METODOLOGIE
TÉMA PRŮZKUMU:

Bezvízový styk s Tureckem (květen 2016)

REALIZÁTOR:

SANEP s.r.o.

VÝBĚR RESPONDENTŮ:

kvótní výběr

TYP OTÁZEK:

multiplechoice

REPREZENTATIVITA:

ve věku 18+let
Reprezenta)vní vzorek odpovídá sociodemograﬁckému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého sta)s)ckého
úřadu.

VELIKOST REPREZENTATIVNÍHO
VZORKU:

N=3.405
Celkově se průzkumu společnos) SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 )síc
registrovaných uživatelů, 20.817 dotázaných.

PRŮBĚH PRŮZKUMU:

11.- 17. 5. 2016

POUŽITÁ METODIKA PRŮZKUMU:

internetový CAWI on/off-line průzkum

POUŽITÉ KVÓTY:

věk, pohlaví, bydliště, vzdělání

STATISTICKÁ ODCHYLKA:

+- 2,5%

KONTROLA VZORKU:

triangulační datová metodika
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METODOLOGIE
METODOLOGIE
POHLAVÍ
MUŽI

48,9%

ŽENY

51,1%

CELKEM

100%

PŘÍJEM
0-20 Bs.Kč

20-50 Bs.Kč

50 Bs.Kč a více

CELKEM

VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ

VĚK

Středočeský

12.3%

Ústecký

7,3%

20,3%

30-44

28,4%

45-59

23,2%

Plzeňský

5,2%

60+

28,1%

Královéhradecký

5,1%

CELKEM

100%

Vysočina

4,7%

Moravskoslezský

11,9%

Jihomoravský

11,7%

Liberecký

4,3%

Karlovarský

2,8%

Jihočeský

5,8%

Pardubický

4,9%

Olomoucký

6,3%

VZDĚLÁNÍ

35,1%

100%

12,1%

18-29

62,4%

2,5%

Praha

základní + SŠ
bez maturity

54,6%

SŠ s
maturitou

31,1%

VŠ

14,3%

Zlínský

5,6%

CELKEM

100%

ČR celkem

100%
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Komentář
Češi odmítají uprchlické kvóty, uprchlické „výkupné“ i bezvízový
styk s Tureckem. Panuje obava s islamizace Evropy
S podmíněným souhlasem Evropské komise poskytnout Turecku bezvízový přístup do EU
v souhrnu nesouhlasí 85,6% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel
ČR.
Dle názoru v souhrnu 84,8% dotázaných bezvízový přístup Turecka do EU zvýší příliv migrantů do EU.
Velice zajímavý pohled na názory široké veřejnosti poskytuje otázka, v níž respondenti
spontánně vyjadřují svůj názor na to, jaký by mělo pro EU dopad poskytnutí Turecku
bezvízového styku s EU. Více jak 90 procent názorů tvoří negativní postoje v podobě
vyjádření, že tento akt bude znamenat islamizaci Evropy, nekontrolovatelný příliv migrantů
či uprchlíků, konec EU, nárůst kriminality a teroristických útoků. Nejčastěji se však ve
vlastních vyjádřeních dotázaných vyskytují souvislosti s dopady případného schválení
bezvízového přístupu Turecka do EU dopady přídavné jméno „katastrofální“ a „tragický“.
Česká vlády by pak měla dle názoru v souhrnu 87,9% dotázaných zavedení bezvízového styku EU
s Tureckem odmítnout.
Státy EU by se podle Evropské komise (EK) měly dohodnout na dalších povinných kvótách
na přijímání uprchlíků. Návrh ohledně kvót bude obsahovat i možnost, aby se země z
povinnosti přijímat uprchlíky vykoupila. S dalšími povinnými uprchlickými kvótami, ale i
s možností se vykoupit za nepřijaté uprchlíky, však vyjádřilo nesouhlas 85,2%
respondentů.

In %
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Komentář

Česká vláda by pak měla dle názoru 83,8% veřejnosti odmítnout návrh na další povinné
kvóty na přijímání uprchlíků a zavedení možnosti vykoupení za nepřijaté uprchlíky.
Celkově tak lze říci, že česká veřejnost jednoznačně v naprosté většině odmítá jak bezvízový styk
Turecka s EU, tak i další povinné uprchlické kvóty a stejně tak i tzv. uprchlické výkupné.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 11. – 17. května 2016 na
vybrané skupině 3.405 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+
let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc
registrovaných uživatelů, 20.817 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního
výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.
Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku
byla provedena triangulační datovou metodou.

