Cíle udržitelného rozvoje
2015 – 2030 Organizace
spojených národů
Výzkum názorů české populace

Duben 2016
1

Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/.
Zdroj: Ipsos pro UN Global Compact Network Česká republika (2016).
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Téměř třetina Čechů má povědomí o Cílech udržitelného
rozvoje 2015 – 2030 Organizace spojených národů vydaných
v září 2015 v New Yorku.
C1. Slyšel(a) jste již někdy dříve o výše diskutovaných Cílech udržitelného rozvoje OSN (myšleno před dnešním dnem)?

Cíle udržitelného rozvoje 2015 – 2030 OSN

Povědomí o Cílech udržitelného rozvoje
Na Summitu Organizace spojených národů
(OSN) o udržitelném rozvoji světa v New
Yorku v září 2015 oficiálně přijalo 193
členských států Agendu pro udržitelný
rozvoj 2030, která obsahuje sérii 17 Cílů
udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable
Development Goals).
Přichází tak s globální dohodou
do roku 2030 vymýtit světovou
chudobu, dosáhnout genderové
rovnosti a úspěšně bojovat s
klimatickými změnami.

29%

Ano
Ne
71%

Nejmenší povědomí o Cílech udržitelného
rozvoje mají lidé ve věku 35–44 let.
82 % o nich nikdy neslyšelo.
Muži mají o Cílech udržitelného rozvoje
lepší povědomí než ženy. Lidé se SŠ a VŠ
vzděláním mají lepší povědomí než lidé se
základním vzděláním a vyučení.

Báze: 2016: n=1000.
Zdroj: Ipsos pro UN Global Compact Network Česká republika (2016).
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V rámci Cílů OSN Češi považují za nejdůležitější zabývat se
zdravým a kvalitním životem, ochranou přírody, energetickým
zajištěním a podporou hospodářského růstu.
C4. Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (viz níže), kterým cílům si myslíte, že by se česká vláda měla věnovat přednostně? *

Cíle udržitelného rozvoje 2015 – 2030 OSN

Nejzávažnější výzvy v rámci Cílů udržitelného rozvoje dle české populace

44 %

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

33 %

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně
hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a
zastavit pokles biodiverzity
Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie
pro všechny

33 %

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost
a důstojnou práci pro všechny

41 %

Nejméně závažné výzvy v rámci Cílů udržitelného rozvoje dle české populace
12 %

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

12 %

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

11 %

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

5%

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Báze: 2016: n=1000.
Zdroj: Ipsos pro UN Global Compact Network Česká republika (2016).
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Čtyři pětiny Čechů si myslí, že by se česká vláda měla zapojovat
do plnění Cílů OSN do roku 2030. Tři čtvrtiny si to myslí i o
soukromém sektoru.
C3. Myslíte si, že by se česká vláda měla aktivně zapojovat do plnění globálních Cílů Organizace spojených národů do roku 2030?
C5. Myslíte si, že by se měl český soukromý sektor aktivně zapojovat do plnění globálních Cílů Organizace spojených národů do roku 2030?

Cíle udržitelného rozvoje 2015 – 2030 OSN
Měla by se česká vláda zapojit do
plnění Cílů?
2%
7%

10%

Měl by se soukromý sektor zapojit do
plnění Cílů?
13%

Rozhodně ano
35%

25%

2%

Spíše ano

9%

Spíše ne
Rozhodně ne
47%

Nevím, nedokážu říci

Generace 18-24 let nejvíce
očekává zapojení české vlády
do plnění globálních cílů
(43 % odpovídá rozhodně ano).

51%

Pro zapojení vlády i soukromého sektoru
jsou častěji lidé z vysokopříjmových
domácností.

Báze: 2016: n=1000.
Zdroj: Ipsos pro UN Global Compact Network Česká republika (2016).
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Za klíčové aktéry k naplnění Cílů udržitelného rozvoje Češi
nejčastěji považují vládu a mezinárodní organizace. Mladí lidé
do 34 let výrazně častěji uvádí klíčovou roli jednotlivých občanů.
U28. Kteří z těchto aktérů jsou podle Vás klíčoví k naplnění globálních Cílů udržitelného rozvoje? (možno vybrat více možností - neomezené)

Cíle udržitelného rozvoje 2015 – 2030 OSN

Klíčoví aktéři k naplnění Cílů OSN
0%

20%

40%

60%

Stát, vláda

72%

Mezinárodní organizace

47%

Jednotliví občané

34%

Města a obce

32%

Vzdělávací instituce

26%

Byznys

21%

Občanská sdružení a
nevládní organizace
Nevím

80%

17%

8%

Více než 70 % populace považuje vládu za
klíčového hráče, a to jak ve vztahu k
naplňování Cílu OSN, tak vzhledem k
udržitelnosti obecně*.
O klíčové roli
jednotlivých
občanů je
přesvědčeno
43 % mladých
lidí (18-34 let).
29 %
vysokoškolsky
vzdělaných
zdůrazňuje roli
byznysu.

Tento postoj
zdůrazňující
byznys a volbu
jednotlivce sdílí
lidé z vysokopříjmových
domácností
(40.001 Kč a více).

Báze: 2016: n=1000. Na důležitost aktérů vzhledem k rozvoji obecně jsme se ptali v roce 2013. 71 % respondentů uvedlo vládu jako klíčového aktéra.
Zdroj: Ipsos pro UN Global Compact Network Česká republika (2016).
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Mladí lidé ve věku 18-24 let mají nejvýraznější očekávání od
státu/vlády a od mezinárodních organizací, obdobný názor
má i generace 55-65 let.
U27. Kteří z těchto aktérů jsou podle Vás klíčoví k naplnění globálních Cílů udržitelného rozvoje? (možno vybrat více možností - neomezené)

Cíle udržitelného rozvoje 2015 – 2030 OSN
Klíčoví aktéři k naplnění Cílů OSN
80%

75
697170

74

60%

18–24 let

55

Mladí lidé (18-34 let) si výrazně více
uvědomují roli jednotlivých občanů.
Starší lidé jsou v tomto směru již skeptičtí.
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Nevím

Báze: 2016: n=1000, 18–24 let: n=126, 25-34 let: n=233, 35–44 let: n=218, 45-54 let: n=192, 55–65 let: n=231.
Zdroj: Ipsos pro UN Global Compact Network Česká republika (2016).
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Metodologie, kontakt
Výzkum byl zrealizován firmou Ipsos ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti a
Národní sítí Global Compact Česká republika u příležitosti globálního summitu na téma
společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného podnikání GLOBAL COMPACT 2030, který se
konal 4. května 2016 v Praze.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace ČR ve věku
18-65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví a věku). Velikost
výběrového souboru byla 1000 respondentů.

Data byla sbírána metodou on-line dotazování v rámci panelu společnosti Ipsos ve dnech
od 7. do 11. března 2016.
V případě dotazů kontaktujte:
Tomáš Macků, Research & Communication Director, Ipsos - tomas.macku@ipsos.com, www.ipsos.cz
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