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POZADÍ VÝZKUMU A METODOLOGIE

V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable

Development Goals – SDGs). Představují plán do roku 2030 vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, 

boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. 

Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti pravidelně realizuje výzkum, jehož cílem je zjistit 

povědomí české populace o SDGs a jejich vnímání.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18-65 let (reprezentativní 

dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Výzkum probíhal v srpnu 2020 a 

zúčastnilo se ho 1000 respondentů, realizován byl online pomocí Ipsos panelu Populace.cz. 

U vybraných otázek je provedeno srovnání s minulou vlnou výzkumu (proběhl v červenci 2019) a s výzkumem Earth Day, který Ipsos 

realizoval ve 29 zemích světa na celkovém vzorku n=20 590 v březnu 2020.
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V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU POUŽÍVÁME ZKRÁCENÉ NÁZVY CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – SDGs

ZKRÁCENÝ NÁZEV 17 CÍLŮ CELÝ NÁZEV

(SDG 1) Konec chudoby Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

(SDG 2) Konec hladu Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

(SDG 3) Zdraví  a kvalitní život Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

(SDG 4) Kvalitní vzdělání Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

(SDG 5) Rovnost mužů a žen Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

(SDG 6) Pitná voda a kanalizace Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

(SDG 7) Dostupné a čisté energie Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

(SDG 8) Důstojná práce a ekonomický růst Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

(SDG 9) Průmysl, inovace a infrastruktura Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

(SDG 10) Méně nerovností Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

(SDG 11) Udržitelná města a obce Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

(SDG 12) Odpovědná spotřeba a výroba Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

(SDG 13) Klimatická opatření Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

(SDG 14) Život ve vodě Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

(SDG 15) Život na souši 
Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně 

zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

(SDG 16) Mír, spravedlnost a silné instituce 
Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce 

na všech úrovních

(SDG 17) Partnerství ke splnění cílů Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování
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Pro českou populaci je nejdůležitější Cíl Zdraví a kvalitní život, dále Pitná voda a kanalizace a Důstojná práce 

a ekonomický růst. Otázka klimatických opatření výrazně rezonuje mezi mladými lidmi.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

POVĚDOMÍ OSOBNÍ PRIORITA HODNOCENÍ
UDRŽITELNOST, 

ZMĚNA KLIMATU

O SDGs slyšela polovina 

populace. Alespoň základní 

informace o nich však má 

pouze necelá čtvrtina.

Pro Čechy je nejdůležitější

Cíl:

Tyto Cíle jsou také vnímány 

jako prioritní úkoly pro 

českou vládu.

Nejlépe je hodnoceno řešení 

Cíle Pitná voda a 

kanalizace.

Ke zhoršení (souvisejícím 

pravděpodobně s dopady 

pandemie C-19) došlo 

zejména v oblasti Důstojná 

práce a ekonomický růst, 

dále Zdraví a kvalitní život a 

Kvalitní vzdělávání.

Témata udržitelnosti a 

klimatických opatření rezonují 

zejména mezi mladými ve věku 

18 – 26 let a také lidmi s 

vysokoškolským vzděláním (až 

80 % vysokoškoláků zná pojem 

udržitelnost).

Zdraví a kvalitní život

Pitná voda a kanalizace

Důstojná práce a 

ekonomický růst

Ipsos point of view: V loňském roce (označovaném jako druhý nejsušší rok) dominoval Cíl Pitná voda a kanalizace, což zvýšilo povědomí a zájem o otázku klimatických 

změn. Letos vlivem pandemie koronaviru se do popředí opět dostává téma zdraví jako klíčová hodnota. Ekonomické dopady pandemie také měly dopad na hodnocení Cílů 

Důstojná práce a ekonomický růst (dopady C-19 na zaměstnanost) a Kvalitní vzdělání (distanční výuka během pandemie).
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Povědomí o SDGs
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Polovina Čechů o SDGs sice slyšela, ale nic o nich neví. Alespoň základní informace má necelá čtvrtina Čechů. 

V ostatních evropských zemích je znalost SDGs vyšší, vyšší je i podíl těch, kteří mají o SDGs detailnější informace.

MÍRA ZNALOSTI SDGs

Otázka: Do jaké míry jste obeznámen/a s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals)?

