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Přílohy 

 
Příloha č. 1 

 

 
Zdroj: Migration Observatory, 2011. Vlastní úprava.
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Příloha č. 2 

 

Postoje a míra náchylnosti veřejnosti k pracovní migraci – dotazníkové šetření 

 
Dobrý den, 
jmenuji se Patrik Haratyk a jsem studentem třetího ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU v 
Ostravě. Účelem předloženého dotazníkového šetření je zisk informací týkajících se pracovní 
migrace, jež budou použity v mé bakalářské práci na téma: „Pracovní migrace v rámci České 
republiky a Velké Británie“. Cílem šetření je zjistit postoje veřejnosti k pracovní migraci a 
migrantům a rovněž zhodnotit její migrační potenciál. 
 
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou použity pouze pro účely mé 
bakalářské práce. Vyplnění Vám nezabere více než deset minut. Pokud není uvedeno jinak, 
vyberte prosím jen jednu z nabízených možností. 
 

 
1. Setkal/a jste se ve Vašem životě s pracovní migrací? 

�  Ano, sám jsem migroval/a za prací 
�  Ano, lidé z mého okolí odešli za prací 
�  Ano, v mém okolí žijí pracovní migranti 
�  Ano, migrace je často zmiňovaná v médiích 
�  Ne, s pracovní migrací jsem se nesetkal/a 
�  Jiná odpověď: ……………………………………………… 

 
2. Jaký je Váš postoj k zahraničním pracovním migrantům v ČR? 

�  Pozitivní 
�  Spíše pozitivní 
�  Negativní 
�  Spíše negativní 
�  Indiferentní 
�  Nevím 

 
3. Z uvedených tvrzení vyberte to, které dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje Váš 

postoj k pracovním migrantům. 

�  Migranti negativně ovlivňují českou tradiční kulturu 
�  Díky migrantům se česká společnost stává více multikulturní 
�  Migranti berou Čechům pracovní příležitosti 
�  Migranti zastávají pracovní pozice, o které Češi nemají zájem 
�  Migranti zneužívají český sociální systém 
�  Migranti jsou nepřizpůsobiví vůči majoritní společnosti 
�  Migranti svým pobytem v ČR přispívají k tvorbě hrubého domácího produktu 
�  Migrace omlazuje naši stárnoucí společnost. 
�  Díky migrantům se ve své zemi necítím jako doma 
�  Mám strach z cizinců 
�  Jiná odpověď: ………………………………………………… 



2 

 

 
4. Zaregistroval/a jste od roků 2004 (vstup země do Evropské unie (EU)) a 2007 

(připojení země k Schengenskému prostoru) ve Vašem okolí zvýšený počet 

zahraničních migrantů? 

�  Ano 
�  Ne 
�  Nevím 

 
5. Myslíte si, že Vám zahraniční pracovní migranti berou možnost získat určité 

pracovní místo? 

�  Ano 
�  Ne 
�  Nevím 
 

6. Uvažoval/a jste někdy o migraci za prací do zahraničí? 

�  Ano 
�  Ne 

 
7. Vyberte z nabízených možností dvě takové, které by Vás nejvíce motivovaly 

k Vašemu odchodu za prací do zahraničí. 

�  Podstatné zlepšení ekonomické situace 
�  Rodina, která v zahraničí již pobývá 
�  Změna prostředí 
�  Zvýšení své uplatnitelnosti na domácím trhu práce 
�  Zisk profesních i životních zkušeností 
�  Zlepšení jazykové výbavy 
�  Poznání nových kultur, lidí a přístupů 
�  Nikdy bych nemigroval 
�  Jiná odpověď: …………………………………………………… 
 

8. Které dvě z uvedených skutečností by Vás od migrace za prací odradily? 

�  Jazyková bariéra 
�  Opuštění domácího prostředí 
�  Ztráta osobního kontaktu s rodinou a přáteli 
�  Majetek 
�  Odlišná kultura 
�  Nedostatečné informace o pracovní nabídce 
�  Strach z neznáma 
�  Jiná odpověď: …………………………………………………… 

 
9. V případě, že byste migroval/a za prací do zahraničí, na jak dlouhou dobu byste 

tak činil/a? 

�  Do 1 roku 
�  Od 2 do 5 let 
�  Od 5 do 10 let 
�  Na dobu delší než 10 let 
�  Na celý život 
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10. V případě, že byste žil/a v příhraničí, byl/a byste ochotný/a migrovat denně za 

prací do sousedního státu, ve kterém je vyšší životní úroveň než ve Vašem státě 

domácím? 

�  Ano 
�  Ne 
�  Nevím 

 
11. Vykonával/a byste v zahraničí práci, která by neodpovídala Vaší kvalifikaci, 

v případě, že by tato práce byla lépe placená než Vaše současné zaměstnání? 

�  Ano 
�  Ne 
�  Nevím 

 
12. Myslíte si, že máte dostatek informací k tomu, abyste mohl/a migrovat za prací 

do zahraničí? 

�  Ano 
�  Ne  
�  Nevím 

 
13. Myslíte si, že by Vám Vaše dosažené vzdělání a kvalifikace byly v jiném členském 

státě EU uznány? 

�  Ano 
�  Ne 
�  Nevím 

 
14. Byla by pro Vás, v případě vůle migrovat za prací, přitažlivá Velká Británie? 

�  Ano 
�  Ne (pokud označíte tuto odpověď, porosím, pokračujte otázkou číslo 16) 
 

15. V případě, že by pro Vás Velká Británie byla přitažlivá, z jakého důvodu by 

tomu tak bylo? 

�  Jazykový 
�  Ekonomický 
�  Kulturní 
�  Politický 
�  Geografický 
�  Jiná odpověď: ……………………………………………………. 
 

16. Máte osobní zkušenosti s prací ve Velké Británii či znáte někoho, kdo v této zemi 

pracoval? 

�  Ano, mám osobní zkušenost 
�  Ano, někoho znám 
�  Ne, osobní zkušenost nemám a ani nikoho takového neznám 

 
17. Jste muž či žena? 

�  Muž 
�  Žena 
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18. Uveďte prosím Váš věk .……. 
 
19. Uveďte prosím Váš rodinný stav? 

�  Svobodný/á 
�  Ženatý/Vdaná 
�  Rozvedený/á 
�  Ovdovělý/á 
 

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

�  Základní 
�  Středoškolské s maturitou 
�  Středoškolské s výučním listem 
�  Vyšší odborné 
�  Vysokoškolské 

 
Děkuji za Váš čas. 


