jaká témata budeme upírat pozornost, a které budeme vnímat jako 
nejdůležitější. Ovlivňují nás skrze umísťování do veřejné agendy. Bernard Cohen, jeden 
z myšlenkových otců konceptu agenda setting tvrdí, že „zpravodajská média nedokážou 
lidem s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokážou svému publiku 
sdělit, na co má myslet“.80 
 
Tímto fenomén (nastolování důležitosti témat ve veřejném mínění) se dále zabýval Robert 
Ezra Park a Walter Lippmann, jenž je také považován za duchovního otce myšlenky agenda 

                                            
77 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 173. ISBN 978-80-7367-
287-4. 
78 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 181. ISBN 978-80-7367-
287-4. 
79 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 26. ISBN 978-80-7367-591-2. 
„Agenda je sada veřejných problémů, které jsou komunikovány jako hierarchicky uspořádané dle důležitosti 
v určitém časovém bodě – konkrétní podoba se liší podle toho, jak vnímají odborníci veřejný problém. Mediální 
agenda je označení pro témata uspořádána podle prostoru, který jim masová média věnovala. Veřejná agenda 
jsou pak problémy a témata uspořádána podle množství členů veřejnosti, které je považují za důležité.“ 
KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti 
a genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 19. ISBN 978-80-7043-805-3 
80 McCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 27. ISBN 978-80-7367-591-2. 
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setting a propojuje pohled na média s veřejným míněním.81 Ve své knize Public Opinion 
z roku 1992 v první kapitole The World Outside and the Pictures in Our Head vyslovil názor, 
že „zpravodajská média jsou okny do širého světa ležící mimo naši bezprostřední zkušenost, 
určují naši kognitivní mapu světa. Veřejné mínění reaguje na nikoli okolní prostředí, ale na 
pseudo-prostředí, které vytvořila zpravodajská média.“ 82 
 
Agendě setting dává život široká škála událostí dějící se po celém světě. Lidé vyžadují 
informace, média tyto informace poskytují. V omezeném prostoru mediální agendy soupeří 
témata mezi sebou (omezený prostor v novinách, omezený vysílací čas, limity veřejnosti 
– časové i psychologické). Výzkumy ukazují na přítomnost nanejvýš dvou až šesti témat ve 
veřejné agendě. Galuppův ústav mezi roky 1997-2000 doložil, že agenda tvořena alespoň 
5 tématy byla jen u poloviny dotázaných.83 
 
Kapacita médií nepojme všechny události najednou. Média musí vybrat, která témata 
veřejnosti nabídne. Ne každá situace konzumenty opravdu zajímá. Média potřebují obrázek, 
jaká témata jsou v centru zájmu publika. Teorie nevidí jen jeden směr kauzálního působení, 
ale i směr, kdy agenda veřejnosti má vliv na agendu mediální skrze nástroj veřejného mínění. 
Výsledky průzkumů veřejného mínění ovlivňují žurnalisty, redaktory, zpravodaje ve výběru 
témat například při moderování předvolebních televizních debat.84Nezřídka se setkáváme 
v televizním zpravodajství s prezentací výsledků veřejného mínění, které si mediální instituce 
samy zadají u výzkumných agentur, aby pak výsledky mohly prezentovat v hlavním vysílacím 
čase. Podle Maxwella MCcombse tvrdí média fascinují výzkumy veřejného mínění. 
Nepřehledná situace, kdy mají lidé názor na velké množství věcí, ale ne všechno je 
doopravdy zaujme, je vhodná půda pro působení médií. Usilují o to, aby podstatnému 
množství konzumentů skutečně stálo za to, se o dané téma zajímat.85  
 
Tím, že otázka je zařazena do průzkumu veřejného mínění a lidé na ní poskytnou odpověď, je 
posléze otázka prezentována jako téma, které ve společnosti existuje ve smyslu nezávislosti 
na průzkumu veřejného mínění. Tyto výsledky se poté představují jako stav veřejného 
mínění. Z výzkumu veřejného mínění jakožto analytického nástroje zachycující určitý jev, se 
může lehce stát tvůrce určitého mínění.86 A protože si chce člověk něco myslet, ale nechce si 
to myslet sám, poskytuje výzkum veřejného mínění jistou názorovou oporu.  

                                            
81 ŠKODOVÁ, Markéta (ed.) et al. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. s. 15. ISBN: 978-80-7330-151-4. 
82 McCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 28. ISBN 978-80-7367-591-2. 
83 McCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 76. ISBN 978-80-7367-591-2. 
84 KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti 
a genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 26. ISBN 978-80-7043-805-3. 
85 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 27. ISBN 978-80-7367-591-2. 
86 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 21. ISBN 80-7330-081-8. 
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To, že „média ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují představy, přesvědčení, postoje, hodnoty 
a chování příjemců“87 už není pro dnešní dobu ničím novým. Neobjevují se pochybnosti, že 
mediální agenda dokáže nastolit agendu veřejnou. Spíše se zkoumá podstata procesu 
působení a co má na proces vliv. Agenda setiing je nahlížena z pohledu interakce mezi 
mediální agendou, politickou agendou, veřejnou agendou a tyto komponenty se důkladně 
zvlášť analyzují. Agenda setting je také rozdělována na první a druhý stupeň nastolování 
agendy (rámcování – Framing, vypíchnutí – Priming). V současné době se diskutují 
3 koncepty. „Koncept paměťový“ – čím častěji se s tématem setkáváme, dozvídáme se 
o něm, tím lépe si ho zapamatujeme a tím lépe se nám vybaví, pokud máme určovat důležitá 
témata. „Koncept důvěry“ – založen na hledání objektivního zdroje informací. Pokud jsou 
témata v různém zpravodajství často zmiňována, považuje je veřejnost za důležité. Věří, že 
média vybírají to nejpodstatnější, co odráží realitu a je pro společnost důležité. „Koncept 
šance“ hovoří o prosazení tématu. Téma, které dostane prostor má vyšší šanci, že společnost 
zaznamená existenci události a posléze ho bude považovat za důležité. Existenci tématu, 
které prostor nedostává, zaznamená jen malá část publika, a tudíž nebude voleno největší 
části veřejnosti za důležité. Vliv má podle odborníků „intrapersonální agenda“ tvořena 
osobními preferencemi, „vnímaná agenda“ tvořena na základě interakce skrze rozhovory 
s rodinou, přáteli, kolegy, přes četbu knih, sledování zpravodajství a „interpersonální 
agenda“, která je tvořena tématy veřejně diskutovanými.88 
 
3.2.1 Studie v Chapel Hill 
 
Maxwell MCcombs a Don Show si dali za cíl potvrdit teorie o účincích mediální agendy na 
agendu veřejnou. Rozhodli se tak učinit na prezidentské předvolební kampani konanou 
v roce 1968 ve Spojených státech amerických (USA) ve městě Chapel Hill v Severní Karolíně. 
Hypotéza, kterou si nastolili, byla následovná: „Masová média nastolují agendu politické 
kampaně, protože ovlivňují, jak voliči vnímají významnost témat.“89 Výzkumný vzorek byl 
tvořen náhodným výběrem nerozhodnutých voličů. Použili nástroj, kdy popsali veřejnou 
agendu a mediální agendu a porovnali ji mezi sebou. Voliči měli zvolit 5 témat, která jsou 
podle nich klíčová bez zřetele na to, co o nich říkají kandidáti. Témata byla seskupena podle 
toho, jaké procento voličů je uvedlo, tedy ta, která byla pro voliče nejvíce důležitá. Mediální 
agendu vytvořili tak, že zjistili 9 hlavních zpravodajských zdrojů vybraných voličů a provedli 
obsahovou analýzu. Témata byla určena počtem zpráv ve vybraných zpravodajských zdrojích 
za posledních 35 dní. Témata, která vítězila jak v pořadí mezi voliči, tak ve zpravodajských 
médiích byla téměř identická. Významnost v obou agendách byla téměř stejná. Tím byla 

                                            
87 ŠKODOVÁ, Markéta (ed.) et al. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. s. 11. ISBN: 978-80-7330-151-4. 
88 KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti 
a genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 28. ISBN 978-80-7043-805-3. 
89 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 29. ISBN 978-80-7367-591-2. 
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potvrzena ústřední hypotéza a konstatováno, že média mají ústřední roli v uvádění témat do 
veřejné agendy.90  
 
Tímto byla spuštěna lavina dalších ověřování, různých hypotéz ve vztahu k veřejné agendě. 
MCcombs uvádí ve své knize například studie prováděné na prezidentských volbách ve 
Spojených státech amerických, na zájmu obyvatelstva Spojených států amerických 
o občanská práva, na zájmu o dění v zahraničí ve Spojeném království a ve Spojených státech 
amerických, na veřejném mínění v Německu, na lokálním veřejném mínění ve Španělsku, na 
lokálních volbách v Japonsku nebo v Argentině. František Kalvas věnoval celou publikaci 
analýze agendě setting s podporou vlastních studií. Výzkumy se dále rozšířily napříč různým 
geografickým umístěním, byly zohledněny různé historické souvislosti, byla zkoumána řada 
různých typů médií nebo témat. Opět je nutné připomenout, že hlavním cílem médií není 
záměrné ovlivňování a nastolování veřejné agendy. Agenda setting je projevem dnešní doby, 
kdy události střídají jedna druhou, situace je nestálá a v silách médií není informovat zcela 
o všem. Stále je třeba vnímat žurnalistiku jako počínání založené na ověřitelných faktech 
a založené na určitém etickém kodexu (neplatí bez výjimek).  
 
