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Tisková zpráva, 7. 12. 2022 

Fotbalové mistrovství světa by se v Kataru spíš nemělo 
konat, myslí si Češi 
Přes 40 procent Čechů si myslí, že by se fotbalové mistrovství světa nemělo konat v Kataru. Naopak pro 
pořádání v této zemi je jen 13 procent dotazovaných. Zbylých 43 procent lidí pak neví či nemá názor. 

Data pocházejí z nového průzkumu agentury NMS Market Research. Šampionát provázejí kontroverze už od 
začátku. Média upozornila například na úmrtí tisíců dělníků při budování stadionů, podezření na korupci při 
výběru země i na dlouhodobé porušování práv žen v zemi. 

Kritika na šampionát zní nejen od politiků a médií, ale i samotných týmů či sportovců. Například německý tým  
si při focení na protest zakryl ústa. Stalo se tak poté, co hráčům mezinárodní fotbalová asociace FIFA zakázala 
při zápasech nosit duhové pásky na podporu LGBTI+ lidí, jejichž práva jsou v Kataru dlouhodobě potlačována. 

Výzkumníci se lidí mimo samotný šampionát v Kataru dotazovali i na obecné důvody, proč by se nemělo pořádat 
mistrovství světa ve fotbale v určité zemi. „Jako důvod pro nekonání nejčastěji lidé vybrali vojenský útok 
pořadatelské země na jiný stát, porušování lidských práv žen či korupci při rozhodování o pořádání turnaje. Naopak 
zákaz pití alkoholu na stadionech či žádnou fotbalovou tradici Češi a Češky nevidí jako překážku pro pořádání 
mistrovství,“ popisuje spoluautor výzkumu Michael Bouška z agentury NMS Market Research. 

Politika na fotbal nepatří 

I když jsou Češi ke konání mistrovství v Kataru zdrženliví, na zápasy kritika podle nich nepatří. Podle dvou třetin 
respondentů by se politika na fotbale řešit neměla. Průzkum se ptal lidí i na názor na úplný bojkot týmů. 40 
procent dotázaných je proti, pro bojkot je jen 20 procent. 

Zájem Čechů o sledování mistrovství v Kataru je obecně malý. Tři čtvrtiny dotázaných ho nesledují, nejčastěji 
kvůli tomu, že je fotbal vůbec nezajímá. 17 procent Čechů nicméně sleduje související dění, tedy například 
zprávy ohledně podmínek v pořadatelské zemi. 

Průzkumu se zúčastnilo 1317 respondentů. Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku populace 18+ pomocí 
on-line dotazování na konci listopadu 2022. NMS Market Research je výzkumná agentura s více než 20letou 
historií. Kromě výzkumu trhu, který poskytuje stovkám klientů z celého světa, zkoumá i politická a společenská 
témata. Je členem mezinárodní organizace ESOMAR a národní organizace SIMAR. 

Data a grafy 
Mělo by podle vás být mistrovství světa ve fotbale pořádané v Kataru? 

 

Určitě ano 5 % 

Spíše ano 8 % 

Spíše ne 22 % 

Určitě ne 22 % 

Nevím/je mi to jedno 43 % 
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Jaké jsou důvody, proč by se v dané zemi nemělo konat MS ve fotbale? (% kolik lidí souhlasí, 
možnost více odpovědí) 

 

Vojenský útok dané země na jiný stát 39 % 

Porušování lidských práv žen 39 % 

Korupce při rozhodování o pořadatelské zemi 36 % 

Smrt pracovníků při stavbě stadionů a infrastruktury 35 % 

Nedemokratický režim 32 % 

Špatné pracovní podmínky pracovníků při stavbě stadionů a infrastruktury 28 % 

Porušování lidských práv LGBTI+ lidí 27 % 

Omezování svobodné práce médií 26 % 

Nadměrný ekologický dopad (například pořádání turnaje v zemích s extrémním klimatem a 
nutnosti vynaložit obrovské množství energie na provoz) 

23 % 

Země, kde fotbal nemá tradici 19 % 

Zákaz pití alkoholu na stadionech/v okolí stadionů 9 % 

Žádný důvod z výše uvedených 25 % 

Zajímá vás více? Kontaktujte nás.  
Michael Bouška, NMS Market Research – michael.bouska@nms.cz, +420 607 948 392 
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