Báze: Všichni respondenti n=1000

51%

27%

18%

3%
1%

Znám je velmi dobře

Znám je poměrně dobře

Mám pouze základní informace

Pouze jsem o nich slyšel/a, ale nic o
nich nevím

Nikdy jsem o nich neslyšel/a

české populace o 

nich alespoň slyšela

49 %

má o SDGs alespoň 

základní informace

22 % 87 %
Švédsko

79 %
Polsko

79 %
Německo

56 %
Francie

79 %
Španělsko

49 %
VB

67 %
Belgie

80 %
Chorvatsko

74 %
Itálie

51 %
Rakousko

Vyšší znalost SDGs mají: 

mladí do 26 let 

(33 % z nich má alespoň 

základní informace)

Pražané (32 %)

lidé s VŠ vzděláním (39 %)

Alespoň někdy slyšeli o SDGs

49 %
Česká 

republika

Zdroj: Ipsos globální výzkum SDGs, srpen 2019
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Nějakou komunikaci na téma SDGs zaznamenalo 37 % z těch, kteří o SDGs alespoň někdy slyšeli.

ZAZNAMENÁNÍ KOMUNIKACE SDGs

Otázka: Zaznamenal/a jste na téma Cíle udržitelného rozvoje téma komunikaci ze strany …?

Báze: Ti, kteří o SDGs alespoň slyšeli, n=490 

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

...nevládních organizací ...státu, státních 

organizací

...veřejné správy, jako 

např. ze strany vlády, 

ministerstev nebo 

místních samospráv

...firem, soukromého 

sektoru

34 % 30 %

29 % 30 %

Ze strany nevládních organizací 

zaznamenali komunikaci častěji mladí lidé 

mezi 18 a 26 lety (33 %). 

Čím lepší znalost SDGs lidé mají, tím 

častěji komunikaci zaznamenali.

Nejčastěji byla komunikace zaznamenána v těchto kanálech:
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Postoje k jednotlivým SDGs
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Mezi Cíle, které se nejvíce dotýkají lidí osobně, patří dlouhodobě Zdraví a kvalitní život, s odstupem Důstojná práce a 

ekonomický růst a Pitná voda a kanalizace. 

OSOBNÍ DŮLEŽITOST SDGs

2%

4%

6%

5%

5%

8%

7%

9%

9%

14%

21%

16%

18%

20%

26%

25%

45%

3%

4%

4%

4%

5%

7%

9%

9%

9%

10%

13%

15%

16%

17%

22%

25%

43%

Otázka: Které z Cílů udržitelného rozvoje se nejvíce dotýkají Vás osobně a Vaší rodiny?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi – maximálně 3 odpovědí

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

Zdraví a kvalitní život

Důstojná práce a ekonomický růst

Pitná voda a kanalizace

Kvalitní vzdělání

Udržitelná města a obce

Dostupné a čisté energie

Klimatická opatření

Život na souši

Odpovědná spotřeba a výroba

Mír, spravedlnost a silné instituce

Konec chudoby

Rovnost mužů a žen

Průmysl, inovace a infrastruktura

Méně nerovností

Konec hladu

Život ve vodě

Partnerství ke splnění cílů

Klimatická opatření považují za osobně 

důležité zejména mladí lidé a Pražané 

(obojí 21 %). 

Lidé s VŠ vzděláním častěji uváděli 

Kvalitní vzdělání (27 %) a 

Udržitelnost měst a obcí (25 %).





2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Pro muže je častěji důležitý Cíl Průmysl, 

inovace a infrastruktura (8 %).

Odpověď „nevím“: 

2020 – 16 %

2019 – 10 %
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Tři osobně nejdůležitější Cíle jsou zároveň i prioritami, kterým by se měla věnovat česká vláda. Důležitost loni 

dominujícího Cíle Pitná voda se vrátila na úroveň roku 2018, stejně tak důležitost Cíle Klimatická opatření. 

PRIORITY PRO ČESKOU VLÁDU

33%

28%

35%

43%

44%

28%

39%

32%

49%

45%

27%

28%

32%

41%

42%

Otázka: Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, kterým cílům si myslíte, že by se česká vláda měla věnovat přednostně?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi – maximálně 5 odpovědí

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

Zdraví a kvalitní život 

Pitná voda a kanalizace 

Důstojná práce a 

ekonomický růst 

Klimatická opatření 

Dostupné a čisté energie 





Cíl Zdraví a kvalitní život zdůrazňují 

především starší lidé ve věku 

mezi 54 a 65 lety (54 % z nich).