Vnímání významnosti ze strany publika určuje, zda se téma nachází na titulní nebo jiné 
straně, velikost a výraznost nadpisu, délka zprávy, zda je téma zařazeno do hlavního 
večerního vysílání, jaká je frekvence opakování, v jakém deníku se téma nachází, zda je 
skloňováno ve více typech zpravodajských médií.  
 
Kapitola 2 a kapitola 3 potvrzují Hypotézu č. 1. stanovenou v úvodu studie.  
 

                                            
90 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. s. 31. ISBN 978-80-7367-591-2. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
4. Reflexe bezpečnostních hrozeb optikou průzkumů veřejného mínění – vybrané 

výsledky dotazníkových šetření 
 
Problematiku reflexe bezpečnostních výzev můžeme ve výzkumu veřejného mínění rozdělit 
na následující oblasti: 

 

 Pocit bezpečí občanů (pocit bezpečí v místě bydliště) a obavy z trestné činnosti 
(kriminalita);  

 Policie České republiky, Armáda České republiky – spokojenost s činností a důvěra v tuto 
instituci;  

 Severoatlantická aliance, Evropská unie, Organizace spojených národů – spokojenost 
s činností a důvěra v tuto instituci;  

 Hodnocení jednotlivých bezpečnostních výzev, které přicházejí, kterým čelíme přímo 
nebo nepřímo (živelní katastrofy, globální problémy, ekonomické hrozby, migrace, 
terorismus, anexe území, politika jednotlivých zemí, zahraniční vývoj, apod.).  

 
4.1 CVVM – Projekt Naše společnost  
 
Nejširší agendu ve zkoumání bezpečnosti z hlediska veřejného mínění poskytuje Centrum 
pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jenž je oddělením Sociologického ústavu Akademie 
věd České republiky, v. v. i. (SOÚ AV České republiky, v. v. i.), prostřednictvím výzkumného 
projektu Naše společnost. Tento dlouhodobý kontinuální projekt pokrývá řadu 
společenských témat, včetně otázek pocitu bezpečí občanů, hodnocení bezpečnostních 
výzev a globálních problémů. Zkoumá obavy české veřejnosti, názory na aktuální 
mezinárodní dění nebo náhled veřejnosti na členství v mezinárodních organizacích. 
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění bylo převedeno z Českého statistického úřadu do 
Sociologického ústavu Akademie věd České republiky v roce 2001 (zde fungoval Institut pro 
výzkum veřejného mínění). Projekt Naše společnost pokračuje ve výzkumné činnosti 
navazující na počiny Institutu pro výzkum veřejného mínění z let 1990-2000 a Ústavu pro 
výzkum veřejného mínění z roku 1989.91 Provádí výzkumy pro jiná oddělení Sociologického 
ústavu Akademie věd České republiky, pro instituce státní správy, univerzity, spolupracuje 
s výzkumnými organizacemi a participuje i na poli mezinárodním (Central European Research 
Group, v letech 2001-2004 se podílelo na výzkumných činnostech Evropské komise).92 
 
Projekt Naše společnost se zaměřuje na výzkum veřejného mínění. Pokrývá společenské 
otázky a nedílnou součástí jsou náměty bezpečnostní. Výzkumy reagují na aktuální dění, ale 
jsou pokládány i pravidelné otázky umožňující monitorovat trendy v postojích společnosti 

                                            
91 ČERVENKA, Jan a KUNŠTÁT, Daniel, (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. s. 33. ISBN 80-7330-081-8 
92 Cvvm.soc.cas.cz: Kdo jsme. [cit. 5. 7. 2016] Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/o-nas/kdo-jsme 
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k bezpečnosti. V rámci projektu se provádí zhruba deset samostatných průzkumů ročně. 
I přesto, že se centrum věnuje opakujícím se otázkám a tématům, které lze časově 
porovnávat, je škála námětů, které se dají zařadit pod bezpečnost rozmanitá a široká 
a orientace není jednoduchá. Pro přehlednost autor uvádí tabulku obsahující základní 
bezpečnostní témata, která byla v projektu Naše společnost zahrnuta (výčet není 
vyčerpávající). Tabulka 15 by měla posloužit dalším relevantním zájemcům o dané téma 
pro snadnější a rychlejší orientaci, neboť témata se dají v Českém sociálně vědním datovém 
archivu vyhledávat podle klíčového slova.  
 
Tabulka 15: Naše společnost – bezpečnostní témata a veřejné mínění. 
 

Bezpečnostní rizika Názory na ohrožení a obranu České republiky 

Cizinci žijící v České republice Názory na rozšíření a míru korupce 

Členství v Severoatlantické alianci, 
Evropské unii, Organizaci spojených 
národů 

Nejvýznamnější události poslední doby 

Dění na Ukrajině Nemoc šílených krav 

Dění v Izraeli, Palestině Nezaměstnanost 

Drogy Obavy veřejnosti 

Důvěra v Severoatlantickou alianci, 
Evropskou unii, Organizaci spojených 
národů 

Ochrana životního prostředí 

Extremistické strany Pocit bezpečí, spokojenost s činností Policie 

Globální ekologické problémy Postoje k cizincům 

Globální problémy Postoje k přijímání uprchlíků a imigrantů (migrace) 

Havárie elektrárny Fokušima Postoje k válce v Iráku 

HIV/AIDS Problematika terorismu 

Islámský stát Protiraketová základna v České republice 

Izraelsko-Libanonský konflikt Situace v Libyi 

Izraelsko-Palestinský konflikt Soužití s Romy v České republice 

Konflikt v Gaze Světová finanční krize 

Kosovo Teroristický útok 11. září 

Kriminalita Tolerance k vybraným skupinám obyvatel 

Míra naléhavosti různých oblastí 
veřejného života 

Události na blízkém východě a v severní Africe 

Národnostní a rasová nevraživost 
(vztah k jiným národnostem) 

Veřejnost o energetice 

Názory na konflikt v Makedonii   

 
Jedná se o omnibusová šetření prováděna na reprezentativním vzorku české populace od 
15 let, kdy se výzkumu účastní minimálně n=1000 respondentů. Výzkumný vzorek je vždy 
jedinečný pro každý výzkum, nevyužívá se stálý panel respondentů. Respondenti jsou 
dotazováni na základě kvótního výběru pomocí standardizovaného dotazníku formou 
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osobního rozhovoru. Výsledky jsou dostupné na Českém sociálně vědním datovém archivu  
a jsou prezentované prostřednictvím pravidelných tiskových zpráv dostupných na webových 
stránkách.93 
 
4.1.1 Obavy veřejnosti 
 
Jednou z oblastí, která je v rámci projektu Naše společnost zkoumána, jsou obavy veřejnosti. 
Z níže uvedené Tabulky 16 a Grafu 1 je patrné, jak obavy ve společnosti získávají nebo 
naopak ztrácí na intenzitě. Z výsledků v roce 2015 vyplývá, že 68 % respondentů z České 
republiky sužují nějaké obavy. Míra obav narůstá s věkem, 50 % občanů ve věku 20-29 let 
manifestuje nějaké obavy, ale ve věku 45-59 už je to 72 % občanů a ve věku 60 a více let už 
80 % občanů (CVVM SOÚ AV České republiky, v. v. i., Naše společnost, 30. listopad 
– 7. prosinec 2015, n=1048 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor).94 Tito respondenti 
se dále vyjadřovali, z čeho konkrétně obavy mají.  
 
