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VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU



Společnost ppm factum research s.r.o. realizovala pro Ministerstvo Vnitra ČR výzkum zaměřený na téma kriminality a
její prevence.



Cílem zakázky bylo zjištění názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí.
Především se výzkum soustředil na znalost preventivních aktivit, hodnocení bezpečnostních složek, na názory a
postoje občanů týkající se vlivů na kriminalitu a přístupu k vybraným tématům.



Výstupy výzkumu budou využívány v rámci činnosti odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva
vnitra, Policie České republiky i dalších členů Republikového výboru pro prevenci kriminality.



Výzkum byl proveden metodou CAPI - osobního dotazování („face to face“) s využitím počítače na reprezetativním
vzorku 3000 obyvatel ČR ve věku 15+.
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METODIKA

VÝZKUM
DODAVATEL

CÍLOVÁ SKUPINA

Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s
problematikou kriminality a její prevencí (zadavatel: MVČR)
ppm factum research s.r.o. (ID 170109)

Obecná populace ČR 15+

METODA

F2F CAPI

SBĚR DAT

3.11.-23.11.2017

PRŮMĚRNÁ DÉLKA
ROZHOVORU
VELIKOST VÝBĚROVÉHO
SOUBORU
VÝBĚR
ANALÝZA

24 minut
n=3019
Kvótní (pohlaví, věk, vzdělání, kraj a VMB)
zpracování statistickým programem SPSS, čištění dat, třídění
1. a 2. stupně
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

SHRNUTÍ I.
 Prevence kriminality


Znalost preventivních aktivit je mezi občany nízká, jen 18 % si vybavuje nějakou aktivitu konanou v okolí svého
bydliště. Povědomí je vyšší mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním a v mladší věkové kategorii. Nejčastěji
konkrétně uváděnými jsou aktivity typu dohledové služby (posílení hlídek v ulicích, asistenti policie, instalace
kamerových systémů) a nejrůznější druhy přednášek pro děti a mládež.



4 z 10 lidí, kteří nějakou preventivní aktivitu znají, se jí i osobně zúčastnili. Nejčastějším typem navštívené
preventivní akce jsou různé přednášky pro děti a aktivity podporující ochranu majetku – čipování kol,
zabezpečení bytů apod.



Pro zvýšení své bezpečnosti dodržují občané nejčastěji několik zásad: nevpouští podomní prodejce nebo cizí lidi
do bytu (61 resp. 60 %); mají povědomí o tom, na koho se v případě potíží obrátit (ví, kde je nejbližší stanice
policie (60 %), znají telefonní čísla na krizové linky (51 %)) a chrání si své soukromí a majetek i na internetu (pc
chráněn antivirem (50 %), neotevírají podezřelé maily (57 %), nesdílí na internetu osobní údaje (44 %)).



Za důležité aktivity v oblasti prevence považují lidé především zvýšení počtu hlídek v ulicích (souhlas vyjadřuje
92 %), monitoring veřejného prostranství, zlepšení veřejného osvětlení (shodně 87 % občanů) a práci s
rizikovou mládeží (86 %). Naopak jako nejméně důležité vnímají Češi rozšíření množství a kapacity věznic (65 %)
a vytváření občanských hlídek tzv. domobran (63 %).



Více než polovina populace (58 %) je pro zapojování dobrovolníků z řad občanů při preventivních aktivitách,
nicméně rozhodný souhlas vyjadřuje jen pětina obyvatel (19 %). Ti, co se zapojením dobrovolníků souhlasí by
jejich pomoc uvítali především při zajišťování bezpečnosti v okolí škol (64 %) a při preventivních hlídkách v
ulicích (59 %).
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SHRNUTÍ II.
 Vlivy na kriminalitu


Největší vliv na kriminalitu přisuzují lidé zneužívání drog (59 % hodnotí jejich vliv jako velmi velký) a vzniku
sociálně vyloučených lokalit - ghett (51 %). Negativní vliv má dále alkoholismus, bezdomovectví a příliv cizinců –
nejvyšší vliv jim shodně připisuje 37 % obyvatel. Jednotlivým aspektům obecně připisují větší negativní vliv ženy a
starší lidé. Pokud se podíváme na srovnání s předchozím šetřením v roce 2012 vidíme, že lidé obecně v současné
vlně přisuzují uvedeným aspektům větší negativní vliv na úroveň kriminality. Nejvýraznější nárůst pozorujeme u
vzniku ghett a rozvodovosti.



Podle 62 % lidí se na kriminalitě podílejí určité skupiny obyvatel více. Ti, kteří si toto myslí, nejčastěji jmenují
Romy (69 %), drogově závislé (23 %) a cizince (22 %). Ve srovnání s předchozím šetřením z roku 2012 došlo k
nárůstu počtu lidí, kteří tvrdí, že podíl na kriminalitě nesou některé skupiny více než jiné, a to o 12 procentních
bodů.



