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O výzkumu

V červnu 2021 náš výzkumný tým spustil online dotazník k projektu Nové 
přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

Dotazník byl otevřen do konce září 2021

Tato krátká průběžná zpráva prezentuje základní přehled o tom, kdo jsou čeští 
krajané, kteří dotazník vyplnili

Náš výzkumný tým bude sbírat další data až do roku 2022

Detailnější zprávy o krajanech a jejich potřebách ve vztahu k českému státu 
budou k dispozici v budoucnu

Více o projektu a našem týmu najdete na www.cestikrajane.cz

Všem, kteří vyplnili dotazník, děkujeme!

http://www.cestikrajane.cz/


Dotazník vyplnilo 944 respondentů

94 % respondentů má české občanství
6 % má české předky

Naprostá většina (98 %) někdy žila v ČR
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Odpovídali jak Češi, kteří vyjeli 
nedávno, tak i starší emigranti

45 % respondentů žije v cizině méně než 10 let

27 % mezi 10 a 20 lety

25 % více než 20 let

Nejvíce respondentů bylo z Velké 
Británie, Německa a Spojených států 
amerických



Na dotazník odpovědělo více žen než mužů

Z dostupných dat nelze zjistit, zdali toto odpovídá obecnému poměru 
českých žen a mužů žijících v zahraničí

Možná v zahraničí opravdu žije více žen

Spíše ale byly ženy více ochotné vyplnit dotazník

67.8 % 32 % 0,2 %

Nevyplněno / nebinární



Převažovali respondenti v mladším 
a středním věku

Více než polovině 
respondentů (52 %) je 
mezi 30 a 44 lety

Mezi respondenty nebyli
výrazněji zastoupeni 
mladí studenti (17-24 
let)
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Převažovali respondenti s vysokoškolským 
vzděláním
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55 % respondentů ukončilo nebo právě 
studuje magisterské či doktorské 
vzdělání

Toto je více než v obecné české populaci 
a je dáno velkým zastoupením vědců 
mezi respondenty (cca 20 %)

Mezi respondenty, kteří nejsou vědci, 
bylo nejvíce respondentů s 
magisterským vzděláním
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Respondenti, kteří nepracují ve vědě

Všichni respondenti



Většina respondentů jsou zaměstnanci, 
mají partnera a děti

52 % respondentů je 
vdaných/ženatých

dalších 21 % žije s 
partnerem/partnerkou
15 % je svobodných

60 % respondentů má děti
ve valné většině případů žijí děti s 
respondenty v zahraničí
pouze 6 % dětí Čechů v cizině žije v 
ČR, dalších 7 % pak střídavě s 
rodičem-respondentem v zahraničí v 
ČR1.27%
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sektoru



Respondenti se přestěhovali do zahraničí 
nejvíce z pracovních a soukromých důvodů

Více než třetina respondentů 
odjela do zahraničí ze 
soukromých důvodů

Dalších 29 % kvůli zaměstnání

Pětina respondentů kvůli 
vzdělání nebo vědeckým 
příležitostem 

připomínáme, že mezi 
respondenty bylo cca 20 % 
vědců

Pouze 10 % respondentů 
uvedlo, že jejich důvody k 
přestěhování se z ČR byly 
politické
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Jaký byl hlavní důvod vašeho odjezdu/přestěhování do zahraničí?



Další výsledky přineseme v následujících měsících!

Navštivte naše diskuzní fórum na stránkách 
www.cestikrajane.cz a diskutujte s ostatními 
krajany

například o tom, co byste si na základě své 
zahraniční zkušenosti přáli, aby Česká 
republika převzala od státu, kde žijete

Všem respondentům ještě jednou děkujeme!

Tým projektu Nové přístupy ke koordinaci 
krajanské problematiky

http://www.cestikrajane.cz/