Tabulka 16: Obavy veřejnosti (%).95 
 

  2008 2009 2010 2015 

Nezaměstnanost 32 41 31 9 

Nemoc, zdraví 23 38 20 12 

Životní úroveň 17 23 27 7 

Kriminalita, bezpečnost 7 5 9 11 

Válka 3 1 7 23 

Terorismus 5 2 5 36 

Migrace     0 31 

Přírodní katastrofy 2 1 1 1 

  n=754 n=669 n=609 n=714 

 
Mezi rokem 2010 a 2015 jsou pozorovatelné dramatické skoky ve vnímání hrozeb. Obavy  
z hrozeb týkajících se přímo ekonomických a sociálních podmínek občana zaznamenaly 
v roce 2015 prudký pokles. Přírodní katastrofy, kam lze řadit povodně, vichřice, polomy 
apod., nezpůsobují takové obavy jako války a terorismus. Pokud srovnáme oběti na životech, 
škody a jiné újmy způsobené živelní pohromou s válkou nebo terorismem, není důvod, proč 
by měly být výsledky takovéto.  
 
Je možné se domnívat, že občané srovnávají míru možných dopadů. Za předpokladu, že by 
byl v České republice spáchán teroristický čin, byly by dopady větší, co se týká obětí na 

                                            
93 Cvvm.soc.cas.cz: Kdo jsme. [cit. 5. 7. 2016] Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/o-nas/kdo-jsme 
94 TUČEK, Milan. Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností policie 2015. Naše společnost 2015, 
v15-12. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky, 2016. s. 2. 
95 Zpracování vlastní. Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky. 
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životech, újmy na zdraví nebo dopadů psychologických než například u povodní. Povodně 
jsou odlišné také svou pravidelností. Společnost ví, kdy a kde je může očekávat. Pod tíhou 
zkušeností jsou vylepšovány systémy, jak jim předcházet nebo je efektivně zvládat a toto 
společnost vnímá. Hrozba terorismu je naproti tomu velmi nevyzpytatelná, lidé žijí 
v nejistotě. Hrozba terorismu je nečekaná, neobjevuje se v pravidelných intervalech. Dalším 
faktorem může být informovanost a povědomost, co přesně pojem „terorismus“ obnáší. 
Terorismus je také velmi medializovaný fenomén dnešní doby.  
 
Graf 1: Obavy veřejnosti (%).96 
 

 
 
Graf 1 vypovídá o postavení obav v žebříčku společnosti. Obavy v roce 2009 o nemoc a zdraví 
jsou ovlivněny epidemií prasečí chřipky a nezaměstnanost hospodářským stavem v roce 
2008 (hospodářská krize). Obavy z terorismu nezaznamenaly až do roku 2010 vysokých 
hodnot. I přes útoky 11. září (zde mohla hrát roli geografická vzdálenost), konflikty v Iráku  
a v Afghánistánu a v roce 2005 útok na londýnské metro (důvodem může být ojedinělý 
výskyt – malá četnost výskytu hrozby a vytěsnění jinými aktuálnějšími hrozbami). Do roku 
2010 nebyly v popředí obav veřejnosti globální problémy, tak jak jsou vnímány dnes.  
 
4.1.2 Bezpečnostní rizika pro Českou republiku 
 
Percepce reálnosti výskytu bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku je zařazována do 
šetření s výjimkami jednou ročně. V prosinci roku 2015 byli respondenti dotázáni97, zda pro 
ně představují uvedené skupiny (teroristické skupiny nebo jednotlivci, mezinárodní 
organizovaný zločin, uprchlíci z jiných zemí, radikální náboženská hnutí, cizinci žijící na území 
České republiky, krajně pravicové skupiny, krajně levicové skupiny, zpravodajské služby 
jiných států) nebo skutečnosti (války, světová ekonomická krize, epidemie, surovinová krize, 
přírodní katastrofy) reálnou hrozbu pro Českou republiku a pokud ano, tak zda ji vnímají jako 

                                            
96 Zpracování vlastní. Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky. 
97 Pozn. n=1048, metoda sběru dat: osobní rozhovor s tazatelem, výzkumný nástroj: standardizovaný dotazník. 
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velkou hrozbu nebo malou hrozbu. V následujícím Grafu 2 jsou zobrazené proměnné skupin  
i skutečností z důvodu možnosti lepšího porovnání mezi sebou.  
 
Graf 2: Reálná bezpečnostní hrozba pro Českou republiku (%).98 
 

 
 
Nejčastěji byly za velkou hrozbu považovány teroristické skupiny a jednotlivci (tuto odpověď 
vyslovilo 81 % dotázaných) a dva dotázání ze sta nevnímají teroristické skupiny a jednotlivce 
jako hrozbu. Tyto výsledky korespondují s výsledky šetření týkající se obav. Terorismus 
obsadil také s náskokem první příčku. V listopadu 2014 byl na první příčce mezinárodní 
organizovaný zločin. Za velkou hrozbu byl označen 65 % dotázaných. Následuje seskupení tří 
hrozeb, které jsou od sebe s malým odstupem. Organizovaný zločin vnímá jako velkou 
hrozbu 67 % dotázaných, uprchlíky z jiných zemí 66 % dotázaných a radikální náboženská 
hnutí 61 % dotázaných. Tradičně přírodní katastrofy nejsou za velkou hrozbu považovány. 
Více než desetina dotázaných nedokázala reflektovat, zda krajně pravicové skupiny, krajně 
levicové skupiny a zpravodajské služby jiných států považují za hrozbu či nikoliv (u krajních 
pravicových skupin zvolilo možnost „nevím“ 13 % dotázaných, u krajně levicových skupiny 
14 % dotázaných a u zpravodajských sužeb jiných států 17 % dotázaných).99 
 

                                            
98 Zpracování vlastní. Zdroj: Datový soubor Naše společnost 2015 – prosinec, Český sociálně vědní datový 
archiv. 
99 TUČEK, Milan. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku – prosinec 2015. Naše společnost 2015, v15-12. 
Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky, 2016. 12 s. 
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CVVM zachytilo vývoj společenské percepce reálnosti jednotlivých hrozeb pro Českou 
republiku v čase. Autor uvede vývoje vnímání těch hrozeb, kde je viditelná skoková změna 
v názorech respondentů.  
 

Graf 3: Reálná bezpečnostní hrozba pro Českou republiku – Teroristické skupiny či 
jednotlivci (%).100 
 

 
 
V roce 2015 označilo teroristické skupiny či jednotlivce za velkou hrozbu o 28 procentních 
bodů více respondentů než v roce 2013, a v roce 2014 o 19 procentních bodů. Do roku 2013 
nebyl zaznamenán vyšší skok než 6 procentních bodů. 
 
Graf 4: Reálná bezpečnostní hrozba pro Českou republiku – Uprchlíci z jiných zemí (%).101 
 

 

                                            
100 Zpracování vlastní. Zdroj: TUČEK, Milan. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku – prosinec 2015. Naše 
společnost 2015, v15-12. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 12 s.  
101 Zpracování vlastní. Zdroj: TUČEK, Milan. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku – prosinec 2015. Naše 
společnost 2015, v15-12. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 12 s.  
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Až do roku 2014 byla hrozba uprchlictví považována ve společnosti za malou nebo žádnou 
hrozbu. Za hrozbu velkou ji považovalo výrazně méně respondentů. Propast je velmi dobře 
viditelná na umístění os jednotlivých hrozeb. V roce 2014 je zaznamenána skoková změna ve 
vnímání hrozby až o polovinu (o 33 procentních bodů).  
 

Graf 5: Reálná bezpečnostní hrozba pro Českou republiku – Epidemie (%).102 
 

 
 
Graf 6: Reálná bezpečnostní hrozba pro Českou republiku – Přírodní katastrofy (%).103 
 

 
                                            
102 Zpracování vlastní. Zdroj: TUČEK, Milan. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku – prosinec 2015. Naše 
společnost 2015, v15-12. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 12 s.  
103 Zpracování vlastní. Zdroj: TUČEK, Milan. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku – prosinec 2015. Naše 
společnost 2015, v15-12. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 12 s.  
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Pocit ohrožení z epidemií zaznamenal prudké změny okolo roku 2009 (téma prasečí chřipky) 
a kolem roku 2014 (téma eboly). Po těchto výkyvech se pocit z hrozby vždy vrátil na relativně 
stejnou úroveň. Pocit ohrožení přírodními katastrofami (označení za velkou hrozbu) se drží 
na spodních hranicích, tento jev je pozorovatelný na jednotlivých trendových liniích. 
Trendová line „malých hrozeb“ převyšuje trendovou linii velké hrozby (ta je stabilně na 
úrovni pouhých dvou pětin).  
 