Pokud se podíváme na toleranci ke vzniku jednotlivých institucí vidíme, že nejvíce by lidem vadil vznik zařízení
pro migranty (57 % uvádí nejvyšší stupeň škály – silně vadilo), ubytovny pro sociálně vyloučené nebo mešity
(shodně 50 %). Ve srovnání s předchozím šetřením z roku 2012 se obecně snížila míra tolerance s jednotlivými
zařízeními a výrazně více by lidem vadil vznik muslimské modlitebny v blízkosti domova.
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SHRNUTÍ III.
 Vnímání a hodnocení policie


Přes polovinu populace vnímá všechny hodnocené aspekty jako odpovídající nebo přiměřené. Nejlépe jsou mezi
občany hodnoceny profesionální schopnosti policistů (jako dobré je hodnotí 42 %) a pozitivně je vnímána také
statečnost policistů při zásazích (29 % ji hodnotí jako vysokou). Naopak negativně jsou hodnoceny hlavně
početní stavy policistů – ty vnímá jako příliš nízké polovina občanů (49 %) a špatně je také hodnocena úroveň
komunikace policie s veřejností (jako dobrou ji hodnotí pouze 13 % obyvatel). Pokud se podíváme na třídění z
hlediska sociodemografií můžeme obecně konstatovat, že ženy a starší lidé nad 60 let jsou v případě hodnocení
jednotlivých aspektů policie pozitivnější.



Většina obyvatel se při hodnocení výroků o Policii přiklání k neutrálnímu názoru (70 % resp. 72 %). 13 % populace
vyjadřuje názor, že policisté jednají v duchu svého motta „Pomáhat a chránit“ jen málokdy. Na druhou stranu celá
pětina občanů (20 %) vnímá vždy jednání policistů jako odpovědné.



Nejlepší hodnocení z hlediska zajišťování bezpečnosti a pořádku si od občanů ČR vysloužila Policie ČR a to
všechny její hodnocené složky (vyšetřování trestné činnosti – 2,5; dopravní policie – 2,6 a pořádková policie –
2,7). Naopak nejhůře hodnotí lidé Městskou policii a soudy (shodně průměrná známka 3,1 při hodnocení na
škále 1-nejlepší až 5-nejhorší).



Většina občanů podporuje aktivity policie i v oblasti prevence. Nejčastěji kvitují zvýšenou kontrolu rizikových
míst (96 %) a spolupráci se sociálními službami při práci s problémovou mládeží (90 %). Ve srovnání s
předchozím šetřením pozorujeme v současnosti ve většině případů mírně vyšší podporu preventivních aktivit
Policie ČR.



Pokud by lidé měli rozhodovat, jaké činnosti policie nejvíce podpořit, jednoznačně by volili vyšší počty policistů v
rámci: pořádkové policie v ulicích (67 %), násilné kriminality (64 %) a drogové krimnality (58 %). Naopak jako
nejméně důležité se občanům jeví podpora počtu policistů chránících důležité objekty (12 %) a pořádkové
železniční policie (10 %).
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SHRNUTÍ IV.
 Občané a kriminalita


V případě hodnocení úrovně kriminality vyjadřuje více než polovina (57 %) občanů názor, že situace je stále
stejná jako cca před 3 lety. Přibližně pětina (18 %) hodnotí situaci jako lepší a stejný podíl (19 %) se domnívá, že
došlo ke zhoršení situace, nejčastěji mají tento dojem lidé z Libereckého a Moravskoslezského kraje.



Lidé se cítí být ohroženi nejčastěji kapesní krádeží (50 % uvedlo stupeň ohrožení 4-6 ze stupnice 1-necítím se
ohrožen až 6-cítím se velmi ohrožen), vloupáním do bytu (43 %) a vandalismem (39 %). Při srovnání s
předchozím šetřením vidíme, že v současné vlně poklesl pocit ohrožení u většiny kriminálních činů. Častěji se cítí
být ohroženy ženy a starší lidé. Nejvýraznější pokles pozorujeme u pocitu ohrožení ze znásilnění. V přpadě
vandalismu a pomluvy je pocit ohrožení stejný jako v roce 2012. Naopak nárůst obav sledujeme pouze v případě
ohrožení teroristickým útokem.



Dvě třetiny lidí (66 %) by v případě svědectví krádeže zavolalo na policejní tísňovou linku, každý desátý by se
dokonce pokusil pachatele zadržet. Takto aktivně by častěji jednali muži a mladí lidé do 29 let.



Většina Čechů (77 %) je následně ochotna v případě vyšetřování krádeže svědčit, avšak třetina (32 %) pouze
anonymně. Svědectví by sami od sebe nabídli častěji muži (12 %).
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SHRNUTÍ V.
Postoje k tématům: uprchlíci a prostituce


Postoje k tématu týkající se uprchlíků jsou v rámci české společnosti rozděleny na 3 hlavní tábory zastoupené
přibližně stejným počtem lidí - 29 % lidí by poskytlo uprchlíkům dočasné útočiště, 31 % by pomáhalo v zemi
nepokojů, ale útočiště by neposkytlo a poslední třetina (31 %) obyvatel je zásadně proti jakékoliv pomoci lidem
přicházejícím do Evropy ze zemí zmítaných problémy. Možnost poskytnout uprchlíkům zázemí a usadit se v ČR
zvolilo pouze 9 % lidí.



Pokud se podíváme na přístup k tématu prostituce, pozorujeme, že nejvíce by se lidé přikláněli k uzákonění
prostituce jako živnosti, ale s restrikcí na veřejné domy (31 %), k uzákonění bez omezení by se přiklánělo 13 % lidí.
Obecně je tedy pro uzákonění prostituce 44 % lidí. Naopak pro úplný zákaz prostituce by byla třetina populace
(32 %) – z toho 19 % by postihovalo její nabízení a provozování a dalších 13 % kromě toho i její využívání. Velké
rozdíly sledujeme v závislosti na pohlaví – 18 % žen by úplně zakázalo prostituci a postihovalo by i její využívání
na rozdíl od pouze 8 % mužů.
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