Mladí lidé mezi 18 a 26 lety výrazně častěji 

požadují zaměření vlády na klimatická 

opatření (44 % z nich). 

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Pozn.: Zobrazeno top5 Cílů udržitelného rozvoje, kterým by se 

dle lidí měla česká vláda věnovat přednostně
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Lidé s VŠ vzděláním častěji pozitivně hodnotí 

řešení rovnosti mužů a žen (25 %) a

konce hladu (16 %).

Nejlépe je dle veřejnosti řešen Cíl Pitná voda, dále Kvalitní vzdělání a Udržitelná města a obce. Od loňska došlo k poklesu 

zejména v oblasti Důstojná práce a ekonomický růst, Zdraví a kvalitní život a Kvalitní vzdělání, pravděpodobně v 

důsledku dopadů pandemie C-19.

SDGs, KTERÉ V ČR ÚSPĚŠNĚ ŘEŠÍME

14%

11%

15%

10%

15%

17%

14%

19%

20%

25%

14%

13%

13%

10%

15%

20%

21%

20%

23%

28%

8%

9%

10%

11%

13%

14%

16%

16%

17%

26%

Otázka: Jaké Cíle udržitelného rozvoje podle Váš již v Česku úspěšně řešíme?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi – maximálně 5 odpovědí

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

Pitná voda a kanalizace

Kvalitní vzdělání

Udržitelná města a obce

Rovnost mužů a žen

Zdraví a kvalitní život

Dostupné a čisté energie

Klimatická opatření

Průmysl, inovace a infrastruktura

Konec hladu

Důstojná práce a ekonomický růst

Pozn.: Zobrazeno deset Cílů udržitelného rozvoje, které jsou 

v ČR úspěšně řešeny
2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018
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Nejvíce lidí zaznamenalo za poslední rok zlepšení v oblasti Pitná voda, dále pak Udržitelná města a obce a Dostupné a 

čisté energie. Naopak zhoršení zaznamenali lidé hlavně v oblasti Důstojná práce a ekonomický růst. 

JAK SE ZMĚNILA SITUACE ZA POSLEDNÍ ROK

Otázka: Uveďte, jak se podle Vás v ČR u vybraných Cílů udržitelného rozvoje změnila situace za posledních 12 měsíců?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky:             Škála Výrazně se zhoršila, Trochu se zhoršila, Zůstala stejná, Trochu se zlepšila, Výrazně se zlepši la, Nevím

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

30% 28% 28% 26% 24% 24% 23% 23%
19% 19% 19% 18%

15% 14% 13% 13% 12%

16%

12% 13%

20%
17%

9%

18%
16% 17%

21%

27%

19% 19%
20% 22%

11%

19%

T2B = Součet hodnot Výrazně se zlepšila a Trochu se zlepšila

B2B = Součet hodnot Výrazně se zhoršila a Trochu se zhoršila

Zlepšení situace

Zhoršení situace
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Mezi klíčové aktéry k naplňování cílů udržitelného rozvoje patří dlouhodobě stát, vláda a také města a obce. 

KLÍČOVÍ AKTÉŘI K NAPLNĚNÍ SDGs

Otázka: Kteří z těchto aktérů jsou podle Vás klíčoví k naplnění Cílů udržitelného rozvoje?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

19%

26%

19%

42%

36%

47%

70%

16%

23%

35%

45%

35%

43%

77%

13%

19%

24%

29%

33%

42%

67%
Stát, vláda

Města a obce

Jednotliví občané

Mezinárodní organizace

Byznys, firmy

Vzdělávací instituce

Nevládní a neziskové organizace

Mladí mezi 18 a 26 lety častěji jmenují  

mezinárodní organizace (42 %), 

vzdělávací instituce (33 %) 

a nevládní a neziskové organizace (25 %).

Lidé s VŠ vzděláním častěji zdůrazňují roli 

všech uvedených subjektů.

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018
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Udržitelnost, změna klimatu



15

Více než polovina populace již někdy slyšela o pojmu udržitelnost či udržitelný rozvoj, nejčastěji se jedná o mladé lidi. 