4.1.3 Islámský stát, dění na Ukrajině, imigrace – zájem ze strany veřejnosti 
 
Další výzkumy zařazené do projektu Naše společnost se věnují mimo jiné tomu, jak se 
společnost zajímá o dění na Ukrajině a jak se zajímá o vývoj související s tzv. Islámským 
státem, konkrétně zda reflektuje vývoj situace související s aktivitami Islámského státu.  
 
Graf 7: Zájem o vývoj situace v čase – Islámský stát, Ukrajina (porovnání, %).104 
 

 
 
Na základě součtu odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“ na otázku „Zajímáte se o vývoj 
situace v souvislosti s aktivitami tzv. Islámského státu?“ v březnovém šetření roku 2016 
můžeme tvrdit, že 70 % občanů (sedm z deseti respondentů) se o situaci zajímá (29 % 

                                            
104 Zpracování vlastní. Zdroj: ČERVENKA, Jan. Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině 
– březen 2016. Naše společnost, v16-03. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. 7 s.  
Pozn. Metoda sběru dat: osobní rozhovor, výzkumný nástroj: standardizovaný dotazník. Dopočet do 100% tvoří 
odpovědi „nevím“. 
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rozhodně ano, 41 % spíše ano). O dění jeví větší zájem muži než ženy, větší zájem projevují 
lidé vyššího věku a vyššího vzdělání.  
 
Z Grafu 7 vyplývá, že zájem o aktivity Islámského státu v březnovém šetření roku 2016 
převyšují zájem o dění na Ukrajině. Zájem (po sečtení odpovědí „rozhodně ano“ a spíše ano“) 
o dění na Ukrajině je o 33 procentních bodů nižší než zájem o aktivity islámského státu. 
Zřejmě z důvodu toho, že větší procento dotázaných považuje Islámský stát za hrozbu pro 
Českou republiku, evropskou bezpečnost i mír ve světě, než dění na Ukrajině. Přitom dění na 
Ukrajině se více dotýká samotné České republiky. Více ovlivňuje situaci v České republice, 
týkající se například sankcí vůči Ruské federaci, které mají dopad na hospodářství. 
 
Graf 8: Míra zájmu o dění v čase (%).105 
 

 
 

                                            
105 Zpracování vlastní. Zdroj: ČERVENKA, Jan. Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině 
– březen 2016. Naše společnost, v16-03. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. 7 s., vlastní zpracování 
Pozn. Hodnoty grafu tvoří pozitivní odpovědi, tzn. součty odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“ na otázky, zda 
se respondenti zajímají o vývoj situace v souvislosti s aktivitami tzv. Islámského státu/na Ukrajině/okolo 
uprchlíků. 
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Graf 9: Míra zájmu o dění v čase (%).106 
 

 
 
Dění na Ukrajině zaznamenalo své maximum zájmu ze strany veřejnosti v březnovém šetření 
v roce 2014 (Graf 8), kdy 20 % procent dotázaných zvolilo odpověď „rozhodně ano a 44 % 
dotázaných zvolilo odpověď „spíše ano“. Pozitivní odpověď zaznamenalo tedy 64 % procent 
dotázaných. O Islámský se stát se v maximální míře zajímala společnost v lednovém šetření 
v roce 2016, kdy pozitivní odpověď zvolilo 70 % dotázaných (25 % rozhodně ano, 40 % spíše 
ano). Ani v klíčovém roce, kdy zájem dosáhl svého maxima o dění na Ukrajině, nedosáhl 
zájem na míru maxima zbývajících bezpečnostních hrozeb. 
 
Srovnáme-li zájem o zmíněné události, Graf 9 prozradí, že míra zájmu o dění na Ukrajině 
zůstává hluboko pod mírou zájmu o Islámský stát a o dění okolo imigrace. Srovnání je jen za 
období roku 2015 a 2016 (zobrazeny jsou pouze údaje dostupné pro všechny tři události).  
 

                                            
106 Zpracování vlastní. Zdroj: ČERVENKA, Jan. Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině 
– březen 2016. Naše společnost, v16-03. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. 7 s. 
Pozn. Hodnoty grafu tvoří pozitivní odpovědi, tzn. součty odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“ na otázky, zda 
se respondenti zajímají o vývoj situace v souvislosti s aktivitami tzv. Islámského státu/na Ukrajině/okolo 
uprchlíků. 
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Graf 10: Přijímání uprchlíků ze zemí postižených válečným konfliktem (%).107 
 

 
 
Graf 10 zachycuje názor respondentů na otázku, zda by měla Česká republika přijmout 
uprchlíky ze zemí postižených vojenským konfliktem (otázka: „V uplynulém roce, zejména 
v důsledku vojenských konfliktů, čelila Evropská unie zvýšenému počtu uprchlíků. Podle 
Vašeho názoru, měla by Česká republika přijmout uprchlíky ze zemí postižených vojenskými 
konflikty?“). Názory jsou ve zkoumaných obdobích konzistentní, převládá názor, že by Česká 
republika neměla uprchlíky přijímat. Jen 2 % až 4 % osob vyslovili názor, že bychom, jako 
Česká republika, měli uprchlíky přijmout a nechat je zde usadit.  
 
Nejkladnější postoj měli občané České republiky k uprchlíkům v září 2015. Rozdíl u negativní 
odpovědi („Ne, neměli bychom je přijímat“) je až 11 procentních bodů.  
 
V září 2015 zvolilo odpověď „Ne, neměli bychom je přijímat“ 50 % dotazovaných a v březnu 
letošního roku již 61 %, což jsou 3 pětiny dotázaných. Naopak v březnu 2016 by jen 32 % 
společnosti uprchlíky přijala do doby, než budou schopni se vrátit do země svého původu. 
V září 2015 byl rozdíl mezi názory nepřijímat vůbec a mezi těmi, kteří by je přijali jen do 
určité doby 10 procentních bodů, v březnu letošního roku byl rozdíl už 29 procentních bodů.  

                                            
107 Zpracování vlastní. Zdroj: BUCHTÍK, M. PILECKÁ, J. Postoje české veřejnosti k přijímání uprchlíků březen 2016. 
Naše společnost v16-03. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 7 s.  
Pozn. n se pohybuje kolem 1000 respondentů, metoda sběru dat: osobní rozhovor, výzkumný nástroj: 
standardizovaný dotazník.  
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Graf 11: Situace okolo uprchlíků jako hrozba pro Českou republiku, Evropu, svět – srovnání 
v čase (%).108 
 

 
 
Vnímání situace okolo uprchlíků jako bezpečnostní hrozby nezaznamenalo v průběhu času 
dramatické výkyvy. Zajímavé je všem položení jednotlivých křivek na grafu. Hrozba 
uprchlictví je silně vnímána jako hrozba pro evropský prostor, ale území České republiky je 
vnímáno stejně jako prostor světový. Vnímají občané prostor České republiky jako prostor 
světový? Znamená pro ně mír ve světě to samé jako mír v České republice? Toto tvrzení 
nachází podporu ve výsledcích vnímání hrozby terorismu, ze které má společnost velké 
obavy. 
 

                                            
108 Zpracování vlastní. Zdroj: BUCHTÍK, M. PILECKÁ, J. Postoje české veřejnosti k přijímání uprchlíků březen 2016. 
Naše společnost v16-03. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 7 s.  
Pozn. Otázka: „Je nebo není podle vašeho názoru aktuální situace okolo uprchlíků hrozbou pro bezpečnost 
České republiky/evropskou bezpečnost/mír ve světě?“ Odpovědi: rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně 
ne. V grafu jsou zachyceny hodnoty vzniklé po součtu odpovědí rozhodně ano a spíše ano.  
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Graf 12: Vnímání události jako bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, Evropu, svět 
(%).109 
 

 
 
Otázky si kladly za cíl zjistit, zda události, kterým aktuálně čelíme, jsou vnímány jako hrozby 
na našem území, v evropském nebo celosvětovém měřítku. Nejsilněji jsou vnímány aktivity 
islámského státu a situace kolem uprchlictví, kdy pro bezpečnost České republiky jsou tyto 
dvě události považovány za hrozby stejně silně, po součtu odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše 
ano“ se jedná o 79 % dotázaných, 91 % respondentů poté považuje uprchlictví jako hrozbu 
pro evropský prostor a 81 % dotázaných reflektuje hrozbu pro svět.  
 
