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Základní informace  

Forma výzkumu: dotazník 

Název: Online život mladých  

Počet respondentů: 631 

Údaje o respondentech 

• 13-25 let  

• více žen než mužů 

• Z různých krajů ČJ 

• Většinou středoškoláci 

Způsob oslovení respondentů: rozesílání na facebooku, popřípadě vyplňování v rámci 
vyučování na některých školách   



Jak probíhala tvorba dotazníku 

• 7 studentů, 3 vedoucí projektu  

• Rozdělení na 2 skupiny -> vymýšlení otázek a okruhů 

Zaměřili jsme se na tyto oblasti:  

• Jaká témata respondenti běžně řeší  

• Co má vliv na jejich názory a postoje 

• Nenávistné projevy (hejtování…) 

• Muslimové a odlišní přátelé  

• Názory na uprchlíky a uprchlickou krizi  

 Prezentace nápadů 

• Zpracování do dotazníku   

• Vyhodnocování výzkumu: Marie Klusáčková  

 

 





Co má vliv na postoje a názory  

• 49, 82% respondentů důvěřuje zavedeným médiím a odborníkům (ověřuje si to, co 
zjistí)  

• 38% respondentů důvěřuje nejvíce rodině  

• mírně častěji uvedli zavedené zdroje ženy než muži 

Ti, kdo důvěřují zavedeným médiím a odborníkům a ověřují si zdroje 

a) Méně hejtují 

b) O něco ochotnější přijmout mezi své kamarády muslima 

c) Používají spíše výraz Rom než „cikán“  



Hejtování, nenávistné projevy 

Nejčastěji se hejtuje z těchto důvodů: 

• Oblékání 

• Odlišný názor  

• Příslušnost k  

menšině  

 

 

 

• Při řešení problémů s hejtováním se 76% spolehá jen sám/sama na sebe – 
neobrací se na třetí stranu  

 



Názory na Romy a Muslimy  

„Rom“ nebo „cikán“?  

• Většina používá spíše „cikán“ 

• Muži – častěji „cikán“ než ženy  

(poměrně velký rozdíl) 

Ti, co používají „Rom“, mají často pozitivnější 

 postoj k uprchlíkům 

 

 



Uprchlíci a uprchlická krize  

 

 

 

• Oběti hejtů nemají pozitivnější vztah k uprchlíkům  

• Typ zdroje a ověřování informací na to nemá téměř žádný vliv 

• Ti, kdo hejtovali nebo šířili hejty, mají negativnější postoj k uprchlíkům 

• Téměř 40% respondentů si myslí, že situace s uprchlíky vyvrcholí válkou  

 

 

 

 

Postoj k uprchlíkům hodnota % 

negativní 70% 

pozitivní  30% 





„Werichův citát“ 

• Mnoho respondentů , kteří nevěděli, že jde o hoax, mělo „odvahu“ odsoudit výrok 
domnělého Jana Wericha, který je pro většinu lidí „autorita“ 

Kritika „citátu“: xenofóbní, generalizuje, nenávistný, bagatelizace… 

Podpora „citátu“: „nesnáším Islám“, „nadčasový Werich“  

 



Prostor pro dotazy 