Povědomí o udržitelnosti také roste s vzděláním.

POVĚDOMÍ O UDRŽITELNOSTI

Otázka: Slyšel/a jste již někdy dříve o pojmu udržitelnost či udržitelný rozvoj (myšleno před dnešním dnem)?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti totalu

52 %

….již někdy dříve slyšelo 

o pojmu UDRŽITELNOST či 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

MUŽ ŽENA

52 % 52 %

18-26 27-35 36-44 45-53 54-65

67 % 50 % 52 % 54 % 44 % 

ZÁKLADNÍ / 

VYUČEN/A

SŠ 

(MATURITA)

VŠ

41 % 59 % 80 %  

V roce 2019  55 %
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Na podporu udržitelného rozvoje by se měl zaměřit především stát a vláda či výzkumné a vzdělávací instituce. Nicméně, 

minimálně dvě třetiny populace požadují podporu udržitelnosti od všech uvedených subjektů.

PODPORA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Otázka: Měly by se následující subjekty více zaměřit na podporu udržitelného rozvoje?

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Škála Rozhodně ano, Spíše ano, Spíše ne, Rozhodně ne, Nevím

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti předchozí vlně

Stát a vláda ve svých politických 

rozhodnutích

Výzkumné a vzdělávací instituce ve svých 

aktivitách

Firmy ve svých byznysových aktivitách

Média ve svých zprávách

Moje rodina a přátelé ve svém běžném 

chování

Nevládní a neziskové organizace ve svých 

kampaních

Zobrazeny hodnoty za T2B = Součet hodnot Rozhodně ano 

a Spíše ano

Podporu udržitelnosti od nevládních 

organizací očekávají zejména mladí ve 

věku 18 – 26 let 

(80 % z nich).

75%

78%

82%

83%

85%

89%

67%

71%

73%

78%

81%

82%2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019
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Mezi hlavní ekologické problémy Češi řadí množství odpadu, odlesňování a množství obalů, ve kterých je baleno zboží. 

klimatické změny mezi top3 problémy jmenovalo 15 % populace.

EKOLOGICKÉ PROBLÉMY: POHLED ZA ČR

Otázka: Jaké jsou podle Vás 3 největší ekologické problémy, kterým čelí Česká republika? To znamená problémy, kterým by se vrcholní představitelé ČR měli primárně věnovat.

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi – maximálně 3 odpovědi

Muži vidí častěji upozorňují na problém 

eroze půdy (20 %).

V Moravskoslezském kraji zdůrazňují  

znečištění vzduchu (33 %).  

Lidé s VŠ vzděláním častěji jmenovali 

množství odpadu (49 %) a 

přemíru obalů (39 %).

Množství 

odpadu, který 

lidé 

vyprodukují

Odlesňování Přemíra obalů, 

ve kterých je 

baleno zboží

Ochrana 

přírody

Znečištění 

vzduchu

39 % 31 % 27 % 23 % 21 %

15%

15%

17%

17%

21%

5%

7%

8%

13%

14%Budoucí zdroje potravin a zásob

Znečištění vody

Budoucí zdroje energií a jejich dodávka

Globální oteplování, klimatické změny

Eroze půdy

Vyčerpání přírodních zdrojů

Záplavy

Emise

Špatná kvalita pitné vody

Přelidnění

Nic z uvedeného 4 %

Top 5:

Ostatní:

Mladí lidé častěji jmenovali globální 

oteplování a klimatické změny (21 %).
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Ve světě považují lidé výrazně častěji za problém globální oteplování, klimatické změny a znečištění vzduchu. 

Češi naopak považují častěji za problém přemíru obalů. 

EKOLOGICKÉ PROBLÉMY: GLOBÁLNÍ POROVNÁNÍ

Otázka: Jaké jsou podle Vás 3 největší ekologické problémy, kterým čelí Česká republika? To znamená problémy, kterým by se vrcholní představitelé ČR měli primárně věnovat.