Dění na Ukrajině je oproti tomu reflektováno jako hrozba znatelně méně výrazně. Výsledky 
ukázaly, že více vnímají uprchlictví jako bezpečnostní hrozbu ti, kteří jsou proti přijímání 
uprchlíků ze zemí postižených válečným konfliktem.  
 
Kapitoly 5.1.1, kapitola 5.1.2 a kapitola 5.1.3. potvrzují Hypotézu č. 3. stanovenou v úvodu 
studie a vyvracejí Hypotézu č. 4. stanovenou v úvodu studie.  

                                            
109 Zpracování vlastní. Zdroj: BUCHTÍK, M. PILECKÁ, J. Postoje české veřejnosti k přijímání uprchlíků březen 2016. 
Naše společnost v16-03. Tisková zpráva. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2016. 7 s.  
Pozn. Otázka: „Je nebo není podle vašeho názoru aktuální situace okolo uprchlíků/situace na Ukrajině/aktivity 
tzv. Islámského státu hrozbou pro bezpečnost České republiky/evropskou bezpečnost/mír ve světě?“ 
Odpovědi: rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 
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4.2 Agentura STEM/MARK, a.s.  
 
Agentura STEM/MARK, a.s. působí na poli marketingového výzkumu již od roku 1994. Působí 
jako člen SIMAR a asociace ESOMAR. SIMAR Funguje jako nezisková organizace a působí na 
trhu od roku 1994. Zabývá se určováním standardů kvality (metodologických i etických) pro 
výzkum trhu a veřejného mínění, vycházející ze standardů světové profesní asociace 
ESOMAR. Členové se zavázali dodržovat ESOMAR Kodex pro výzkum trhu a veřejného 
mínění. Tento kodex byl vytvořen a definován pod záštitou Mezinárodní obchodní komory 
a dalšími sdruženími. Dodržování standardů je kontrolováno minimálně jednou ročně 
v každé z členských organizací pomocí auditů. Agentury zapojené do sdružení SIMAR: 
Confess Research, s. r. o., GFK CZECH, s. r. o., IPSOS, s. r. o., MEDIAN, s. r. o., MILLWARD 
BROWN CZECH REPUBLIC, s. r. o., Nielsen Admosphere, s. r. o., NMS Market Research, 
s. r. o., OPINION WINDOW, s. r. o., STEM/MARK, a. s. TNS AISA, s. r. o.110 
 
ESOMAR jakožto světová asociace pro výzkum trhu, sociální výzkum a výzkum veřejného 
mínění sdružuje odborníky z oblasti trhu, veřejného mínění, marketingu, reklamy, obchodu, 
veřejných záležitostí a médií z celého světa. Sčítá více než 4900 členů, napříč více než 
130 zeměmi. Společnost byla založena roku 1948 jako evropské regionální sdružení (název 
ESOMAR byl původně zkratkou pro název tohoto sdružení:„European Society for Opinion and 
Market Research“).111 
 
4.2.1 Situace na Krymu 
 
Česká televize zadala agentuře STEM/MARK, a.s. výzkumný projekt týkající se situace na 
Krymu. Výzkum byl prováděn na reprezentativním vzorku dospělé populace České republiky. 
Kvótní výběr byl zvolen podle věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje. Sběr dat 
probíhal od 5. března do 6. března 2014 (jednalo se o tzv. Bleskový výzkum, který si Česká 
televize zadává). Velikost výběrového souboru čítá n=1026 respondentů. Data byla sbírána 
metodou CATI. „Statistická chyba se ve většině výstupů pohybuje v rozmezí ± 2 % (při 
rozložení odpovědí 5 : 95 %) až ± 3 % (při rozložení odpovědí 50 : 50 %).”112 

                                            
110 Simar.cz: Kontroly kvality výzkumu. [cit. 12. 7. 2016]. Dostupné z:  
http://www.simar.cz/standardy/pravidla-pro-kontroly.html 
111 Úřad a sídlo se nachází v Amsterodamu. Esomar.org: AboutEsomar. [cit. 12. 7. 2016]. Dostupné z: 
https://www.esomar.org/about-esomar.php 
112 Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a.s, 2014 
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Graf 13: Do jaké míry se zajímáte o dění na Ukrajině / situaci na Krymu?113 
 

 
 
V rámci výzkumu bylo zkoumáno, do jaké míry se občané České republiky zajímají o dění na 
Ukrajině, tedy o situaci na Krymu a jestli reflektují aktivitu ruských vojsk na Krymu jako 
okupaci nebo akt na ochranu Rusů. Se vzrůstajícím věkěm a vyšší mírou vzdělání 
respondentů byla situace na Krymu z jejich strany vnímána intenzivněji. Největší měrou 
reflektují situaci osoby s vysokoškolským vzděláním (po součtu odpovědí „intenzivně” 
+ ”zběžně”). Intenzivně se zajímá o situaci téměř čtvrtina populace (23 % dotázaných), 
zběžně pak téměř polovina (47 % dotázaných), okrajově 20 % a zbývajících 9 % vůbec.  
 

                                            
113: Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2014. s. 5. 
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Graf 14: Jak vnímáte současnou aktivitu ruských vojsk na Krymu?114 
 

 
 

                                            
114 Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a.s, 2014. s. 6.  
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Graf 15: Jak vnímáte současnou aktivitu ruských vojsk na Krymu?115 
 

 
 
Aktivitu ruských vojsk označila za okupaci většina respondentů (66 %) a pouhých 15 % jako 
akt na ochranu Rusů na Krymu. Zbytek respondentů se buď o situaci nezajímá, nebo 
nevědělo, k jakému názoru se přiklonit. Počet respondentů, kteří považují aktivitu ruských 
vojsk jako okupaci, vzrůstá opět s věkem i vzděláním.  
 

                                            
115 Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a.s, 2014. s. 7.  
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Graf 16: Byl vstup ruských vojsk vyprovokován? Může si Ukrajina do jisté míry za okupaci 
„sama“, jak tvrdí Ruská federace?116 
 

 
 
Na otázku, zda si může Ukrajina do jisté míry za okupaci sama, jak tvrdí Ruská federace, zda 
byl vstup ruských vojsk vyprovokován, se kladně vyslovilo 35 % zúčastněných (7 % 
odpovědělo „určitě ano“ a 28 % „spíše ano“). Převažoval však názor záporný, kdy zhruba 
čtvrtina vybralo odpověď „určitě ne“ (26 %) a 40 % „spíše ne“.  
 

                                            
116 Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a.s, 2014. s. 8.  
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Graf 17: K čemu byste tuto událost přirovnal (a)?117 
 

 
 
Téměř polovina respondentů by situaci přirovnalo k okupaci Československa v roce 1968  
(46 %). Následně 10 % vidí podobu v situaci zabrání Sudet roku 1938, 6 % respondentů tvrdí, 
že se situace podobá obsazení Jižní Osetie v roce 2008, situaci v Iráku v roce 2003 anebo 
Afghánistán roku 1978.  
 
Podobu s okupací Československa vnímají spíše ženy ve věku 60 let a více. Muži 
vysokoškolsky vzdělaní reflektují situaci spíše jako zabrání Osetie a Sudet. Mladší lidé se 
přiklání k situaci v Iráku. 

                                            
117 Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2014. s. 11. 
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Graf 18: Jak by se měla zachovat Evropská unie?118 
 

 
 
Evropská unie by měla podle respondentů vytvořit pozorovatelskou misi (37 %) nebo uplatnit 
diplomatické sankce (30 %). Ekonomické sankce, které by měly vliv na ekonomiku,  
a energetické zájmy doporučuje 17 % dotázaných. Zajímavé je, že až 10 % respondentů by 
bylo pro neaktivitu Evropské unie. 
 
4.2.2 Postoje veřejnosti k problematice imigrace 
 
Sběr dat probíhal od 3. září do 4. září 2015 pomocí metody CATI. Výzkumným vzorkem byl 
reprezentativní vzorek populace České republiky nad 18 let. Kvótní požadavky byly zaměřené 
na pohlaví, věk, vzdělání, místo bydliště a velikost bydliště. Velikost vzorku byla n=808.119 
Z průzkumu vyplynul vysoký zájem o situaci kolem přílivu imigrantů (9 z 10 lidí se o situaci 
zajímá), kdy 38 % respondentů sleduje problematiku velice pozorně (dvě pětiny občanů), 
55 % respondentů zběžně (polovina občanů), 5 % téměř nesleduje a 2 % osob (zhruba jen 
16 lidí ze zkoumaného vzorku) problematiku vůbec nesledují. Vyšší zájem projevují muži  
a starší vysokoškolsky vzdělaní lidé.  