In %
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Souhlasíte s podmíněným souhlasem Evropské komise poskytnout Turecku bezvízový
přístup do EU? (Zavedení bezvízového styku s Tureckem je součástí březnové dohody mezi EU a
Ankarou, která na jejím základě v minulých týdnech významným způsobem omezila počty
migrantů přeplouvajících z Turecka na řecké ostrovy v Egejském moři)

NEVÍM
5,7
SPÍŠE NE
12,2

ANO
3,8

SPÍŠE ANO
4,9

NE
73,4
In %

N=3.405
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Podle Vašeho názoru zavedení bezvízového přístupu Turecka do EU:

Omezí příliv migrantů do EU

4,8

Spíše omezí příliv migrantů do EU

4,5

66,7

Zvýší příliv migrantů do EU

18,1

Spíše zvýší příliv migrantů do EU

Nevím

5,9
In %

N=3.405

7

Napište, jaký by podle Vašeho názoru mělo pro EU dopad poskytnutí Turecku bezvízového
styku s EU? (výsledky představují nejčetnější vlastní názory respondentů, kdy tučně označené
představují 96% všech uvedených vyjádření dotázaných)

ISLAMIZACE EVROPY

ŽÁDNÝ

ROZVRAT – KONEC EVROPY

NEKONTROLOVATELNÝ PŘÍLIV
MIGRANTŮ - UPRCHLÍKŮ

NEGATIVNÍ

KONEC EU

MINIMÁLNÍ

KONEC EVROPSKÉ CIVILIZACE

OSTATNÍ

KATASTROFÁLNÍ - TRAGICKÝ
ZMATEK

NEPOKOJE
OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI ZEMÍ
EU - BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO

TERORISTÉ
N=3.405

NEVÍM

NÁRŮST KRIMINALITY A
TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ

HROMADNÝ PŘESUN
TURKŮ DO ZEMÍ EU
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Česká vláda by podle Vašeho názoru měla zavedení bezvízového styku EU s Tureckem:

Odmítnout

74,5

Spíše odmítnout

Schválit

Spíše schválit

Nevím

13,4

4,3

3,1

4,7
In %

N=3.405
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Státy EU by se podle Evropské komise (EK) měly dohodnout na dalších povinných kvótách
na přijímání uprchlíků. Návrh ohledně kvót bude obsahovat i možnost, aby se země z
povinnosti přijímat uprchlíky vykoupila. Jaký je Váš názor na přijetí dalších uprchlických kvót
a možnosti se “vykoupit” v případě, že ČR uprchlíky nepřijme?
Souhlasím s uprchlickými kvótami, ale
nesouhlasím s placením za nepřijaté
uprchlíky

Souhlasím s uprchlickými kvótami i
s možností se vykoupit za nepřijaté
uprchlíky

3,9

6,3

Nesouhlasím s uprchlickými kvótami ani
s možností se vykoupit za nepřijaté
uprchlíky

Nevím, nemám žádný názor

85,2

4,6
In %

N=3.405
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Česká vlády by podle Vašeho názoru měla:

Přijmout návrh na další povinné kvóty na
přijímaní uprchlíků a zavedení možnosti
vykoupení za nepřijaté uprchlíky

Přijmout návrh na další povinné kvóty na
přijímaní uprchlíků, ale nepřijmout zavedení
možnosti vykoupení za nepřijaté uprchlíky

6,4

2,8

Odmítnout návrh na další povinné kvóty na
přijímaní uprchlíků a zavedení možnosti
vykoupení za nepřijaté uprchlíky

Nevím, nemám žádný názor

84,2

6,6
In %

N=3.405
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Panel Book
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Kontakty SANEP
SANEP s.r.o.
Cimburkova 258/21
Praha 3, Žižkov
PSČ 130 00

IČO: 28489667
DIČ: CZ28489667

Sekretariát:
Tel: + 420 222 231 560
Fax: + 420 222 780 409
Email: info@sanep.cz

Oldřich Zajíc
jednatel a ředitel společnosti
zajic@sanep.cz
Tel.: + 420 602 538 278

Průzkum zpracoval analytický tým společnosti SANEP a Oldřich Zajíc
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