Báze: Všichni respondenti n=1000

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi – maximálně 3 odpovědi; globální výsledky Earth Day 2020, n=20 590

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti globálním datům

Výzkumu Ipsos Earth Day se zúčastnilo 20 590 

respondentů z těchto 29 zemí: Japonsko, Jižní 

Korea, Kanada, Itálie, Francie, Německo, 

Austrálie, Malajsie, USA, Nový Zéland, 

Španělsko, UK, Indie, Nizozemsko, Maďarsko, 

Peru, Švédsko, Chile, Čína, JAR, Mexiko, 

Kolumbie, Turecko, Belgie, Brazílie, Polsko, 

Argentina, Saudská Arábie a Rusko.

Výzkum proběhl v  březnu 2020.

Množství 

odpadu, který 

lidé 

vyprodukují

Odlesňování Přemíra obalů, 

ve kterých je 

baleno zboží

Ochrana 

přírody

Znečištění 

vzduchu

39 % 31 % 27 % 23 % 21 %

32 % 26 % 15 % 15 % 33 %

Budoucí zdroje potravin a zásob

Znečištění vody

Budoucí zdroje energií a jejich dodávka

Globální oteplování, klimatické změny

Eroze půdy

Vyčerpání přírodních zdrojů

Záplavy

Emise

Špatná kvalita pitné vody

Přelidnění

Nic z uvedeného 4 % (3 %)

6%

37%

18%

25%

9%

15%

15%

17%

17%

21%

Česká republika Globální data

15%

12%

14%

11%

20%

5%

7%

8%

13%

14%

GLOBÁLNÍ VÝZKUM  IPSOS

EARTH DAY 2020

Země, kde jsou globální oteplování a 

klimatické změny považováno za největší 

problém: 

▪ Japonsko (54 %)

▪ Jižní Korea (51 %)

▪ Kanada, Itálie, Francie, Německo (44 %)

Top 5:

Ostatní:
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Pro snížení dopadu klimatických změn vidí Češi největší prostor v nákupech lokálních výrobků a vyhýbání se výrobkům s 

přemírou obalů. Lidé naopak nechtějí měnit své zvyky hlavně ve stravování (omezení masa, mléka). V třídění odpadu Češi 

příliš prostoru nevidí, 6 z 10 říká, že již dnes dělá maximum.

AKTIVITY PRO SNÍŽENÍ DOPADU KLIMATICKÝCH ZMĚN: POHLED ZA ČR

Otázka: Pokud se zamyslíte nad tím, co byste Vy osobně mohl/a udělat pro snížení dopadu klimatických změn, do jaké míry je podle Vás pravděpodobné, že byste v následujícím 

roce udělal/a tyto změny?

Báze: Všichni respondenti n=1000       

Druh otázky:             Škála Již nyní dělám, jak nejlépe můžu, Zcela jistě, Velmi pravděpodobně, Spíše pravděpodobné, Spíše nepravděpodobné, Velmi nepravděpodobné, Zcela jistě ne, Netýká se mě 

Budu 

nakupovat 

potraviny a 

výrobky od 

lokálních 

prodejců

Budu se 

vyhýbat 

výrobkům, 

které mají 

hodně obalů

Nebudu 

nakupovat nové 

věci, naopak 

budu více 

opravovat 

stávající věci či 

koupím použité

Pojedu na 

dovolenou po 

ČR místo do 

zahraničí

Budu šetřit 

vodu, například 

si budu dávat 

kratší sprchu 

nebo nebudu 

zalévat zahradu

Budu doma 

šetřit energie, 

například 

instalací izolace 

nebo 

zhasínáním 

světel

Budu chodit 

pěšky, jezdit na 

kole či využívat 

veřejnou 

dopravu místo 

jízdy autem / 

motorkou

Nebudu 

cestovat 

letadlem, nebo 

nahradím 

některé lety 

jízdou vlakem 

nebo 

autobusem

Budu jíst méně 

masa, nebo ho 

v některých 

jídlech 

nahradím 

alternativami

Budu 

recyklovat sklo, 

papír, plast a 

další

Budu jíst méně 

mléčných 

výrobků, nebo 

je v některých 

jídlech 

nahradím 

alternativami

61%
55%

45% 45% 44% 43% 40% 36% 33% 32% 30%

15%
19%

29%

15% 12%

25%

7%

21%

49%
56%

5%

Je to pravděpodobné…

Není to pravděpodobné…

20% 22% 22% 28% 40% 47% 31% 25% 14% 60% 9%

Již dělám, jak nejlépe můžu

4% 5% 4% 12% 4% 4% 5% 17% 4% 3% 6%Netýká se mě to

Součet hodnot Zcela jistě, Velmi pravděpodobně a Spíše pravděpodobné

Součet hodnot Zcela jistě ne, Velmi nepravděpodobně a Spíše nepravděpodobné

ženy (35 %)