                                            
118 Situace na Krymu. Závěrečná zpráva [powerpointová presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2014. s. 14. 
119 ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. 
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Graf 19: Evropská unie čelí v posledních měsících přílivu uprchlíků. Jak dalece Vy osobně 
sledujete tuto problematiku?120 
 

 
 
Graf 20: Máte dostatek informací o přílivu uprchlíků do Evropy, abyste si mohl(a), učinit 
jasnou představu o povaze a rozsahu tohoto problému?121 
 

 
 
Přesto, že se o problematiku zajímá 93 % respondentů (součet těch, kteří sledují velice 
pozorně a zběžně) otázkou zůstává, zda mají dostatek informací. Společnost se cítí do značné 
míry informovaná, kdy 27 % dotázaných uvedlo „určitě ano“, ale 52 % respondentů 
(polovina) považuje míru informací spíše za dostatečnou. Informace postrádají mladí lidé 
a lidé bez zájmu o tuto problematiku. V úvahu přichází teorie, že se o problematiku 

                                            
120 ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. s. 6. 
121 ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. s. 7. 
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nezajímají právě z důvodu pro ně nedostatečných informací. Informace nevyžadují ti, kteří 
o problematiku neprojevují zájem. 
  
Graf: Jak se pod vlivem posledních událostí změnil Váš postoj k uprchlíkům?122 
 

 
 
Události ohledně imigrace podléhají velkému mediálnímu zájmu, situaci se nedaří řešit 
a příjemci informací podléhají velké mediální masáži. V těchto podmínkách polovina 
respondentů svůj názor nezměnila (54 %) a třetina se více vyhranila proti pomoci 
imigrantům. Pouze 12 % zúčastněných zaznamenalo kladný posun, směrem k větší toleranci. 
Shovívavější jsou lidé se špatnou životní úrovní a se silným zájmem o dění kolem imigrace.  
 
Graf: Měly by se všechny země Evropské unie podělit o uprchlíky, kteří již dnes v Evropské 
unii jsou?123 
 

 
 

                                            
122 ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. s. 8. 
123 ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. s. 10.  
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Přerozdělování imigrantů a povinné kvóty jsou otázkou rozdělující společnosti napříč 
členskými státy. Skoro čtvrtina dotázaných má jasný názor a vyslovilo se pro to, aby se 
všechny země Evropské unie o imigranty podělily. Spíše pro vyslovilo názor 31 % dotázaných, 
téměř další dvě čtvrtiny respondentů zastávají názor proti (spíše muži), s tím, že 24 % lidí 
zvolilo odpověď „spíše ne“ a 22 % říká jasné ne. Z grafu vyplývá, že všechny země by se podle 
společnosti měly spíše podělit o imigranty. Pro vyslovili názor starší lidé a lidé s nižším 
vzděláním.  
 
Graf: Kromě pomoci těm, kteří jsou pronásledováni a ohrožení na životě, je potřeba 
poskytnout šanci také uprchlíkům, kteří se chtějí vymanit z útlaku a chudoby?124 
 

 
 
Lidé, kteří překračují nelegálně hranice, nejsou jen ti, co jsou pronásledování a ohroženi na 
životě (ti většinou zůstávají v místech nepokojů, v humanitárních táborech, v nehostinných 
podmínkách), ale přicházejí k nám tzv. ekonomičtí imigranti, kteří se chtějí vymanit 
z chudoby. Proto byla zkoumána i otázka toho, zda je třeba poskytnout šanci imigrantům, 
kteří se chtějí vymanit z útlaku a chudoby. Ekonomické imigranty podporuje zhruba polovina 
respondentů (14 % „určitě ano“, 38 % „spíše ano“) a to samé je na druhé straně názorového 
spektra (29 % „spíše ne“, 17 % určitě ne).  
 

                                            
124 Zdroj: ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. s. 15. 
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Graf: Měly by státy EU kvůli uprchlíkům opětovně zavést hraniční kontroly uvnitř 
Schengenského prostoru, tedy i na hranicích kontrolovat i naše občany?125 
 

 
 
V souvislosti s nekontrolovatelným a nezvládnutelným přílivem imigrantů byla logicky 
zařazena otázka týkající se kontrol na hranicích. Graf 24 zřetelně ukazuje, že téměř tři 
čtvrtiny respondentů jsou pro opětovné zavedení kontrol na hranicích i přesto, že by se tyto 
kontroly dotkly občanů Evropské unie a narušilo by to volné cestování.  
 
Graf: Zaznamenáváte ve svém okolí v posledních měsících celkový nárůst odporu a nepřá-
telství vůči cizincům?126 
 

 
 
Tolerance vůči jiným národnostem, soužití s cizinci nebo s jinými etniky není novinkou 
v okruhu vědecké teorie, ani v oblasti výzkumných šetření, není to jen otázkou problémů, 
kterým Evropská unie čelí, ale bezesporu je to otázkou aktuální. V důsledku vývoje situace 
zaznamenaly tři pětiny dotázaných nárůst odporu a nepřátelství vůči cizincům ve svém okolí 

                                            
125 ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a.s, 2015. s. 16.  
126 Zdroj: ŠIMONÍK, Pavel. Postoj české veřejnosti k problematice imigrace. Přehled výsledků [powerpointová 
presentace]. Praha: STEM/MARK, a. s, 2015. s. 19. 
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(31 % zvolilo odpověď „určitě ano“ a 29 % zvolilo odpověď „spíše ano“). Častěji se setkávají 
s posilováním xenofobních nálad lidé mladší než 45 let.  
 
4.3 Standardní eurobarometer 85 
 
Na jaře roku 2016 zaštitovala Evropská komise Standardní eurobarometer 85. Sběr dat 
probíhal v České republice od 21. do 31. května 2016. Bylo uskutečněno n=1044 rozhovorů 
metodou osobního dotazování. Do výzkumu se zařadilo 28 členských států a 5 kandidátských 
zemí (Makedonská republika, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Turecko). Rozhovory realizovaly 
členské agentury instituce TNS Political & Social. Česká republika je ve skupině zastoupena 
společností TNS AISA, s. r. o. V rámci Standardního eurobarometeru 85 je zařazena otázka 
týkající se 2 nejdůležitějších problémů, kterým čelí konkrétní země. Zde je možné srovnat 
aktuální bezpečnostní hrozby s bezpečnostními výzvami a dalšími důležitými společenskými 
aspekty. Výsledky za Českou republiku ve srovnání se 28 členskými státy Evropské unie 
zachycuje Graf 26. Přistěhovalectví vidí jako jeden ze dvou nejdůležitějších problémů, 
největší podíl občanů České republiky. Dvě třetiny respondentů zvolily přistěhovalectví 
dokonce za problém největší (67 %). Další příčky již obsadily záležitosti dotýkající se 
sociálního a ekonomického statutu. Důchody a státní dluh trápí více obyvatele České 
republiky, 28 členských států Evropské unie v průměru spíše tíží otázka nezaměstnanosti, 
imigrace a ekonomické situace. Kapitola potvrzuje Hypotézu č. 5. stanovenou v úvodu 
studie. 
 
Graf: Dva nejdůležitější problémy, kterým čelí Česká republika v současné době 
(%, srovnání s EU28).127 
 

 

                                            
127 Zpracování vlastní. Zdroj: Standard Eurobarometer 85. Czech Republic. Pozn. Otázka: QA3a What do you 
think are the two most important issues facing (OUR COUNTRY) at the moment? 
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Obrázek: Nejdůležitější problémy země – téma imigrace.128 
 

 
 

4.4 Speciální eurobarometer 432 – Postoje občanů k bezpečnosti  
 
V rámci šetření Speciálního eurobarometeru 432 byla zkoumána otázka postojů občanů 
k bezpečnosti. Sběr dat uskutečněný mezi 21. až 30. březnem 2015 byl vedený institucí TNS 
Opinion & Social na žádost Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Evropské 
komise. V České republice sběr dat zajistila společnost TNS Aisa, s. r. o. Dosáhla počtu 
n=1 127 uskutečněných rozhovorů metodou osobního dotazování. Celkový součet rozhovorů 
skýtá hodnotu n=28 082 rozhovorů (28 členských států Evropské unie). Speciální 
eurobarometer 432 je součástí vlny 83,2. Dotazování proběhlo na vzorku populace starší 15 
let s bydlištěm v každém členském státě. Vzorek byl vytvořen metodou vícestupňového 
náhodného (pravděpodobnostního) výběru s respektováním proporcionálního rozložení 
obyvatelstva.  
 

