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Češi a očkování proti covidu-19
Většina Čechů se chce nechat
očkovat proti onemocnění
Covid-19 a záleží jim při tom na
tom, kterou vakcínu dostanou.

66 % respondentů se
plánuje nechat očkovat
proti Covidu-19 nebo
již bylo očkováno (data
sesbírána v březnu
2021).

Plánuje se nechat očkovat
nebo již očkováno (březen
2021)
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Neplánuje se nechat očkovat
Neví

Pokud byste měl možnost, jakou vakcínu byste si vybral?
43 % zájemců o očkování trvá výhradně na vakcínách vyrobených v západních státech, 47 % je ochotno nechat se očkovat jakoukoli
vakcínou certifikovanou Evropskou lékovou agenturou a 5 % respondentů preferuje ruskou vakcínu Sputnik V.

Vakcína vyrobená v západních Evropě nebo v USA (Pfizer, Moderna)
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Jakákoli vakcína certifikovaná Evropskou lékovou agenturou
Ruská vakcína Sputnik V
Čínská vakcína Sinovac
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Geopolitická pozice České republiky
58 % respondentů tvrdí, že jejich země patří mezi Západ
a Východ.

Ve společnosti se hodně diskutuje o geopolitické a civilizační příslušnosti naší země. Chtěl byste, aby naše země byla součástí Západu,
Východu nebo se nacházela někde mezi.
Češi se nevnímají jako Západ, ale své spojence hledají právě tam.
Západ

Někde mezi
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Jakou z následujících zemí považuje v současné době za nejdůležitějších partnera naší země? (vyber max. 2)
Při výběru dvou strategických partnerů České republiky 69 % respondentů zvolilo Německo a 25 % USA. Rusko zmínilo 14 %
respondentů a Čínu 10 %

Německo

69%

USA

25%

Francie

18%

Spojené království
Rusko

17%
14%

Čína

10%

Češi a Čína
68 % respondentů se domnívá, že EU by v případné konfrontaci
mezi Čínou a Spojenými státy měla zůstat neutrální

Jak by se měla EU zachovat v případě konfrontace mezi USA a Čínou?
Většina Čechů vnímání Čínu negativně, ale zároveň se s ní nechce dostat do konfliktu.

Přiklonit se na stranu USA
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Přiklonit se na stranu Číny
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Zůstat neutrální
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