VŠ (33 %)

18-26 let (42 %)

muži (57 %)

35-65 let (50 %)

ženy (65 %)

častěji 18-26 let (65 %)

35-65 let (44 %)

18-26 let (20 %)

ženy (34 %)

častěji VŠ (27 %)
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Oproti ostatním národům Češi nejsou ochotní zejména měnit své stravovací návyky – omezení masa a mléčných 

výrobků. 

AKTIVITY PRO SNÍŽENÍ DOPADU KLIMATICKÝCH ZMĚN: GLOBÁLNÍ POROVNÁNÍ

Otázka: Pokud se zamyslíte nad tím, co byste Vy osobně mohl/a udělat pro snížení dopadu klimatických změn, do jaké míry je podle Vás pravděpodobné, že byste v následujícím 

roce udělal/a tyto změny?

Báze: Všichni respondenti n=1000; globální výsledky Earth Day 2020 – n=20 590

Druh otázky: Možnost výběru více odpovědi – maximálně 5 odpovědí

Signifikance:  Indikuje statisticky významný rozdíl oproti globálním datům 

Budu 

nakupovat 

potraviny a 

výrobky od 

lokálních 

prodejců

Budu se 

vyhýbat 

výrobkům, 

které mají 

hodně obalů

Nebudu 

nakupovat nové 

věci, naopak 

budu více 

opravovat 

stávající věci či 

koupím použité

Pojedu na 

dovolenou po 

ČR místo do 

zahraničí

Budu šetřit 

vodu, například 

si budu dávat 

kratší sprchu 

nebo nebudu 

zalévat zahradu

Budu doma 

šetřit energie, 

například 

instalací izolace 

nebo 

zhasínáním 

světel

Budu chodit 

pěšky, jezdit na 

kole či využívat 

veřejnou 

dopravu místo 

jízdy autem / 

motorkou

Nebudu 

cestovat 

letadlem, nebo 

nahradím 

některé lety 

jízdou vlakem 

nebo 

autobusem

Budu jíst méně 

masa, nebo ho 

v některých 

jídlech 

nahradím 

alternativami

Budu 

recyklovat sklo, 

papír, plast a 

další

Budu jíst méně 

mléčných 

výrobků, nebo 

je v některých 

jídlech 

nahradím 

alternativami

61%
55%

45% 45% 44% 43% 40% 36% 33% 32% 30%

57%
52% 49% 50% 46%

41% 41%
49%

35%

15%
19%

29%

15% 12%

25%

7%

21%

49%
56%

5%

Pouze 

data 

za ČR

Pouze 

data 

za ČR

Pouze 

data 

za ČR

Pouze 

data 

za ČR

ČR Globální srovnání

ČR Globální srovnání

18%
23%

16%
11%

23%

33%
39%

10%

49%

Součet hodnot Zcela jistě, Velmi pravděpodobně a Spíše pravděpodobné

Součet hodnot Zcela jistě ne, Velmi nepravděpodobně a Spíše nepravděpodobné

Je to pravděpodobné…

Není to pravděpodobné…
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KONTAKTY

Na Příkopě 22, Slovanský dům, 110 00, Praha 1

www.ipsos.cz www.ipsos.com

TOMÁŠ MACKŮ
External Affairs Director

tomas.macku@ipsos.com

GSM: +420 774 646 799

MARKÉTA KNEBLÍKOVÁ
Communications & PR Manager

marketa.kneblikova@ipsos.com

GSM: +420 724 601 242

O SPOLEČNOSTI  IPSOS

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační 

společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 

90 zemích.

Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos 

Mystery Shopping Global Support Centre a vedení 

Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, 

Rakousko).

Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro 

sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí 

specializovaných na výzkumy značky a komunikace, 

mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost 

a kvalitativní výzkum. 

Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR 

a řídí se jejich etickými principy a metodickými 

pravidly. 