                                            
128 European Commission. Public Opinion. [cit.30.8.2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/  
PublicOpinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/mapChart//themeKy/42/groupKy/208/savFile/805 
Pozn. Standard Eurobarometer 85. Otázka: What do you think are the two most important issues facing (OUR 
COUNTRY) at the moment? 
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Speciální eurobarometer 432 se nejdříve zaměřil na vnímání bezpečnosti (pocitu bezpečí). 
Respondentům byly předloženy 4 výroky související s pocitem bezpečí (zda jsou pro ně různá 
místa bezpečným místem pro život – Graf 27). Výsledky ukazují silné vnímání bezpečnosti 
(po sečtení odpovědí rozhodně souhlasím, spíše souhlasím) na všech geografických úrovních. 
Se vzdálenější úrovní se ovšem pocit bezpečí snižuje. V místě bydliště (bezprostředním okolí) 
cítí respondenti největší míru bezpečí. 
 
Další části zkoumaly postoj občanů Evropské unie k bezpečnostním výzvám, které prostupují 
hranice států a stávají se nedílnou součástí životů občanů. Evropská komise zkoumala, jak 
jsou jednotlivé výzvy podle občanů významné pro vnitřní bezpečnost Evropské unie, zda si 
myslí, že by v jejich důsledku mohlo dojít k ohrožení vnitřní bezpečnosti Evropské unie a jaký 
je očekávaný vývoj (zda se v příštích 3 letech zvýší, sníží nebo zůstanou stejné). V neposlední 
řadě bylo standardně dotazováno na aktivity vnitrostátních orgánů vymáhajících právo v boji 
proti hrozbám. Tyto výsledky jsou přílohou studie. Graf ukazuje, že výsledky se v uvedených 
rocích skoro vůbec neliší. Míru bezpečí v jednotlivých místech vnímají respondenti v průběhu 
času pořád stejně. Není zde proměnný trend ve vnímání míry nebezpečnosti míst tak, jako 
u jednotlivých bezpečnostních hrozeb. I přesto, že se lidé obávají více jiných hrozeb, se 
neměnní jejich pocit bezpečí v jednotlivých místech.  
 
Graf: Bezpečná místa pro život.129 
 

                                            
129 Zpracování vlastní. Zdroj: Eurobarometer 432 Výsledky za Českou republiku. Pozn. Otázka: Do jaké míry 
souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků o veřejné bezpečnosti? Výroky: Vaše 
bezprostřední okolí je bezpečným místem pro život/Vaše město nebo vesnice je bezpečným místem pro 
život/NAŠE ZEMĚ je bezpečným místem pro život/EU je bezpečným místem pro život. Možné odpovědi: 
Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím, Neví, bez odpovědi (v grafu 
dopočet do 100%). 
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Graf: Vnímání bezpečnosti (Speciální eurobarometr 432 – srovnání roku 2011a 2015).130 
 

 
4.5 Speciální eurobarometer 383 – Civilní ochrana  
 
Speciální eurobarometer 383 cílí na oblast civilní ochrany a přináší výsledky veřejného 
mínění z 27 zemí Evropské unie. Je součástí vlny 77.1, která probíhala v období od 25. února 
do 11. března roku 2012. Eurobarometer byl zrealizován na základě požadavku Generálního 

                                            
130 Special Eurobarometer 432. Europeans´ Attitudes Towards Security. Summary. 
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ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu a koordinován Generálním ředitelstvím 
pro komunikaci. Realizaci zajistila opět instituce TNS Opinion & Social. Vzorek tvoří populace 
starší 15 let s bydlištěm v každém členském státě. Respondenti byli vybíráni metodou 
vícestupňového náhodného (pravděpodobnostního) výběru s respektováním  proporcionál-
ního rozložení obyvatelstva. Pro sběr rozhovorů byla použita metoda osobního dotazování 
v národním jazyce. Celkově jsou výsledky tvořeny z n=26 751 uskutečněných rozhovor. 
V České republice bylo uskutečněno n=1 003 rozhovorů. Sběr dat zajistila společnost TNS 
Aisa, s. r. o.  
 

Výzkum se zaměřil mimo jiné na míru znepokojení plynoucích z jednotlivých typů nebezpečí 
vyskytujících se v dané zemi („man-made disasters“ – člověkem, způsobené katastrofy, 
„natural disasters“ – přírodní katastrofy, „terrorist attacks“ – teroristické útoky, „armed 
conflicts“ – ozbrojené konflikty). Znepokojení z uvedených nebezpečí projevila vždy většina 
respondentů. 
 
Grafy zachycující výsledky pro jednotlivé země jsou součástí přílohy. Následující výsledky 
ukazují celkovou míru znepokojení z jednotlivých typů nebezpečí napříč všemi zeměmi 
(součet odpovědí velmi znepokojen a poměrně znepokojen):131 
 

 Člověkem způsobené katastrofy (ropné skvrny, jaderné havárie: 75 %). 

 Přírodní katastrofy (povodně, zemětřesení): 67 %. 

 Teroristické útoky: 64 %. 

 Ozbrojené konflikty: 59 %.  

                                            
131 Pozn. Otázka: How concerned are you personaly about the Man-made disasters (e.g. oil spills, nuclear 
accidents) / Natural disasters (e.g. floods, earthquakes)/Terrorist attacks/Armád conflicts occuring in (OUR 
COUNTRY)? Odpovědi: Very concerned, Fairly concerned, Total „Not concerned“, Don´t know. 
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Obrázek: Příklady přírodních katastrof a člověkem způsobených katastrof (1999-2006).132 
 

 

                                            
132 KRULÍK, O. STEJSKAL, L. Policy Briefing April 2012 EUSECON. Security Agenda in a Risk Society: A Space for 
Stable and Rational Policy, or Subject to Chaotic Securitization? 
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Závěr  
 
Trendem dnešní doby je realizace nespočtu dotazníkových šetření, ať již mluvíme o výzkumu 
veřejného mínění, sociologických šetření nebo o různých studiích. Na občany se nespoutaně 
valí ze všech stran. V českém i mezinárodním prostředí působí mnoho institucí zabývající se 
výzkumnou činností, ze soukromého nebo veřejného sektoru. Kontinuálnímu vývoji postojů 
společnosti k bezpečnostním otázkám se však věnuje jen zlomek z nich. Spíše se setkáváme 
s výzkumy ad – hoc, které reagují na jednotlivé bezpečnostní hrozby a nemají jasně čitelnou 
strategii.  
 
Autor si kladl za cíl analyzovat oblast výzkumu veřejného mínění vztahující se k vnímání 
(ne)bezpečnosti (bezpečnostních výzev) společností v České republice. Teoretická východiska 
jsou založena na poznatcích z oblasti sociologie a bezpečnostní oblasti. Reflexe 
bezpečnostních výzev není problematikou jednooborovou a takto na ní nelze nahlížet.  
 
Úvodní kapitoly zaměřující se na bezpečnostní oblast ukázaly, že rozprava o pojetí pojmu 
bezpečnost je velmi široká a nelehká. Pokusy o klasifikaci bezpečnostních hrozeb podléhají 
neustálému upřesňování. V nové Analýze hrozeb pro Českou republiku, vzešlé z cíle 
zadaného Koncepcí obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 spatřuje autor 
prostor pro zlepšení již v samotné použité terminologii. Konkrétně se jedná o vzájemné 
definování pojmu „hrozba“ a „nebezpečí“.  
 
Role médií a zahraničního vývoje na pocitu ohrožení u společnosti v České republice (media 
driven security policy) je nesporná. Prostředí, kdy se bezpečnostní hrozby přelévají jedna 
v druhou, podléhají globalizaci a sekuritizaci, je prostředím, ve kterém se pohybujeme ode 
zdi ke zdi. Toto prostředí je živnou půdou pro realizaci výzkumu veřejného mínění, které se 
často stává tzv. „samovyplňujícím se proroctvím“. Tím, že instituce zařadí problematiku do 
výzkumu veřejného mínění, umožní výsledky prezentovat jako názor, který ve společnosti 
existuje. Situace je velmi nepřehledná a nesnadno se ve změti uskutečněných šetření 
orientuje. Média nacházejí zálibu v prezentování výsledků veřejného mínění, zvláště v době, 
kdy nějaká bezpečnostní hrozba eskaluje. Realizaci výzkumu veřejného mínění si samy 
zadávají a v hlavním vysílacím čase distribuují názor, kolik lidí má jaké obavy. A protože si 
člověk chce něco myslet, ale nechce si to myslet sám, lehce podlehne účinkům 
prezentovaných výsledků.  
 
Výsledky výzkumných šetření odhalily, že lidem splývá prostor České republiky, prostor 
evropský a světový. Hrozby, které jsou reálné pro zahraničí země, vnímají jako velkou hrozbu 
pro Českou republiku. Ve společnosti dochází k proměnám obav, ale nedochází ke změně 
vnímání míry nebezpečnosti jednotlivých míst. I přesto, že se lidé obávají více jiných hrozeb, 
se neměnní jejich pocit bezpečí v jednotlivých místech. 
 
Výzkum veřejného mínění může být nástrojem užitečným. Ve velkém měřítku lze odhalit, 
jaké panují ve společnosti obavy, názory. Pod tíhou rizik ve výzkumu veřejného mínění se 
však může lehce stát zcela nerelevantním a ve společnosti nálady vytvořit. Instituce by se 
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spíše měly zaměřit na odborné a nezkratkovité informování o reálnosti bezpečnostní hrozby 
pro Českou republiku a z ní plynoucích rizik, informování o reálných dopadech 
a předpokládaném vývoji.  
 
Princip otevřeného přístupu k datům funguje napříč evropským i americkým kontinentem. 
Není výjimkou, že evropské země udržují a spravují své národní datové archivy. Prioritou 
dnešní doby se stává výstavba výzkumných infrastruktur založených na centralizovaných 
datových archivech. Své místo si stále více utvrzují mezinárodní instituce zabývající se 
mezinárodním sběrem dat, jejich ochraňováním a poskytováním. Existuje mnoho zdrojů, kde 
hledat informace o nadnárodních výzkumech (nejen veřejného mínění). Cílem vytvořeného 
mikro-manulálu bylo usnadnit orientaci ve všech dostupných možnostech.  
 
O strategičtější přístup k výzkumu veřejného mínění se snaží i Evropská unie. Zavádí nástroje 
umožňující přehlednou prezentaci uskutečněných eurobarometrů, ale s tempem, kterým 
výzkumy realizuje a s nejasným cílem.  
 
Závěrem lze konstatovat, že definované cíle studie byly naplněny. Všechny stanovené 
hypotézy byly v rámci studie diskutované a na základě získaných poznatků byla potvrzena 
Hypotéza č. 1, Hypotéza č. 2, Hypotéza č. 3, Hypotéza č. 5. Naopak na základě výsledků 
výzkumů veřejného mínění nelze potvrdit Hypotézu č. 4.  
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Seznam použitých zkratek  
 
ALLBUS  The German General Social Survey 
ANES    American National Election Study 
CATI    Computer Assisted Telephone Interviewing 
CESSDA   Consorcium of European Social Science Data Archives  
CSPP    The Centre for the Study of Public Policy  
CVVM    Centrum pro výzkum veřejného mínění  
ČR   Česká republika 
DDI    Data Documentation Initiative 
EES    Eurpean Election Study 
ESFRI    Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury 
ESOMAR   World Association for Social Opinion and Market Research  
ESRC   Economic and Social Research Council 
ESS    European Social Survey 
EU   Evropská unie 
EVs    European Values Study  
FMCG    Fast Moving Consumer Goods  
GESIS    Leibniz Institute for the Social Sciences 
GSS    General Social Survey  
GSS    The General Social Survey 
IASSIST   International Association for Social Science Information 
ICPSR    Inter – University Consorcium for Political and Social 
IFDO    International Federation of Data Organizations for Social 
ISSP    International Social Survey Programme 
NATO    Severoatlantická orientace 
NESSTAR   Networked Social Science Tools and Resources 
NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 
OSN    Organizace spojených národů  
PAPI    Paper Assisted Personal Interviewing Research 
SAV    Slovenská akadémia vied  
SDA    Survey Documentation and Analysis Services and Technology 
SIMAR   Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění 
USA   Spojené státy americké  
ÚVVM    Ústavu pro výzkum veřejného mínění  
WVS   World Value Survey 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 432. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – Postoje ke koordinované akci. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – Znalosti a informace aktivit Evropské unie 
v oblasti civilní ochrany. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – Informační zdroje. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 371 – Vnitřní bezpečnost. 
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Příloha: Co považuje veřejnost za nebezpečí pro naši zemi – září 2015 (%). 
 

 
 
Zdroj: STEM, Trendy září 2015, 925 respondentů. Hodnocení na škále 1-9, kde 1= „žádné 
nebezpečí“, 9=„velmi velké nebezpečí“. 
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Příloha: Co považuje česká veřejnost za nebezpečí pro naši zemi (%) Změny v hodnocení – 
březen 2011, květen 2015, září 2015. 
 

 
 
Zdroj: STEM, Trendy březen 2011, Trendy květen 2015, Trendy září 2015. Srovnání podílu 
odpovědí 7, 8 nebo 9 na škále 1-9, kde 1=„žádné nebezpečí“, 9=„velmi velké nebezpečí“. 
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Příloha: Co považuje veřejnost za nebezpečí pro naši zemi (%) Změny v hodnocení – březen 
2007, březen 2011, květen 2015. 
 

 
 
Zdroj: STEM, Trendy březen 2007, Trendy březen 2011, Trendy květen 2015. Srovnání podílu 
odpovědí 7, 8 nebo 9 na škále 1-9, kde 1=„žádné nebezpečí“, 9=„velmi velké nebezpečí“.
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Příloha: Hodnocení přílivu uprchlíků jako nebezpečí pro naši zemi podle nejčastěji 
sledované hlavní večerní zpravodajské relace (%). 
 

 
 
Zdroj: STEM, Trendy září 2015, 925 respondentů. 
 
Příloha: Hodnocení situace na Blízkém východě jako nebezpečí pro naši zemi podle 
nejčastěji sledované hlavní večerní zpravodajské relace. 
 

 
 
Zdroj: STEM, Trendy září 2015, 925 respondentů. 
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Příloha: Co považuje veřejnost za nebezpečí pro naši zemi (tabulka) – květen, 1999, duben 
2001, listopad 2001. 
 
Průměr z hodnocení na škále 1-9, 1=„žádné nebezpečí“ a 9 =„velmi velké nebezpečí“. 
 

 99/05 01/04 01/11 

terorismus - 7,64 8,06 

mezinárodní organizovaný zločin 7,63 7,85 8,05 

rostoucí vliv muslimů v Evropě 5,57 6,02 6,98 

příliv uprchlíků 5,84 6,57 6,67 

zvyšující se počet Číňanů a Vietnamců v zemi - 6,59 6,46 

situace na Balkáně 6,99 6,59 6,12 

velmocenská politika Ruské federace - 6,13 5,33 

autoritářský či komunistický převrat v zemích bývalého 
Sovětského svazu 

5,94 6,05 - 

velmocenská politika Spojených států amerických - 5,57 5,24 

ekonomické podmanění naší země Německem 5,81 5,60 5,22 

působení Severoatlantické aliance na politiku naší země - 4,27 4,57 

 
Zdroj: STEM, Trendy květen 1999, Trendy duben 2001, Trendy listopad 2001. 
 
Příloha: Rozdíl průměrného hodnocení nebezpečnosti hrozeb v dubnu 2001 a listopadu 
2001. 
 

rostoucí vliv Muslimů v Evropě + 0,96 

terorismus + 0,42 

mezinárodní organizovaný zločin + 0,20 

příliv uprchlíků + 0,10 

zvyšující se počet Číňanů a Vietnamců v naší zemi - 0,13 

působení Severoatlantické aliance na politiku naší země -0,30 

velmocenská politika Spojených států amerických -0,33 

ekonomické podmanění naší země Německem -0,38 

situace na Balkáně - 0,45 

velmocenská politika Ruské federace -1,2 

 
Zdroj: STEM, Trendy listopad 2001, duben 2001. 
 
Pozn. Čím je změna vyšší/nižší, tím více přibylo/ubylo lidí považujících danou hrozbu za 
nebezpečnou. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – přírodní katastrofy. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – člověkem způsobené katastrofy. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – teroristické útoky. 
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Příloha: Speciální Eurobarometer 383 – ozbrojené konflikty. 
 

 
 


